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اأمرا�ض �صمامات
القلب والعمليات
الجراحية
مقدمة:
تعتبر اأمرا�ض القلب هي الأمرا�ض الأكثر �صيوع ًا وخطورة على
�صحة الإن�صان في ع�صرنا هذا وتمثل الم�صبب الأول للوفاة،
ويمكن لأي اإن�صان اأن ُي�صاب باأحد هذه الأمرا�ض لما لها من
عالقة مبا�صرة ب�صلوكياتنا وعاداتنا .وتزداد خطورة هذه
الأمرا�ض في اأنها غالب ًا ما تكون مفاجئة ول ي�صعر الإن�صان
بحالة القلب ول باأعرا�صها اإل بعد الفحو�صات الت�صخي�صية
مما ي�صتوجب على كل اإن�صان الإلمام بقدر منا�صب من
المعرفة والمعلومات الأ�صا�صية عن اأمرا�ض القلب وم�صبباتها
و�صبل الوقاية منها ومعالجتها.
وقبل الخو�ض في اأمرا�ض �صمامات القلب كان ل بد من
اإعطاء المري�ض وذويه فكرة موجزة عن التركيب الت�صريحي
والوظيفي للقلب والأوعية الدموية وال�صمامات في محاولة
للم�صاعدة على اإدراك وا�صتيعاب مالب�صات الإ�صابة بهذه
الأمرا�ض.

اأمرا�ض �صمامات القلب والعمليات اجلراحية

القلب

قلب الإن�صان تلك الم�صخة الع�صلية القوية بحجم
قب�صة اليد التي تقوم ب�صخ  67ليتر من الدم كل
دقيقة� ،صكله ي�صبه حبة الكمثرى المقلوبة ويقع
تحت القف�ض ال�صدري على الجهة الي�صرى من
عظمة القف�ض بين الرئتين ،ويقوم القلب ب�صخ
الأوك�صجين والدم الغني بالعنا�صر الغذائية اإلى
جميع اأجزاء الج�صم من اأجل ا�صتمرارية الحياة.

عندما ينقب�ض القلب فاإنه ي�صخ الدم خالل نظام الأوعية الدموية فيما ي�صمى
بالدورة الدموية .هذه الأوعية هي اأنابيب مطاطية ع�صلية ليفية ت�صمح بمرور الدم
اإلى كافة اأجزاء الج�صم ،ويعتبر الدم هام ًا واأ�صا�صي ًا فبالإ�صافة اإلى قيامه بحمل
الأوك�صجين والعنا�صر الغذائية اإلى اأن�صجة الج�صم فهو يحمل اأي�ص ًا ثاني اأك�صيد
الكربون والف�صالت الأخرى من الأن�صجة اإلى اأجهزة الإخراج للتخل�ض منها.
هناك ثالثة اأنواع من الأوعية الدموية وهي ال�صرايين وتبداأ بال�صريان الأورطي
وهو اأكبرها وتحمل ال�صرايين الدم الغني بالأوك�صجين من القلب اإلى جميع اأن�صجة
الج�صم وال�صعيرات الدموية وهي اأوعية �صغيرة رفيعة تت�صل بال�صرايين والأوردة،
اأما النوع الثالث فهي الأوردة وهي التي تعود حاملة الدم الخالي من الأوك�صجين
اإلى القلب ويعتبر الوريد العلوي وال�صفلي اأكبر هذه الأوردة.
و�صبكة هذا النظام الوا�صع لالأوعية الدموية من ال�صرايين والأوردة وال�صعيرات
الدموية يتعدى طولها  60.000ميل وهذا يزيد عن �صعف محيط الكرة الأر�صية،
والأوعية الدموية التي تدخل القلب هي الأورطي والوريد الأبهر العلوي وال�صرايين
التاجية.
وي�صتمل القلب على اأربع حجرات داخلية وينق�صم اإلى جزاأين هما الأيمن والأي�صر
ويف�صل بينهما جدار ع�صلي ي�صمى الحاجز ،وهذان الجزءان الأيمن والأي�صر
ينق�صمان اأي�ص ًا اإلى حجرتين علويتين ُت�صميان الأذينين وهما ي�صتقبالن الدم من
الأوردة ،والحجرتان ال�صفليتان ُت�صميان البطينين وهما اللتان ت�صخان الدم داخل
ال�صرايين.
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�صمامات القلــب
يعمل االأذينان والبطينان مع ًا في االنقبا�ض واالنب�ساط لدفع الدم خارج القلب،
ولدى خروج الدم من كل غرفة في القلب فاإنه يمر من خالل ما ُيعرف بال�سمام،
ويوجد داخل القلب � 4سمامات هي ال�سمام التاجي (االإكليلي) وال�سمام ثالثي
ال�سرفات وهما يقعان بين االأذينين والبطينين ،وال�سمام االأورطي وال�سمام
الرئوي وهما يقعان بين البطينين واالأوعية الدموية الرئي�سية التي تخرج
من القلب.
تعمل �سمامات القلب باتجاه واحد وتمنع الدم من العودة في االتجاه
المعاك�ض ،وكل �سمام له مجموعة من االأجنحة اأو ما ُي�سمى بال�سرفات،
فال�سمام التاجي له �سرفتان ،ولل�سمامات االأخرى ثالث �سرفات ،وتثبت كل
�سرفة بحلقة داعمة من ن�سيج ليفي قوي ت�ساعد على �سالمة ال�سمام كما اأن
�سرفات ال�سمام التاجي وال�سمام ثالثي ال�سرفات مدعمة اأي�س ًا بخيوط ليفية
قوية ت�سمى اأوتار القلب والتي ت�سبه اأوتار البارا�سوت.

