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ركزنا في هذا الكتيب معظم المعلومات التي قد تحتاجونها أثناء المرض
واالستشفاء .جندنا لهذا الغرض أفضل المهنيين ،استفسرنا وتعلمنا منهم
األمور المركزية التي قد تحتاجونها لالستفسار ،للتوجيه والمساندة.
كمنظمة تسعى إلى تطوير معاييرهها الخدماتية بشكل ثابت ،من المهم
بالنسبة لنا الحصول على مالحظاتكم فيما يتعلق بمجموعة كالليت من
أجل معرفتك .شاركونا في آرائكم :أي الفصول ساعدتكم ،أي شيء منها
أثار انتباهكم أكثر ،هل هنالك مواضيع بحثتم عنها ولم تجدوها في هذا
الكتيب ،هل هنالك مواضيع غير حيوية حسب رأيكم ،وهكذا.

أرسلوا تعليقاتكم لعنوان البريد اإللكترونيclalit4u@clalit.org.il :
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مؤمنونا األعزاء
من المهم أن تعرفوا أنكم لستم وحدكم.
نحن هنا َّ
لنتأكد من حصولكم على كامل المعلومات التي تحتاجونها.
نحن هنا من أجلكم ،كي نعطيكم إجابات عن ّ
كل أسئلتكم ،حتى قبل أن تسألوها؛ كي نعرض
عليكم كامل استحقاقاتكم ،حتى لو لم تكونوا تعرفونها.
نحن هنا من أجلكم ،في اللحظات التي تكونون بأمس الحاجة إلى المعلومات ،لتوجيهكم
وإرشادكم.نعمل ّ
بكل طاقتنا من أجل تيسير األمور عليكم.
ّ
تستحقون ذلك!
كالليت لمعرفتكم – ألنكم

مرحبا بكم

إيلي دفيس
مدير كالليت العام
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مقدمة

عملية القلب حدث كبير في عدة نواحي .
يدعي الخاضعون لهذه العملية أن حياتهم تنقسم إلى ما قبل وما بعد العملية.
لعملية القلب تأثير في عدة مجاالت حياتية :جسديا ،نفسيا ،اجتماعيا ،توظيفيا ،وعلى الصعيد
الزوجي وأحيانا.
الصعوبات التي تنشأ بعد عملية القلب ترافقها عالمات استفهام كثيرة تتعلق بسيرورة الشفاء،
بالقضايا الطبية ،بالمسائل اإلجرائية ،وغيرها.
نؤمن في كالليت أن واجبنا وحقنا يتمثل بالوقوف إلى جانبكم في اللحظات الصعبة التي
تتواجدون فيها ،وفي مساعدتكم بكل ما في وسعنا.
نعلم أنكم ستحتاجون في األشهر المقبلة إلى معلومات كثيرة في مواضيع مختلفة .من أجل
تيسير األمور عليكم ومساعدتكم ،ركزنا في هذا الكتيب على األساسيات المهمة.تجدون فيه
معلومات شاملة ومعمقة نعتقد أنكم ستحتاجون إليها في مثل هذه المراحل وغيرها.

نحن معكم في اللحظات الحقيقية.
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حقوق واستحقاقات
• استحقاقاتكم في السلة الطبي ة
•استحقاقاتكم في كالليت موشالم
•حقوق عامة

سنة
سنة
رواد في صحة العائلة العربية
من
أكثرمن
أكثر

رواد في صحة العائلة العربية
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استحقاقات في السلة الطبية

للحصول على معلومات تتعلق بتطبيق االستحقاق ،عليكم التوجه إلى عيادة األم أو مركز خدمات
المؤمنين على رقم  *2700من أي هاتف.

التأهيل  /عالج رياضي تأهيلي

استحقاق التأهيل مرة واحدة للحادثة المرضية.
يمكن البدء بمرحلة التأهيل خالل السنة األولى من بعد الحادثة ولمدة ثالثة أشهر بدون دفع.
في ما عدا هذه الفترة ،يمكن تقديم الخدمة عن طريق كالليت موشالم لمدة  9شهور إضافية باشتراك
المؤمن.

ستمنح الخدمة في هذه الحاالت:

•
•
•
•
•
•
•
•

مرضى اجروا عملية لتركيب صمام لعضلة القلب.
مرضى اجروا عملية جراحة في القلب
مرضى يعانون من قصور في عمل القلب بدرجة  II- IIIو /او  LVEF - < 35%التأهيل هو لمرة واحدة
في حالة كانت الحالة مزمنة وغير متعلقة بالصمام.
مرضى اجروا عملية زراعة جهاز دبيفريالتور
مرضى اجروا عملية استبدال صمامات.
مرضى بعد عملية زراعة قلب.
مرضى بعد عملية زراعة رئة ،تصغير رئة.
قسطرة عالجية  /متداخلة – رأب االوعية الدموية ،ادخال دعامة

استرجاع تكاليف العالج

يعطى استرجاع تكاليف العالج في حاالت خاصة ال يوجد فيها تعاقد إقليمي مع مقدم الخدمة.
يعطى االسترجاع بموافقة مسبقة من الطرف المهني المؤهل في اإلقليم.
للحصول على االسترجاع يجب إظهار ملخص مرضي ،فاتورة ضريبية/وصل أصلي.

المكوث في فندق مزود بمراقبة طبية

يخصص ألغراض التأهيل لمدة  5أيام متواصلة في إطار عالج تمت الموافقة عليه .يعطى هذا االستشفاء
في ظروف فندقية يضاف إليها مراقبة طبية.
للحصول على هذه الخدمة يمكنكم الوصول إلى أحد بيوت االستشفاء المتعاقدة مع كالليت خالل الــ 7
أيام األولى من بعد تسريحكم من المستشفى.
طلبة االستشفاء الذين يتوجهون إلى أحد بيوت االستشفاء المرتبطة بصندوق المرضى ،يحق لهم الحصول
على  5أيام استشفاء دون دفع رسوم اشتراك شخصية.
عند توجهكم إلى المركز الطبي تال-هشومير ،عليكم التزود بنموذج تعهد – התחייבות ( -نموذج .)17
الحصول على الخدمة من مزودين متعاقدين مع "كالليت موشالم" هي مجانية ،ما عدا االشتراك الذاتي،
ايضا للمتعالجين ممن هم ليسوا من مؤمني "كالليت موشالم".
من اجل االستشفاء في مؤسسة غير متعاقدة مع "كالليت موشالم":
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• سيتم منح استرجاع مالي حتى  5ايام استشفاء ،بنسبة  100%من النفقات وليس اكثر من تسعيرة
االسترجاع اليومي .يمكن فحص مبلع التسعيرة في موقع كالليت.
• من اجل تلقي استرجاع يجب ان نقدم للعيادة ملخص عن المرض ووصل ضريبي /وصل اصلي.
• الخدمة معدة وموصى بها لمرضى اجروا عملية قلب و  /او استبدال صمامات ،قسطرة /عملية ،صمام
شريان القلب ،زراعة قلب ،ترميم تمدد االوعية في الصدر ،زراعة رئة ،زراعة قلب رئة و Left Ventricular
. Assist Device Lvad
*االحقية لالستشفاء تدور حول الشخص المتعالج فقط.

اقتراض جهاز صافرة القلب واألوعية الدموية (عضو مشترك في طوارئ القلب).

