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 منابع  :   

 یخواندن فوری الکترو کاردیوگراف

 7931   دکتر دیل دوبین 

  الکترو کاردیوگرافی پایه دکتر بهرام امینیان 

 1076برونر و سودارث 

 

www.denahospital.com 

 

 شناسنامه بروشور آموزشي

 آریتمي قلبي عنوان

 مجید اسدی تهیه کننده

 کارشناس پرستاری سمت

 0011تابستان   بازنگری

 دفتر آموزش به بیمار کیفيناظر 

 تحت نظارت و مشاوره دفتر 

 دنا مدیریت کیفیت بیمارستان

 



 

 

 

 

شدید  صورت  ست این حالت در  شود . ممکن ا شیاری  هو

 بودن منجر به حمله قلبی یا مرگ شود. 

 آریتمی ها چگونه درمان می شوند ؟ 
ست بداند کپیش  شک می بای ه یک آریتمی در از درمان ، پز

شود ؟ یک نوار قلبی یا الکتروگرام  شما از کجا آغاز می  قلب 

سط  شده تو (  قلب بر روی کاغذ) ثبت پیام الکتریکی ایجاد 

اغلب جهت تشخخصیآ آریتمی ها به کار می رود . سخخایر راه 

ستگاه ثب ستفاده از د شروع آریتمی ل سی محل   تهای برر

نیتورینگ ( ، تست های استرس ورزشی قابل حمل ) هولتر ما

و بررسخخی های الکتروفیزیولوکیک )تییین نهشخخه الکتریکی 

 قلب شما ( می باشند. 

 تمی عبارتند از : راه های درمان آری

  . تغییر شیوه زندگی 

  داروهای ضخخد انیهاد جهت کاهش میزان خ ر لصته شخخدن

 خون و سکته مغزی .

  داروهای پیشگیری و کنترل آریتمی و درمان شرایط مربوط

ی ری قلبی و نارسایمانند پرفشاری خون ، بیماری کرون به آن

 قلبی .

  تنظیم یک ضخخربان سخخاز که از یک باتری جهت کمک به

 ضربان قلب شما استفاده می کند .

  ( شتنی سیون قلبی و دفیبریالتورهای قلبی کا  ICDدفیبریال

 ها ( .

 . جراحی 

 . ابلیشن یا سوزاندن بافت قلبی 
 

 

 آریتمي ) اختالل ریتم قلبي ( به چه مفهوم است ؟ 
 آریتمی عبارت است از ریتم غیرطبییی قلب . 

شکل یک مکث موقت بوده و این حالت ممکن است تنها به 

آن قدر کوتاه باشد که تیداد ضربان کلی قلب را تحت تاثیر 

قرار ندهد یا برعکس ممکن است سبب شود که ضربان 

قلب بسیار سریع یا بسیار آهسته باشد . برخی آریتمی ها 

سبب بروز هیچ گونه عالمتی نمی شوند . سایر آریتمی ها 

سبکی سر یا ممکن است سبب بروز عالیمی همچون 

 سرگیچه شوند.

دو نوع اصلی آریتمی وجود دارد : برادی کاردی زمانی رخ 

ضربان  06می دهد که ضربان قلب آهسته است ) کمتر از 

در دقیهه ( . تاکی کاردی هم زمانی ایجاد می شود که 

ضربه در  066ضربان قلب بسیار سریع است ) بیش از 

 دقیهه ( . 

 عالئم آریتمی چه هستند ؟ 

 میموال فاقد هر گونه آریتمی کوتاه باشد  در صورتی که

عالمتی است . تنها ممکن است به صورت حذف یک 

 ضربان قلب باشد که شما به ندرت متوجه آن می شوید . 

  ممکن است احساس لرزش ) ارتیاش ( در قفسه سینه یا

 گردن ایجاد گردد.

 هزمانی که آریتمی ها شدید بوده یا آن قدر طول بکشند ک 

عملکرد قلب را تحت تاثیر قرار بدهند ، ممکن است قلب 

قادر به پمپ کردن خون کافی به بدن نباشد . این امر 

منجر به احساس خستگی یا سبکی سر یا بی حالی می 

 شود . هم چنین ممکن است منجر به مرگ گردد. 

  تاکیکاردی ممکن است منجر به کاهش توانایی پمپ

نفس ، درد قفسه سینه ، کرن قلب و در نتیجه تنگی 

 سبکی سر و یا کاهش س ح 

 

 

 دفیبریالسیون به چه مفهوم است  ؟ 
  دفیبریالسیون راهی برای تبدیل ضربان قلبی غیر

طبییی به ضربان قلبی طبییی از طریق یک شوک 

 الکتریکی کوچک می باشد. 

 ( ممکن است یک دفیبریالتور قلبی کاشتنی ICD ، )

زیر پوست ناحیه فوقانی قفسه سینه کاشته شود تا 

شوک هایی را ایجاد نماید و به عنوان ضربان ساز 

انی که ضربان قلب غیر طبییی می عمل کند . زم

شود ، این دستگاه آن را شناسایی می کند . این 

 ساعته عمل می کند .  42دستگاه به شکل 

 

 ابلیشن یا سوزاندن بافت قلبی به چه مفهوم است ؟ 

 

  این روش ، یک راه اصالح آریتمی و برگشت قلب

 به ریتم طبییی می باشد. 

  نازک ) یک این روش از طریق تیبیه یک لوله

کاتتر ( در سیاهرگ شما و هدایت آن به عضله 

 قلبی صورت می گیرد .

  نوک کاتتر میزان زیادی انرکی را آزاد می کند و

نواحی بسیار کوچکی از بافت قلبی را که سبب 

ایجاد پیام های الکتریکی غیر طبییی می شوند را 

 تصریب می نمایند. 
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