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                   GT-PA-118کد پمفلت :

 

 واحد آموزش سالمت

 89بهار 

 

 05256453-56تلفن :

 (Icd)ممکن است یک دفیبریالتور قلبی کاشتنیی    

زیر پوست ناحیه فوقانی قفسه سینه کاشته شود تیا    

شوک هایی را ایجاد نماید و به عنوان ضربان ساز عمل 

کند زمانی که ضربان قلب غیرطبیعی می شیود ایین     

 42دستگاه آن را شناسایی می کند. دستگاه بیویور      

 ساعته عمل می کند.

 

ابلیشن یا سوزاندن بافت قلبی به چه مفهوو   

 است؟

      این روش یک راه اصالح آریتمی و بیرشتیت

 قلب به ریتم طبیعی می باشد.

           این روش از طریق تعبیه یک لوله نازک )یک

کاتتر( در سیاهرگ شما و هدایت آن به عضله         

 قلبی صورت می شیرد

 نوک کاتتر مقدار زیادی انرژی را آزاد می کند 

 

پزشک توصیه می کند که چند روز قبل از این عمل            

مصرف تمام داروهای ضد آریتمی خود را قوع             

نمایید. در بیمارستان از یک بی هوشی مالیم و بی            

 حسی موضعی استفاده خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع: راهنمای پیتگیری و درمان بیماری های قلبی        

 عروقی  

 آریتمی های  

 قلبی                   

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK3bmWuMLhAhXq4IUKHf1FBfkQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp%25
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidp5zov8LhAhVRzBoKHVUVBasQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.iranteb.lxb.ir%2Fpages%2F1&psig=AOvVaw3viuu1aLyJzRZW_OviCOF0&ust=1554881673604141


2  

بکتند که عملکرد قلب را تحت تاثیر قرار بدهینید   

ممکن است قلب به پمپ کردن خون کافی به بیدن    

نباشد این امر موجب ایجاد خستگی یا سبکی سر یا 

بی حالی می شود. همچنین ممکن است منجیر بیه      

 مرگ شود.

          تاکیکاردی ممکن است منجر بیه کیاهی

توانایی پمپ کردن قلب و در نتیجه تینیگیی    

نفس، درد قفسه سینه، سبکی سر یا کاهی   

سوح هوشیاری شود ممکن است این حالیت  

در صورت شدید بودن منجر به حمله قلیبیی   

 شود.

 آریتمی ها چگونه درمان می شوند:

پی  از درمان پزشک شما باید بدانیید کیه ییک        

آریتمی در قلب شما از کجا آغاز می شود. یک نیوار   

قلبی یا الکترو کاردیو شرام )ثبت پیامهای الکتریکی  

ایجاد شده توسط قلب روی کاغذ( اغلیب جیهیت       

تتخیص آریتمی ها ایجاد می شود. سایر راهیهیای    

بررسی محل شروع آریتمی استفاده از دستگاه ثبت 

قابل حمل )هولتر مانیتورینگ(، تستهای اسیتیر      

ورزشی و بررسی الکتروفیزیولوژیک )تعیین نقیتیه    

 فیزیکی قلب شما( می باشند.

 راههای درمان آریتمی 

  تغییر شیوه زندشی 

   داروهای ضد انعقاد جهت کاه  میزان خویر

 لخته شدن خون و سکته مغزی

   داروهای پیتگیری و کنترل آریتمی و درمیان

شرایط مربوط به آن مانند پر فتاری خیون،    

 بیماریهای کرونری قلبی و نارسایی قلب

   یک ضربان ساز که از یک باتری جهت کمیک

 به تنظیم ضربان قلب شما استفاده می کند

       دفیبریالسیون قلبی و دفیبریالتور قیلیبیی

  (ICd)کاشتنی 

 ابلیتن یا سوزاندن بافت قلب 

 

 

 آریتمی قلبی )اختالالت ریتم قلبی( :

آریتمی عبارت است از ریتم غیرطبیعی قلیب ایین     

حالت ممکن است تنها به شکل یک مکث میوقیت     

بوده و آنقدر کوتاه باشد که تعداد ضربان کلی قلب را 

تحت تاثیر قرار ندهد یا بر عکس ممکن است سبیب  

شود که ضربان قلب بسیار سریع یا بسیار آهسیتیه   

باشد برخی آریتمی ها سبب بروز هیچگونه عالمتیی  

نمی شوند. سایر آریتمی ها ممکن است سبب بیروز     

 عالئمی همچون سبکی سر و یا سر شیجه شوند.

دو نوع اصلی آریتمی وجود دارد: برادیکاردی زمانیی   

رخ می دهد که ضربان قلب بسیار آهسیتیه اسیت      

ضربه در دقیقه( تاکیکیاردی    06)ضربان قلب کمتر از 

هم زمانی رخ می دهد که ضربان قلب بسیار سیرییع   

 ضربه در دقیقه(  066است )ضربان قلب بی  از 

 عالئم آریتمی:

  در صورتی که آریتمی کوتاه باشد معموالً فاقد

هر شونه عالمتی است تنها ممکن اسیت بیه     

صورت حذف یک ضربان قلب باشد که شیمیا   

 بندرت متوجه می شوید

          ممکن است احسا  لرزش )ارتیعیاش( در

 قفسه سینه یا شردن ایجاد شود.

  زمانی که آریتمی ها شدید بوده یا آنقدر طول 