سيتم منح الخدمة في الحاالت التالية:
• متعالج بحاجة الى رصد نبضات القلب بعد ان كان هنالك شك لوجود اضطراب لم يتم الكشف عنه في فحص
القياس عن بعد او هولتر القلب ،بتوصية من طبيب (عائلة ،امراض داخلية ،جراحة القلب).
• لمتعالج بحاجة الى رصد متواصل لنبض القلب بعد عملية جراحية للقلب بسبب امراض في الشرايين التاجية،
استبدال صمام او انسداد حاد في عضلة القلب
تمنح الخدمة عبر استمارة تعهد للشركات المتعاقدة مع كالليت.

اختصاصية تغذية

للحصول على عالج تغذوي مصدره وجود مشكلة طبية يحتاج إلى إحالة طبيب .
في الحاالت التي يتطلب الوضع الصحي فيها ذلك العالج ،تحتاجون إلى إحالة من طبيب العائلة أو
الطبيب االستشاري.تشمل سلة الخدمات العالج التغذوي ،وهو يتطلب دفع رسوم خدمات.

يحق لكم في الحاالت التالية الحصول على عالج تغذوي مقابل دفع رسوم قدرها  20ش.ج في
الربع السنوي:
• في كل حالة يكون فيها الــ  BMIخاصتكم بمستوى أقل من  ،20أو في حال طرأ هبوط
سريع في وزن الجسم بنسبة تبلغ الـ  15%أو أكثر.
• في كل حالة يكون فيها الــ  BMIخاصتكم بمستوى  30فما فوق.
• في كل حالة يكون فيها الــ  BMIخاصتكم بمستوى  ،27مع وجود اثنين من عوامل الخطر
اإلضافية ،مثل :مستوى مرتفع من الدهنيات في الدم ،ارتفاع مفرط في ضغط الدم ،نشاط
فرعي للغدة الدرقية ،متالزمة كوشينغ ،فقر الدم وهشاشة العظام ،وغيرها.
يحق لكم في إطار خدمة العالج التغذوي الحصول على  13لقاء مع اختصاصية التغذية في السنة
التقويمية األولى (تبدأ من كانون الثاني وتنتهي في كانون األول) وعلى سبعة لقاءات في السنة
التي تليها.
بعد حصولكم على إحالة من الطبيب إلى اختصاصية التغذية عليكم التوجه إلى العيادة أو االتصال
بمركز خدمات المؤمنين على رقم  ،*2700وتعيين لقاء للتشخيص.
* شرح مفصل في الصفحة رقم 20
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عالجات اسنان

استرجاع لعالجات اسنان قبل زراعة قلب  /صمام قلب اصطناعي
عالج وقائي قبل زراعة اعضاء او من اجل زراعة اصطناعية سيمنح في الحاالت التالية:
• في حالة تم تحديد دور للزراعة او بدال من هذا في حالة ان المتعالج يحصل على عالج لقمع المناعة
• في حالة تم منح تصريح من المركز الذي يقوم بعملية الزراعة في المستشفى او المركز الوطني
لزراعة االعضاء ،شرط ان يكون المتعالج مسجل في قائمة االنتظار للزرع
تتضمن العالجات الوقائية:
• فحص وبرنامج عالج يشمل صور اشعة
• التخلص من مراكز التسوس واسترجاع بناء السن
• عالجات للجذر تشمل التجديد
• قلع االسنان التي ال يمكن عالجها وقائيا
• ازالة الكلس والبالك (يشمل العمليات المغلقة كتبسيط الجذر وابعاد النسيج المصاب بااللتهاب ،ارشاد
حول نظافة الفم ،غسول الفم بمواد مضادة للبكتيريا وعالج بالفلور)
• ادوية من اجل التقليل من شريحة الجراثيم في جيوب الفكين.
ال يشمل عمليات لثة جراحية ("مفتوحة") وتقويم االسنان
اطار العالج للمتعالجين مع  ASA-3و  ASA-4سيتم تحديده من قبل هيئة مؤهلة في كالليت
يمكن الحصول على العالجات ضمن عيادات "كالليت سمايل" مجانا للعالجات المشمولة في السلة (عالجات
غير مشمولة في السلة – منوطة بالدفع).
معالج يجري عالجات اسنان في مستشفى عام ،من حقه الحصول على استرجاع للنفقات وليس اكثر من
تسعيرة وزارة الصحة.
من اجل الحصول على استرجاع يجب التوجه الى العيادة االصلية مع ملخص المرض ،برنامج عالجات االسنان،
استمارة معلومات لعالجات اسنان لمتعالج اجريت له عملية لصمام قلب اصطناعي ّ
موقع من قبل الطبيب
المعالج ،تصريح من طبيب مختص من كالليت وفاتورة ضريبية  /وصل اصلي.
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استرجاع عن عالجات اسنان بعد عملية زراعة قلب  /صمام قلب اصطناعي
عالجات االسنان في السنتين االوليتين بعد الزراعة سيتم منحها كالتالي:

•
•
•
•
•

اسعاف اولي في حالة تطلب االمر (ال يشمل بروستيكا)
زيارة كل  6اشهر
ازالة نسيج مصاب بالتهاب وعوامل مهيجة مثل الكلس والبالك
غسول مضاد للتشنج والفلور
ارشادات حول نظافة الفم

اطار العالج للمتعالجين مع  ASA-3و  ASA-4سيتم تحديده من قبل هيئة مؤهلة في كالليت
يمكن الحصول على العالجات ضمن عيادات "كالليت سمايل" مجانا للعالجات المشمولة في السلة (عالجات
غير مشمولة في السلة – منوطة بالدفع).
معالج يجري عالجات اسنان في مستشفى عام ،من حقه الحصول على استرجاع للنفقات وليس اكثر من
تسعيرة وزارة الصحة.

تخدير عام بهدف عالج االسنان
مرضى قلب ممن يحصلون على عالج مضاد للتخثر ويحتاجون الى عالجات اسنان بالتخدير العام،
يستحقون استمارة تعهد من اجل التخدير.
عالجات االسنان في هذه الخانة غير مشمولة في سلة الخدمات

سنة
رواد في صحة العائلة العربية
أكثر من
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استحقاقات كالليت موشالم زهاف*
بعد عملية في القلب
خدمات
كالليت
موشالم

تفاصيل
عن التغطية

ممرضة
خاصة بعد
العملية

استرجاع تكاليف
مقابل خدمة
الممرضة الخاصة
في الـ  10أيام
األولى
بعد العملية.
 85%من التكاليف
الفعلية حتى حد
أقصاه  429ش.ج
لليوم الواحد.

المكوث
في
مؤسسة
استشفائية
بعد
السكتة
القلبية

استرجاع بنسبة
 50%من التكاليف
الفعلية حتى حد
أقصاه  331ش.ج
لليوم الواحد.
•  7أيام لعملية
احتشاء عضلة
القلب.
•  14يوما بعد
عملية زراعة قلب.
بعد استصدار
استحقاق في
السلة

ما هو المطلوب فعله من أجل
الحصول على التغطية
 • يحق للمؤمن التوجه إلى ممرضة ما بشكل
خاص بعد العملية وأثناء الرقود في المستشفى،
والحصول على استرجاع للتكاليف.
 • يعطى االستحقاق لمدة عشرة أيام من بعد
العملية وأثناء رقودكم في المستشفى فقط.
يجب الحصول على موافقة الممرضة كممرضة
مؤهلة.
• يجب استصدار فاتورة ضريبية /وصل أصلي
يظهر فيه/ها رقم الهوية ،عنوان البيت ورقم
الهاتف المحتلنين وتقرير التسريح من المستشفى
الذي يبين تاريخ المكوث ،العملية والتسريح من
المستشفى**.
 • يجب التأكد من وجود تواريخ استئجار خدمات
الممرض/ة على ظهر الفاتورة.
• فترة االستئجار 3 :أشهر
•يكون المؤمن مستحقا المكوث في مؤسسة
استشفائية بعد "السكتة القلبية" حسب أمر طبي،
بعد تعرضه لعملية قلب أو احتشاء عضلة القلب أو
تغيير القابس فيه ،شرط عدم انقضاء شهرين على
تسريحه من المستشفى بعد السكتة.
•يمكن الحصول عليه في معاهد متعاقدة مع كالليت بدفع
رسوم شخصية قدرها  200-220ش.ج ،أو دفع التكاليف
كاملة بشكل شخصي مقابل الحصول على استرجاع للتكاليف
في المستقبل.
• طريقة تقديم شكوى
 يجب استصدار فاتورة ضريبية/وصل أصلي وتقرير مكوث في
المستشفى**.
•فترة االستئجار 3 :أشهر