ما هي الأمرا�ض التي
ت�صيب ال�صمامات
القلبيـة؟
قد ُت�صاب �صمامات القلب بالعديد من العيوب التي توؤثر على كفاءتها يف
اأداء وظائفها ،وعيوب �صمامات القلب قد تكون خلقية تظهر اآثارها على
وظيفة ال�صمام بعد الولدة خالل مدة ق�صرية اأو بعد �صنوات ،والبع�ض
منها يحتاج للرعاية الطبية يف وقت مبكر من عمر الإن�صان يف حني اأن
البع�ض الآخر قد ل يتم اكت�صافه اإل يف وقت متاأخر من العمر.
وهناك اأمرا�ض معينة مثل احلمى الروماتيزمية اأو بع�ض اللتهابات
اجلرثومية مثل التهاب بطانة القلب اجلرثومي والذي ي�صيب �صمامات
القلب ،هذه الأمرا�ض قد تغزو اأن�صجة ال�صمامات القلبية وتتلفها.
كما اأن تقدم الإن�صان يف ال�صن قد ي�صعف ال�صمام امل�صاب اأ�ص ًال اأو قد
ي�ص ّلب اأن�صجة ال�صمام الطبيعي.
وتنق�صم اأمرا�ض ال�صمامات وظيفي ًا اإىل نوعني رئي�صيني اإما ت�صيق واإما
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ترجيع اأو ت�صريب وقد يحدث اأحدهما يف �صمام ما اأو كالهما مع ًا ،وكل
من هاتني احلالتني يوؤدي اإىل زيادة العبء على ع�صلة القلب مما قد
يوؤدي اإىل زيادة حجم القلب بدرجة كبرية ،وتنق�صم حالت الإ�صابة بهذه
الأمرا�ض اإىل  3حالت وهي:
 .1مر�صى ال�صمامات الذين ل يحتاجون اإىل اإجراء عملية جراحية على
املدى القريب اأو املتو�صط وتتم يف هذه احلالة م�صاعدة القلب على حتمل
هذه الإ�صابة بالأدوية للتقليل من اآثارها على القلب اإن اأمكن.
 .2مر�صى ال�صمامات الذين �صيحتاجون اإىل عملية جراحية ولكن ُتو ّؤخر
العملية ك�صب ًا لأطول مدة ممكنة يتعاي�ض فيها املرء مع ال�صمام امل�صاب
ملا يتمتع به ال�صمام الطبيعي من فوائد رغم اإ�صابته اإل اإذا ما بداأت
تظهر اآثار �صلبية على قوة وحجم القلب اأو اأبدى املري�ض ال�صكوى من
اأعرا�ض تاأثري هذا ال�صمام على القلب.
 .3مر�صى ال�صمامات الذين ت�صتدعي حالتهم اإجراء تدخل عالجي
كاإجراء الق�صطرة القلبية وذلك حلالت ت�صيق ال�صمامات اأو اإجراء
عملية جراحية لإ�صالح اأو ا�صتبدال ال�صمامات التالفة اأو امل�صابة باأخرى
�صناعية باأحد اأنواعها امليكانيكية املعدنية والبال�صتيكية اأو ال�صمامات
ذات الأن�صجة احلية (حيوانية املن�صاأ).

اأما اأكثر هذه
الأمرا�ض �صيوع ًا فهي:
 )1ارتخاء اأو ارتجاع ال�صمامات القلبية (الميترالي اأو الأورطي اأو
الثالثي اأو الرئوي).
� )2صيق ال�صمام الميترالي :وال�صبب الرئي�صي لحدوثه هو الإ�صابة
بحمى القلب الروماتزمية.
� )3صيق ال�صمام الأورطي :وغالب ًا ما ينجم هذا ال�صيق نتيجة حمى
روماتزمية �صابقة واإن كان في بع�ض الأحيان خلقي ًا يزيد �صيقه مع
تقدم العمر.
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الفحو�صات والت�صخي�ض
ات الدم المخبرية:
 -1فحو�سات
مل وظائف الكلى والكبد
وت�صمل
يولة الدم
و�صكر الدم والدهون و�صيولة
وفحو�صات اأخرى.
 -2االأ�سعة ال�سينية لل�سدر
وهي اإجراء ت�صخي�صي �صائع يتم عمله للح�صول على
معلومات عن حجم ووظيفة القلب والرئتين ،ويتم في
العادة اأخذ عدة �صور لهذه الأ�صعة لو�صعيات مختلفة
من الأمام والجانب ،وت�صاعد اأ�صعة ال�صدر الطبيب في
التعرف على بع�ض حالت القلب المر�صية كاحت�صاء
ع�صلة القلب والت�صخم وغيرها.

(:)Chest X-Ray

 -3تخطيط القلب الكهربائي
( :)ECGويقوم هذا الفح�ض
بت�صجيل كهربائية القلب وهو فح�ض
�صائع وغير موؤلم ويعطي فكرة عن
�صرعة نب�ض ونظم القلب.

 -4فح�ض الجهد (:)Stress Test

وهو عبارة عن تخطيط لكهربائية
القلب في الوقت الذي يمار�ض فيه
المري�ض مجهود ًا بدني ًا على جهاز
الم�صي اأو الدراجة الثابتة ،ويتم
مقارنة النتائج بتلك التي يكون فيها
المري�ض في حالة الراحة.
� -5سدى القلب ( :)Echoوهو
ي�صبه
فح�ض ب�صيط وغير موؤلم به
لفح�ض
ض
ال�صونار الذي ي�صتخدم
يو�صح �صدى
الأجنة داخل الرحم .ح
وي�صاعد في
القلب حجم و�صكل القلب اعد
م�صاكل متعلقة بحركة
ت�صخي�ض اأية اكل
�صخ الدم وكذلك
القلب وقدرته على خ
عمل �صمامات القلب وحجمها.
� -6سدى القلب عن طريق المريء ( :)TEEوهو نوع متخ�ص�ض من �صدى
القلب يتم فيه اإدخال اأنبوب �صغير ومرن عن طريق المريء ليعطي �صور ًا اأدق
لحجم ووظيفة القلب و�صماماته ل يمكن للفحو�ض الأخرى تزويدها ،وينبغي على
المري�ض اأن يمتنع عن الأكل وال�صرب لمدة � 4صاعات قبل الفح�ض وقد ُي�صمح
له بالأكل وال�صرب بعد الفح�ض بـ � 3 – 2صاعات وذلك ب�صبب ا�صتخدام مخدر
مو�صعي داخل الحلق.
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 -4الق�سطرة القلبية

(:)Cardiac Catheterization

وهي عبارة عن تمرير اأنبوبة
بــال�ـصـتـيـكـيــة اإلـ ــىى الأوردة
وال�صرايين لت�صل اإلى القلب
ومن ثم الح�صول على �صورة
رايين
اإ�صعاعية بال�صبغة لل�صرايين
ب
ال ـق ـل ـب ـيــة وغـ ـ ــرف ال ـق ـلــب
بالإ�صافة اإلى قيا�ض م�صتوى
ال�صغط في هذه الغرف وال�صرايين.
لقد اأ�صبح بالإمكان الآن القيام بت�صخي�ض اأمرا�ض �صرايين القلب واأمرا�ض
ال�صمامات القلبية ومعرفة �صدة ال�صيق اأو الرتجاع ،والقيام عالجي ًا بتو�صيع
ال�صرايين القلبية بالبالون وتو�صيع ال�صمامات المت�صيقة خلقي ًا منذ الطفولة
كال�صمام الرئوي المت�صيق اأو المت�صيقة لأ�صباب مكت�صبة مثل روماتيزم القلب
لل�صمام الميترالي المت�صيق و�صد بع�ض العيوب الخلقية وكذلك درا�صة التو�صيالت
الكهربائية وعالجها.
لقد اأ�صبح هذا النوع من الإجراء اأقل تداو ًل في ت�صخي�ض اأمرا�ض �صمامات القلب
كون الأ�صعة ال�صوتية ل�صدى القلب اأغنت في حالت كثيرة عن مثل هذا الإجراء.

