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عزيزتي المريضة ،عزيزي المريض،

◄ األعراض

يكون فشل القلب في غالب األحيان نتيجة أمراض أخرى ،مثل
ارتفاع ضغط الدم أو بعد اإلصابة بجلطة قلبية.
تخص ھذه المعلومات الرجال والنساء الذين يعانون من داء فشل
القلب ،وأيضا أقربائھم واألشخاص المحيطين بھمَ .سْوف يكون
من السھل عليك مواجھة مرضك ،إذا عرفت المزيد عنه.

األعراض المحتملة لفشل القلب:
■ التعب واإلرھاق بشكل عام
■ نقص في القدرة على التحمل
■ ضيق التنفس
■ تجمع السوائل في الجسم ،مثالً في الكاحلين أو الساقين

في لمحة واحدة :فشل القلب
■ يعاني كل خامس شخص – تقريبًا – من بين البالغين أكثر
من  75سنة من فشل القلب.
■ نتحدث عن فشل القلب عندما يعجز القلب عن الضخ كما
ينبغي .إذ يكون الجسم نتيجة ذلك غير مزوٍد باألكسجين بما
فيه الكفاية.
■ قد تكون من بين اإلشارات النموذجية لإلصابة بفشل القلب
ما يلي :ضيق التنفس ،التعب ،اإلرھاق ،ضعف القدرة على
التحمل ،ظھور وذمات.
■ يعتبر كل من اتباع أسلوب حياة صحي وتناول األدوية
جزًءا ال يتجزأ من العالج .ھناك من بين المصابين من
يكون مــلزمــًا – إضافــة إلــى ذلك – بــاستــعمــال منظّم
حَّدد لضربات القلب.
اصطناعي ُم َ
◄ م ا ھو ف شل ا لق ل ب ؟
القلب عبارة عن عضلة مجوفة بحجم يقارب قبضة اليد .تتميز
الجدران العضلية بالصالبة حتى يتمكن القلب من تأدية مھمته
كمضخة .يتم عند كل دقة قلب ضخ الدم من القلب إلى الجسم.
يطلق االختصاصيون على فشل القلب المصطلح الطبي ُقُصوُر
الَقلْب .نتحدث عن قصور القلب عندما يعجز القلب عن ضخ الدم
إلى الجسم بشكل كافي .ونتيجة لذلك فإن كمية األكسجين في
الجسم تكون ضئيلة مما ينتج عنه ظھور أعراض.

قد تصبح الجوارب أو األحزمة ضيقة نتيجة تجمع السوائل في
الجسم .قد تتجمع السوائل أيضا في أماكن أخرى من الجسم –
مثًال في منطقة األعضاء التناسلية .من المحتمل أن يشعر
المرضى بضيق في التنفس عند القيام بأنشطة بسيطة .إذ أن ھذا
األمر ال يشكل خطًرا في اغلب األحيان وغالًبا ما يمكن معالجته
بشكل جيد .قد يظھر – إضافة إلى ذلك – السعال الجاف أو
اإللحاح البولي في الليل أو نوبات الدوار .تظھر عند بعض
المرضى واحدة فقط من ھذه العالمات ،بينما تظھر عالمات
متعددة لدى آخرين.
غــالًبــا مـا يحصل المصابون عـلـى فحوصات مختـلـفـة بھدف
تشخيص فشل الـــقـــلب ،مثــال فحص الدم ،وتْخــِطيط الــقــلب
الكھربائي ،وفحص القلب بالموجات الصوتية )أيكو القلب(.
◄ العالج
يساھم تعاملك الخاص مع المرض في الزيادة من فرص نجاح
العالج ،خاصة عندما يكون عن طريق القيام بتداريب جسدية.
يختلف العالج بحسب مدى شدة فشل القلب .ينصح االختصاصيون
معظم المصابين بتناول العديد من األدوية ،ولكن من المھم أن تخبر
طبيبتك أو طبيبك فوًرا باألعراض الثانوية التي قد تظھر.
قد يكون من األفضل – في بعض الحاالت المرضية – أن يتم أيضا
اللجوء إلى العالج بواسطة جھاز تنظيم ضربات القلب .بحيث أن
ھذا األخير يساعد على تنظيم وظيفة الُبطينان .قد تخضع إضافة
إلى ذلك إلى عملية زرع جھاز كھربائي صغير .يراقب ھذا األخير
تواتر ضربات القلب ويعمل في الحاالت الطارئة على توليد إشارة
كھربائية تلقائًيا .إال أنه ال يقوم بالتخفيف من أعراض فشل القلب.
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◄ ما يجب عليك االنتباه إليه
يمكن ألعراض فشل القلب أن تتغير .قد يضاف إلى مراحل
المرض المستـــــقرة ظھور مراحل مرض غير ثــــابتــــة .من
الضروري أن تخبر طبيبتك أو طبيبك إذا الحظت ظھور
العالمات التالية للمرة األولى أو في حالة تدھور حالتك:
■ ازدياد وزنك – عند المراقبة اليومية له – بما يفوق 2,5
كلغ خالل أسبوع واحد
■ ظھور وذمات في منطقة الكاحلين أو الساقين
■ تسرع القلب االنتيابي
■ تباطؤ ضربات القلب لمدة زمنية قصيرة أو ظھور َنبض
غير منتظم لبعض دقائق
■ اإلحساس بآالم أو بالضيق في منطقة الصدر
■ السعال الدائم
■ اإلصابة باللُھاث بشكل أسرع من المعتاد
■ اإلضطرار إلـــى الجــلوس بظھٍر منتصب عــلــى الكرسي
لتسھيل التنفس.
■ الحاجة في الليل إلى أكثر من وسادة واحدة
◄ ما يمكنك القيام به بنفسك
■ تعتبر الرياضة واألنشطة البدنية األخرى ذات فائدة كبيرة
على صحة العديد من المرضى .حيث تساعد على التخفيف
من اآلالم .ينصحك االختصاصيون بممارسة الرياضة بشكل
منتظم قدر المستطاع .يمكنك أيضا االنخراط في مجموعة
تمارس الرياضة الخاصة بالقلب .إسأل طاقمك المعالج – من
األفضل ُمسبًقا – لتتأكد من عدم تواجد مانع صحي ِلَذلك.
◄

