
تم تصميم هذا الدليل لمساعدتك عىل التحدث مع الطبيب المعالج بشأن أعراض قصور القلب وكيفية إدارته. وهو غري مخصص 
لالستخدام في تشخيص قصور القلب أو ليحل محل الجهاز الطيب. 

دليل لألشخاص المصابني بقصور القلب

بشأن  المعالج  الطبيب  مع  التحدث 
بالصحة مفعمٍة  بحياٍة  االستمتاع 

يمكن أن يؤثر قصور القلب بشكٍل كبري عىل حياتك اليومية دون أن تدرك ذلك 
في بعض األحيان. لهذا السبب من المهم متابعة األعراض المحتملة والتناقش 

باستمرار مع الطبيب المعالج بشأن هذه األعراض. 
سيساعدك هذا الكتيب في تحديد األعراض اليت قد ترتبط بقصور القلب وتمنحك 

بعض النصائح لمناقشتها مع الطبيب المعالج.



إن موعدك بمثابة فرصة لعقد مناقشة رصيحة بشأن مدى تأثري قصور القلب عىل حياتك اليومية 
وللعمل مع الطبيب عىل إيجاد أفضل الوسائل إلدراة قصور القلب. فيما ييل بعض النصائح لتحقيق 

أقىص استفادة من كل استشارة.

راقب
من المهم التحقق بشكل دوري من األعراض اليت   •

تنتابك. ثمة عالمات لمدى تطور حالتك، ويحتاج الطبيب 
المعالج إىل معرفتها. يمكن أن تتضمن األعراض ما 

ييل: 
الحاجة إىل النوم مستنًدا إىل وسائد  o

الشعور بضيق في النفس عند صعود الدرج  o
تورم في القدمْي أو الكاحلْي  o

السعال الدائم  o
o  اإلجهاد الذي يمنعك من القيام باألنشطة اليومية

يمكنك التحقق من األعراض اليت تنتابك ومتابعتها   •
باستخدام أداة تتبع األعراض المكونة من 5 أسئلة 

 المتاحة عىل الموقع اإللكرتوني 
www.ask-alia.com.au/heart-failure

كما يساعد التحدث عن األعراض اليت تنتابك مع   •
عائلتك وأصدقائك؛ حيث قد يالحظون التغيريات اليت 

لم تدركها.

ارسد
من المهم إطالع جميع األطباء الذين تزورهم عىل األدوية اليت تتناولها واالختبارات الطبية اليت   •

أجريتها.
أنئش قائمًة بجميع األدوية )بما في ذلك األدوية اليت ُترصف بدون وصفة طبية( وجرعاتها، واحتفظ   •

بالقائمة معك لموعدك الالحق. ال تنَس إضافة أي فيتامينات أو مكمالت صحية تتناولها.

ق نسِّ
قد يكون الموعد المحدد مع الطبيب المعالج حافاًل باألحداث، وقد يصعب تذكر كل ما ترغب في   •

مناقشته مع الطبيب. اكتب جميع األسئلة أو األعراض اليت ترغب في مناقشتها مسبًقا؛ حىت ال 
تنىس ذلك في يوم موعدك. 

اطلب من أحد أفراد العائلة أو صديق مرافقتك في المواعيد الشخصية أو عرب الهاتف أو الفيديو؛   •
حىت يتسىن له أيًضا البقاء عىل اطالٍع بشأن حالتك، إذا كنت تعتقد أن ذلك قد يكون مفيًدا.

عليك  يتعني  اليت  اإلجراءات 
موعدك قبل  بها  القيام 



ارشح
أخرب طبيبك بما تشعر به وحاول أن تكون محدًدا بشأن أي   •

تغيريات تطرأ عىل األعراض اليت تنتابك. ارضب أمثلة عىل مدى 
تأثري قصور القلب عىل حياتك اليومية، مثل:

o  ال أستطيع القيام باألنشطة اليومية اليت كنت أستمتع بها،   
مثل البستنة أو التمشية مع الكلب بسبب اإلعياء

o  أحتاج إىل النوم مستنًدا إىل وسائد حىت يتسىن يل التنفس   
في الليل

o  أعاني من ضيق النفس كثرًيا عند صعود الدرج  
o  أعاني من تورم القدمْي أو الكاحلْي  

o  أعاني من السعال حىت عندما ال أكون مصاًبا بزنلة برد  

اسأل
اطرح أي أسئلة كتبتها مسبًقا واحرص عىل كتابة إجابات الطبيب   •

ن أيًضا أي يشء لم تفهمه. تذكر أنه ال توجد  المعالج. ودوِّ
أسئلة ساذجة عندما يتعلق األمر بصحتك!