كيف يمكن اإ�صالح
ال�صمامات القلبية التالفة؟
بمقدور بع�ض مر�سى ال�سمامات القلبية اأن يعي�سوا حياة طبيعية ولكن تحت
اإ�سراف طبي دقيق ،اأما االآخرون الذين يعانون من تلف �سديد فى اال�سمام
فهم يحتاجون لعملية جراحية لت�سليح اأو ا�ستبدال �سمام القلب التالف ،وفى
بع�ض الحاالت يمكن عالج الت�سيق اأو الت�سريب بعملية ت�سليح لل�سمام نف�سه
دون الحاجة ال�ستبداله اأما في حالة المر�سى الذين يعانون من تلف �سديد
للغاية فال بد من تبديل هذا ال�سمام ب�سمام اآخر ا�سطناعي.
و�سيقوم طبيبك بمناق�سة هذا االأمر معك كما �سي�سرح لك التو�سيات
الخا�سة في عالج حالتك.

العمليات الجراحية
وال�صمامات القلبية

لقد اأ�صبحت جراحة اإ�صالح اأو ا�صتبدال
�صمامات القلب من الإجراءات ال�صائعة
والماألوفة ل�صتعادة ال�صحة والعافية والن�صاط
للمر�صى الذين يعانون من اأمرا�ض �صمامات
القلب.
اإن كنت تنوي اإجراء مثل هذه العملية يتعين
عليك وعلى عائلتك مناق�صة اأي �صوؤال اأو
خاطرة تتوارد في ذهنك مع اأخ�صائي الجراحة
والفريق الطبي والذي �صوف ي�صرح لك ب�صورة
اأ�صمل جميع تفا�صيل العملية الجراحية والوقت
المالئم لتماثلك لل�صفاء باإذن اهلل.
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ال�صمامات المزروعة

يف العامل اليوم ومنذ اخلم�سينات من القرن املا�سي
يوجد اأكرث من  80نوع ًا من ال�سمامات التي ُ�سنعت
وا�ستعملت ،وكلها تنق�سم ب�سفة اأ�سا�سية اإىل فئتني
رئي�سيتني هما:
 )1الميكانيكية المعدنية اأو البال�ستيكية :والتي تتخذ
اأ�صكا ًل عديدة من ناحية طريقة عملها وحجمها و�صكلها
وتمتاز باأنها قادرة على اأداء وظيفتها ل�صنوات طويلة وفي كثير
من الأحيان طوال مدة حياة الإن�صان ،واإذا ما ُو�صعت ب�صكل
�صليم فاإن الم�صكلة الوحيدة التي تواجهها هي احتمال تخثر
الدم فيها اأو حولها بما يمنعها من العمل وربما يوؤدي اإلى
ان�صداد المجرى الذي و�صعت فيه ،وهذا طبيعي اأن يحدث
ذلك اأنها م�صنوعة من معادن يتخثر عليها الدم طبيعي ًا بما
يفر�ض اإعطاء المر�صى المزروعة لهم اأدوية تمنع تخثر الدم
وذلك مدى الحياة منع ًا لحدوث هذه الم�صكلة.

 )2ال�سمامات البيولوجية ذات االأن�سجة الحيوانية :وهي نوع من
ال�صمامات الم�صنوعة التي ُي�صتخدم في �صنعها اأو �صرفاتها المواجهة
للدم اأن�صجة م�صتخرجة من الحيوانات بما يزيل احتمال تخثر الدم فيها
اأو حولها فال يحتاج المري�ض معها اإلى تناول اأدوية منع تخثر الدم اإل
اإذا كان هناك �صبب اآخر ل�صتعمالها كالرتعا�ض الأذيني ،ولهذا النوع من
ال�صمامات عمر افترا�صي يتراوح بين � 12 – 8صنة قد تزيد اأو تنق�ض
قلي ًال ،ويتم ا�صتبدالها بعد ذلك نتيجة اإما لتكل�صها اأو تهتكها مع الوقت.

مالحظة مهمة:
اإن تعاطي الدواء املانع للتخرث (الوارفارين) بحد
ذاته يحتاج اإىل تعليمات خا�سة �سيقوم الفريق
الطبي ب�سرحها للمري�ض واأ�سرته ،كما اأن املري�ض
يحتاج اإىل مراجعة دائمة للم�ست�سفى لتبديل اأو
تعديل اجلرعة اإن لزم االأمر.
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اختيار نوعية ال�صمام المزروع:
هنالك اعتبارات معقدة عديدة يجب اأخذها بعين العتبار لدى
اختيار �صمام القلب الأمثل في عملية ال�صتبدال ،ويو�صي الجراح
ا�صتناد ًا على خبرته ومعرفته بال�صمام الأكثر مالئمة لكل حالة،
كما اأن هناك عوامل كثيرة ينبغي اأخذها بعين العتبار لدى
اختيار نوع ال�صمام البديل مثل العمر والجن�ض ومدى ا�صتفحال
الداء وحجم القلب ومدى قدرة المري�ض اأو رغبته في تناول
عقاقير محددة ،كما يوؤخذ بعين العتبار اإح�صا�ض المري�ض
ال�صخ�صي ورغباته لدى التخطيط للعملية الجراحية.

المر�صى الذين قد يتم زرع �صمامات ميكانيكية
لحالتهم هم:
 )1الأطفال.
 )2البالغون عدا الن�صاء في �صن الحمل والإنجاب.
 )3مر�صى الف�صل اأو الق�صور الكلوي.
 )4المر�صى الذين قد يحتاجون اإلى اإجراء عمليات جراحية متكررة.
 )5المر�صى الذين ي�صتعملون الأدوية المانعة للتخثر لأ�صباب اأخرى كالرتعا�ض
الأذيني وم�صابون بتلف في �صمامات القلب ويحتاجون لتغييرها.
 )6المر�صى الذين يحتاجون اإلى اإجراء عملية ل�صتبدال جذر ال�صريان الأورطي.