* يخضع ألنظمة كالليت موشالم * .محتلن حسب مؤشر 15.6.2013
** أنظر إلى نموذج الحصول على استرجاع تكاليف الخاص بكالليت موشالم في كراس النماذج الظاهر في بداية الكتيب.
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خدمات
كالليت
موشالم

تفاصيل
عن التغطية

ما هو المطلوب فعله من أجل
الحصول على التغطية

تمارين
تأهيلية
بعد
السكتة
القلبية

تجري في المعاهد
المتعاقدة مع
كالليت بدفع رسوم
شخصية قدرها 100
ش.ج في الشهر،
ولمدة  9أشهر.

االلتحاق
ببث القلب
واألوعية
الدموية

بعد استصدار
السلة .لمدة 15
شهرا بدفع رسوم
شخصية قدرها 25
ش.ج للشهر.

أدوية
بوصفة
طبية
وادوية
بدون
وصفة طبية
((OTC

تشكيلة أدوية
بوصفة طبية
وادوية بدون وصفة
طبية بتخفيض لغاية
85٪

• لشرائها توجهوا لصيدليات كالليت.
•فترة االستئجار 3 :أشهر

تقرير
مهني من
متخصص
من خارج
البالد

استرجاع  75%من
التكاليف الفعلية
حتى مبلغ أقصاه
.1000$

• يجب الحصول على موافقة مسبقة من مدير كالليت
موشالم الطبي .تتطلب هذه الموافقة تقريرا طبيا مهنيا
متخصصا من طبيب متخصص في البالد عن ضرورة التقرير
المهني الطبي المتخصص وفقا لحالة المريض الطبية.
• يمكن االتصال بهاتف رقم03-7549483 :
• فترة االستئجار 6 :اشهر

•في المعاهد التي تعمل مع كالليت.
• للحصول على معلومات عن هذه المعاهد يمكن االتصال
بمركز خدمات المؤمنين على رقم  .*2700وفي باقية
الكتيب
•فترة االستئجار 3 :أشه ر
•المؤمن الذي يحتاج إلى راصد وتيرة نبض القلب بعد شك
بوجود اضطرابات في النبض لم تكتشف في فحص قياس
القلب عن بعد أو الهولتر قلبي ،بوصاية طبيب الخدمات
الصحية في كالليت ،أو طبيب معروف لكالليت موشالم
(العائلة ،الداخلي ،طبيب القلب) أو المؤمن الذي يحتاج إلى
رصد مستمر لوتيرة نبض القلب بعد عملية قلب كان سببها
وجود مرض في الشرايين التاجية ،تغيير قابس أو احتشاء
مفرط في عضلة القلب .يعطى العالج في الثالثة أشهر
األولى مجانا ،و  15شهرا إضافيا بدفع رسوم شخصية في
المعاهد المتعاقدة.
•قائمة بأسماء المعاهد موجودة في موقع كالليت
موشالم أو في مركز خدمات المؤمنين على رقم .*2700
•يمكن التوجه مباشرة للمزود المتعاقد.
•فترة االستئجار 3 :أشهر

* وفقا ألنظمة كالليت موشالم
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رواد في صحة العائلة العربية
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تفاصيل
عن التغطية
تأمين
الرعاية
التمريضية*

لدى كالليت برنامج
للرعاية التمريضية
– سيعودي موشالم
بلوس.
يمكنكم البرنامج
من التمتع باسترجاع
تكاليف عالجية
مقابل  6سنوات
عند الحاجة ،لمريض
الرعاية التمريضية
الحاصل على عالج
بيتي ومريض
الرعاية التمريضية
الحاصل على عالج
في مؤسسة.
المؤمنون
المنضمون إلى
البرنامج حتى جيل
 49عاما يستحقون
عند الحاجة استرجاع
تكاليف عالجية هي
األعلى التي يمنحها
البرنامج

ما هو المطلوب فعله من أجل
الحصول على التغطية
 • يمكن االنضمام إلى البرنامج في عيادات كالليت أو من
خالل مركز خدمات المؤمنين على رقم  *2700أو في
موقع كالليت موشالم.
يشترط االنضمام إلى البرنامج وجود اكتتاب طبي.

* وفقا لبرنامج سيعودي موشالم بلوس الذي تفعله ديكال.
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حقوق عامة
من المهم أن تكونوا مدركين للحقوق الممنوحة لكم وفقا للقانون ،وهي حقوق غير مرتبطة
بالمنظومة الصحية .يوصى بدراستها وبتطبيقها طبعا وفقا للظروف التي تؤهلكم الحصول
عليها .مبالغ االسترجاع المذكورة في هذا الفصل يتم حتلنتها من وقت إلى آخر ،كما أن
المعلومات المفصلة فيه ال تغنيكم عن االستشارة المهنية.
المرضى الذين أجريت لهم عملية في القلب من جيل  18عاما حتى جيل التقاعد تستطيعون التوجه
لمؤسسة التأمين الوطني للحصول على نسب اإلعاقة .من أجل ذلك ،يجب تقديم طلب لتحديد
"اإلعاقة العامة" في فرع التأمين الوطني الذي تنتسبون إليه .تحصلون في فرع التأمين الوطني
على نماذج طلب يحتم عليكم ملؤها وإرفاقها بكل المواد الطبية المتعلقة.
هذا الكتيب مرفق بكراس مفصل عن حقوقكم وفق القانون وبنماذج متعلقة بغرض تقديم الطلب.

تحديد درجة اإلعاقة

بعد زرع األعضاء الداخلية الحية أو البدائل االصطناعية ،تحدد درجة اإلعاقة وفقا للمراحل التالية:
) (1المرحلة األولى بعد عملية الزرع.
) (2المرحلة الثانية – في غياب إشارات الرفض.
) (3المرحلة الثالثة – في غياب الحاجة إلى عالج مانع للرفض.

تحدد معدالت معاش اإلعاقة وفقا لدرجة اإلعاقة
استحقاق معاش الخدمات الخاصة (שר"מ)
استحقاق التأهيل المهني
حقوق مرافقة للحاصلين على معاش اإلعاقة

• مواصالت عامة.
• رسوم ترخيص ألصحاب اإلعاقة الطبية بمعدل  60%فما فوق.
• شارة توقف لمركبة المعاق.
• أرنونة.
• خدمات هاتفية.
• المشاركة في إيجار الشقة.
• ضريبة األمالك.
• إدارة األراضي في إسرائيل.
• رسوم الزواج والطالق.

سنة
رواد في صحة العائلة العربية
أكثر من
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حقوق القادمين الجدد:

• وزارة االستيعاب.
• الوكالة اليهودية.
• رسوم التأمين الوطني.

