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هل تعاني من قصوٍر يف القلب؟
لست وحدك، بل هناك املاليني من الناس الذين يعانون من قصور القلب حول العالم. 
فقصور القلب أصبح يُعّد وباًء منذ بداية القرن احلالي وهو السبب األكثر شيوعاً 

لالستشفاء لدى املرضى الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 عاماً.

ما هو اخللل الذي حيصل عندما ُنصاب بقصور القلب؟
اجلسم،  في  الدم  فيها صعوبة في ضّخ  القلب  يواجه  القلب هو حالة  قصور 
قادراً  القلب  يعود  ال  ذلك،  الطبيعي. وبنتيجة  معّدلها  عن  تضعف  قّوته  أّن  أي 
على توزيع األوكسيجني واملغّذيات من خالل الدم إلى اجلسم ليتمّكن هذا األخير 

العمل بشكل صحيح.  من 
هذا ال يعني أّن قلبك على وشك أن يتوّقف عن أداء وظيفته، بل إّنه يجد صعوبة 

في تلبية حاجات جسمك )وخصوصاً خالل قيامك بنشاط ما(. 
ويحدث قصور القلب عندما تتضّرر عضلة القلب أو الصّمامات، ما يؤّدي بالتالي 
أو  الضرر  هذا  يجب. ويؤّثر  كما  اجلسم  في  الدم  ضّخ  على  القلب  قدرة  عدم  إلى 
العبء على عملية انقباض القلب أو تعبئته، وأحياناً اإلثنني معاً. وإذا لم يكن قلبك 
قادراً على التفرغة واالسترخاء بشكل كامل، فستدخل كميات أقّل من الدم إليه، 

في أوروبا، يُصاب سنوياً ما ال يقّل عن 3.6 مليون شخص بهذا املرض.

هذه احلالة ليست بالضرورة جزءاً من مرحلة الشيخوخة، بل قد نُصاب 
بها في أي عمر، ولكن يزيد االحتمال مع التقّدم في السّن. 



ما هي أنواع قصور القلب؟
 Ejection الكسر القذفي« )أو نسبة االنقباض« هناك فحّص طّبي يُسّمى 
نوع  لتحديد  نبضة  كّل  مع  الدم  ضّخ  لقياس  يستخدم  وهو   ،)Fraction

القصور الذي تعاني منه. 
يوجد نوعان لقصور القلب، ولكّنهما يظهران بالطريقة نفسها:

عضلة . 1 انكماش  قّوة  تضعف  بحيث  االنقباضي،  القلب  قصور  هو  األول  النوع 
إلى عدم ضّخ  القذفي دون املعّدل الطبيعي(، ما يؤّدي  )الكسر  الُبطني األيسر 

كميات كافية من الدم الغني باألوكسيجني إلى اجلسم.
النوع الثاني هو عبارة عن قصور في القلب مع احملافظة على وظيفة الُبطني األيسر . 2

(الكسر القذفي قد يكون طبيعي(، أي أّن القلب ينكمش بشكل طبيعي، ولكّن 
الُبطينني ال يسترخيان بشكل مناسب، أو يكونان يابسني وال تدخل الكمية الكافية 

من الدم أثناء عملية التعبئة الطبيعية. 



ما هي أعراض قصور القلب؟

وخطورتها.  احلالة  لنوع  تبعاً  وآخر،  شخٍص  بني  القلب  قصور  أعراض  تختلف 
أو  جميعها  تظهر  قد  أو  اإلطالق،  على  عارض  أي  من  تعاني  ال  قد  فإّنك  لذا، 

ثّم تختفي. أو تظهر  أّنها قد تستمّر،  بعضها. كما 

األعراض:  وتشمل 
• ضيق أو صعوبة في التنّفس )عند االستراحة أو أثناء القيام بنشاط ما أو عند 	

االستلقاء في السرير(. في بعض احلاالت، قد توقظك هذه األعراض فجأًة في 
الليل، ما يؤّدي إلى اختالل أمناط النوم الطبيعية لديك.

• السعال/الصفير 	
• زيادة سريعة في الوزن	
• توّرم الكاحلني و )أو( الساقني و )أو( البطن	
• التعب/اإلرهاق، والضعف أثناء القيام بنشاط ما 	
• الدوار أو التشّوش أو صعوبة التركيز أو اإلغماء	
• نبضات قلب سريعة أو غير منتظمة 	
• احلاجة إلى التبّول املتكّرر في الليل 	

مهما كانت األعراض التي تعاني منها، من املهّم أن تراقبها يومياً. 
وإذا الحظت أي عارض جديد أو أي تفاقم مفاجئ ألحد األعراض، 

يجب أن تستشير طبيبك.