اأما المر�صى الذين قد يتم زرع �صمامات ذات اأن�صجة
حيوانية لحالتهم فهم:
 -1المر�صى كبار ال�صن.
 -2المر�صى الذين ل ُين�صح با�صتخدام مانعات التخثر معهم لتعر�صهم لحالت
نزيف حادة اأو قد يتعر�صون لحوادث خطيرة نتيجة طبيعة عملهم.
 -3المر�صى الذين اأظهروا عدم اللتزام في ا�صتخدام العالجات المو�صوفة.
 -4المر�صى المعر�صون لخطر حدوث الخثرات الدموية.
 -5المــراأة في �صن الحمل والولدة.
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كيف ي�صتعد المري�ض لإجراء عملية
جراحية ل�صمام القلب؟
قد ُي�صاب المري�ض بالقلق اأو الع�صبية قبل العملية وهذا رد فعل طبيعي،
اإل اأنه يمكن تخفيف حدة هذا القلق بتفهم المري�ض لمدى الحاجة لهذه
العملية ومناق�صة الأمر مع اأع�صاء الفريق الطبي الم�صرف على عالجه
والتعبير عن الأمور التي تثير قلقه.
وللتخفيف من تح�صب المري�ض وقلقه ينبغي اأن تكون لديه واأفراد عائلته
معلومات كافية حول العملية الجراحية واإجراءات الم�صت�صفى وعليه اأي�ص ًا
اأن ل يتحرج من مناق�صة الطبيب باأية اأمور تدور في ذهنه.
المعلومات التالية يمكنها اأن ت�صاعد المري�ض على تفهم المجرى الطبيعي
لالأحداث التي تتعلق بعمليته الجراحية.

متى يتم التنويم في الم�صت�صفى قبل العملية
الجراحية؟
يتم التنويم في الم�صت�صفى عادة قبل يوم اأو يومين من موعد العملية الجراحية
لإتاحة الوقت لإجراء الفحو�ض ال�صتق�صائية الالزمة وتلقي الإر�صادات
الخا�صة بالعملية وال�صتعداد لها ،وتقوم الهيئة الجراحية بزيارة المري�ض
لمناق�صته في تفا�صيل العملية ولالإجابة على ا�صتف�صاراته ،كما يقوم اأخ�صائي
التخدير بتقييم حالة المري�ض ومناق�صة خطط العناية بوظائف ج�صمه
الحيوية خالل العملية .بينما يتولى العديد من اأع�صاء الفريق الجراحي تقديم
تعليماتهم المحددة وتف�صيراتهم لتحقيق ال�صفاء العاجل له باإذن اهلل.
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ماذا يحدث في يوم العملية ؟
ول غرفة العمليات وقبل
قبل دخــول
�صاعة واحــدة تقريب ًا من العملية
الـجــراحـيــة� ،ص ُيعطى المري�ض
جــرعــة دواء تجعله يميل اإإلل ــىى
الـ ـنـ ـع ــا� ــض وي ـ ـقـ ــوم مــوظ ـفــون
ون
مـ�ـصــاعــدون بنقله اإل ــىى غرفة
رير متحرك،
العمليات على �صرير
وب ـم ـجــرد دخــولــه اإلـــىى غرفة
العمليات �صيقوم اأخ�صائي
ال ـت ـخــديــر ب ـاإع ـطــائــه الـ ــدواء
دواء
المخدر الذي يجعله ينام ول يح�ض بالآلم خالل العملية الجراحية.
ت�صتغرق العملية الجراحية في العادة ما بين � 5 - 3صاعات اإل اأن مدة العملية تعتمد
على مدى تعقيدها ،ولذا فاإن كل عملية تختلف عن الأخرى ومن ال�صعب التكهن
بمدتها ،وخالل تلك المدة ينبغي على ذوي المري�ض واأ�صدقائه اأن يظلوا بقاعة
النتظار اإلى اأن يتمكن الجراح من اإبالغهم بالمعلومات المطلوبة.
تتم العملية بم�صاعدة م�صخة خا�صة تقوم بعمل القلب والرئتين واأي عملية تحتاج
هذه الم�صخة ت�صمى عملية قلب مفتوح.
بعد النتهاء من الجراحة يتم اإغالق ال�صدر بوا�صطة خيط اأو �صلك من الفولذ
غير القابل لل�صداأ والذي ل يوؤثر على الأن�صجة المحيطة ،ويظل هذا ال�صلك موجود ًا
في عظم ال�صدر ب�صكل دائم كما يتم ا�صتخدام عدة طبقات من الغرز لخياطة
الع�صالت والجلد.

ماذا يحدث عقب العملية الجراحية مبا�صرة؟
لدى اكتمال العملية الجراحية يتم نقل المري�ض اإلى غرفة الإنعا�ض اأو اإلى وحدة
العناية المركزة لتلقي العناية الالزمة .وهناك ي�صتعد المري�ض وعيه بعد زوال
المخدر ويتفاوت وقت عودة المر�صى اإلى وعيهم وتجاوبهم مع من حولهم عقب
العملية الجراحية فقد ي�صتجيب المري�ض خالل �صاعة واحدة اأو �صاعتين اأو قد
تطول المدة اأكثر من ذلك وخ�صو�ص ًا لدى كبار ال�صن من المر�صى ،وقد ي�صبح
المري�ض قادر ًا على �صماع الأ�صوات وعلى فتح عينيه قبل اأن يتمكن من تحريك
ذراعيه اأو �صاقيه ولكن �صرعان ما يعود التنا�صق التام بين عمل الج�صد والعقل.

متى ي�صمح لأفراد العائلة بالزيارة؟
ي�ستطيع اأفراد العائلة اأن يزوروا مري�سهم مبا�سرة عقب العملية
الجراحية اأي في ظرف �ساعة واحدة اأو �ساعتين ،اإال اأنه قد ال
يكون قادر ًا على التجاوب معهم تمام ًا خالل هذه الفترة.
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ماذا يتوقع

