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 قسطرة القلب عند ألاطفال 

 ألحلً 
ً
له كؿؼغة  ّيالؼفل الظي ؾخجّغ بصفخىما والضي ّللض ؤعض هظا الىخِب زصُصا

 وجفهما لهظا إلاحغاء ـ  ماوػفلى ماالللب ، وهإمل بهظا الىخِب ؤن هجعلىما ، ؤهخ
ً
، ؤهثر بصعاوا

مساوف  ؤًتٌى هظه الخجغبت الجضًض وبػالت مفُضة خ بمعلىماثوطلً مً زالٌ جؼوٍضهما 

م في املؿدكفى ؤو اللؿؼغة .  ّلضًىما مً الخىٍى

 ماهي قسطرة القلب : 

ض مً املعلىماث  هيكؿؼغة الللب  بحغاء ًخمىً بىاؾؼت ؤزصائي الللب مً معغفت مٍؼ

ً وكضعة كلب ػفلً لللُام بىظُفخه ، وهي حكيل مع فدىص ؤزغي  تالضكُل عً جيٍى

غ طغّو  ٌعخمض علُه الؼبِب في جلٍغ
ً
ً العملُت ، عة بحغاء عملُت حغاخُت وهىع جلؤؾاؾا

سخلف هظا إلاحغاء ا  مً ػفل بلى ٍو
ً
 طئُال

ً
 مدكابهزخالفا

ً
لجمُع املغض ى ،  آزغ لىىه عمىما

ولِـ الغغض مىه عالج كلب ػفلً فهى لِـ بعملُت حغاخُت بهما هى مجغص فدص 

ّحصخُص ي . 

ل ًجغّياللؿؼغة هي عباعة  في عغق صمىي ) وعٍض  هبصزال عً ؤهبىب ؤحىف مغن صكُم ػٍى

ان ( لُصل بلى الللب وباإلميان عئٍت اللؿؼغة على قاقت ألاقعت الؿُيُت خُث  ؤو قٍغ

ت ، ( الللب وألاوعُت الضمىٍت الغئِؿعبر مسخلف ؤحىاف ) حجغاث عىض جىحيهها   حكاهض

اث ألاوهسجحن في الضم والظغؽ في ول حجغة مً حجغاث  وبىاؾُؼتها ًمىً كُاؽ مؿخٍى

ت الغئِؿالللب  ضخ الللب  لخغهتت ، هما ًجغي الخلاغ صىعة مخدغهت وألاوعُت الضمٍى

م اللؿؼغة .  ّبدلً ماصة ملىهت في الللب والعغوق عً ػٍغ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ

 ماذا يجرى قبل يوم أو يومين من موعد إجراء القسطرة ؟ 

ًضزل ػفلً بلى املؿدكفى وججغي الفدىص العاصًت الخالُت مالم ًىً كض جم جىفُظها 

غ الصضع باألقعت الؿُيُت والخسؼُؽ   في العُاصة ، وهي حكمل فدص الضم وجصٍى
ً
مازغا

ّالىهغبائي للللب . 

لىم ألاػباء واملمغطاث ، مؿخعُىحن  ؾخسضام بً ، بكغح بحغاء اللؿؼغة لؼفلً باٍو

ؾخفؿاعاث فال اُاهُت والصىع خؿب اللؼوم ، بطا واهذ لضًً ؤًت ؤؾئلت ؤو الغؾىماث الب

ّجترصص في ؾااٌ املمغطاث ؤو ألاػباء . 

 صباح يوم القسطرة 

 مً ) 
ً
يىن صائما ( بلى  4لً ٌؿمذ لؼفلً بدىاٌو وحبت الفؼىع في صباح ًىم اللؿؼغة ٍو

مىعض الفدص ، وؾخسبرن ( ؾاعاث لىً كض ٌؿمذ له بالكغاب ، وطلً ًخىكف على  6) 

املمغطت متى جمىع ػفلً عً جىاٌو الؼعام ؤو املكغوباث ، ؾِؿخدم الؼفل وعلُه ؤن 

 وعٍض
ً
خغىغ كبل الفدص ، وفي العاصة ًبضؤ بةعؼاء ػفلً مدلىال  في الظعاع ؤو ًدبٌى ٍو

ً
ًا

بلى مسخبر اللؿؼغة بىدى ) مسضعة صازل العظل كبل هلله خلىت  الُض ، هما ٌعؼى

 ألن إلابغة مصضع كلم لغالبُت ألاػفاٌ فالبض مً ػمإهتهم بلى ؤن الضواء  تصكُل33
ً
( ، وهظغا

طغوعي وؤن إلابغة جالم لفترة كصحرة فلؽ ، هما ًيبغي بفهامهم  تلهم بالخلى ىالظي ٌعؼ

هم بالصجاعت ؤزىاء بعؼائهم بإهه ًمىنهم املؿاعضة بمدافظتهم على الهضوء الخام وجدلي

 للؼفل ؤن الخلىتالخلىت ، ال جلل ؤ
ً
ال جالم ألنها في الخلُلت جالم ، وال طغع مً ؤن  بضا