المعاق الذي يعتمد على آخرين يحق له الحصول على إضافة من أجلهم
إعفاء من ضريبة الدخل
معاش إصابات العمل
تقاعد إعاقة
الحق في الحصول على رسوم مرضية
االستقالة واإلقالة
اإلقالة في وقت المرض
إقالة تمييزية على أساس المرض
االنتقال من معاش اإلعاقة إلى معاش التقاعد
مخصصات تمريضية (גמלת סיעוד)
مخصصات مرافق مريض  24ساعة (גמלת מטפל סיעודי  24שעות)
يتواجد في المستشفيات عاملون اجتماعيون وظيفتهم إعالمكم بحقوقكم ومساعدتكم في
تقديم النماذج.
لمعلومات إضافية:
• موقع التأمين الوطنيhttp://www.btl.gov.il :
• موقع سلطة الضرائب (ضريبة الدخل ،ضريبة القيمة المضافة ،الجمارك)http://www.mof.gov.il/ taxes :
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العودة إلى روتين الحياة الطبيعي

تشكل المواد المرفقة موجزا للتوصيات الطبية العامة بعد عملية القلب (الشرايين االلتفافية أو القوابس)،
وال يشكل بديال عن االستشارة أو الفحص الطبي.
بظهور أي شك ،مشكلة أو سؤال طبي بعد العملية – عليكم التوجه إلى الطبيب!
العودة إلى روتين الحياة الطبيعي مرحلة كبيرة في عملية االستشفاء الكامل .يمكن أن تكون بسيطة،
وقد تكون مربكة بنفس المستوى أو صعبة .ترتبط العودة إلى روتين الحياة الطبيعي بالتأقلم مع التغيرات
الفيزيولوجية والجسمانية ،التقييدات ،الصعوبات ،والمخاوف أحيانا.
تتميز الفترة األولى بعد العودة إلى البيت بتأقلم تدريجي مع الوضع الجديد .من المهم السير خطوة
بعد خطوة في طريق االستشفاء الكامل .حاولوا أن تكونوا مصغين وصبورين ،أعطوا الوقت يفعل فعله،
احرصوا على االنصياع لتعليمات األطباء ،وفي نهاية األمر تعود إليكم الحياة الطبيعية التي تعرفونها.
ركزنا لكم في هذا الفصل اإلرشادات العامة (بغض النظر عن نوع العملية التي تعرضتم لها) لفترة
االستشفاء.
فترة االستشفاء بعد عملية القلب ،في أغلب الحاالت ،تستغرق ما بين  6-12أسبوعا.
تتغير مدة االستشفاء من إنسان آلخر ،وتتعلق بعوامل ،مثل :الجيل ،اللياقة البدنية قبل العملية ،الوزن،
وغيرها.

إرشادات عامة:

 (1تشكل عملية القلب حدثا كبيرا من الناحية البدنية ومن الناحية النفسية .لذلك ،من الطبيعي في فترة ما
بعد العملية أن يكون هناك ارتفاع في مستوى الحساسية ،التفاعلية ،الخوف واألسئلة التي تقلقكم.
 (2انتبهوا إلى أن تقرير التسريح من القسم يقدم التوصيات الطبية والعالج الدوائي الموصى به بالتفصيل.
 (3يجب الحرص على متابعة طبية منظمة ما بعد العملية ،يشرف على هذه المتابعة طبيب العائلة المعالج
أو قبل اختصاصي القلب .باإلضافة إلى ذلك (ال كبديل) ،وبعد انقضاء أسبوعين على العملية،
ستدعون إلى لقاء متابعة يجري في العيادات الخارجية الخاصة بالمستشفى.
 (4بظهور أي مشكلة طبية بعد العملية ،ينبغي التوجه إلى فحص الطبيب المعالج .ومع ذلك ،خذوا بعين
االعتبار أن كل مشكلة طبية تظهر بعد العملية – ال تتعلق بالضرورة بالعملية.
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 (5بظهور احمرار ،إفراز قيحي ،آالم أو تورم في منطقة الشقوق الجراحية ،وكذلك بظهور اضطرابات في
درجة حرارة الجسم؛ يجب التوجه للحصول على معاينة الطبيب فورا.
يمكن أن تظهر بعد العملية أحاسيس مختلفة تتعلق بالقلب .في حالة ظهور إحساس بنبضات القلب عدة
مرات في اليوم أو في حالة قياس وتيرة نبض تتجاوز الــ  100نبضة في الدقيقة – يجب التوجه إلى الطبيب
المعالج.
 (6يجب االمتناع عن رفع األغراض بعد العملية ( أغراض يتجاوز وزنها الـ  5كم) لمدة  6أسابيع .يمنع رفع
األغراض الثقيلة ( 25كم فما فوق) لمدة  6أشهر.
 (7يجب االمتناع عن السياقة بعد العملية لمدة  6-8أسابيع ،عقب العالج الدوائي وعقب الضغط المحتمل
على القفص الصدري.
 (8يجب استشارة الطبيب عند رغبتكم في السفر جوا خالل الثالثة أشهر األولى بعد العملية.
 (9العودة إلى النشاط الجسدي /العمل/العالقات الجنسية – تكون تدريجية ،وتتعلق باالستشفاء الشخصي
عند كل مريض ومريض .التعب أو اإلحساس السيئ يشير إلى المبالغة في وتيرة العودة إلى الحياة الطبيعية.
يوصى باستشارة الطبيب المعالج وبفحص اختصاصي القلب قبل العودة إلى النشاط الجسماني المضني.
من أجل عبور فترة عودتكم إلى الحياة الطبيعية بشكل مراقب ومسؤول ،يفضل تبني التوصيات التالية:
الراحة والنوم
الراحة جزء مهم في فترة ما بعد العملية .يوضع كل نشاط في إطار "العمل" بالنسبة للجسم في وضعه الجديد.
• خططوا لنشاطاتكم اليومية لتشمل عددا من الفرص للراحة.
• حاولوا النوم ثماني ساعات في كل ليلة.
• من المهم أخذ قسط من الراحة لمدة نصف ساعة بعد الوجبات.
• تقصير ساعات الراحة وإطالة ساعات النشاط يجري بالتدريج.
انتبهوا  :قد تظهر تغييرات في أنماط النوم ،أحاسيس اإلثارة ،الخوف ،الهبوط المزاجي ،وغيرها.
يميز كل ذلك فترة االستشفاء بعد العملية .يمكن االستعانة بأدوية مهدئة ومنومة للتخفيف من
هذه األحاسيس ،بعد الحصول على موافقة الطبيب.