المري�ض في وحدة العناية المركزة؟
�صيكون ال�صق على طول منت�صف خط ال�صدر عبر عظمة ال�صدر و�صيتم تغطية
الجرح في البداية ب�صمادات جراحية ،ويتم في العادة تثبيت اأنابيب واأ�صالك باأجزاء
الج�صم لتمكين المري�ض من التماثل لل�صفاء بطريقة �صليمة واآمنة .كما يتم تثبيت
اأنبوب التنف�ض وهذا الأنبوب غير موؤلم اإل اأنه يمنع الكالم ويتم نزعه لدى انتهاء
الحاجة اإليه وعودة قدرة المري�ض على التنف�ض اأي في خالل الـ � 24صاعة الأولى من
العملية الجراحية وذلك في الأحوال العادية.
يتم ا�صتخدام الأنابيب ال�صغيرة المثبتة على الذراع لإعطاء المري�ض العقاقير
وال�صوائل عن طريق الوريد ول�صحب عينات الدم ولمراقبة �صغط الدم با�صتمرار،
و�صيكون هناك اأنبوب واحد اأو اأكثر مثبت في ال�صدر لت�صريف ال�صوائل التي تتراكم
عادة خالل وعقب العملية الجراحية .اأما الأ�صالك المثبتة على ال�صدر فمهمتها
مراقبة نب�ض القلب والنظم القلبي ،وقد تثبت اأ�صالك �صغيرة في الجزء ال�صفلي من
ال�صدر لل�صماح بتنظيم حركة القلب عند ال�صرورة.
ي�صتلزم اأخذ عدة عينات من الدم لإجراء الفحو�صات الالزمة والتي ت�صاعد الطبيب
على متابعة الحالة .واأخذ هذه العينات ل ي�صكل �صرر ًا على المري�ض.
وحيث اأنه يتعذر على المري�ض تتبع الوقت في مكان تغمره الإ�صاءة على مدار �صاعات
ً
(خ�صو�صا المر�صى كبار
الليل والنهار ويعج بالن�صاط المت�صل فاإن قدراته الح�صية
ال�صن) قد ت�صلله اأحيان ًا وقد يح�ض بالت�صوي�ض الذهني والرتباك وهذا رد فعل طبيعي
في وحدة العناية المركزة.

هل ي�صعر المري�ض
باألم عقب العملية
الجراحية؟

ي�صكو معظم المر�صى من �صعور بالحرقة والتيب�ض
ولكنهم ل يعانون من اآلم �صديدة ،والحرقة ناجمة عن
ال�صق الجراحي وت�صنجات الع�صالت ومن المفيد اإجراء
تمارين لهذه الع�صالت ومن المفيد اأي�ص ًا اإجراء تمارين
لحركة الذراعين والكتفين ويمكن عند ال�صرورة تناول
م�صكنات لالآلم ومهدئات للع�صالت.
اإذا �صعر المري�ض باآلم �صديدة فيجب اأن ل يتردد في
اإخبار الفريق حتى يت�صنى لهم م�صاعدته.
قد ت�صبب بع�ض الأدوية دوار ًا اأو دوخة لذا يتوجب على
المري�ض اأن ي�صتريح لمدة �صاعة كما يتوجب عليه تجنب
قيادة ال�صيارة اأو ا�صتخدام اأدوات حادة.

ما اأهمية العالج التنف�صي؟
تتجمع الإفرازات في الرئتين خالل العملية الجراحية وبعدها
ويقوم اأخ�صائي العالج التنف�صي بم�صاعدة المري�ض في
التخل�ض من تلك الإفرازات بهدف تقليل اأمكانية اإ�صابته
بم�صاعفات تنف�صية.
�ص ُيطلب من المري�ض اأخذ نف�ض عميق مع ال�صعال من
حين لآخر مما قد ي�صبب له بع�ض النزعاج على اأنه لن
يوؤثر على التئام الجرح ،واأن تعاطيه للم�صكنات و�صند
ال�صدر بو�صادة قد ي�صاعده على ال�صعال ب�صورة اأف�صل،
و ُت�صتخدم اأحيان ًا اأجهزة تنف�ض خا�صة للم�صاعدة في اأخذ
النف�ض العميق واإزالة الإفرازات من الم�صلك الهوائي.
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متى ي�صتطيع المري�ض مغادرة ال�صرير؟
�صيبداأ ن�صاط المري�ض في اأبكر وقت ممكن عقب العملية الجراحية
بممار�صة بع�ض التمارين الخفيفة وبتحريك ج�صمه في ال�صرير،
وبالتدريج �ص ُيطلب منه الجلو�ض على الكر�صي ومن ثم الم�صي ،اأما
م�صتوى الحركة المطلوبة فيتقرر على اأ�صا�ض حالة كل مري�ض على
حدة ا�صتناد ًا لتطور الحالة واحتماله للتمرين ،وتزداد يومي ًا قدرته
على اأداء التمارين والم�صي.

متى ي�صتطيع المري�ض تناول الأطعمة العادية؟
من الأف�صل عادة العتماد على
التغذية بال�صوائل في اليوم الأول
الذي يلي يوم العملية الجراحية،
اأما �صرعة التحول من ال�صوائل
اإلى الأطعمة اللينة ومن ثم اإلى
الأطعمة العادية في النهاية فاإنه
يعتمد على الرغبة الذاتية ،وقد
تت�صاءل ال�صهية لب�صعة اأيام ولكن
من المهم اأن يتناول المري�ض
كمية كافية من ال�صوائل والأطعمة
لتغذية الج�صم ولت�صهيل عملية
التئام الجرح.

ماذا يتوقع المري�ض خالل فترة النقاهة؟

•مع زيادة الن�صاط يزداد اعتماد المري�ض على نف�صه بحيث ي�صبح قادر ًا في خالل
ب�صعة اأيام على اإنجاز معظم متطلباته اليومية بنف�صه كما يتمكن من الحركة
والتجوال ح�صب رغبته ،وقد يرى الطبيب اأن يرتدي المري�ض جوارب مطاطية
ل�صند �صاقيه عقب العملية الجراحية والتي ت�صاعد على تح�صين الدورة الدموية
في ال�صاقين خالل هذه الفترة التي يكون فيها الن�صاط اأقل من الطبيعي.
•اأما مكان الجرح في ال�صدر ف�صيبقى مك�صوف ًا ليتعر�ض للهواء الطبيعي بعد نزع
ال�صمادات الأولية عنه ،ويتم في العادة نزع الغرز الخارجية اأو الم�صابك خالل
مدة تتراوح بين  7و  10اأيام عقب العملية الجراحية ،وفي حالة تثبيت �صرائط
ل�صقة فوق مكان الجرح فعلى المري�ض اأن يبقيها في مكانها طالما كانت ملت�صقة
بالجلد ولمدة تتراوح بين  10و  14يوم ًا ،وي�صتطيع المري�ض في العادة اأن ي�صتحم
بمجرد اأن يتم نزع الغرز اأو الم�صابك اأو ربما قبل ذلك اإن كانت الغرز من النوع
القابل لالمت�صا�ض.

مالحظة :في حال التهاب الجروح – ل �صمح اهلل – �صيتم
اتخاذ التدابير الالزمة لعالجها والغيار عليها من قبل الفريق
الطبي.

•قد ي�صعر المري�ض بالإجهاد والتقلبات العاطفية خالل فترة تماثله لل�صفاء
وهذه ردود فعل طبيعية ،لكنه �صي�صعر باأن �صحته اآخذة بالتح�صن يوم ًا بعد يوم
وي�صعر بالمزيد من القوة والن�صاط.
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ما هي فترة بقاء
المري�ض في
الم�صت�صفى؟

تتراوح فترة بقاء المري�ض في الم�ست�سفى
عقب العملية الجراحية في العادة بين
اأ�سبوع واحد واأ�سبوعين وتتفاوت المدة من
مري�ض اإلى اآخر اعتماد ًا على مدى التح�سن
الذي يطراأ على �سحة المري�ض وراأي
الطبيب المعالج.