بعض ن الؼفل بداحت بلى عؼفً وجفهمً  ، ًصغر الؼفل ، وفي هظا الىكذ بالظاث ًيّى

غه وؤن جظل الخىاحؼ الجاهبُت  بعؼاء الخلىت املؿىىت لؼفلً ًيبغي ؤن ًظل في ؾٍغ

 ألهه كض ٌغلب علُه الىعاؽ هما مغفىعت
ً
ملؿدكفى ًيبغي ؤن ًغجضي الؼفل زىب ا هظغا

سلع زُاب ؾُإحي مىظف مً مسخبر اللؿؼغة لُلىم بىلل ػفلً بلى املسخبر الضازلُت ،  هٍو

غه الخاص ، وال ٌؿمذ للىالضًً بضزٌى مسخبر اللؿؼغة ، ومً املهم  تعلى هلال ؤو في ؾٍغ

غجح ؤن ٌغُب  ههخظاّعاًىلل بلُه وؤهً ؾخيىن بؤن ٌعغف ػفلً امليان الظي  في غغفخه ، ٍو
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هخظاع لدؿخؼُع هخظاع في غغفخه ؤو في غغفت لّا( ؾاعاث ، وعلًُ بااّل 3 – 1عىً لفترة ) 

 ؾخضعائً بؿهىلت عىضما ٌعىص ػفلً . املمغطاث ا

ّ

 إجراءاث القسطرة 

ظل  تصلب تعىضما ًصل ػفلً بلى مسخبر كؿؼغة الللب ًىلل بلى ػاولت مؿؼد ، ٍو

الفىُِىن ػىاٌ الىكذ بلى حىاع ػفلً ، هما هىان في معظم ألاخُان شخص ًخيلم العغبُت 

 .ّ

له  ّيؾخسضمذ عىضما ؤحّغاجلصم ؤكؼاب الخسؼُؽ على حؿم ػفلً وهي حكبه جلً التي 

 على الظعاعحن والؿاكحن ، 
ً
جسؼُؽ الللب ، وفي بعع ألاخُان جثبذ ؤخؼمت مكضوصة كلُال

غجضي  ومأػع طاث لىن ؤزظغ ؤو ؤػعق لظمان جىفغ قغوغ  تللغؤؽ وؤكىع ؤغؼُتألاػباء ٍو

ّػمت إلحغاء اللؿؼغة . لاّلالخعلُم ) الىظافت ( ا

وفي ؤغلب ألاخُان ًجغي بصزاٌ اللؿؼغة وهي ؤهبىب صكُم مغن ، في ألاعبُت ) الجؼء 

ؼهغ هظا الجؼ ني ء مً الجؿم بؿائل بالعلىي مً الفسظ خُث جخصل الفسظ بالجؿم ( ٍو

غؼى لخسضًغ املىطعي في هظه بمىاقف هظُفت ، زم ًلىم الؼبِب بدلً ماصة ا اللىن َو

وفي هظه ألازىاء ًيىن ػفلً في خالت وعاؽ قضًض لىىه كض ٌكعغ ببعع ألالم ؤو املىؼلت ، 

 ، وبعض طلً ًلىم الؼبِب بةصزاٌ اللؿؼغة ) مالىزؼ الخفُف زم ًصبذ الجلض 
ً
سضعا

صون  هق ، وكض ٌكعغ ػفلً في هظا الىكذ بظغؽ كلُل على ؾاكألاهبىب ( ببؽء في العغّو

جغي حعخُم ألاطىاء في املسخبر بِىما ًغاكب الؼبِب على قاقت الخل ىن خغهت ؤلم ، ٍو فٍؼ

غي ؤقُاء هثحرة ، فاألػباء والفىُىن اللؿؼغة صازل العغوق ،  وكض ٌؿمع ػفلً ٍو

 مً الطجًدباصلىن الخضًث 
ً
ُج وفي بعع ألاخُان جخدغن هما ؤن لاآلث جدضر هثحرا

ؿخؼُع ػفلً جىحُه ؤؾئلت   بلى ألامام والخلف ، َو
ً
الؼاولت التي ٌؿخللي عليها ػفلً كلُال

 معظم ال
ً
هتهاء مً بحغاءاث وكبل لّاىكذ ؤزىاء بحغاءاث اللؿؼغة ، مع ؤهه ًظل هائما

 
ً
غ الصىع لخلاالاللؿؼغة ًجغي خلً ؾائل عبر اللؿؼغة ) ألاهبىب ( بلى الللب جمهُضا

 بالخغاعة في حمُع ؤهداء الجؿم ومع ؤن 
ً
ؿبب طلً بخؿاؾا املخدغهت باألقعت الؿُيُت ، َو
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 بال ؤهه غحر مالم وال ًضوم بال لفترة كصحرة ، وؾُيىن مم
ً
غض هظا إلاخؿاؽ مؼعج كلُال