سنة
رواد في صحة العائلة العربية
أكثر من
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االغتسال
• احرصوا على االغتسال اليومي في الحمام.
• امتنعوا عن االغتسال في حوض االستحمام حتى شفاء الشقوق الجراحية.
• يوصى باستخدام مقعد مستقر للجلوس عليه أثناء االغتسال.
• امتنعوا عن استخدام المياه الساخنة جدا ،ألنها قد تتسبب بشعور اإلرهاق والدوار.
• امتنعوا عن استخدام الصابون الذي يحتوي على العطر ،ألنه قد يتسبب باستثارة الجروح غير الملتئمة.
اللباس
ارتدوا مالبس مريحة وفضفاضة حتى ال تضغط على الشق الجراحي .يوصى بارتداء ألبسة قطنية.
النشاط البدني
النشاط البدني البسيط والموصى به هو السير على األقدام ،إذ يحسن أداء الدورة الدموية ويعزز عضالت القلب،
ويحسن كذلك المزاج العام وأنماط النوم.
زيدوا النشاط البدني تدريجيا .يوصى في البداية بسير قصير تتراوح بين الـ  5-15دقيقة بوتيرة بطيئة .مع زيادة
قدرتكم على التحمل يمكن زيادة وقت السير ووتيرته قليال في كل مرة.
أدوية
البدء بتناول الدواء أو االنتهاء منه يحصل فقط بتعليمات من الطبيب ال من تلقاء أنفسكم .عند نسيان تناول
الدواء في وقته ،ال يجوز تناول وجبة دواء مضاعفة في المرة التي تليها.
ينبغي معرفة أسماء األدوية التي تتناولونها وكميتها والتأثيرات الجانبية الشائعة لها.
احرصوا على تلقي إرشادات دقيقة حول األدوية الموصى بتناولها لدى تسريحكم من المستشفى.
المشاعر
يمكن التعرض لمشاعر متنوعة بعد العملية مثل :المزاج السيئ ،حساسية زائدة  ،هبوط مستوى الشهية ،عدم
الرغبة في أداء أي نشاط ،غضب على أبناء العائلة األصدقاء وغيرهم .ال تقلقوا! هذه مظاهر طبيعية ،واألهم
من ذلك زوالها بعد فترة.
زوار
قد يكون استقبال أبناء العائلة أو األصدقاء ممتعا ،ولكنه متعب .احرصوا على استقبال عدد ضئيل من الزوار،
على األقل في البداية .ال تترددوا في االعتزال عن اآلخرين عند شعوركم بالتعب.
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التزاوج والعالقات الجنسية
يشعر بعض المرضى بهبوط الرغبة الجنسية عندهم في الفترة األولى التي تلي العملية .هذا وضع
مؤقت .كونوا صبورين وأصغوا إلى متطلبات أجسادكم .الهبوط في الرغبة الجنسية بعد العملية رد
فعل طبيعي .عند عودتكم إلى نشاطات حياتكم المتنوعة ،وعندما يسترد جسمكم نشاطه وتنحسر
مخاوفكم ،يمكن االفتراض أن الرغبة الجنسية سترتفع.
على كل حال ،ينبغي أن تعرفوا أن إمكانية العودة للنشاط الجنسي بشكل عام قد تحدث خالل  2-4أسابيع
بعد تسريحكم من المستشفى .ينبغي البدء بنشاط بدني مراقب لـ "تمرين" الجسم .إذا سرتم على أقدامكم
 20-30دقيقة أو صعدتم أدراج طابقين دون أن تشعروا بضيق في التنفس أو آالم في الصدر – أنتم
مستعدون للعودة إلى النشاط الجنسي.
ومع ذلك ،ومن أجل تخفيف الضغط عن القلب ،يوصى بتغيير بعض العادات:
إقامة العالقة الجنسية بعد فترة من الراحة ،االمتناع عن إقامة عالقة في أوضاع الضغط أو اإلثارة ،يفضل
االمتناع عن إقامة عالقات بعد أكل وجبة دسمة أو شرب كمية كبيرة من الكحول .يفضل الحرص على ظروف
بيئية مريحة :غرفة ليست بدافئة أو باردة أكثر مما يجب ،مكان معروف ولطيف وما إلى ذلك .إن شعرتم
بالضيق ،آالم أو صعوبات في التنفس ،ينصح بوقف النشاط.
من المهم المحافظة على القرب والتآلف مع الزوج/ة حتى عودة النشاط الجنسي الكامل إلى طبيعته.
للعالقات الجنسية تأثير إيجابي على الصحة الجسدية والنفسية .لذلك ،إن واجهتكم صعوبات ،يوصى بالتوجه
إلى الطبيب ،فقد يحيلكم إلى خبراء مناسبين في هذا المجال.
أعمال البيت
العودة إلى إدارة اقتصاد المنزل تجري بشكل تدريجي .قوموا في البدء باألعمال البسيطة ،مثل :مسح الغبار،
المساعدة في الطبخ ،وما إلى ذلك .امتنعوا في المرحلة األولى عن جر األثاث ،تنظيف أرضية المنزل ،شفط الغبار،
ومهام أخرى تتطلب جهدا و/أو حمل أشياء ثقيلة.

سنة
رواد في صحة العائلة العربية
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التدخين
يلحق ضررا بالشرايين االلتفافية والقوابس ،ويجب االمتناع عنه بعد العملية بشكل قاطع.
يجب التوقف عن التدخين.
قد تساعدكم مجموعة داعمة في ذلك.
يحق لكل مدخن من جيل  18فما فوق المشاركة مجانا في ورشة فطام عن التدخين حتى مرتين في السنة .قد
يكون التسجيل لهذه الورشة شخصيا أو بوصاية عضو من الطاقم.
التسجيل لهذه الورشة في العيادة أو من خالل التوجه إلى مركز خدمات المؤمنين على رقم .*2700
تعطى لكل من يشارك في ورشة الفطام عن التدخين وصفات طبية للفطام عن التدخين :تشمبيكس وزييبان،
تشتمل عليها السلة الصحية .المشارك الذي يرغب في االستعانة بهذه الوصفات ،يحصل على موافقة مرشد
الورشة للمشاركة في الورشة ،تسلم هذه الموافقة إلى طبيب العائلة .يعطي طبيب العائلة هذه الوصفات
للمريض إن كانت مالئمة له ،عند الحصول على موافقة مدير العيادة .يمكن للمشارك في هذه الورشة شراء
الوصفات من الصيدليات بتسعيرة السلة عند الحصول على موافقة المدير فقط.

متابعة

منطقة جروح العملية
يشعر معظم المعالجين بحرقة أو بعدم راحة يسببها الجرح في القفص الصدري .ستختفي كل ذلك مع مرور
الزمن .العالج اليومي لجروح العملية هو تغسيلها بالماء والصابون ( صابون خال من العطر) برفق وبدون فرك.
عند خروج إفرازات خفيفة من الجرح ،عليكم وضع قطعة من الشاش الجاف المعقم مكان الجرح وتغييرها مرة
واحدة في اليوم .عند خروج إفرازات لزجة أو ظهور احمرار أو شعور بحرارة الجرح ،ورم أو ألم حاد ،عليكم
التواصل مع الطبيب المعالج.

قياس درجة حرارة الجسم
يجب قياس درجة حرارة الجسم كل صباح في األسبوع األول من بعد العملية وبعد تسريحكم من المستشفى.
عند قياس درجة حرارة أعلى من  37.5تدوم ألكثر من يوم – اعلموا الطبيب!
ألم
• يعاني معظم المرضى بعد عملية القلب من آالم في الصدر ،في الذراع والقدمين ،بسبب شقوق
العملية .يمكن تناول مسكن آالم بعد استشارة الطبيب المعالج.
• عليكم أن تميزوا بين الشعور بعدم الراحة في منطقة جرح العملية في الصدر ،وبين آالم الصدر التي تشبه
اآلالم التي شعرتم بها قبل العملية .عند الشعور بآالم من النوع األخير ،يجب استشارة الطبيب.
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تخفيف الورم في القدمين
أن كنتم تعانون من ورم في القدمين:
• ارفعوا أقدامكم في كل مرة تجلسون فيها.
• امتنعوا عن الوقوف المتواصل في مكان واحد.
• امتنعوا عن وضع القدمين فوق بعضهما عند الجلوسّ ،
ألن ذلك يتسبب بالضغط على الركبتين
ويقلل من تدفق الدم.
• ضمضوا القدمين بضماضات مرنة كل صباح حتى أسبوعين من بعد العملية ،أو حتى تراجع الورم (ال تنسوا
إزالتها قبل النوم).
• إن لم يختف الورم مع الوقت رغم قيامكم بكل ما هو مطلوب في التعليمات أعاله ،توجهوا إلى الطبيب.
الوزن
إن سرحتم إلى البيت مع وصفات طبية "متغيرة" أو كانت لديكم مشكلة تخزين السوائل منذ العملية ،ينبغي
فحص وزنكم يوميا.
• احرصوا على فحص وزنكم في نفس الساعة كل يوم ،مع لبس نفس عدد القطع من المالبس.
• تابعوا تسجيل وزنكم اليومي.
• إن الحظتم وجود ارتفاع في وزنكم خالل يومين أو ثالثة بشكل مستمر – توجهوا إلى الطبيب.
النشاط المعوي
• نبغي التأكد من عمل األمعاء المنتظم واالمتناع عن أداء جهد إضافي ينبع من اإلمساك المعوي.
• يوصى بإضافة األلياف ،الفواكه وعصائرها إلى غذائكم.
• عند ظهور أي مشكلة عليكم استشارة الطبيب المعالج.