كيف �صيكون

�صعور المري�ض
لدى مغادرته الم�صت�صفى؟

لي�ض من الم�صتغرب اأن ي�صعر المري�ض بالقلق والخوف من العودة
اإلى المنزل ،وهذا ال�صعور ناجم عن التخوف من التخلي عن
تدابير ال�صالمة المتوفرة في الم�صت�صفى ووجود الهيئة الطبية
المتمر�صة والأجهزة المتطورة ،ولكن على المري�ض اأن يتذكر باأنه
ل ي�صمح لأي مري�ض بمغادرة الم�صت�صفى والعودة اإلى المنزل اإل
حين ي�صعر الطبيب المعالج اأن حالة المري�ض قد تح�صنت بدرجة
مر�صية واأن باإمكانه اأن يق�صي فترة نقاهة مريحة في المنزل.

كيف ينتقل المري�ض اإلى منزله؟

يعود المري�ض اإلى منزله بال�صيارة مع العائلة اأو اأحد الأقارب اأو
الأ�صدقاء ،اأما اإذا كانت و�صيلة النتقال هي الحافلة اأو القطار اأو الطائرة
فينبغي اتخاذ تدابير معينة بالتعاون مع اإدارة عالقات المر�صى اأو اإدارة
الخدمات الجتماعية بالم�صت�صفى.
اإذا غادر المري�ض الم�صت�صفى بال�صيارة فيتوجب عليه ان يوقف ال�صيارة
واأن يم�صى كل �صاعتين.
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كيف �صيكون
نظام حياة المري�ض المعتاد في المنزل؟
 ينبغي على المري�ض اإتباع اأ�صلوب النوم العادي في المنزل فيرتدي المالب�ضالعادية خالل النهار ول يبقى في مالب�ض النوم ويمكنه الخلود للراحة عند ال�صحى
وعند الع�صر اأو بعد القيام ببع�ض الن�صاطات ،كما يجب عليه قيا�ض درجة حرارته
ع�صر ًا وفي ال�صاعة الثامنة م�صا ًء يومي ًا وذلك خالل الأ�صبوعين اأو الثالثة الأولى
مع مالحظة الت�صال بالطبيب اإذا تجاوزت درجة الحرارة º 38م.
 �صيبلغ الطبيب مري�صه بمدى ونوعية الن�صاط الذي يمكنه اأن يمار�صه ،ومنالأف�صل عموم ًا ممار�صة ريا�صة الم�صي والتمرين على الدراجة الثابتة ل�صتعادة
قوة الجهاز القلبي الرئوي ويتذكر اأن قدرته على بذل المزيد من الجهد تاأتي مع
مرور الوقت واأن عليه اأن يزيد من فترات ن�صاطه تدريجي ًا.
 على وجه العموم فاإنه ل �صرر من ممار�صة اأي من الأعمال التالية :م�صاعدةالآخرين في اإنجاز بع�ض الأعمال الخفيفة في المنزل� ،صعود الدرج ،تم�صية
الوقت في تبادل الأحاديث في المنزل ،الذهاب للمطعم اأو للم�صجد اأو الخروج
في نزهة ق�صيرة بال�صيارة (مع ترك القيادة للغير).
 الن�صاط المهم الذي ينبغي على المري�ض اأن يتفاداه هو دفع اأو �صحب اأي �صيءثقيل اأو حمل ما يزيد وزنه عن  5-4كجم لمدة  8-6اأ�صابيع تقريب ًا عقب العملية
الجراحية وهذا ما يتيح لعظم ال�صدر الوقت الكافي لاللتئام.
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هل هناك حاجة اإلى
حمية غذائية خا�صة؟

قد ُيو�سف للمري�ض نظام ًا غذائي ًا خا�س ًا
ويتولى اأخ�سائي التغذية مناق�سة هذه
التو�سيات معه وتحتوي االأنظمة الغذائية
المو�سوفة على عنا�سر جيدة ت�ساعد
على �سرعة التماثل وال�سفاء ،كما �س ُيطلب
من مر�سى ال�سمامات المعدنية والذين
يتناولون دواء مميع ًا للدم (الوارفارين)
باأن يتناولوا كميات مت�ساوية ومتوازنة
من الماأكوالت الورقية الخ�سراء كالخ�ض
وال�سبانخ والكراث والملوخية وغيرها.
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هل يمكن للمري�ض تدخين ال�صجائر اأو ال�صي�صة؟

تح ّذر كل المنظمات ال�صحية ب�صدة من التدخين لما له من اآثار �صلبية وخيمة على
قلب الإن�صان وكذلك على الأجزاء الأخرى من الج�صم.

متى يعود المري�ض اإلى عمله ؟

تتراوح فترة النقاهة في المنزل بالن�صبة لمن يمار�صون اأعما ًل مكتبية بين
 4و  6اأ�صابيع ،اأما بالن�صبة لأولئك الذين يمار�صون اأعما ًل اأكثر اإجهاد ًا فاإن
المدة قد تطول و�صيقوم الطبيب المعالج بتقدير تلك المدة.
في بع�ض الحالت لن ي�صتطيع المر�صى العودة لمبا�صرة اأعمالهم ال�صابقة
وفي هذه الحالة يتم تحري اإمكانية تغيير نوعية عمل المري�ض اإلى عمل
اأكثر مالءمة لحالته ال�صحية.

هل يمكن

للمري�ض اأن يمار�ض التمارين الريا�صية ؟

قد يحدد الطبيب المعالج في بع�ض الحالت جدو ًل زمني ًا دقيق ًا ومتدرج ًا للتمارين
وهذا الجدول يعتبر جزء ًا من عملية اإعادة التاأهيل الطبيعي ،وباإتباع هذا الجدول
ي�صتطيع معظم المر�صى الم�صي لم�صافة تتراوح بين ميلين وثالثة اأميال في الطرق
العادية اأو الأ�صواق يومي ًا خالل ب�صعة اأ�صابيع عقب العملية الجراحية ،كما اأنه ل
بد من النتباه اإلى اأن درجات الحرارة المرتفعة تفر�ض على اأجهزة الج�صم بذل
جهد اأكبر للحفاظ على الم�صتوى الطبيعي للن�صاط كما اأن من ال�صروري اأي�ص ًا
ارتداء الأحذية والمالب�ض المريحة لال�صتمتاع ب�صكل اأف�صل باأوقات الن�صاط.
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متى ي�صتطيع
المري�ض ممار�صة العالقة الجن�صية ؟
يمكن للمري�ض اأن يمار�ض العالقة الجن�صية في اأي وقت ي�صاء ويف�صل
اأن تكون بعد اأ�صبوعين اإلى �صهر بعد العملية ،كما يتوجب على المري�ض
اأن يتخذ الو�صعية المنا�صبة عند ممار�صة العالقة الجن�صية واأن يتجنب
ال�صغط على منطقة ال�صدر والذي قد ي�صبب له األم ًا واإزعاج ًا.

