
 

  

قسطرة القلب 

التشخيصيه والتدخل 

 العالجي 

Cardiac  

Catheterization and 

percutaneous 

intervention 

  



أي عضلة أخرى في الجسم، فهي تتطلب كعضلة القلب 

حيث  األكسجين والمواد المغذية في الدم لتتمكن من العمل

تنشأ هذه الشرايين و يضخ القلب الدم عبر الشرايين التاجية

مثل  القلبالتاجية من الشريان األورطي وتنتشر على سطح 

 أغصان الشجرة.

 ماهي أنواع شرايين القلب؟

 :هناك نوعان من الشرايين األساسية

يقوم في الغالب بتزويد الدم  حيثن الشريان التاجي األيم• 

 إلى الجانب األيمن والسطح السفلي من قلبك.

إلى شريانين  حيث ينقسم األيسر الرئيسي الشريان التاجي• 

 المنعطفاأليسري الشريان التاجي آخرين، 

تعمل  ،يسراأل والشريان األمامي النازل

هذه الشرايين في الغالب على 

تزويد الجزء األمامي من القلب 

 بالدم.

 



 ماهي أنواع القسطرة القلبية؟

 :عالجيةيمكن تقسيم القسطرة القلبية إلى تشخيصية و

من  صبغةتتضمن حقن الحيث  القسطرة القلبية التشخيصية .1

األشعة السينية أثناء  صورويتم إنشاء  القسطرة،خالل 

عند حقن قد تشعر و القلب نعبر شرايي الصبغةتحرك 

 بإحساس دافئ. الصبغة

هي عالج غير جراحي يستخدم  عالجيةالقسطرة القلبية ال .2

بالون أو دعامة استخدام بلفتح الشرايين القلبية الضيقة 

  داخل شريان القلب المصاب.

 

  



 ؟جراء القسطرة القلبيةإع موقأين يتم 

تك حسب حال الطبيبمن قبل  الثقب للعملية يتم تحديد موقع

 في المعصم أو إما هو الشريان الكعبريو قد يكون  الصحية

 .الفخذي الشريان

 من سيقوم بإجراء عملية القسطرة القلبية؟

 بك ما يلي: ةالخاص عمليةالموجود أثناء ال سيتضمن الفريق

  يقوم بمساعدتهقد و القسطرة قلب: يقوم بإجراءالطبيب 

 .زميل طبي

  يساعد الطبيب أثناء إجراءممرض/ة /أخصائي القلب : 

 ويراقب معدل ضربات القلب وضغط الدم. القسطرة

  فني األشعة: يقوم بتشغيل جهاز

 األشعة.

 

 

 



 العملية؟ ستعد قبل إجراءأكيف 

 

  6 - 4سُيطلب منك عدم تناول الطعام أو الشراب لمدة 

 عملية.قبل ال ساعات

 فيرجى  مسبًقا،إجراء اختبارات الدم  القلب إذا طلب طبيب

  التأكد من إكمالها في غضون أسبوع قبل الدخول.

 يرجى التأكد من وجود شخص ما ليقودك إلى المنزل 

 ويبقى معك طوال الليل.

  سوف يطلعك طبيب القلب الخاص بك على شرح

 العملية.

 

 

 

 

 

 



 ؟في يوم العمليةستعد أكيف 

  إلجراء العملية ، نحتاج إلى الوصول إلى الرسغ )الشريان

لهذا في الفخذ,  ( )الشريان الفخذيأو  في اليد الكعبري(

 يجب حلق الشعر حول معصمك ومنطقة الفخذ. السبب

  لك لقراءته ثم التوقيع.سيتم تقديم نموذج موافقة  

 

 

من قبل، أو  الصبغة اتجاه من حساسيةإذا كنت قد عانيت 

 .كان لديك حساسية معروفة، فيرجى إبالغ طبيب القلب

  



 ؟أثناء العملية اتتحضيرالماهي 

 ( عند الدخول، سيتم تسجيل تخطيط القلبECG واختبارات )

 .الدم وضغط الدم ودرجة الحرارة ومعدل ضربات القلب

 األدوية والسوائل  لحقنفي ذراعك  سيتم وضع قنية وريدية

 الوريدية أثناء اإلجراء.

 قبل العملية سيتم إعطاؤك رداء المستشفى الرتدائه 

سُيطلب منك إزالة جميع مالبسك بما في ذلك مالبسك و

 الداخلية.

 

 



 ؟العمليةكيف سيتم إجراء 

أو  متواجد بالفخذنشاء ثقب صغير في وعاء دموي إيتم س .1

المعصم، بعدها ُيدخل أنبوب مجوف يسمى القسطرة 

التخدير لمساعدتك على  ؤكقد يتم إعطا, داخل الثقب

ولكنك ستكون مستيقًظا أثناء العملية بحيث  ،سترخاءاإل

 يمكنك اتباع التعليمات.

يتم استخدام غسول مطهر لتحضير كل من منطقة الذراعين  .2

إلى  الرقبهتم وضع ستارة معقمة تغطيك من والفخذين وي

  ما بعد قدميك.

في من المهم إبقاء يديك تحت الستارة المعقمة  :مالحظة

أثناء  جميع األوقات أثناء العملية. إذا شعرت بأي شيء

  العملية ، فستجد معك ممرضة يمكنها مساعدتك.