تتضمن بعض األمثلة عىل األسئلة اليت قد ترغب في طرحها:  •
o  في رأيك، إىل أي مدى سيؤثر قصور القلب عىل أنشطيت   

اليومية مثل البستنة أو التمشية مع الكلب؟ 
o  ماذا يمكنين أن أتوقع مع حالة قصور القلب اليت أعاني   

منها عىل مدار الشهور والسنوات الالحقة؟
o  ما الذي يمكنين القيام به اآلن للمساعدة في تحُسن   

حاليت؟
o  ما األعراض الجانبية المحتملة لألدوية اليت أتناولها؟  

o  إذا كانت الحاالت الصحية األخرى اليت أعاني منها تؤثر عىل   
قصور القلب لديَّ، فماذا عيلَّ أن أفعل؟

ط خطِّ
تعاون مع الطبيب المعالج في وضع خطة للقيام بإجراء واحد   •

)1( من اإلجراءات الثالثة )3( اليت يمكنك تنفيذها قبل موعدك 
الالحق اليت سوف تساعد في إدارة حالتك الصحية وتسِهم 

في االعتناء بنفسك.

القيام  عليك  يجب  اليت  األمور 
موعدك أثناء  بها 



راجع
راجع مالحظاتك واإلجابات عن أسئلتك.   • 

سيذكرك هذا األمر بأي خطوات قادمة يتعي عليك اتخاذها.

ناقش
عليك بإبقاء عائلتك أو أصدقائك عىل اطالع بشأن موعدك.   • 

هذا اإلجراء يضمن قدرتهم عىل دعمك بشكٍل أفضل في خطواتك الالحقة.

تذّكر
تمهل لبضع دقائق بعد موعدك لتدوين أي تذكريات أو نقاط لمناقشتها في   •

استشارتك الالحقة.

عليك  يتعني  اليت  اإلجراءات 
موعدك بعد  بها  القيام 

حالة  هو  القلب  قصور 
مزمنة. مرضية 

لذا، من المهم المواظبة عىل مواعيدك 
الدورية مع الطبيب المعالج. مناقشة 

األعراض اليت تنتابك مع الطبيب المعالج 
يمكن أن تساعده في التعاون معك إلدارة 

حالتك الصحية.

!



النشاط
تستجيب كل عضلة بشكل جيد للتمارين الرياضية، وينطبق األمر نفسه عىل 
عضلة القلب. ناقش الطبيب المعالج بشأن التمارين الرياضية المناسبة لك. 

وفي الوقت نفسه، استمع إىل جسمك، وانتبه إىل وتريتك، وال تضغط عىل 
نفسك أكرث مما يلزم. 

النظام الغذائي
اطلب نصيحة الطبيب المعالج بشأن كيفية البقاء بصحة جيدة وإدارة وزنك. 

قد تكتشف أن تناول وجباٍت بكمياٍت أقل بشكل أكرث تواتًرا يساعد في 
ذلك؛ ألن هضم كميات صغرية من الطعام قد يقلل من اإلجهاد الواقع 

عىل الجسم والقلب.

الملح
راقب كمية الملح اليت تتناولها. ندرك أن الملح يمكن أن يؤثر عىل مدى 

احتفاظ جسمك بالسوائل؛ األمر الذي يمكنه أيًضا أن يضيف بعض اإلجهاد 
عىل القلب. حاول اختيار الوجبات اليت تحتوي عىل كمية أقل من الملح، 

وقم بتحديد كمية ملح المائدة اليت تضيفها إىل الوجبات. 

التدخني
ال يوىص بالتدخي، وال سيما إذا تم تشخيص حالتك بقصور القلب. إذا 

كنت تدخن، ففكر في مناقشة تقليل التدخي أو اإلقالع عنه مع الطبيب 
المعالج.

الكحوليات
ضع هدًفا لإلقالل من تناول الكحوليات، واحرص عىل الحفاظ عىل 

مستوى السوائل اليت تتناولها في الحدود اليت وضعها الطبيب المعالج.

بالصحة مفعمة  بحياة  لالستمتاع  نصائح 

يمكن أن يساعد إجراء بعض التغيريات عىل نمط حياتك أو مواصلة العادات الصحية 
الجيدة في الحفاظ عىل متابعة االستمتاع بحياة مفعمة بالصحة. ناقش الطبيب 

المعالج حول كيفية إجراء هذه التغيريات اليت يمكن أن تساعدك.



لمزيد من المعلومات حول التعايش مع مرض قصور القلب، تحدث مع الطبيب 
 heartfailure.com.au المعالج أو تفضل بزيارة الموقع اإللكرتوني

كما تزخر المؤسسة الوطنية للقلب بالموارد والمعلومات وخدمات الدعم. وهي 
heartfoundation.org.au متاحة عىل الموقع اإللكرتوني

المصادر
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