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  ما يجب أن تعرفهما يجب أن تعرفه

  القلبالقلب  ضرباتضرباتعن منظم عن منظم 

 مقدمة

القلبب  بضلبه ابذا الجهباز ال بال   ضرباتمليون من الناس الذين زرع لهم منظم  2أنت اآلن واحد من بين 

 الصغر يمكن للناس الذين لديهم مشاكه في إيقاع القلب أن يتمتعوا بحياة ط يعية مرة أخرى 

القلب إلنقاذ الحيباة فقب و واليبوم أ ب د ابالرا علبء إعصبا  فر بة  ضرباتفي الماضي كان يزرع منظم 

 لعيش حياة أفله للعديد من الناس 

القلب عال الناس إلء ممارسة مهنهم ورعاية أطضالهم وأحضالام وعبالوا إلبء اوايباتهم  ضرباتمع منظم 

 ات وسضرامو وبشكه عام أ  حوا مرة أخرى االرين علء عيش حياة سليمة مليئة باإلنجاز

 

 القلب واضصرابه

إن القلب أساسا ع ارة عن عللة مجوفة ويتلمن أربعة تجباوي،و 

األذينببين لالتجويضببان العلويببانط وال صينببين لالتجويضببان ال ببضليانط  

ينق م القلب إلء جهة يمنء وجهة ي رى وابو م بئول عبن ضب  

الببدم إلببء كامببه الج ببم واببذا ضببروري  لتغذيببة كببه األعلببا  

وظيضتهبا  لكبي يقبوم  واألن جة بما تحتاجه مبن األك بجين لتب لي

القلب بتجميع الدم وضخه يعتمد علء تيارات كهربائية فائقة الصبغر 

 ت دأ من األذينين وتنتقه إلء ال صينين  

  

تنصلببد لائمببا اببذه التيببارات الكهربائيببة 

النابلة من العقدة الجي ية أو مبا يعبرأ أيلبا ببالمنظم الص يعبي  وبالتبالي فب ن 

وم بتن بيد انق باا القلبب وتنظبيم إيقاعبه  تنتقبه العقدة الجي يبة ابي التبي تقب

الكهربا  من األذينين إلء ال صينينو فينق ض اذان األخيران واذا االنق اا او ما 

 06إلبء  06القلب  في حالة الراحة ين ض القلب ال ليم مبن  لرباتيعرأ لديك ب

 ة أك بر ن لة في الدايقةو وخالل التمارين أو التعب النض ي يحتاج الج م إلء ن ب

من األك جين لهذاو لكي يتكي، القلب مع اذه الحاالت الضيزيولوجيةو يرتضع نب ض 

 ن لة في الدايقة  066القلب إلء أكثر من 

اناك عوامه مختلضة يمكن أن تب لي إلبء اخبتالل 

اإليقاع الص يعي للقلب مثبه األمبراا أو العوامبه 

عة ابي مشباكه فبي خبتالالت الشبائالالمرت صة بالتقدم في ال ن  وأنواع ا

ً الات في طراها  واد ي لي ابذا إلبء ن داانظام تو يه الكهربا  أو   خبتالال

القلب  في اذه الحالةو خا ة أثنا  الجهد ال دنيو  ضرباتأو ب   شديد في 

ال يتو ه الج م بما يكضيه من األك جين ممبا يب لي إلبء شبعور بالدوخبة 
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واو مبا معنباه بب    ‘براليكارليا’  bradycardiaواللع، والتعب  وتدعء ط يا اذه األنواع من االختالل 

يتم م اعدة القلب باستخدام جهباز ا بصناعي القلب  ضرباتالقلب  في حاالت ب   أو اختالل  ضرباتفي 

 القلب  ضرباتلتنظيم 

 جهاز منظم ضربات القلب:

 

 

القلب اليوم اابلة  لرباتل ةمنظماألجهزة الأ  حت 

للتكي، مع الحاجات الخا ة لكبه مبريض  وعنبدما 

القلب نقصد فبي الحقيقبة  ضرباتنتكلم عن منظم 

لتو يه  جهاز يتركب من المنظم مع سلك أو سلكين

التيار  المنظم نض ه ع ارة عن مولد للن لات يتركب 

من لارة كهربائيبة وبصاريبة بحجبم  بغير  تشبتغه 

القلبب الحديثبة فقب  إذا  لبرباتل ةمنظماألجهزة ال

 أ  د إيقاع القلب غير ط يعي 

 

