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 أمراض القلب عند ألاطفال

 سؤاٌ وجىاب / 

 . ماهي أنواع أمراض القلب عند ألاطفال ؟ 1

  هىان أمساض ) عيىب ( كلب خلليت
ً
ً في الشهىز ألاولى مً الحمل وجظهس ألاعساض غالبا والدًت وجحدر للجىين عىد جيٍى

 أزىاء الحمل ، وهىان أمساض كلب مىدسبت 
ً
 ، معدًبعد الىالدة بىكذ كصير أو أحياها

ً
ًىدسبها الطفل  تهديجت أمساض مثال

 بعد الىالدة . 

 أمراض ) عيوب ( القلب الخلقيت واملكتسبت ؟  ت. ماهي أمثل2

عيىب الللب الخلليت ، فخحت الحجاب الحاجص ، بين البطيىين ، فخحت الحجاب الحاجص بين ألاذًىين ، جظيم  تمً أمثل

،  وغيرها الىثير مً العيىب الخلليت الب الشساًين الىبري ، زباعيت فالىث ،هلالسئىي ، جظيم الصمام ألابهس ، ا الصمام

طساباث ت الللب ، اطومً أمثلت أمساض الللب املىدسبت عىد ألاطفاٌ حمى الللب السوماجصميت ، التهاب أغشيت وعظل

 هبع الللب ، وغيرها الىثير . 

 . ماهي نسبت حدوث أمراض القلب الخلقيت ) الوالديت ( ؟ 3

هره اليسبت مً زالر إلى أزبع مىلىد حي ، جصداد  1000أطفاٌ بأمساض كلب خلليت مً ول  8اليسبت العامت هي أن ًىلد  

أطعاف في حاالث شواج ألاكازب أو في حالت وجىد طفل سابم مصاب بمسض خللي بالللب ، هما جصداد اليسبت عشسة 

 بأمساض كلب خلليأطعاف في حالت وىن الىالدًً ذوي اللسابت مً الدزجت 
ً
 .تألاولى مصابين سابلا

 . ماهي أعراض أمراض القلب الخلقيت عند ألاطفال ؟ 4

 مً أعساض أمساض الللب الخلليت عىد ألاطفاٌ الخالي : 

-  
ً
 بصعىبت في الخىفس وفلدان الىعي .  اشزكاق الطفل لىلص هميت ألاوهسجين في الدم وكد ًيىن مصحىبا

ىمأن ًجهد الطفل بسسع - حدر له ات ، ٍو دىفس بسسعى ببطء ، ٍو ميل لىهه إلى الشحىب .  تلتهاب مخىسز في السئخين ٍو  ٍو

ادة إلاصابت بالنزالث والا - ً والحسهت مع ٍش ت .  اثلتهابأن ًجهد الطفل بسسعت مع الخماٍز  الصدٍز

اطت مصحى  - ادة إلا هثير مً ألاطفاٌ ليس لديهم أعساض ، البعع زبما ًخعب عىد ممازست الٍس  بٍص
ً
صابت بالنزالث با

ت . والا  لتهاباث الصدٍز

 . ماهي مسبباث أمراض القلب الخلقيت وهل هي وراثيت ؟ 5

معظم أمساض الللب الخلليت ال ٌعلم لها مسبباث محددة ولىنها جيخج عً جفاعل بين عىامل بيئيت وأخسي وزازيت ، ومع 

 ذلً هىان عدد مً ألامساض الىزازيت ًصحبها عيىب خلليت بالللب . 
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 . هل هناك عوامل تساعد على زيادة نسبت إصابت الجنين بمرض خلقي بالقلب ؟ 6

ادة وسبت إصابت الجىين بمسض خللي بالللب ومنها الخالي :   وعم هىالً عدة عىامل حساعد على ٍش

 في حالت وجىد طفل سابم أو أحد الىالدًً مصاب بمسض خللي بالللب .  .1

ت بدون ا .2  سدشازة الطبيب .ا سخخدام السيدة الحامل خالٌ الشهىز ألاولى مً الحمل، بعع ألادٍو

 حعسض السيدة الحامل لألشعت خالٌ الشهىز ألاولى مً الحمل .  .3

 إصابت السيدة الحامل بمسض السىسي .  .4

 أمراض القلب الخلقي ؟  صكن تشخيم. هل من امل7

 حشخيص ج مىًأصبح مً امل
ً
م الفحص إلاوليييي اض الللب الخلليت وبيل دكتميع أمس حاليا س الللب عً طٍس ي وجصٍى

 سخخدام كسطسة الللب وذلً عىد جىفير الطبيب املخخصص . بالصدي وأحياها با

 . هل يوجد عالج ألمراض القلب الخلقي ؟ 8

خخل توعم ، زبما ًحخاج املٍسع إلى جساحه كلبيى م البالىن واللسطسة ، ٍو ف وكد الخدخل بحسب أو الخىسعت عً طٍس

إلى الخدخل وإهما فلط املخابعت مً كبل أن بعع أمساض ) عيىب ( الللب الخلليت ال ًحخاج  اشدة املسض وهىعه ، هم

 الطبيب املخخص . 

 عل والدي الطفل املصاب بمسض  خللي بالللب ؟ . ماذا ًجب أن ًف9

 جباع هصائح الطبيب في : اًجب عليهم 

 هخظام .اإعطاء الدواء ب .1

ازة الطبيب .  .2  مخابعت ٍش

س الللب بالصدي ، وكسطسة الللب عىد الظسوزة .  .3  إجساء الفحىصاث الطبيت مً جصٍى

العىاًت الفائلت عىد الحاجت إلى الطبيب ألاسىان عىد املشيلت كبل البدء في إجساء ألاسىان لخجىب التهاب أغشيت  .4

لليت مخعددة وجخخلف طسق العالج مً حالت إلى أن عيىب الللب الخ سفتوالدي الطفل مع ىالللب ، هما أن عل

 العامل السئيس لخىكيذ عمل الجساحآخس ومً مٍسع إلى آ
ً
أو الخدخل  تخس ، وأن عمس أو وشن الطفل ليس دائما

أو اللسطسة  حالت املسطيت أو في إجساء الجساحتالىالدًً معسفت أن الخأخس في حشخيص ال ىاللسطسة ، هما أن عل

 له عىاك
ً
 ب وخيمت على حالت الطفل مما كد ًصبح معه مً غير املمىً إجساء أي جدخل عالجي للطفل . أحياها

 

 