ضيق في التنفس أثناء القيام بجهد جسدي 
تسارع فـــي دقات القلب

احلاجة الى املزيد من الوسائد لنوم مريح

التبول املتكرر خالل الليل

زيادة سريعة في الوزن

اإلستيقاظ املتكرر بسبب ضيق في التنفس / 
صفير

تعب ودوخة وغياب القدرة على التركيز

تورم في الساقني أو الكاحلني

فقدان الشهية / الغثيان



القلب قصور  أسباب 
ميكن أن ينتج قصور القلب عن حاالت مرضية حالية أو سابقة تضّر بالقلب أو تضع 
عبئاً إضافياً عليه. ويُفترض بطبيبك أن يقول لك ما الذي أّدى إلى إصابتك بقصور 

القلب. 

أبرز أسباب قصور القلب: 
• نوبات قلبية سابقة	
• انسداد شرايني القلب	
• ارتفاع ضغط الدم	
• خلل في صّمامات القلب	
• مرض في عضلة القلب أو التهاب القلب	
• اختالالت ُخلقية في القلب	
• السّكري	
• اإلفراط في تناول الكحول	
• تعاطي اخملّدرات	
• العالج الكيميائي	

احلاالت التي قد تسّبب قصور القلب: 
• أنواع معّينة من العدوى وااللتهابات  	
• أمراض الكلى/خلل في وظيفة الكلى	
• فقر الدم	
• عدم انتظام ضربات القلب	
• خلل في الرئتني	
• خلل في الغّدة الدرقية	

إذا متّت معاجلة هذه املسّببات، من املمكن أن يتحّسن وضع القلب في أغلب األحيان.

وما يجب أن نعرفه هو أّن األشخاص املصابني بقصور القلب 
تتفاقم أعراضهم إذا توّقفوا عن تناول أدويتهم أو إذا لم يلتزموا 

بالعالج كما يجب.



القلب الفحوصات حلاالت قصور  أبرز 
• 	)ECG( الصورة البيانية الكهربائية للقلب
• حتاليل دم معّينة  	
• صورة أشعة للصدر 	
• ضروري(	 التصوير الصوتي للقلب  Echocardiography )فحص 

وقد يتّم إجراء فحوصات إضافية ملعرفة املزيد عن املشكلة الصّحية التي تعاني منها أو 
لتحديد السبب.

القلب قصور  معاجلة 
معاجلة قصور القلب هي عمل جماعي، وأنت هو الفاعل األساسي فيه. سيصف 
لك طبيب القلب بعض األدوية وسيعالج املشكالت الصّحية األخرى. أّما اختصاصيو 
التغذية واملمّرضون والصيادلة فسيساعدونك أيضاً على النجاح في العالج. واألمور 
التي تقع على عاتقك هي تناول األدوية، وتغيير نظامك الغذائي، واّتباع منط حياة صّحي، 
مناقشة  بإمكانك  أّنه  في عالجك. كما  ناشط  دور  ولعب  بانتظام،  الطبيب  وزيارة 

اخليارات العالجية املتوّفرة لديك مع طبيبك. 

ما هو دور الطبيب؟

البسيطة على منط حياتك،  التغييرات  بعض  وأجريت  إرشادات طبيبك  تبعت  إذا 
ميكنك أن تشعر باالرتياح وتفعل املزيد. إضافًة إلى ذلك، سيناقش طبيبك العالجات 

التي تناسبك أكثر من غيرها. ومن املرّجح أن يصف لك أدوية تتناولها مدى احلياة.
توجد أيضاً بعض األجهزة التي تُزرع والتي تساعد قلبك من خالل إشارات كهربائية 
أّنها تخّفف من  إلى  و/أو حتّسن وظيفته. وإضافًة  انتظام نبض قلبك  حتافظ على 
األعراض، فإّن هذه األجهزة تساعد أيضاً على إطالة أمد احلياة على املدى البعيد. اسأل 

طبيبك ملعرفة اذا كانت هذه األجهزة تُناسب وضعك الصحّي.

تناول األدوية  بشكل منتظم هو أحد أهّم األمور التي قد تفعلها 
ملعاجلة  قلبك.



بعض االرشادات:

• تعرف أسماء األدوية وكيفية عملها )احتفظ معك دائماً بالئحة لألدوية(. 	
• تناول األدوية بحسب إرشادات الطبيب	
• إذا توّقفت فجأةً عن تناول الدواء، فقد يؤّدي ذلك إلى تفاقم حالتك. 	
• اّتصل بطبيبك إذا لم تشعر بأي حتّسن أو إذا زاد وضعك سوءاً. 	
• اتبع عادات روتينية لتناول األدوية.	
• احتفظ بروزنامة خاصة بالدواء وسّجل كّل جرعة تأخذها.	
• ال تخّفض من جرعات الدواء لتوفير املال.	
• ال تتناول األدوية التي ال حتتاج إلى وصفة طبية أو املتّممات الغذائية أو العالجات 	

العشبية إال بعد استشارة طبيبك )فبعضها قد تزيد وضعك سوءاً(. 
• ال تتوّقف عن تناول دوائك، حّتى ولو شعرت أّنه ال يعطي مفعوالً.	

