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كیفیة العناية بطفلك المصاب بخفقان القلب

ستقدم لك ھذه النشرة معلومات عن أسباب خفقان القلب وأعراضه وتشخيصه وعالجه ونصائح للرعاية 
المنزلية.

ما ھو خفقان القلب؟
خفقان القلب ھو شعور األطفال بضربات القلب. وقد یكون سریًعا أو قوًیا أو غير منتظم 

ما أعراض خفقان القلب؟
 
قد یعاني طفلك من المشكالت التالیة -
الشعور وكأن ضربات قلبه متسارعة أو قلبه ینبض بشدة.-
الشعور وكأن ضربات قلبه غیر منتظمة. -
قد یشتكي بعض األطفال من الشعور بأعراض مصاحبة مثل ألم في الصدر أو عدم ارتیاح أو دوخة أو -

إغماء.
وقد یعاني بعض األطفال من ضیق في الصدر أو صعوبة في التنفس -

 كیف ُیشخص خفقان القلب؟ 
سیطرح الطبیب علیك بضعة أسئلة حول صحة طفلك وسیفحصه. وسیقرر ما إذا كان یلزم إجراء المزید 

من الفحوصات واختبارات الدم مثل التحقق من معدل ضربات القلب طفلك وإجراء مخطط كھربیة القلب 
وھذا عبارة عن تسجیل للنشاط الكھربائي لقلب طفلك 



ما أسباب خفقان القلب؟
 

قد تكون األمور التالیة سبًبا في خفقان القلب:

-    الضغط النفسي والقلق، خصو ًصا عندما یكون طفلك خائًفا.
عدم شرب سوائل كافیة.-
أدویة الربو والحساسیة.-
المشكالت الصحیة، مثل فقر الدم أو مشكالت الغدة الدرقیة.-
اضطراب نظم القلب( مبین أدناه( -

اضطراب نظم القلب 
االضطراب الذي یحدث في النظام الكھربائي الداخلي للقلب. یكون الطبیب قاد ًرا على التحقق من ھذا 

االضطراب من خالل التاریخ الطبي واالختبارات والفحوصات. مثل مخطط كھربیة القلب.

في بعض األحيان قد تدعو الحاجة إلى ان یعود طفلك للمنزل بجھاز یعمل على تسجیل النشاط 
الكھربائي للقلب لفترة طویلة (24-48 ساعة أو أكثر) اللتقاط اضطراب نظم القلب. ویطلق على ھذا 

اإلجراء المراقبة بجھاز ھولتر.

یشتبه في اإلصابة باضطراب نظم القلب إذا كان من المعروف أن الطفل یعاني من مشكلة قلبية أو 
إذا خضع لجراحة في القلب من قبل. وكذلك إذا كان السجل الطبي للعائلة ینطوي على اإلصابة 

بمشكلة في ضربات القلب أو الموت المفاجئ عند الشباب صغار السن في العائلة.

في حالة اضطراب نظم القلب، یمكن لطبیب القلب أن یطمئن العائلة ویعالج الحالة باألدویة أو بإجراء 
خاص یطلق علیھ االستئصال. ویتطلب إجراؤه للطفل بعد دخولھ المستشفى. ویحدد القرار بشكل 

أساسي بنا ًء على نوع اضطراب نطم القلب.

كیف ُیعالج خفقان القلب؟ 

یتم عالج خفقان القلب من خالل عالج السبب.-
ال یعاني أغلب األطفال الذین یشتكون من خفقان القلب من مشكالت صحیة خطیرة، ویرجع ذلك -

إلى أن خفقان القلب یحدث في كثیر من األحیان بسبب الضغط النفسي والقلق، وخصوصا إذا كان 
الطفل خائًفا. ولذلك، فالعالج في الغالب یكون من خالل توفير الطمأنينة والمشورة.

تأ ّكد أن طفلك یشرب كمیة كافیة من السوائل.-
 ناد ًرا ما یكون خفقان القلب مرتبطا بمشكلة صحیة، مثل فقر الدم أو مشكلة بالغدة الدرقية. -

سیكون بمقدور الطبیب التحقق من ھذه المشكالت وعالج الحالة بناء على ذلك 
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نصائح للرعاية المنزلية
 
ال تتوقف عن إعطاء طفلك أدویة الربو والحساسیة ما لم تكن ھناك توجیھات من الطبیب بذلك.-
احتفظ بسجل مذكور فیه أعراض طفلك والمواقف والحاالت التي أصیب فیھا باألعراض. إذ -

سیساعدك ذلك على تحديد سبب الخفقان، ویجعلك قاد ًرا على إدارة الحالة. 
شجع طفلك على شرب كمیة كافیة من السوائل یومیا.-

متى ینبغي أن أسعى للحصول على المشورة الطبیة؟ 

اسع للحصول على المشورة الطبیة:

إذا كان من المعروف أن طفلك یعاني من مشكلة في القلب.-
إذا كان السجل الطبي للعائلة ینطوي على الموت المفاجئ عند الشباب صغار السن -
كان طفلك یبدو بصحة غیر جیدة.-
إذا كان طفلك یفقد الوعي -
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