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 Emergency Services      خدمات الطوارئ

ةد  ص  الَحة ب  ذ  ال أَلــم    ٌ   Angina Chest Pain    ِر
 

 :هذه األعراض أحدوقد تالحظ أٌضا 

 ٌم ٌنتشر فً الذراع والكتف والرقبة والفكـأل -

 ٌم فً المعدة أو البطن ـأل -

 الّتعرق -

 صعوبة فً التنفس -

الستفراغ شعور بمرض فً معدتك )الغثٌان( أو ا -

 )القًء(

 الشعور بالَدْوَخة أو بالّدوار -

تغٌرات فً ضربات قلبك )سرٌعة أو بطٌئة  أو غٌر  -

 منتظمة(

 شعور بالضعف الشدٌد أو بالتعب -

 ماذا تفعل إذا شعرت بإحدى هذه العالمات؟

  ّقمت أنت   وبحة الصدرٌة إذا قٌل لك أنك مصاب بالذ

ٌفٌة التعامل وطبٌبك بعمل خطة عالج فً البٌت بالنسبة لك

 :مع نوبات ذبحتك الّصدرٌة

 علٌك أن تتبع تلك الخّطة. 

  َفً حالة ما  9-1-1ر برقم و  اتصل على الف: 

إذا كان األلم ال ٌزول أو إذا اصبح األلم أسوأ  -

 .باتباعك خطة العالج فً البٌت

إذا كنت غٌر متأكد من كٌفٌة اتباع خطة العالج فً  -

 .البٌت

  جدٌد  أو مختلف عن الذي قد  صدرم ــألَ إذا كنت تواجه

اعتدته، أو أّي واحد من األعراض األخرى المذكورة 

 :أعاله

  9-1-1برقم ر و  على الفَ اتصل. 

  ٌ  م الصدر؟ــلك ألَ  ب  سب  ما الذي 
ره قلبك. وهذا ما ٌسمى دَ صْ م صدرك مَ ــأن ألَ  استنتجنالقد 

ٌ ة ِر د  َحة الص  ب  و  نا(. -جاي -)و تنطق باإلنجلٌزٌة: إٌن الذ 
عضلة القلب  حصولفً حالة عدم ة ٌّ ر  دْ ة الصّ حَ بْ الذّ  تحصل

  .من األوكسجٌن هاعلى ما ٌكفٌ

حتاج ق إلى عضلة القلب ملًء باألوكسجٌن. تم الذي ٌتدفّ دّ ـال
خ. عندما ال تتوفر لألوكسجٌن لتتمكن من الضّ  كقلبعضلة 

عضلة القلب على ما ٌكفً من األوكسجٌن، فإن ذلك ٌمكن أن 
ٌّةباإلصابة بك ٌتسبب ل ما قد تصاب ب، أو ربما الّذْبَحة الّصْدر 

بة وْ نَ اإلصابة بإلى ذلك هو أسوأ من ذلك، إذ ٌمكن أن ٌؤدي 
 .قلبٌة

ق إلى جزء تدفّ م عن الدّ ـٌتوقف العندما تحدث  وبة القلبٌةالن  
إلى ذلك الجزء من األكسجٌن  وال ٌصلمن عضلة القلب 

 .عضلة القلبرر تتضَ . عندما ٌحدث هذا، العضلة

َحة صهً  هل ة ذب   ٌ ِر  بة قلبٌة؟و  أو نَ د 

ٌّةْبَحة صذمعظم الناس الذٌن قٌل لهم أن لدٌهم  ٌتمكنون من  ْدر 
لتً ٌصابون بها. نوبات الذبحة الصدرٌة ا التعرف على نمطَ 
و الحالة التً  هذه النوبات فً لهم ٌتسبب وٌتعرفون على ما

 كٌفٌة التعامل معهاعلى كما أنهم ٌتعرفون ، بها حٌنئذ ٌشعرون
 .و عالجها

ٌّة الذم ــألَ  تغٌرإذا   كصدرم فً ـأصبح األلأو ْبَحة الّصْدر 
 .وبة قلبٌةبنَ فمن الممكن أنك قد أصبت ، ا  أو مختلف ا  جدٌد

 :النوبة القلبٌة على النحو التالًم ــألَ غالبا ما ٌصف الناس 

 فً الصدربالَضْغط كسر أو شعور احساس بال -

 ل على الصدرل ثقٌمْ ح   -
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  :أن تسأل ٌستحسنلمعرفة المزٌد، 

 طبٌب أسرتك 

 صٌدلٌك الخاص 

 HealthLinkBC  -    1-1-8إتصل برقم   
(  أو اذهب على  7-1-1)للّصم وضعاف الّسمع 

   www.HealthLinkBC.ca  شبكة االنترنٌت  

 

http://www.healthlinkbc.ca/

