فیبریالسیون دهلیزی چیست ؟

عالیم فیبریالسیون دهلیزی :

برای درمان فیبریالسیون دهلیزی :

در شرایط طبیعی قلب با ضربان منظم کاار مای کنا

 -1ضربان سریع و نامنظم

ممرن است یزشک از داروهایی مانن مهار کنن ه هاای

برخی از سلولهای قلاب ییامهاای الریریرای ای ااد

 -2تپ

می کنن که سبب انقباض قلب و یمپ خون می شون

 -3سرگی ه

مهارکنن ه های کانال کلسیم یا آمیودارون جهت کمک

که به صورت سیگنال های الریریری در نوارقلب نشان

 -4تعریق

به آهسیه نمودن ضربان قلب یا برگشت ضاربان قلاب

داده می شود یزشک شما نوارقلب شامارا خوانا ه و

 -5درد یا فشار در قفسه سینه

اسیفاده کن

مشخص می کن که آیا ییامهای الریریری قلب شاما

 -6تنگی نفس

گاااهی اوقااات فیبریالساایون دهلیاازی را بااا شااو

طبیعی هسین یا خیر ؟

 -7اضطراب

الریریری می توان درمان نمود ممران اسات شاو

در فیبریالسیون دهلیزی دو حفره فوقانی قلاب فاقا

 -8خسیه ش ن زود هنگام در زمان فعالیت

ضربان قلب را به شرل طبیعی در آورد

ضربان مطلوب می باش به جای ضربان منظم طبیعای

 -9غ

قلب

کردن ( سنروپ )

بیا یا داروهای ض آرییمی یا از داروهاایی دی ییاال

یزشران فوق تخصص الریروفیزیوژی قلاب در زمیناه

دهلیزها به شرل غیر منظم و تن منقبض مای شاون

درمان بی نظمی قلب کمک کنن ه هاای خاوبی بارای

یمپ کردن مناسب خون توسط قلب مهم است چرا کاه

شما هسین

با یمپ مناسب خون توسط قلب نیازهاای اکسای ن و
تغذیه ای ب ن تامین می شاود شاما مای توانیا باا

نکته مهم :

فیبریالسیون دهلیزی زن گی کنیا اماا ایان مشارل
من ر به سایر مشرالت رییم قلبی و خسایگی مازمن
نارسایی قلبی و ب تر از همه افازای

احیماال ساریه

ممرن است یزشک شما داروهایی را جهت ییشاگیری
از ای اد لخیه خون برای شما ت ویز نمای

دو نموناه از

مغزی می شود جهت کنیرل این مشرل مراجعه منظم

این داروها داروهای ض انعقادی و ض یالکیی ماننا

به یزشک ضروری می باش

وارفارین یا آسپرین می باشن
در صورت مصرف داروهای آسپیرین یاا وارفاارین باه
یزشک دن انپزشک و داروساز خود اطالع دهی

اگار

دچار هر گونه خون ریزی یا کبود ش گی غیر طبیعی یا
سایر مشرالت ش ی

فوراً با یزشک خود مشورت کنی

اگر قرص وارفارین مصرف می نمائی
یزشریان آن را تعیین می نمای
)  ) INR , PTچک کنی

باسمه تعالی

در فواصالی کاه

آزمای

خون یی تی

این فواصل نبای بیشایر

از یک ماه باش

منابع :
www.wikipedia.com

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بیمارسیان شهی محم ی

اگر مبیال به بیماری قلبی می باشی یا قبالً دچار سریه
قلبی ش ه ای ممرن اسات ا ضاای خاانواده شاما در

فیبریالسیون دهلیزی

معرض خطر این بیماری ها باشن
با تغییر در شیوه زن گی می توان از ابایال باه بیمااری
قلبی جلوگیری کرد
شما می توانی از کیا بچه ها و بروشورهای لمی جهت
انیخاب زن گی سالم تر و کاه

میزان خطار کنیارل

بیماری و مراقبت از افراد مورد القه آناان اسایفاده
کنی
دقایقی را برای یادداشت ساوواتت خاود در مالقاات
بع ی خود با یزشریان اخیصاص دهی برای مثال :
-

تع اد ضربات قلب من بای چه مق ار باش ؟

 -من چگونه بای نبض خود را چک کنم ؟

تهیه کنن ه :
"واح آموزش سالمت "
آدرس الکترونیکی بیمارستان