ا ال القلب أن يكون االرا علء التعرأ علبء نشباا القلبب ور بده  وعنبدم ضرباتلهذا يتوجب علء منظم 

 لرباتير د المنظم أي ن ض لاخه القلب يصلد تيارا كهربائيا فتنق ض بالتالي عللة القلب  يتصه منظم ال

 بالقلب بواسصة سلك واحد أو اثنين 

يكون سلك التو يه رفيعا جدا ومغصء بمالة عازلة للكهربا  ويو به م اشبرة ببال صين األيمبن أو األذيبن 

 هربائية إلء القلب وكذلك ير د نشاا القلب وينقه المعلومات إلء المنظم  األيمن  ينقه ال لك التيارات الك

 

او معبد  ايتم ح ب الحاجة استخدام إما منظم خاص بضجوة الب واحدة أو فجوتين  فهناك من األجهزة م

القلب ور داا في فجوة واحدة وآخر معد لضجوتين  عندما يتعلد األمبر ببالمنظم الخباص  ضرباتلتنظيم 

ن يوضع أحد ال لكين في األذين والثاني في ال صينو واذا للتمكن من ر د نشباا القلبب وتنظبيم بضجوتي

 في كلتا الضجوتين وللمان انق اا أفله لعللة القلب   لرباتال

 

و وابذا بضلبه جهباز مع التغير الضيزيولوجي لرباتالقلب تكيي، معدل ال ضرباتي تصيع كثير من منظمات 

خاص لر د التغيرات الحا لة لاخه الج م  ي بتجيب المبنظم للتغيبرات الضيزيولوجيبة التبي تحبدث علبء 

 ضبرباتس يه المثال مع الجري وال  احة والزراعة بزيالة في 

 القلب 

 

 زراعة منظم ضربات القلب

القلب أسهه وأكثر ضبمانا بضلبه  ضرباتأ  حت زراعة منظم 

ما و لت إليه التكنولوجيا اليوم  ت تغرق اذه العملية الشائعة 

عبالة أاببه مببن سبباعة  يحقببن الص يببب المنصقببة تحببت عظببم 

موضعي وبعداا يتم بحذر إلخال سلك المنظم  بمخدرالتراوة 

من خالل واحد من األورلة إلء القلب  وال تحتاج إلء مزيد مبن 

ألوعية الدموية غير ح اسة لأللم  عالة ت بتخدم ألن ا مخدرال
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األشعة ال ينية لمراا ة ال لك إلء أن يتم وضعه في المكان الصحيد فبي ال صبين أو األذيبن األيمبن  ولبن 

  يزرع المنظم تماما تحت الجلد ويكون اذا فبي جيبب  بغير يضبتد يُخت ريو ه ال لك بالمنظم إال بعد أن 

 خي  الص يب الجرح بوضع عدل من الغرز  ي أخيرًاتحت عظم التراوة  

  ما اد يحدث من ملاعضات لال ادر هللاط:

  

 نزي، من الجرح 

 التهاب الجرح 

  حصول استرواح  دري ب  ب جرح الغشا  الرئوي 

 ط  ًارلفشه العملية لنا 

 

 بعد العملية

عالة تكون الضترة التي ت تغراها للعولة إلء الوضع الص يعي اصيرة  اد تعاني من ألم حول المكان الذي 

زرع فيه المنظم ولهذا ال  ب يمكن أن يصرأ لك م كن لأللم  واد تحتاج كبذلك إلبء وابت لتتعبول علبء 

 المنظم بشكه عامو لكن اذا التهيج يختضي بعد فترة 

 

 :ذالكن يجب أن تخ ر ط ي ك إ

  احمر الجرح أو ازلالت حرارته أو تورم أو أفرز سوائال 

  عانيت من ارتضاع في الحرارة أو لوخة أو ألم في الصدر أو إعيا  وضع، لضترة طويلة 

 

باإلضافة إلء اذاو يجب عليك خالل األيام األولء بعد زراعة المنظم أال تحرك كتضك جهبة المبنظم ب برعة 

 وال تضتحها علء م توى واسع  

يكون أول موعد لك مع ط ي ك بعد فترة اصيرة من العملية  يتم فحص نشاا الكهربا  في ال بك ووظيضبة 

