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 ىالمعلومات الخاصة بالمرض

 التاجي شریانالمرتبطة بداء  اسعافیةكیفیة التصرف في حالة  2019كانون الثاني \ینایر

 

 
 

   
 
 
 

 ما یمكنك أنت أو أقاربِك  –شریان التاجي الداء 
 القیام بھ في حاالت الطوارئ
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         االسعافیةالحالة  أعراض  
 ھي: اسعافیةحالة  وجودالتي تشیر إلى  األعراض

آالم قویة خلف عظم القص والتي قد تنتقل إلى القفا أو العنق أو  ■
 رأس المعدة. الفك أو لوحي الكتف أو الذراعین أو إلى

 إحساس قوي بالضیق، ضغط شدید في القفص الصدري ■
 تزاید حدة ضیق التنفس، صعوبة في التنفس ■
 مصحوبة بِعرق بارد تَعَرقنوبات  ■
 غثیان، قيء ■
 الخوف من الموت ■
 شحوب لون الوجھ ■
 األعراض التي تدوم أكثر من بضع دقائق ■
 األعراض التي تظھر في حالة راحة ■
الرغم من أنك انتھیت من مجھود ب األعراض التي تظل قائمة ■

 بدني، مثل صعود الدرج
خاص الدواء ال كاألعراض التي تظل قائمة بالرغم من تناول ■

 – مثل الرذاذ نیترو –لطوارئ با

تصیب القلب عالمات أخرى لیست بالضرورة  اسعافیة قد یكون لحالة
بعض الناس بآالم على مستوى باألحرى یشعر  ، حیثنموذجیة لذلك

. لدى النساء ةخاصو البطن، والتي تكون مصحوبة بالغثیان أو القيء،
"بشكل جد یشیر جمیع المصابین تقریباً إلى كون حالتھم تدھورت 

ً  مفاجئ". التمییز بین حالة التدھور المؤقت  لیس من السھل دائما
ً ما  الخطیرة. االسعافیةحالة الالقصیر المدى و  تكونإذ غالبا

 .ةمن حالة إلى أخرى غیر واضح تاالنتقاال
اعَمل، في حالة إذا كنت غیر متأكد مما إذا كان األمر یتعلق حق�ا 

مكن، ، بِطلَب المشورة من ُخبراء في أقرب وقت ماسعافیةبحالة 
مثالً من طبیبة أو طبیب األسرة الخاصین بك أو من خدمات 
 الطوارئ الطبیة: الرقم المخصص لذلك على الصعید الوطني ھو

116 117. 
ن تتصل بسرعة أ، اسعافیةبوجود حالة  الشكینبغي لك في حالة 

 بخدمة اإلسعاف (طبیب أو طبیبة الطوارئ).

     عزیزتي المریضة، عزیزي المریض،
أیضاً بالمصطلح  المعروف - شریان التاجي المزمنالبداء أنت مصاب 

دة للحیاة،  ھذا المرض. یمكن أن یكون لـCHDالمختََصر  عواقب ُمَھّدِ
 نوبة قلبیة.التعرض لمثل 

 ً التمییز بین حالة التدھور المؤقت القصیر المدى  لیس من السھل دائما
االنتقال من حالة إلى أخرى  یكونوحالة الطوارئ الخطیرة. إذ غالباً ما 

رشادات معلومات حول كیفیة التَعَرف على ھذه اإلغیر واضح. تقدم لك 
لى ذلك إنقوم إضافة . ھاحالة طارئة وعن الطریقة األفضل للتعامل مع

 بعض النصائح ألقربائِك.بتقدیم 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

یمكنك االطالع على المعلومات األساسیة المرتبطة بھذا المرض في 
شرایین عندما تضیق  -شریان التاجي الالمنشورة االستعالمیة "داء 

التاجي المزمن":  شریانالوفي منشورة إرشادات المرضى "داء  "القلب
 أنظر إلى الخانة المتواجدة بالوجھة الخلفیة.

2021 نیسان\أبریل  

                     في حالة الطوارئ لك القیام بھھذا ما ینبغي 

 ینبغي لك أن تطلب المساعدة فوراً في حالة الطوارئ!
 .112أطلب الرقم 

 بالمعلومات التالیة: أدلِ 
 من یتكلم؟  ■
 ماذا حدث؟ مثالً: االشتباه في حدوث نوبة قلبیة  ■
 أین تتواجد؟  ■
األعراض؟  لتخفیفحتى اآلن  اقمت بھ ا ھي اإلجراءات التيم  ■

 .الرذاذ نیترو استعمالمثالً: 

 إلى حین وصول المساعدة:قم بما یلي 

 حاول أن تبقى ھادئاً.  ■
 تناول دواءك الخاص بحالة الطوارئ.  ■
 تخلّص من المالبس الضیقة.  ■
 باب الشقة أو المنزل إذا كنت لوحدك في المنزل. افتح  ■
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اجِلس راكعاً بِجانبھ بحیث  -
تكون في نفس مستوى صدر 

 المریض.
 علىضع كف یٍد واحدة  -

منتصف القفص الصدري 
 للمریض.