متى ُي�صمح للمري�ض بقيادة
ال�صيارة ؟

�صوف يقوم الطبيب باإبالغ المري�ض بالوقت
المنا�صب لقيادة ال�صيارة ومن الأف�صل المتناع عن
قيادة ال�صيارة لفترة تتراوح بين  6 – 4اأ�صابيع عقب
الخروج من الم�صت�صفى من اأجل اإعطاء جرح عظم
ال�صدر ومو�صع العملية الوقت الكافي لاللتئام.

هل يمكن للمري�ض ال�صالة ب�صكل
طبيعي بعد العملية؟

ُين�صح المري�ض بعد العملية الجراحية لل�صمامات باأن ي�صلي
على الكر�صي واأن يتجنب و�صعية ال�صجود على الأر�ض لمدة �صهر
اأو ح�صب ما يراه الطبيب منا�صب ًا.

ما هي العقاقير والأدوية
التي على المري�ض تناولها؟
يجب على المري�ض تناول العقاقير التي ي�صفها له طبيبه فقط والتوقف عن ا�صتعمال
اأية عقاقير كان يتناولها قبل العملية الجراحية اإل اإذا و�صفها له الطبيب من جديد،
كما يجب عليه المتناع عن تناول اأية عقاقير يمكن �صراوؤها من ال�صيدليات مبا�صرة
دون و�صفة طبية مثل الأ�صبرين اإل اإذا �صمح له طبيبه بذلك.
ولتفادي حدوث جلطة دموية فوق �صطح �صمام القلب ال�صطناعي الميكانيكي قد
ي�صف الطبيب للمري�ض جرعة يومية من العقاقير الم�صادة للتجلط (مميع للدم)،
وتتم مراقبة هذه العقاقير بعناية فائقة من قبل الطبيب مع اإجراء فحو�صات دورية
على الدم .ومن ال�صروري اأن يتقيد المري�ض بتعليمات طبيبه ب�صاأن هذه العقاقير
بدقة تامة واأن يتناولها بال�صبط كما تم و�صفها له ،و�صيو�صح له اأفراد الفريق الطبي
الحتياطات الواجب اتخاذها بالن�صبة لهذه العقاقير وغيرها من الأدوية التي تو�صف
له ،وقد يحتاج المري�ض تعاطي هذا الدواء لأ�صباب اأخرى.
نتيجة لأن معظم حالت تعطل ال�صمامات عائدة للحمى الروماتزمية واإن هذا له
عالقة بالتهاب بكتيري معين فاإنه يجب حماية المري�ض باإعطائه حقنة بن�صلين كل
 4 – 3اأ�صابيع في الع�صل ،ويجب ال�صتمرار في اأخذ هذه الحقنة حتى عمر � 40صنة
في الأماكن الم�صتوطنة بها الحمى الروماتيزمية اأو بعد � 10صنوات من ٍ اآخر اإ�صابة
بالحمى الروماتيزمية اأو حتى بلوغ �صن الأربعين وفي بع�ض الحالت يجب اأخذها مدى
الحياة حتى بعد العملية الجراحية التي تمت لإ�صالح اأو تغيير ال�صمام.
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متى يراجع المري�ض الطبيب ؟

تختلف مواعيد المراجعة عقب العملية الجراحية تبع ًا للمتطلبات الخا�صة لكل
مري�ض ،ويتم في العادة لدى الخروج من الم�صت�صفى تحديد مواعيد لمراجعة
طبيب الجراحة بعد  6اأ�صابيع لالطمئنان على جرح العملية ومن ثم يتم تحويله
اإلى طبيب القلب الذي قام بعالجه قبل العملية وعمل التحاليل الالزمة له ،كما
ينبغي على المري�ض اأن يبلغ طبيبه الخا�ض اأو طبيب العائلة باأنه قد عاد للمنزل
واأن يتقيد بتعليمات مواعيد المراجعة.

تو�صيات مهمة
لمر�صى ال�صمامات البديلة:
•ينبغي على المري�ض التقيد بدقة بتعليمات الطبيب
ب�صاأن العقاقير الم�صادة للتجلط (مميعات الدم)
فعليه اأن يلتزم باإجراء فحو�ض الدم المقررة في
مواعيدها المحددة.
•ينبغي اإعالم اأطباء الأ�صنان والأطباء الآخرين
الذين يراجعهم المري�ض ل�صبب اأو لآخر باأنه قد
خ�صع لعملية جراحية في �صمام القلب ،حيث اأنه
من ال�صروري اتخاذ الحتياطات الالزمة في هذه
الحالة اإذا احتاج المري�ض لأي اإجراءات طبية اأو
عمليات في الأ�صنان حيث يجب اأن يعلم الأطباء باأنه
يتناول العقاقير الم�صادة للتجلط ،كما ينبغي اإعطاوؤه
الم�صادات الحيوية قبل اأية اإجراءات تتعلق بالأ�صنان
اأو بعدها حتى في عمليات تنظيف الأ�صنان اأو اأية
عمليات جراحية اأخرى ففي اأثناء هذه الحالت قد
تنطلق الجراثيم اإلى مجرى دمه وت�صتقر في القلب
ل �صمح اهلل وتوؤدي اإلى الإ�صابة بالتهاب جرثومي
يعرف بالتهاب بطانة القلب الجرثومي ،ويتم �صرف
الم�صادات الحيوية على الأقل قبل �صاعة من البدء
بعمليات خلع اأو تنظيف الأ�صنان وذلك لتفادي
احتمال الإ�صابة بهذا اللتهاب الجرثومي.
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•المر�صى الذين يعانون من م�صكالت في ال�صمامات
القلبية يميلون اإلى الحتفاظ ب�صوائل مفرطة في
اأج�صامهم حتى عقب العمليات الجراحية الناجحة،
ويتبدى هذا الإفراط في ال�صوائل في العادة بزيادة غير
مبررة في الوزن ،فاإذا لحظ المري�ض زيادة في الوزن
بمقدار واحد ون�صف اإلى اثنين ون�صف كيلوجرام في
الأ�صبوع لم تحدث ب�صبب الإفراط في تناول الطعام
ينبغي عندئذ اإبالغ الطبيب المعالج و�صيتحرى وجود
اأعرا�ض اأخرى لفرط ال�صوائل مثل� :صيق التنف�ض غير
الطبيعي وتورم الكاحلين واليدين اأو البطن.
•حيث اأن الحتفاظ بال�صوديوم (ملح الطعام) هو من
اأحد اأ�صباب زيادة الحتفاظ بال�صوائل في الج�صم
فينبغي على المري�ض تفادي تناول الملح في وجباته
الغذائية ،وباإمكان اأخ�صائي التغذية اأن يو�صح الأطعمة
الغنية بعن�صر ال�صوديوم علم ًا باأن الحد من تناول هذه
الأغنية قد يغني عن ا�صتعمال مدرات البول.
•تذكر عند الخروج من الم�صت�صفى طلب بطاقة التعريف
الخا�صة بال�صمام وبدواء التخثر وكذلك التقرير
الطبي.

