Arabic
خدمات الطوارئ Emergency Services

َخـ َفـقـان القـلـب

Heart Palpitations
األسباب الشائعة لخفـقـان القلب

يحدث خفقان القلب )و يسمى باإلنجليزية  :بال بي تي شن(
عندما يشعر قلبك و كأنه يطرق ،أو يتسابق ،أو ُي َر ْف ِرف .وقد
تشعر بأن قلبك قد أَسْ َق َط ضربة أو أضاف ضربة .و قد تشعر
ِبوعيٍ مفرط بد ّقات قلبك .ھذه المشاعر أو األحاسيس قد تشعر

• الكافيـّين )القھوة ،أو الشاي ،أو الكوال ،أو مشروبات
الطاقة(

بھا أحيانا في صدرك ،أو في رقبتك ،أوفي حلقك .في الوقت

• ال ِنيكوتـين من منتجات التـبغ

الذي يحدث فيه الخفقان ،قد تكون ضربات قلبك طبيعية و قد

• الكحول ومشروبات الطاقة

تكون غير طبيعية.

• ال َّتـ َوتر ،أو القلق ،أوالخوف ،أو الھلع

• المخدرات غير المشروعة مثل األمفيتامينات و الكوكايين

على الرغم من أنھا يمكن أن تكون مزعجة جداً ،فإن معظم
حاالت خفقان القلب تكون غير ضارة وتزول من تلقاء نفسھا
من دون عالج.
في بعض الحاالت النادرة ،يمكن أن يكون خفقان القلب عالمة
على وجود مرض أكثر خطورة في القلب ويحتاج ِبال ّتأكِيد إلى
العالج.

• األدوية مثل مضادات االحتقان ،أو حبوب ال ِحمْ ية ،أو
أدوية الرَّ ْبـو
• ممارسة التمارين الرياضية الشاقة
الح ْيض أوالحمْ ل أوانقطاع
• التغيرات الھرْ مون َية المرتبطة ب َ
ّ
الطمث
• الظروف الطِ ّب ّية )الصح ّية( مثل الح ّمى ،أو فقر الدم،
ھارل )ال َّشوارد(.
أومشكلة الغ ّدة الدرقية ،أو عدم َت َوا ُز ِن ال َك ِ

متى تطلب المساعدة
قـم بترتيب مـ ْوعد لرؤية طبيب أسرتك في أقرب وقت
ممكن في حالة ما:

اتصل برقـم  9-1-1إذا كنت تعاني من أحد األعراض
التالية مـع خفقان قلبك:

• إذا استمر خفقان قلبك ألكثر من ساعتين في كل مرة.
• إذا الحظت ازدياداً في َن ْـوبات الخفقان و أصبح يحدث
في الكثير من األحيان.
• إذا أصبحت مشاعرك خالل َن ْـوبات خفقان القلب أقوى
وأكثر ازعاجا ً.

 ألـم في الصدر ،أوضغط في الصدر ،أو شعور بضيق في
الصدر
 اإلغماء
 صعوبة في التنفس
 التعرّ ق الشديد
 االرتباك واإلضْ طِ راب الشديد
 الشعور بالدوخة أو بال ّدوار
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خفقان القلب -

يتبع

عالج خـفـقـان القلب
العالج يعتمد على أسباب الخفقان.
إذا كان خفقان قلبك يرتبط باألنشطة التي تمارسھا في حياتك
اليومية ،فإن طبيبك سوف يساعدك على تحديد السبب في ھذا
ب تلك المس ِّببات.
الخفقان و سيعمل معك على وضع خطة ل َتجن ِ
إذا كان خفقان قلبك ھو نتيجة لحالة طب ّية ،فسيركز طبيبك على
عالج تلك الحالة الطب ّية.

Heart Palpitations - continued

ما الذي يمكنك القيام به للحـ ِّد من خفقان القلب أو
َمنع حدوثه
وين ما تأكل وتشرب ،و األنشطة التي تقوم
كل يوم ،قم ِب َت ْـد ِ
بھا ،و الوقت الذي يحدث فيه خفقان قلبك .كتابة ذلك يساعدك
على معرفة ما الذي يتس َّبب في الخفقان .عندما تكون لديك
فكرة عن األسباب التي يكمن أن ُتحدث الخفقان ،يمكنك حينئذ
أن تبحث عن ُس ُبل َتج ّنبھا.
نصائح عامة للح ِّد من خفقان القلب أو َمنع حدوثه:

إذا كان الخفقان نتيجة آلثار جانبية لتناول دوا ٍء ما ،فإن طبيبك
سوف ينظر في تغيير كم َية أو نوع األدوية التي تتناولھا.

• إذا كنت قلقا ً أو ُمتوتراً ،فحاول القيام بتمارين االسترخاء
والتنفس العميق.
• عليك بالتقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على

لمعرفة المزيد ،يستحسن أن تسأل:
•

• عليك بالتقليل من شرب الكحول أو التوقف عن شربھا.

طبيب أسرتك

• صيدليك الخاص

• ال تدخن و ال تستخدم منتجات التبغ.

صحي لكولومبيا البريطانية
• إتصل بالرابط ال ّ
" "HealthLinkBCعلى رقم 8-1-1
)للصّم وضعاف السّمع  ( 7-1-1أو اذھب على
شبكة االنترنيت

الكاف ّيـين أو التوقف عن شربھا.

www.HealthLinkBC.ca

• احرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
• حاول الحصول على ما بين  6إلى  8ساعات من النوم
كل ليلة .خذ وقتا ً للراحة.
• ال تأخذ أي أدوية تحتوي على السودوإيفيدرين ،أو
االبينيفرين ،أو االيفيدرين .مثاال على ذلك أدوية السعال
وأدوية البرد ،أو قطرات األنف ،أو أدوية تخفيف
الحساسية.
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