  



 ؟العمليةكيف سيتم إجراء 

 

حسب  لذراع أو الفخذإما في اسيتم حقن مخدر موضعي  .3

 اختيار الطبيب.

سوف وسيتم التقاط صور األشعة السينية طوال العملية  .4

 يتحرك جهاز األشعة السينية فوقك بالقرب من جسمك.

 

. إذا كانت حالتك دقيقة 90- 20 سيستغرق اإلجراء حوالي .5

 اوقتً  اإلجراء يستغرقن أفمن الممكن بعض الشيء  معقدة

  القلب.يصل لشرايين  حتى طولأ



 ؟فترة اإلفاقة بعد العمليةماذا يحدث في 

  خالل فترة التعافي سيكون هناك مراقبة متكررة

  للعالمات الحيوية الخاصة بك.

  سيتم تشجيعك على شرب الكثير من السوائل للمساعدة

  .جسمكفي طرد الصبغة المتباينة من 

  عن طريق الفم بعد ساعة  تناول الطعام بدأ فيلايمكنك

 من العملية.

  سيتم إغالق موقع ثقب المعصم  القسطرةبعد

قد واذا تمت عن طريق الفخذ باستخدام رباط معصم ،

عن لفخذ عن طريق الضغط اليدوي أو يتم إغالق ثقب ا

المتخصصة  الداخلية أجهزة اإلغالق طريق

  التي تعتمد على حالة المريض.

  



ي ممارستها وهل نالتي يمكن البدنية ماهي األنشطة

 هناك تعليمات عند الحركة؟

  على منع  ساعدحتى ي وسادةيمكنك رفع الذراع على

 .خ في الساعات األولى بعد العمليةانتفا حدوث تورم و

 الفخذ التي استخدمت  أو على الذراع تجنب الحركة العنيفة

 .ولى ساعة األ 24 ـفي العملية خالل ال

 48ـ كيلو خالل ال 4.5كثر من ا , أابدً  ترفع أشياء ثقيلة ال 

 .ساعة األولى بعد العملية

  قم بالضغط على منطقة الفخذ إذا اضطررت إلى

ة أسهل طريق, وساعة 48العطس أو السعال بقوة لمدة 

للضغط هي بقبضة اليد ووضعها بقوة على منطقة 

 الفخذ فوق الضمادة.

 

 



 كيف أعتني بمكان الجرح؟

 

 الضمادة في اليوم التالي من العملية  عادة وضعإ يمكنك. 

 يجبب ان توضع بشكل يومي في األيام  ضمادة جديدة

كمية لوضع ضماد . الثالثة األولى وبعد ذلك لست بحاجة

 صغيرة من الدم الجاف أمر طبيعي.

 جراء القسطرة، إستحمام في اليوم التالي بعد يمكنك اإل

  .ويجب تغيير الضماد المبلل

 غسل مكان  تجنبستحمام وداخل حوض اإل ستحمامُيمنع اإل

  ساعة. 48الثقب لمدة 

 حاول تجنب ارتداء مالبس ضيقة فوق موقع العملية.  

  



  :مالحظة

 :التالية أخبر طبيبك إذا ظهرت أي من المشاكل

 بشكل مستمر أو منطقة مستمرة  كتلة يزيد حجمها

 .حمرار والدفءباإل

 فرازات صفراء من مكان الجرح.إ  

 .الشعور بالتخدير في الساق أو اليد أو الرسغ أو الذراع 

 الشعور باأللم الخفيف و انزعاج شديد في موقع العملية

في مكان العملية هو أمر طبيعي ويمكن عالجه بمنشفة 

  دافئة وجافة أو تناول مسكنات األلم.



 بشكل عام : نمط الحياة تغيير 

 التوقف عن التدخين. 

 خسارة الوزن. 

 الرياضية ريناالتم ممارسة. 

 باألدوية ملتزااإل. 

 بإدخال نظام غذائي صحي للقل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :عند الخروج دويةاأل

  و أاذا كان هناك اي تدخل عالجي سواء كان نفخ بلونه

 دوية مسيلهأ, سوف يكون لديك  ثناء العمليةأ دعامة

, يعتمد  لى سنةإأشهر  6للدم يجب استخدامها لمدة من 

  .تفاصيل عمليتكعلى 

 ية دوأثالث  حيان , سوف تكون علىفي بعض األ

مسيله للدم اذا كان عندك مشكلة سابقة في ضربات 

 .ذيني القلب مثل الرجفان األ

 دوية التي سوف كد من مناقشة طبيب القلب عن األأت

 .للمستشفى  قبل مغادرتك تتناولها  

 مع طبيبك القلب بين سوف يعطى لك موعد متابعة 

 4-6  , و من الممكن اسابيع بعد خروجك

عمل بعض فحوصات تحتاج ل أن 

 . الدم قبل موعدك بـ أيام قليلة
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 للتواصل واإلستفسار:

 الموقع االلكتروني:

www.iau.edu.sa 

 رقم الهاتف:

966138966666+  

966138966877+  

(0117تحويلة معمل القسطرة: ) رقم  

 



 

 

  

 المصادر والمراجع:

 canvaالصور المستخدمة من موقع 

https://vascular.org  

https://amitismedtour.com 

http://heartwest.com.au  

 

 المراجعة والتدقيق:

تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل استشاريين 

 الملك فهد الجامعي. بمستشفىالقلب 

https://vascular.org/
https://amitismedtour.com/
http://heartwest.com.au/
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