 Patrick Rebacz / www.visionom.de :الرسم

 .على رأس الید األولىضع الید األخرى  -
بِحوالي اضغط بقوة على القفص الصدري لینخفض ھذه األخیر  -

 سم مع إبقاء ذراعیك ممدودة أثناء القیام بذلك. 6إلى  5
من الضروري أن یتم ذلك بوتیرة سریعة: حوالي مّرتین في  -

 الثانیة.
 -إذا كان ذلك ممكناً  -تعتبر ھذه العملیة ُمرھقة جّداً. ینبغي لك  -

 بعد كل بضع دقائق.خر آعلى التناوب مع شخص أن تعمل 
حتى قدوم الضغطات الصدریة  احِرص على االستمرار في -

 الُمسعفین أو یسترجع المعني باألمر َوعیھ.
. إذ یجببلجوئك إلى ھذه العملیة تكون قد فعلت كل شيء كما  -

ً من أن یكون ذلك أمراً  التصرفال ینبغي أن تتردد في  خوفا
خاِطئاً. ال داعي لمحاولة قیام األشخاص عدیمي الخبرة بتقدیم 
التنفس اإلنقاذي ِلشخٍص فاقٍد ِللوعي، حیث أنھا تَُوفر مساعدة 

 مة حتى من دون تقدیمھا للتنفس اإلنقاذي.قیِّ 
غالبًا ما تتوفر األماكن العامة على جھاز مزیل الرجفان  ■

القطار )، مثالً في محطات AED(مختصر:  الخارجي اآللي
أو في قاعات االستقبال. یمكنك التعرف على الجھاز  ةالكبیر

 بواسطة ھذه العالمة:
 

 

یقوم الجھاز بالتحدث  .ینبغي لك استخدامھ إذا كان ذلك ممكنا
سیكون من  ، حیثالقیام بھ إلیك ویخبرك خطوة بخطوة بما یجب

 .ھالخطأ عدم استخدام

    ما یمكنك القیام بھ قبل ذلك  
، مفاجئبشكل غیر متوقع و االسعافیةغالبا ما تحدث مثل ھذه الحاالت 

 وِلھذا من المھم أن یكون المرء مستعداً.

یوصي الخبراء بأن تحرص دائماً على اصطحاب دواءك  ■
شكل رذاذ أو مثالً النترات سواء على  -معك الخاص بالطوارئ 

 قطرات أو كبسوالت.
یوضح لك بدقة كیفیة \یمكنك مطالبة طبیبتك أو طبیبك بأن توضح ■

 دواء الطوارئ. استعمال
أن تكون بحوزتك كمیة كافیة من  دائما على تحرصمن المھم أن  ■

 األدویة.
في سبب یتمن الجید أن تخبر أقاِربك وزمالئك بأن مرضك قد  ■

علیھم فعلھ في ھذه  ما یجبرھم ب. أخبِ اسعافیةحدوث حالة 
تعلم شریك أو شریكة حیاتك بحضور دورة لالحالة. انَصح 

 إلسعافات األولیة.ا
من المفید أیًضا أن تعمل على وضع ورقة في ِمحفظة النقود  ■

الخاصة بِك وأن تكتب علیھا الئحة ِلجمیع األدویة التي تتناول مع 
لتاجي. یجب شریان االإضافة مالحظة تفید بأنك تعاني من داء 

أن تتضمن ھذه الورقة أیضاً أرقام ھواتف أقاربِك ورقم عیادة 
 طبیب األسرة الخاص بك.

  كیف یمكن لألقارب المساعدة  
عندما ینھار شخص ما ویَفِقد َوعیھ بسبب سكتة قلبیة، فإن كل دقیقة تمر 

تقدیم المساعدة حتى قدوم خدمة المباشرة في ثمینة للغایة. یمكنك تعتبر 
 الطوارئ الطبیة:

 أو َكلِّف شخصاً آخر بِذلك. 112اتصل بالرقم   ■

 القَْلب: مسیدابدأ على الفور بإجراء تَ   ■
 على ظھره. ُمستلقیایكون الشخص المریض  -

 

   المزید من المعلومات  

 مسؤول عن المضمون
 ) ÄZQ(الطب مركز األطباء للجودة في 

 )BÄK) والجمعیة الطبیة األلمانیة (KBVلحساب: المجموعة اإلتحادیة ألطباء التأمین الصحي (
 2555-4005 030الفاكس: 

  patienteninformation@azq.de البرید اإللكتروني:
www.patienten-information.de  

www.azq.de 

 ىالمعلومات الخاصة بالمرض 
 شریان التاجيالمرتبطة بداء  اسعافیةكیفیة التصرف في حالة    

 مع أطیب التحیات

 :المزمن"شریان التاجي المنشورة إرشادات للمرضى "داء  ترتكز ھذه المعلومات الخاصة بالمرضى على
www.patienten-information.de/patientenleitlinien/khk 

الجمعیات المھنیة  تحاداویق تأمین األطباء دالفدرالي لصنایتم دعمھا من طرف الجمعیة الطبیة األلمانیة، اإلتحاد  أنشئت إرشادات المرضى في إطار برنامج إرشادات الرعایة الوطنیة.
 الطبیة العلمیة.

  www.patienten-information.de/kurzinformationen/koronare-herzkrankheit-notfall#methodik الَمْنَھِجیَّات والمصادر:
 www.patienten-information.de عندما تضیق شرایین القلب ": -جي معلومات مختصرة إضافیة "داء شریان القلب التا

 بمجموعات مساعدة الذات االتصال
 (المصلحة الوطنیة للمعلومات الخاصة بتشجیع ومساندة مجموعات مساعدة الذات): NAKOSب  االتصالینبغي للتعرف على منظمة للمساعدة الذاتیة بالقرب منكم، 

www.nakos.de، 8960 3101 030:الھاتف  
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