سنة
رواد في صحة العائلة العربية
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التغذية الصحية الجيدة

تلعب التغذية الصحيحة وظيفة مهمة في طريق شفائكم الكامل وصحتكم الصحيحة .يحدث هبوط في
الشهية وفي حاسة الذوق بعد العملية أحيانا.
حاولوا تناول وجبات صغيرة ومأكوالت تطيب حاسة الذوق عندكم.
احرصوا على اتباع حمية تالئم وضعكم وتالئم األمراض البدنية السابقة عندكم وفقا إلرشادات الطبيب
ومتخصصة الحمية.
األغذية الموصى بتناولها في كل مجموعات الغذاء تظهر باللون األخضر.
األغذية الموصى بتناولها بدرجة أقل تظهر باللون البرتقالي.
األغذية التي ال يوصى بتناولها تظهر باللون األحمر.
كلوا من كل مجموعات األغذية ،تناولوا غذاء متنوعا من مجموعة الموصى بتناولها بدرجة أكبر .يستطيع كل
واحد منكم تحسين عادات الطعام لديه تدريجيا ،وبذلك تتحسن صحته.

حـبوب
خضراوات
فواكه

األغذية الموصى
بتناولها

األغذية الموصى بتناولها
بدرجة أقل

الخبز األسمر الطبيعي،
حبوب طبيعية :ذرة،
حنطة ،األرز الكامل،
الحنطة السوداء ،كينوا،
برغل ،شوفان ،معكرونة،
بقول

األرز ،بطاطا ،معكرونة،
كوسكوس ،حبوب الصباح،
فتات الخبز ،كعك األرز،
السميد ،الرقائق ،الخبز
الرقيق

الخبز األبيض ،الباجيت،
الهريس ،شوربة
المكسرات ،المكسرات،
رقائق البطاطا ،الفشار
الجاهز ،الطحين األبيض،
نشا الذرة

خرشوف ،بروكلي ،بصل
أخضر ،يقطين (قرع
جالطي) ،قرع ،خس،
ملفوف ،قرنبيط ،خيار،
طماطم ،فلفل ،فطر،
فجل ،كوسا ،فاصوليا
خضراء/صفراء ،سبانخ،
توابل عشبية

البامية ،البصل اليابس،
الجزر ،اللفت ،الشمندر،
الكرنب السلقي ،جذر
البقدونس والكرفس

الخضراوات المعلبة

بطيخ ،إجاص ،أفرسمون،
خوخ ،موز ،شمام ،منغا،
مشمش ،عنب ،أسكدنيا،
حمضيات ،تين ،توت ،تفاح

عصائر الفواكه الطازجة،
الفواكه المجففة

العصائر المصنعة ،الفواكه
المعلبة
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دهنيات
الحليب ومنتوجاته
األسماك واللحوم
الكحول وأشياء أخرى

األغذية الموصى
بتناولها

األغذية الموصى بتناولها
بدرجة أقل

األغذية التي ال يوصى
بتناولها

أفوكادو ،بندق ،جوز
البقان ،كاشيو ،بندق
الساحرة ،الجوز ،اللوز،
الطحينة ،زيت الزيتون،
زيت الكانوال ،بذور الكتان،
بذور البطيخ ،اليقطين،
عباد الشمس

الحمص المهروس المعلب،
الميونيز ،الصلصات الجاهزة

الزبدة ،السمن الصناعي
(מרגרינה)

الحليب ومشتقاته
حتى  3%دهن

الحليب ومنتوجاته
حتى  5%دهن

الحليب ومشتقاته
 5%دهن فما فوق

لحم البقر الصغير،
الدجاج ،الحبش ،السمك
المقدد ،السول ،الطونة،
المكريل ،الشبوط،
السلمون ،صغار ّ
كل أنواع
السمك ،سمك البرك
الغني بأوميغا 3

المرتديال قليلة الدسم،
سمك المشط ،الطونة
المغمورة بالزيت ،سمك
أميرة النيل ،السردين
المغمور بالزيت ،سمك
السلمون المرقط،
الكربيون ،مستخلص
الصويا ،الشنيتسل ،فطائر
الصويا الخفيفة

األعضاء الداخلية
للحيوانات ،لحم البقر
السمين ،اإلوز ،لحم
الخراف ،السجق ،النقانق،
الهمبورغر ،الكباب
المصنع ،اللحم المعلب،
الشنيتسل الجاهز،
نقانق الصويا

بوظة الحمية ،بوظة لبن
الحمية ،مثلوجة الحمية،
النبيذ الجاف األحمر

الحلبة ،الشوكوال المرة،
البوظة المحتوية على
الحليب ،البيجال ،الكعك،
المعجنات المحتوية على
الدهن ،شربات الفاكهة.

بسكوت الوفل ،الشوكوال،
البوظة المحتوية على
الدهن النباتي ،بوظة
القشدة ،المشروبات
المحالة ،الكعك
والمعجنات المحتوية على
السمن المصنع /الزبدة،
السنيكات بأنواعها،
العسل ،المربى

21
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كلوا من كل مجموعات الغذاء ،نوعوا في تناول األغذية الموصى بها أكثر .يستطيع كل واحد
منكم تغيير عادات األكل لديه تدريجيا ،وبذلك تتحسن صحتكم.
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مقياس كتلة الجسم ()B.M.I

يحتوي جسمنا على طبقة عضلية وطبقة دهنية .حجم الطبقة الدهنية المفضل عند النساء يتراوح بين ،16-35%
ويتراوح عند الرجال بين ( 11-28%يتعلق بالجيل) .إحدى الوسائل لقياس السمنة وتحديد الوزن الطبيعي ،ما إذا
كان ناقصا أو زائدا ،فحص مقياس كتلة الجسم.
يبين مقياس كتلة الجسم النسبة بين الوزن والطول.
معادلة احتساب مقياس كتلة الجسم (للبالغين):
 = BMIالوزن بالكغم
(2الطول باألمتار)
قراءة
ما دون الـ  – 18.5نقص في الوزن
 – 20-24.9وزن طبيعي
 – 25-29.9وزن زائد
ما فوق الـ  – 40سمنة حادة
أدوية
مثال
وزن  80 -كغم ،طول  1.70 -متر
80 :)1.70 × 1.70( = 27.68
 – 27.68 = BMIتعاني من وزن زائد
• احسبوا مقياس كتلة الجسم خاصتكم.
• افحصوا ما إذا كنتم تعانون من وزن زائد.
• اعملوا على إنقاص الوزن الزائد من أجل تحسين صحتكم.
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النشاط البدني

أعدت تمارين المرحلة األولى لتحسين القدرة التنفسية ،لتوسيع القفص الصدري ،للمحافظة على نطاق الحركة
ولتحسين الدورة الدموية في الجسم .تساعدكم فيما بعد للعودة إلى األداء اليومي تدريجيا.

