
 هل من الممكن أن يكون لدي قصور
بعضلة القلب؟
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تم تصميم هذه النشرة لمساعدتك على إكتشاف 
العالمات المبكرة لقصور عضلة القلب.
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القلب السليم يعمل مثل 
مضخة، تضخ الدم الى 

جميع أنحاء الجسم.

في حالة “قصور عضلة 
القلب” تكون قوة ضخ 

القلب أضعف من المعتاد.
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ا جدا ولكنه  فً من الممكن أن يبدو مصطلح “قصور عضلة القلب” مخي
ببساطة يعني أن قلبك ال يمكنه ضخ كل الدم الذي يحتاجه جسمك 

بكفاءة. في حالة قصور عضلة القلب، ال يستطيع القلب أن يضخ الدم 
بشكل مناسب كما أنه ال يتمكن من اإلمتالء بالدم أو تفريغه كما يجب. 

يسبب ذلك تراكم السوائل في جسمك؛ خاصةً في القدمين والكاحلين 
والساقين والبطن والرئتين أيًضا، ما يسبب لك ضيق بالتنفس.

قد تتطور اإلصابة بقصور عضلة القلب على مدى سنوات عديدة أو 
ا أحياناً، ويصاب الرجال والنساء على حد سواء. نحو  قد تحدث سريعً

١ من بين كل ٥ أشخاص فوق سن ٤٠ سنة سيصابون بقصور عضلة 
القلب وهناك على األقل ١٥ مليون شخص في أوروبا يتعايشون مع 

هذا المرض. التشخيص والعالج المبكر يساعدانك على اإلحتفاظ 
بصحة جيدة وتجنب زيارة المستشفى أو االقامة بها. كثير من 

المصابين بقصور عضلة القلب يعيشون حياة نشطة عن طريق رعاية 
صحتهم جيدا ومالحظة أي تغيرات يشعرون بها.

ما هو قصور عضلة القلب؟

شخص في أوروبا يتعايش مع هذا المرض.

15
على األقل

مليون
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من كل

حوالي

  مرض السكر

  أزمة قلبية

  مرض الشريان التاجي

  تعاطي المخدرات / الكحول

  مرض صمام القلب

  إرتفاع ضغط الدم 

  عدم إنتظام ضربات القلب

  بعض عدوى القلب 

  مشاكل في القلب أنت مولود بها

أشخاص فوق سن ٤٠ عاما سيصابون بقصور عضلة القلب 
خالل حياتهم.

5  1

هناك العديد من األسباب التي تؤدي إلى اإلصابة بقصور عضلة القلب. قد تتأثر فاعلية قلبك وقدرته على أداء وظيفته بسبب:

ما هي األسباب التي تؤدي إلى قصور عضلة القلب؟
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الشريان األورطي

الشريان الرئوي

األوردة الرئوية

األذين األيسر

البطين األيمنالبطين األيسر

الوريد األجوف السفلي

الوريد األجوف العلوي

الصمام الثالثي الشرفات

الصمام الرئوي

إلى الرئة
إلى الرئة

من الرئة

من الرئة

كلما دق قلبك، فإنه يضخ الدم إلى كل أجزاء الجسم. القلب السليم يدق حوالي ١٠٠٫٠٠٠ مرة في اليوم. أي شيء يؤثر في ضخ 
القلب يكون له تأثير على أجسامنا وما نشعر به.

كيف يعمل قلبي؟

الصمام الميترالي
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التعب الشديد أو فقدان الطاقةسرعة ضربات القلب أو الخفقان

السعال / الصفير

 ضيق في التنفس، خصوصا عند
اإلستلقاء

كثرة التبول، وخصوًصا أثناء الليل زيادة الوزن خالل فترة قصيرة )< ٢ 
كجم على مدار يومين(

zzz
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لن يعاني كل المرضى من نفس األعراض. العديد من األعراض الشائعة لقصور عضلة القلب قد تكون ناجمة عن حاالت مرضية 
أخرى، ولذلك فهذه األعراض ال تخص قصور عضلة القلب فقط. إذا كنت تعاني أو عانيت أي من هذه األعراض في الثالثة أشهر 

الماضية يجب عليك إستشارة طبيبك.

أعراض قصور عضلة القلب

ضيق في التنفسفقدان الشهية تورم في الكاحلين / القدم / البطن
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كيف يتم عالج قصور عضلة القلب؟

المزروع، أو جهاز تنظيم ضربات  القلبي  الرجفان  للقلب مثل مزيل    ربما تركيب جهاز 
القلب، أو جهاز إعادة المزامنة القلبية )هذه األجهزة توضع تحت الجلد في صدرك لمراقبة 

ضربات قلبك وتنظيمها(.

  الرعاية المستمرة من طبيبك أو ممرض متخصص في عالج قصور عضلة القلب.

  تناول األدوية التي حددها لك طبيبك بانتظام.

  تغيير نظامك الغذائي وممارسة الرياضة وتغيير أسلوب حياتك.

  متابعة وزنك بدقة وكذلك األعراض األخرى.

التشخيص والعالج المبكر لقصور عضلة القلب يمكن أن يحسن ما تشعر به إلى حد كبير كما يمكنه أن يحسن جودة حياتك. كثير من 
الناس يستطيعون التعايش بشكل جيد مع قصور عضلة القلب إذا تم عالجه ومتابعته بشكل صحيح، ويتضمن ذلك:
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رسم قلب )تخطيط القلب(
لتتبع النشاط الكهربائي بقلبك.

فحص BNP بالدم
نوع من تحليل الدم الذي يشير إلى إحتمالية اإلصابة 

بقصور عضلة بالقلب.

موجات قلب فوق صوتية )مخطط صدى القلب(
يأخذ صوًرا من قلبك بإستخدام الموجات فوق الصوتية.

أشعة سينية على الصدر
يلتقط صدرك من الداخل ويظهر القلب والرئتين.

أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من أعراض قصور عضلة القلب. سيقوم الطبيب بفحصك ومن المرجح أن يتحقق من 
نبضك وضغط دمك ووزنك. لتشخيص اإلصابة بقصور عضلة القلب قد تحتاج إلى إجراء مجموعة من تحاليل الدم وقد 

تضطر للذهاب إلى المستشفى إلجراء فحوص أخرى، مثل:

كيف أعرف إذا كنت مصابا بقصور عضلة القلب؟
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تم إعداد هذا المنشور بموافقة المنظمات التالية الملتزمة بنشر الوعي عن قصور عضلة 
القلب.

بدعم منحة تعليمية خالية من القيود من شركة نوفارتس.

091–544310 

www.croí.ie 

info@croí.ie 

CroíHeartCharity 

CroíCharity
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