■ ُيعد التوقف عن التدخين أمًرا إيجاًبيا في حالة فشل القلب .أول
خطوة مھمة ينبغي القيام بھا ھي :استشارة طبيبتك أو طبيبك
والعمل على تحديد ھدف ملموس :مث ً
ال ،تحديد المھلة التي
تـــعطيھــا لنــفسك لإلقــالع عن التدخين .ھنــاك الــعديد من
اإلجراءات الفعالة التي تھدف إلى مساعدتك على تحقيق ذلك.
■ ينصحك االختصاصيون باتباع نظام غذائي متوازن .ليست
ھناك حميات غذائية محددة خاصة باألشخاص المصابين
بفشل القلب .باإلضافة إلى ذلك ،فإن االمتناع نھائًيا عن
تناول الملح ال يفيد في شيء.
■ إسأل طاقمك المعالج عن كمية السوائل المناسبة التي يمكنك
تناولھا يوميًا.
■ من المفيد المواظبة على تدوين الوزن في ُمَذِّكَرة َيْوِمَّية –
مخصصة لذلك – ألن ذلك يساعد على االكتشاف المبكر
لإلصابة بوذمات .ستقوم ھنا بتسجيل وزنك يومًيا .في حال
مالحظتك إلزدياد وزنك ،فھذا دليل على تدھور وظيفة القلب.
■ يمكن لبعض األدوية األخرى – التي يتم تناولھا ألسباب
أخرى – أن تتسبب في تفاقم فشل القلبِ ،مثل بعض
مسكنات األلم أو بعض خافضات ارتفاع ضغط الدم .يدخل
ضمن ذلك أيًضا بعض المستحضرات الطبية التي ال تحتاج
لوصفة طبية .أخبر طبيبتك أو طبيبك بجميع المستحضرات
الطبية التي تتناول أو التي تود تناولھا .يساعدك في ذلك
وضع قائمة لألدوية التي تستعمل:
www.kbv.de/html/medikationsplan.php
يستحسن أن تصطحب معك ھذه القائمة إلى جميع مواعيد
الطبيب وعند ذھابك للصيدلية.
■ بما أن التھاب القصبات الھوائية غالًبا ما يتسبب – في حالة
فشل الـــقــلب – في حدوث مضاعـــــفـــــات خطيرة ،فإن
االختصاصيون ينصحونك بالعمل كل سنة على أخذ لقاح ضد
اإلنفلونزا .إسأل طبيبتك أو طبيبك عن إيجابيات وسلبيات ذلك.

المزيد من المعلومات

مصادر ،الَمْنَھِجَّيات و روابط إضافية
ترتكز ھذه المعلومات الخاصة بالمريض على معارف علمية حديثة لإلرشادات الوطنية للرعاية الخاصة بالقصور القلبي المزمن.
يتم دعم برنامج إرشادات الرعاية الوطنية من طرف كل من الجمعية الطبية األلمانية ،واإلتحاد الفدرالي لصناديق تأمين األطباء ،واتحاد الجمعيات المھنية الطبية العلمية.
مَْنَھِجَّيات ومصادرwww.patienten-information.de/kurzinformationen/quellen-und-methodik/herzschwaeche :
ورقات استعالمية أخرى خاصة بالمريض حول موضوع فشل القلبwww.patinfo.org :
اإلتصال بمجموعات مساعدة الذات
للتعرف على منظمة مساعدة الذات بالقرب منك ،اإلتصال ب ) NAKOSالمصلحة الوطنية للمعلومات الخاصة بتشجيع و مساندة مجموعات مساعدة الذات(، www.nakos.de :الھاتف030 3101 8960 :
النسخة 2019 ،2

مسؤول عن المضمون:
مركز األطباء للجودة في الطب )(ÄZQ
مركز مشترك بين  BÄKو KBV
اإليميل030 4005-2555 :
اإليميل\الموظف المكلفpatienteninformation@azq.de :
www.patinfo.org
www.azq.de
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