عىض إلاهتهاء مً الخلاغ الصىع املخدغهت حسخب اللؿؼغة بجىاع ػفلً لُؼمئىه ، 

وفي  ( صكُلت 15بلى  13عبُت ( لفترة ) املمغض على مىؼلت الفسظ ) ألّا اللؿؼغة زم ًظغؽ

ؤغلب ألاخُان ال جيىن هىان حغوح جدخاج بلى زُاػت وفي املىؼلت التي جم فيها بصزاٌ 

عااللؿؼغة ، وعىضئظ   فىق املىؼلت املظوىعة َو
ً
 هبحرا

ً
ص ػفلً بلى غغفخه ًثبذ الفني طماصا

ّهخظاعة . خُث جيىن ؤهذ با

 القسطرة  بعد

 بلُاؽ هبظه وطغؽ صمه للخإهض مً ؤنهما  تبعض عىصة ػفلً بلى غغفخه جلىم املمغط
ً
مغاعا

ػبُعُان ، وهظلً جخفدص الظماص للخإهض مً ؤهه في الىطع الصخُذ ، وبطا ما الخظذ في 

طغؽ على الظماص اؾخضع املمغطت ّوبل ا مً الظماص فال جسفؤي وكذ بعع الجًزف 

ّخص ملؿاعضجً . بُضن بلى ؤن ًإحي ش

ٌكعغ هثحر مً ألاػفاٌ بالخاحت بلى الىىم زالٌ الجؼء ألاهبر مما جبلى مً طلً الُىم هما 

مىً لؼفلً ؤن ًدىاٌو  ًبضون عغبت كلُلت في جىاٌو الؼعام ؤو اللعب ختى املؿاء ، ٍو

عً الخغظًت  و ؾِؿخغنىعقفاث مً الؿىائل بلى ؤن ٌكعغ بغغبت في جىاٌو الؼعام ، 

جب علُه ؤن   على قغب الؿىائل بصىعة حُضة صون قئ ، ٍو
ً
الىعٍضًت عىضما ًصبذ كاصعا

غ ختى صبُدت الُىم الخالي وؤن جبلى ؾاكه ) ؤو طعاعه ( املظمضة في وطع  ًظل في الؿٍغ

مىً هلل ألاػفاٌ ؤو خملهم وهم في وطع مؿخىٍي صون الجلىؽ ؤو   ، ٍو
ً
مؿخلُم جماما

 جبخل الظماصاث . الىكىف ، ؤما ا
ً
ّلغطع الظًً ًغجضون خفاظاث فخىطع جدتهم لُال

عىضما جخم صعاؾت املعلىماث املإزىطة مً الفدص الظي ؤحغي لؼفلً ًلىم ؤزصائي 

ّالللب بعض ظهغ ؤو مؿاء طلً الُىم هفؿه ، بةبالغً الىخائج النهائُت و الخىصُاث . 

وكض ٌكيى ػفلً مً جُبـ في ؾاكه في  في صباح الُىم الخالي جلىم املمغطت هؼع الظماص ،

مىؼلت خلً املسضع ؤو مىؼلت بصزاٌ اللؿؼغة ، وكض ٌكيى في بعع ألاخُان مً وحع في 

ؿمذ با ؾخدمام بالغقاف على ؤن ججفف املىؼلت اّلالظهغ بؿبب صالبت ؾؼذ الؼاولت ، َو

 بعضه ، وعلًُ با
ً
ّ( . هخظاع ًىمحن كبل جدمُم ػفلً في املغؼـ ) الباهُى اّلحُضا
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 بلى البِذ ، ؤما بطا واهذ الجغاختجبحن ؤن ػفلً ال ًدخاج بلى عملُت حغاخُت فؿُعىص بطا 

ت  وبحغائها ممىً في الخاٌ فةن ػفلً ًظل في املؿدكفى ولىىه كض ًيخلل بلى وخضة طغوٍع

ّؤزغي ؤو غغفت ؤزغي . 

 

 

ّ

 مضاعفاث القسطرة القلبيت 

% ( وهظا ٌعني ؤن هىان )  1جمثل فلؽ ) وؿبت خضور مظافعاث ؤزىاء اللؿؼغة الللبُت 

ّوالخمض هلل بؿالم مً ؤًت مظافعاث .  ّي% ( مً الخاالث ججّغ 99

 املضاعفاث التي يمكن حدوثها ) ال قدر هللا ( هي كما يلي : 

ف . 1 ّ. هٍؼ

ان ألاعبُت ) ؤعلى الفسظ ( . 2 ّ. بجالف قٍغ

ّ.  ت. خضور خؿاؾُت مً الصبغ3

ّلتهاب . ا. 4

ّي صكاث الللب . زخالٌ فا. 5

ّفي املش .  . حلؼت6

ّ. فكل ولىي . 7

ّكلبُت .  . هىبت8

ّ. هبىغ في طغؽ الضم . 9

 ّ

    ّ
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