ما هو دورك؟
بعض التوجيهات العامة عن أدوية قصور القلب: 

تختلف احلاجات إلى األدوية من شخص إلى آخر. سيعمل طبيبك معك على إيجاد 
أفضل األدوية التي تخّفف من أعراضك، وحتّسن وضع قلبك، وتُشعرك براحة أكبر.

حالة  تفاقم  من  الوقاية  أو  احلّد  على  تساعد  األدوية  هذه  أّن  تتذّكر  أن   يجب 
قصور القلب حّتى ولو لم تكن تعاني من أي عارض.

تعديل منط حياتك:

باإلضافة إلى العالج الذي يصفه لك طبيبك، قد حتتاج أيضاً إلى تعديل جوانب أخرى 
من منط حياتك، كالنظام الغذائي، والتمارين الرياضية، والتدخني، وتناول الكحول، للتأّكد من 
أّنك تستفيد متاماً من عالجك. كذلك، من الضروري إجراء التحاليل والفحوصات بانتظام. 
وللحفاظ على حالة صّحية جيدة، يجب أن تتفادى أي إصابة في اجلهاز التنّفسي، 

كاالنفلونزا أو التهاب الرئة، ألّنها قد تزيد وضعك سوءاً. 
وقد ينصحك طبيبك بقياس ضغط الدم ومعّدل ضربات القلب بانتظام في املنزل، أو 
قد تقّرر بنفسك القيام بذلك ملتابعة وضعك. وفي جميع األحوال، من الضروري أن تتعّلم 

كيفية إجراء هذه القياسات. 



هذا املرض ميكن أن يصبح خطيراً إذا لم تتّم معاجلته، ولكن 
ميكن أيضاً الوقاية منه وحتسينه مع العالجات املتوّفرة.

اتبع نظام غذائي متوازن يحتوي على 
القليل من امللح

إحرص على تناول الدواء بإنتظام حسب 
إرشادات الطبيب

تأكد من أن وزنك مستقر

مارس التمارين الرياضية املناسبة

اشرب السوائل باعتدال



– متى جيب أن تّتصل بالطبيب عالمات اإلنذار 
ميكنك التغّلب على قصور القلب من خالل اّتباع العالج الصحيح وإجراء بعض 

التعديالت على منط حياتك، بحسب إرشادات الطبيب. ولكن من املهّم أيضاً أن تراقب 
أعراضك بشكل منتظم ألّن قصور القلب قد يتفاقم ببطء.

يجب عليك إبالغ طبيبك فوراً حاملا تظهر لديك األعراض التالية:
• ازدياد في ضيق التنّفس .	
• االستيقاظ املتكّرر في الليل بسبب ضيق النفس .	
• احلاجة إلى املزيد من الوسائد للشعور بالراحة أثناء النوم.	
• السعال أثناء الليل.	
• تسارع في دّقات القلب أو عدم انتظامها.	
• زيادة سريعة في الوزن.	
• انتفاخ تدريجي أو ألم في البطن. 	
• ازدياد تورّم الساقني أو الكاحلني.	
• فقدان الشهية/الغثيان.	
• إرهاق متزايد.	
• تفاقم السعال.	

ال تنتظر حّتى تصبح األعراض حادة لدرجة أن تستدعي العالج الطارئ.



يجب عليك الذهاب إلى قسم الطوارئ إذا ظهرت لديك األعراض التالية: 
• ألم مستمّر في الصدر ال يزول بعد تناول حّبة الدواء حتت اللسان.	
• ضيق في التنّفس حاد ومستمّر أثناء الراحة واالسترخاء.	
• دّقات قلب سريعة تترافق مع ضيق في التنّفس ودوار.	
• نوبات إغماء مع فقدان الوعي .	

القلب قصور  مع  التعايش 

صحيح أّنه ال ميكن الشفاء من قصور القلب باإلجمال، ولكّن توجد تدابير كثيرة 
ميكنك اّتخاذها لالعتناء بنفسك واالستمتاع بحياتك. 

مع وجود الرعاية والدعم الالزمني، لن مينعك مرضك من القيام بغالبية األشياء التي 
حتّب القيام بها، شرط أن تعرف احلدود التي ال ميكنك تخّطيها.

صّحتك في املستقبل تعتمد على كيفية عمل قلبك وكيفية 
جتاوبه مع العالج، وأيضاً تعتمد عليك أنت!

وإذا  أعراضك  على  للتغّلب  طبيبك  مع  عملت   فإذا 
التزمت بعالجك، ستصنع فرقاً كبيراً وتساهم في حتّسن 

وضعك.



heartfailure@lscardio.org

www.heartfailurematters.org
www.moph.gov.lb
www.lscardio.org

ألي إستفسار :

للمزيد من املعلومات:


