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  Emergency Services     خدمات الطوارئ
 

 Heart Palpitations     بـلـان القـقـفَ ـخَ 
 

 ان القلبـقـا�سباب الشائعة لخف

 والخوف، أو الھلعأالقلق،  وأتر، وَ ـالت�  •

مشروبات أو الكو�، أو الشاي، أو القھوة، (ين ـّ الكافي •
 )الطاقة

 بغـين من منتجات التـيكوتالنِ  •

 بات الطاقةالكحول ومشرو •

 الكوكايينو  المخدرات غير المشروعة مثل ا7مفيتامينات •

ية، أو مْ حبوب الحِ أو ا7دوية مثل مضادات ا�حتقان،  •
 وـبْ أدوية الر� 

 الشاقة ممارسة التمارين الرياضية •

وانقطاع أل والحمْ أض يْ الحَ بة المرتبطة مونيَ التغيرات الھرْ  •
  مثالطّ 

فقر الدم، أو ى، الحمّ  مثل )ةيّ الصح(ة ِطّبيّ ال الظروف •
 ).الش�وارد(َتَواُزِن الَكھاِرل عدم  وأة الدرقية، ومشكلة الغدّ أ

  
  

) بال بي تي شن: و يسمى باFنجليزية (خفقان القلب يحدث 

 وقد. َرْفِرفيُ ، أو أو يتسابق، يطرق و كأنه عندما يشعر قلبك

قد تشعر و . ضربة ضافأ وأة ضربأَْسَقَط قلبك قد بأن تشعر 

قد تشعر س يساح7ھذه المشاعر أو ا. قلبك اتبدقّ مفرط  وعيٍ بِ 

في الوقت . كحلقفي ، أوتكرقبأو في في صدرك،  اأحيانبھا 

ة و قد طبيعي كقلبضربات قد تكون خفقان، الذي يحدث فيه ال

 .تكون غير طبيعية

 

معظم فإن ، على الرغم من أنھا يمكن أن تكون مزعجة جداً 

غير ضارة وتزول من تلقاء نفسھا تكون خفقان القلب حا�ت 

 .من دون عOج

 
خفقان القلب عOمة يكون في بعض الحا�ت النادرة، يمكن أن 

على وجود مرض أكثر خطورة في القلب ويحتاج ِبالّتأِكيد إلى 

 .العOج
 

  
  

عراض كنت تعاني من أحد ا�إذا    1-1-9اتصل برقـم  

 :خفقان قلبك عـمالتالية 

وضغط في الصدر، أو شعور بضيق في م في الصدر، أـأل �

 الصدر

 اFغماء �

 صعوبة في التنفس �

 ق الشديدالتعرّ  �

 ا�رتباك واFْضِطراب الشديد �

 وارالشعور بالدوخة أو بالدّ  �

  

  متى تطلب المساعدة
  

عد  لرؤية طبيب أسرتك في أقرب وقت وْ ـم بترتيب مـق

 :ممكن في حالة ما

 .كل مرةإذا استمر خفقان قلبك 7كثر من ساعتين في  •

الخفقان و أصبح يحدث  َنـْوباتفي  إذا �حظت ازدياداً  •

 .من ا7حيان كثيرالفي 

خفقان القلب أقوى  َنـْوباتإذا أصبحت مشاعرك خOل  •

 .وأكثر ازعاجاً 
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من خفقان القلب أو  د0 ـما الذي يمكنك القيام به للح
  نع حدوثهمَ 
  

ا7نشطة التي تقوم  ما تأكل وتشرب، و قم ِبَتـْدوينِ كل يوم، 

كتابة ذلك يساعدك . بھا، و الوقت الذي يحدث فيه خفقان قلبك

عندما تكون لديك . ب في الخفقانعلى معرفة ما الذي  يتسب� 

حدث الخفقان، يمكنك حينئذ فكرة عن ا7سباب التي يكمن أن تُ 

  .بھاجنّ ل تَ بُ أن تبحث عن سُ 
 

 Tدوثهنع حمن خفقان القلب أو مَ  نصائح عامة للحد: 

حاول القيام بتمارين ا�سترخاء ف، توتراً أو مُ  إذا كنت قلقاً  •

 .والتنفس العميق
 

المشروبات التي تحتوي على  تناولعليك بالتقليل من  •

 .ين أو التوقف عن شربھاـالكافيّ 
 

 .عليك بالتقليل من شرب الكحول أو التوقف عن شربھا •
 

 .� تدخن و � تستخدم منتجات التبغ •
 

 .ارسة التمارين الرياضية بانتظاماحرص على مم •
 

ساعات من النوم   8إلى  6حاول الحصول على ما بين  •

 .للراحة خذ وقتاً . كل ليلة
 

تأخذ أي أدوية تحتوي على السودوإيفيدرين، أو  � •

مثا� على ذلك أدوية السعال . ا�بينيفرين، أو ا�يفيدرين

وأدوية البرد، أو قطرات ا7نف، أو أدوية تخفيف 

 .ساسيةالح

  

  

  

  

  ان القلبـقـفـع3ج خ
 

  .الخفقان أسبابالعOج يعتمد على 
 

في حياتك التي تمارسھا نشطة ا7يرتبط بقلبك خفقان كان إذا 

ھذا سبب في الساعدك على تحديد يطبيبك سوف فإن اليومية، 

  .باتالمسبT تلك  جنبِ خطة لتَ  وضع معك على و سيعملالخفقان 
 

ة، فسيركز طبيبك على جة لحالة طبيّ إذا كان خفقان قلبك ھو نتي

  .ةعOج تلك الحالة الطبيّ 
 

ما، فإن طبيبك  إذا كان الخفقان نتيجة Uثار جانبية لتناول دواءٍ 

 .التي تتناولھا ة أو نوع ا7دويةسوف ينظر في تغيير كميَ 

 

  

    :لمعرفة المزيد، يستحسن أن تسأل

 طبيب أسرتك •

 صيدليك الخاص •

لومبيا البريطانية حي لكوإتصل بالرابط الصّ  •

"HealthLinkBC"   1-1-8على رقم   

أو اذھب على )   7- 1-1للّصم وضعاف الّسمع (

  www.HealthLinkBC.ca  شبكة ا�نترنيت  

 

  

 