برمجة القلب علء حاجة ج بمكو وكبه ابذا باسبتخدام جهباز برمجبة  يُل  القلب  غال ا ما  ضرباتمنظم 

 خارجي وال حاجة إلء الجراحة مرة أخرى  وأغلب األحيان لن تحس بهذه ال رمجة 

 

وظيضة منظم القلبب وحالبة  يُخت رالضحو ات بشكه منتظمو غال ا كه ستة أشهرو وخالل كه مراجعة  تجرى

 سريعا بعد العملية إن شا  هللا   ط يعيةال صارية ومدااا  عموما يكون باستصاعتك عيش حياة 

 

 كي، ت تأن، حياتك مع منظم ضربات القلب؟

 ت تصيع تدريجيا العولة إلء نشاطاتك اليومية 

 الرجا  التقيد بهذه التعليمات:

 خذ األلوية التي  رفها لك ط ي ك 

 حافظ علء مواعيد مراجعتك مع الص يب 

 احمه بصااة التعري، الخا ة بالمنظم في كه األواات 

 

 تنظيم أنشصتك اليومية

 إن شا  هللا  ط يعيةمع منظم القلب سيكون باستصاعتك عيش حياة 

 المعتالة من زراعة وعمه في ال يت وايالة ال يارة ب مكانك االستمرار علء أنشصتك 
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 و ال  احة االستحمام ب مكانك 

 بعد استشارة ط ي ك ب مكانك العولة إلء ممارسة أنشصتك من اوايات أو رياضة أو جماع 

 الرجا  االتصال علء ط ي كو إذا أالقك أي شي  أو شككت في أي شي  

 

 األلوات الكهربائية

القلب محمية من تأثير األلوات الكهربائية  إذا كنبت اري با مبن جهباز كهرببائي  باتضرتكون بعض منظمات 

 القلب أو لوخةو ابتعد عن الجهاز أو أطضئه فورا  ضرباتوأح  ت أعراضا مثه سرعة أو عدم انتظام في 

 

 باستصاعتك استخدام:

 ستريووالراليو واال ازالتلض 

 مجض، الشعر وماكينة الحالاة الكهربائية 

 المايكروي، ماكينة الغ يه والمكن ة الكهربائية و 

 األجهزة المكت ية لكم يوتر وفاكس   إل ط 

   كه األلوات الكهربائية الخا ة بالمص 

 

 انت اه: الرجا  التأكد من أن كه األجهزة الكهربائية في حالة جيدة 

    

لتجنب أي تشويش   الجوال اسأل ط ي ك بالن  ة الستخدام  استخدام التلضون العالي  حول ايولليس اناك 

 علء األذن المعاك ة للجهة التي زرع بها المنظم   جهازيمكن أن يحدثو ضع ال

 

 من المهم جدا أن ت تشير ط ي ك حول اذه األنشصة أيلا:

 االشتغال باأللوات الثقيلة وذات االاتزاز القوي مثه ماكينات الثقب 

 تاجطي ية القوية أو أسالك التو يه المرتضعة الضولمغناواستخدام األجهزة ذات الموجات الكهر  

 

 ال ضر

القلبب   لبرباتبالن  ة لمن زرع لبه مبنظم ل ةعموما ال يشكه ال ضر بالصائرة أو ال اخرة أو ال يارة مشكل

 ب مكانك ال ضر لكن استشر ط ي ك فيما إذا كانت اناك ايول خا ة بالم افة 

الم ئولين في المصار وابرز لهم ال صااة الخا ة بالمنظمو وسبيخ رونك بمبا إذا كنت م افرا بالصائرة أخ ر 

 يجب أن تضعله خالل الضحص األمني 

 ال يشكه ال ضر بال يارة أية مشكلة  ل المتك ارب  حزام األمان لائما فهذا لن يلر المنظم بشي  

 

 مراجعة األط ا 

م لحتء عندما يتعلبد األمبر بعبالج األسبنان والعبالج ا ه أن تتلقء أي عالج الرجا  إخ ار األط ا  عن المنظ

 الص يعيط            

 

 ليس اناك ضرر من اذه اإلجرا ات:

 األشعة ال ينية 

 تصوير الثدي بأشعة إكس 

 ثقب وحشو األسنان 
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