يوصى بـ:
إجراء التمارين جلوسا على كرسي عادي مع مستند ظهر ومع مالبس مريحة.
عليكم إجراء التمارين خالل تنفس رخيّ وجهد معتدل لمدة  5-10دقائق في اليوم.
تحذيرات:
• ال تصلوا إلى حالة التعب الحاد أو اإلرهاق نتيجة النشاط البدني.
• ال تقوموا بالتمارين بعد األكل مباشرة.
• ال ترفعوا وزنا زائدا في الشهرين األولين من بعد العملية (حتى  3كغم).
• ال تسبحوا أو تركبوا دراجة متحركة في هذا الوقت.
تمارين تنفسية:
خذوا نفسا عميقا وحاولوا ضبط الهواء في الرئتين مدة  3ثوان.
اخرجوا الهواء ببطء (عليكم أخذ عدة أنفاس هادئة بين مرة وأخرى).
ضعوا أيديكم على البطن وخذوا نفسا رخيا من األنف ،حتى ينفخ الهواء البطن .اخرجوا الهواء تدريجيا
من الفم .ارفعوا أكتافكم نحو األذنين أثناء الشهيق وأنزلوها أثناء الزفير.
تمارين لحزام الكتفين:
أديروا الكتفين إلى األمام والخلف بمستوى الكتف األيمن والكتف األيسر.
ضعوا أيديكم على الكتفين وارسموا بمرافقكم دوائر كبيرة إلى األمام وإلى الخلف.
ارفعوا أيديكم إلى الرأس نحو السقف وأجروا بهذه الوضعية ميالنا لكل الجسم واليدين ،غيروا االتجاه
كل مرة.
تمارين مع منشفة للجزء العلوي من الجسم:
يجرى هذا التمرين مع منشفة صغيرة نمسك بها بكلتا اليدين بعرض الكتفين.
ارفعوا المنشفة أعلى الرأس نحو السقف أثناء الشهيق وإنزالها أثناء الزفير.
ارفعوا المنشفة بمستوى الوجه ،ومنه ارفعوا مرة الجانب األيمن من المنشفة نحو السقف ومرة
الجانب األيسر.
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تمارين للقدمين (جلوسا)
ارفعوا الركبة نحو البطن حتى تستوي معه ،تارة اليمنى وتارة اليسرى.
صححوا الركبة نحو الداخل ،ارفعوا كف القدم نحو األعلى ونحو األسفل باليمنى ثم باليسرى ،ارسموا
بعد ذلك دوائر صغيرة بكفي القدمين.
السير
ابدأوا بالسير خارج البيت مدة  5-10دقائق في اليوم مع شخص آخر ،وأضيفوا في كل يوم  2-3دقائق
من السير حسب قدراتكم ،حتى تصلوا إلى نصف ساعة من السير يوميا .عليكم االستمرار في السير نصف
ساعة يوميا .يمكن االستمرار في زيادة وقت السير تدريجيا بعد أسبوعين.
يجب أن يكون السير بوتيرة سريعة .عليكم اإلحساس بزيادة النبض ووتيرة التنفس ،ولكن انتبهوا إذا ما
كنتم قادرين على متابعة الحديث أثناء السير.
للذين يسكنون في طبقات مرتفعة دون وجود مصعد ،عليكم احتساب وقت النزول والصعود على
الدرج كجزء من وقت السير.
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تغيير العادات

"العقبات شيء مخيف تراها في اللحظة التي يحيد نظرك فيها عن الهدف"

(هنري فورد).

هنالك شيء يقف أمام العادة :الوعي والتصميم

ال شيء يقف أمام اإلرادة ،حتى العادات (السيئة) التي يصعب تغييرها في أعقاب الوضع الصحي الجديد.
يضطر الشخص التي تعرض لعملية في القلب إلى تغيير عاداته الحياتية :األكل ،النشاط البدني ،التوقف عن
التدخين ،وغيرها .بعض التغييرات مؤقتة ،وبعضها يتعلق بنمط الحياة الجديد .تكمن المشكلة في تغيير
العادات القديمة الممتدة عبر سنوات ،والتي أصبحت جزءا من روتين الحياة .يصبح بعضها نوعا من العادة
السلوكية األوتوماتيكية (إشعال السيجارة من تناول فنجان القهوة مثال) ،وغيرها.

ما هو السر إذن؟ كيف يمكن أن ننجح في تغيير العادات؟
إن كنتم تستصعبون تغيير العادات مرة واحدة (معظمنا يستصعب ذلك) ،افعلوا ذلك بمراحل:

المرحلة األولى :الوعي

من الصعب القيام بأي تغيير عند وجود نقص في وعي المشكلة.
حري بكم أن تكونوا واعين ألهمية تغيير العادات الذي يحتم عليكم تنفيذه .قد يساعدكم في إجراء هذا
التغيير فهم دوافع السلوك القائم (إن أدركتم مثال إن السيجارة تهدئ أعصابكم يمكنكم إبدالها بعادة
مهدئة أخرى ،شرط أن تكون صحية) وفهم الدفاعات التي تستخدمونها لالمتناع عن إجراء التغيير (لديّ ما
يكفي من المشاكل ألواجهها في هذه اللحظة .)...

المرحلة الثانية :تحضيرات مسبقة

يجدر بكم في هذه المرحلة فهم الدافع الذي يجعل هذا التغيير مفيدا/إلزاميا ،وماهية الفوائد التي
يمكن جنيها منه في حياتنا .هذا هو الوقت المناسب إليجاد سلوكيات بديلة تزودكم باالحتياجات التي
تزودكم بها السلوكيات الحالية (يمكن مثال تهدئة األعصاب بواسطة نشاط بدني بدل السيجارة أو تناول
الشوكوال) ،ويمكن كذلك أضافة قيم إيجابية لهذا التغيير (مثال :التوقف عن التدخين حيوي للصحة ،توفير
للمال ،يساهم في تحسين مظهر بشرة الوجه ،وما إلى ذلك).
سجلوا على ورقة خاصة العادات التي يتوجب عليكم تغييرها .ادرسوها واذكروا قربها البدائل الممكنة.

المرحلة الثالثة :تحضير البرنامج وتحديد لوح زمني لتنفيذه.

تكون دراسة أنماط العادة أساسا لبناء برنامج التغيير الخاص بكم.األهمّ فيها:
• تحديد هدف واضح ومحدد يمكن قياسه كميا.
• تحديد مراحل عملية متدرجة يمكن تنفيذها لتغيير العادة.
• إشراك أبناء العائلة واألصدقاء والمقربين في اتخاذ القرارات وفي التغيير.
• تحديد موعد ملزم لبدء البرنامج (اليوم مثال).
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المرحلة الرابعة :إجراء التغيير

وهي المرحلة األصعب ،والتي تبدأون فيها بإجراء التغيير .يجدر بكم أن تثقوا بأنفسكم وبتصميمكم ،بأهمية
الجهد المبذول وقدرتكم على إجراء التغيير .جندوا ما أمكنكم شعوركم بالسيطرة الشخصية على األمور،
واستمدوا القوة من كونكم اخترتم إجراء هذا التغيير بأنفسكم .اصغوا ألنفسكم على امتداد الطريق .في
حالة لم تكن بعض قراراتكم قابلة للتنفيذ ،اكتبوا التغيير المرجو في برنامج وقرروا ما هي الخطوات الصغيرة
التي توصلكم إلى النجاح.