م�صاعفات يمكن اأن
هل هناك م�صاكل اأو م�
يواجهها المري�ض بعد العملية ؟

يتخوف بع�ض المر�صى من عمليات القلب المفتوح وقد يطرح بع�صهم هذا
ال�صوؤال :هل �صيتم كل �صيء بنجاح كامل دون اأية م�صاكل؟
يجب اأن يعرف المر�صى اأن ن�صب نجاح جراحة القلب في الم�صت�صفى
تتجاوز في الغالب  %90ونادر ًا ما تحدث م�صاكل بعد العملية الجراحية،
ويكون حدوثها خارج ًا عن اإرادة الفريق الطبي الذي يبذل الجهد لكي تتم
العملية بنجاح كامل .ومن هذه الم�صاكل ما يلي:
•نحن نوؤمن باأن الأعمار بيد الخالق عز وجل واأن المري�ض مهما كانت
ب�صاطة العملية التي ُتجرى له فهو معر�ض لم�صاكل قد تودي بحياته اإل
اأنه يجب الإحاطة باأن درجة �صعف ع�صلة القلب ُيعتبر موؤ�صر ًا مهم ًا
للتعقيدات التي قد تنجم عن العملية وكلما ازداد هذا ال�صعف كلما
ازدادت خطورة العملية.
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•�صعف القلب قد يوؤثر ب�صكل اأو باآخر على قدرة ج�صم المري�ض على تحمل اإجراءات
التخدير التي ت�صبق العملية وقد يكون هناك بع�ض الم�صاعفات في هذا ال�صدد ،هذا
و�صيبذل الفريق الجراحي ق�صارى جهده في حالة حدوث هذه الم�صاعفات ل �صمح
اهلل لكي ينقذ المري�ض.
•عند الحاجة لال�صتعانة بم�صخة القلب والرئة ال�صناعية فاإنه ُ�صيعطى للمري�ض عقار
الهيبارين لمنع تخثر الدم .وقد يطراأ في بع�ض الأحوال تغيير غير متوقع على عوامل
التخثر في الدم مما يوؤدي اإلى حدوث نزيف بعد العملية وقد يكون هذا النزيف ناجم
عن �صبب جراحي ،لذلك فقد ي�صتدعي اإجراء عملية لل�صيطرة عليه.
•�صعف ع�صلة القلب بالن�صبة للمري�ض الذي تجرى له عملية جراحية قد يوؤثر على
مقدرته في �صخ الدم مما قد يوؤثر على وظائف الكلى الأمر الذي يتطلب اإجراء غ�صيل
كلوي اأو ما ُيعرف بالديلزة بعد العملية.
•هناك عدة اأ�صباب قد توؤدي في حالت نادرة اإلى ق�صور في بع�ض وظائف الجهاز
الع�صبي ،بع�ض هذه الأ�صباب ترجع اإلى طبيعة المري�ض نف�صه اإذ قد يكون هناك
احتمال وجود ت�صلب في ال�صرايين المتجهة اإلى الدماغ ،وال�صبب الآخر قد يرجع
اإلى التغيرات التي تطراأ على �صغط الدم وتوؤدي اإلى نزيف داخل الدماغ اأو تخثر غير
مرئي في الدم ي�صبب ان�صداد ًا في بع�ض �صرايين الدماغ ال�صغيرة ،وهناك �صبب نادر
الحدوث ولكنه بالغ الأهمية وهو اأن بع�ض فقاعات الهواء قد تاأخذ طريقها عفوي ًا اإلى
الدورة الدموية علم ًا باأن هناك اأجهزة مخ�ص�صة تو�صع في مجرى الدم من الم�صخة
ال�صناعية لتقوم بتتبع فقاعات الهواء ،وهذه الأجهزة لها القدرة على اإيقاف الم�صخة
اإذا كانت كمية الهواء كبيرة.

•اإن التهاب الجرح بعد العملية اأمر محتمل لكن العناية الطبية والتمري�صية
التي تحيط بالمري�ض �صوف تقلل من هذا الحتمال ،ويجب العلم اأن حدوث
مثل هذه اللتهابات اإ�صافة اإلى الحتمالت الواردة اأعاله �صتوؤثر في المدة
الزمنية التي �صيق�صيها المري�ض في الم�صت�صفى بعد العملية ،ويخفف التزام
المري�ض باإر�صادات اأخ�صائي العناية التنف�صية من احتمالت الإ�صابة
بالتهاب في الرئتين.
•عدم انتظام �صربات القلب وهو ت�صارع اأو تباطوؤ ال�صربات ب�صكل غير
طبيعي اأو عدم ثباتها وانتظامها ،وقد ينتج عدم النتظام في �صربات القلب
ب�صبب حالة �صحية معينة كمر�ض ال�صكري وارتفاع �صغط الدم اأو الحمل ،اأو
ب�صبب تاأثير تناول مادة ما كالم�صروبات الكحولية وبع�ض الأدوية والكافيين،
وكذلك ب�صبب النفعالت العاطفية ،واأكثر الحالت ال�صحية التي ت�صتدعي
اللجوء اإلى زراعة جهاز تنظيم �صربات القلب هي حالة تباطوؤ �صربات
القلب حيث اأنها توؤدي اإلى نق�ض تلبية حاجة الج�صم من الأوك�صجين .ومن
اأعرا�ض تباطوؤ �صربات القلب ال�صعور بالدوخة والتعب ال�صديد و�صيق
التنف�ض وكذلك فقدان الوعي.

•على المري�ض الذي تجرى له عملية اإ�صالح �صمام اأن يدرك احتمال اإجراء
عملية اأخرى له في حالة اإ�صابة ال�صمام بعطل ،وكذلك الأمر بالن�صبة لمن
تجرى لهم عملية تركيب �صمام بديل.
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ال الطبيب والفريق الطبي المعالج.