المرحلة الخامسة :تحديد عادات جديدة

هي المرحلة التي تتمسكون فيها بسلوك جديد حتى يتحول إلى عادة .هي المرحلة التي يحتم عليكم فيها
التغلب على المغريات اآلنية ،باإلضافة إلى الصعوبات والضغوطات .التمسك بالبدائل التي اخترتموها يسهل
عليكم األمر ،استعينوا بدعم أبناء العائلة واألصدقاء ،أو توجهوا إلى المساعدة المهنية المرافقة لكم في
هذه العملية.

المرحلة السادسة :تذويت التغيير

يتحول السلوك الجديد إلى عادة عندما يتحول إلى سلوك أوتوماتيكي ال تحتاجون فيه إلى تكريس التفكير
لتنفيذه .في هذه المرحلة فقط تعرفون إنكم حققتم الهدف.
ثبت أن طريقة تغيير العادات على مراحل ناجعة في إكسابكم عادات جديدة وإتمام عملية التغيير بنجاح.

نصائح إلنجاح عملية التغيير:
• تجنيد دعم اجتماعي.
• تحديد محفزات إيجابية /تعويض.
• إبعاد المغريات.
• التشديد على الشيء المسموح (بدل الممنوع).
• تخطيط األخطاء وتقبلها على امتداد الطريق.
• إيجاد بدائل لكل سلوك مرشح للتغيير.

سنة
رواد في صحة العائلة العربية
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نتوقف عن التدخين – نموذج لعملية تغيير العادات

التدخين عادة تتحول إلى حاجة جسدية (ينشر النيكوتين في الدماغ مواد تؤثر على الحالة المزاجية ،الشعور
باالكتفاء ،التركيز ،وغيرها) ونفسية من الصعب (مع أنها ممكنة) إيقافها .التوقف عن التدخين بعد عملية
القلب ليس حقا بل واجبا.
السؤال المركزي المطروح :كيف نقوم بذلك؟

وعي المشكلة واتخاذ قرار إنتاج التغيير

اتخاذ القرار من خالل التصميم على تحقيق الهدف هو الخطوة اإللزامية األولى .لتحقيق هذا الهدف يوصى
االستعانة بــ:
• ورشات عمل لإلقالع عن التدخين (مالءمة شخصية للعملية بإرشاد أصحاب المهن ومجموعة الدعم).
• معدات اإلقالع عن التدخين وبدائل عن النيكوتين (يمكن الحصول عليها من صيدليات كالليت).
• منتديات لإلقالع عن التدخين (افحصوا أيضا في موقع كالليت.)www.clalit.org.il :
• كتيبات توجيه (يمكن الحصول عليها مجانا في عيادات كالليت أو عن طريق مركز خدمات
المؤمنين على رقم .)*2700

التركيز على فوائد اإلقالع عن التدخين

سجلوا على ورقة أربعة أسباب مركزية دفعتكم إلى اتخاذ قرار باإلقالع عن التدخين .يجدر بكم تذكرها
في األزمات خالل العملية.

تحضيرات مسبقة وجمع المعلومات

انظروا إلى السيجارة واجمعوا معلومات تساعدكم على بناء برنامج شخصي لإلقالع عن التدخين .نموذج
لقائمة تسجل فيها عادات التدخين:
اليوم

الساعة

دافع التدخين

حجم الحاجة*

األحد

07:00

شرب القهوة

4

الثالثاء

10:00

ضغط في العمل

4

الثالثاء

12:30

كل الموجودين أشعلوا سيجارة قبل تناول الحلوى بعد وجبة الغداء

2

الخميس

14:00

عند انتظار مقابلة المدير

3

الجمعة

17:00

احتفال اجتماعي في العمل

2

األحد

19:00

مشاهدة التلفاز في البيت

1

*  – 0ال أشعر بالحاجة – 4 ،أشعر بحاجة ملحة
بعد جمع معلومات عن األوضاع التي تدفعكم إلى التدخين ،حاولوا ترتيبها بشكل تنازلي من الوضع الذي
يثير الحاجة الملحة إلى التدخين نحو األسفل .هذه العملية تسهل عليكم برمجة المواجهة والسلوك البديل
إلشعال السيجارة.
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برنامج اإلقالع

يجب أن يشتمل البرنامج على ما يلي:
• لوح زمني – حددوا الموعد النهائي لإلقالع عن التدخين.
• وسائل لتعزيز مستوى الدافعية:
ذكر أسباب اإلقالع عن التدخين وفوائده/األرباح التي يمكن جنيها منه.
سلوكيات بديلة لنشاط التدخين
الوضع الذي يثير الرغبة في التدخين

البديل

الملل

إشغال النفس بهواية ما ،الخروج من البيت ،مكالمة
هاتفية مع صديق.

غياب العمل اليدوي

إيجاد بدائل ،مثل :سيجارة مزيفة ،قلم ،مسبحة ،كرة
(صغيرة) قابلة لالنكماش ،وغيرها.

أوضاع الضغط

تقنيات تنفسية وعالجية ،إجراء حديث مع الزوج/ة أو
الصديق/ة ،نشاط بدني.

• شراء معدات اإلقالع:
عالج دوائي ،بدائل عن النيكوتين (بعد استشارة الطبيب فقط!) ،وغيرها.
• تقنيات ووسائل عالجية.
• تعزيزات شخصية ودعم اجتماعي.
إجراء التغيير
ابدأوا بتخفيف عدد السجائر تدريجيا حتى اإلقالع التام عنها في الموعد المقرر سلفا.
الوعي :قبل إشعال أي سيجارة سلوا أنفسكم " :هل أرغب في /يجب علي تدخين هذه السيجارة حقيقة؟" ابدأوا
بتقليل التدخين بواسطة التنازل عن تدخين السجائر التي تتطلب مثيرا أقل إلحاحا في سلم  ،0-4وفي المقابل
حاولوا توسيع المسافات الزمنية بين كل سيجارة وأخرى (من السهل فعل ذلك بواسطة عملية إلهاء) .التزموا
قدر ما تستطيعون ببرنامج العمل الخاص بكم ،ولكن حافظوا على نوع من المرونة في إجراء التغييرات وفقا
للصعوبات الناشئة فعليا.
تذويت التغيير
تذكروا :يجب عليكم السيطرة على السيجارة ال أن تسيطر هي عليكم!
بعد ستة أشهر من دون تدخين ،أنتم تتواجدون في مرحلة متقدمة من بناء عادات جديدة ،لكن "يمنع النوم أثناء
الحراسة"؛ عليكم أن تكونوا مستعدين للمغريات ولحظات الضعف .حاولوا أثناء العملية مكافأة أنفسكم على
تحقيق األهداف في طريقكم نحو اإلقالع عن التدخين الكامل.
عليكم أن تتذكروا :اإلقالع عبارة عن مسيرة .إضافة إلى ذلك ،يجب أن تكون شمولية .ال تغرنكم جملة "سيجارة
واحدة فقط" ،ألنها قد تكون السيجارة التي تعيدكم إلى دائرة التدخين.
إن أخطأتم وقمتم بالتدخين رغم ذلك؟ اعتبروا ذلك عثرة مؤقتة وعودوا فورا نحو عملية اإلقالع عن التدخين.
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المواجهة العاطفية

المواجهة العاطفية
يعتبر المريض وأفراد عائلته األمراض المختلفة وعمليات القلب أزمات صحية تستلزم المواجهة الشخصية
والعائلية .عندما يتعرض مريض القلب لعملية (الشرايين االلتفافية ،تغيير /تصليح قوابس ،زراعة قلب ،زراعة
جهاز لتنظيم نبضات القلب) تشتدّ األزمة .أعدت موارد المواجهة الشخصية ،بين الشخصية ،مؤسساتية
وجماهيرية ،لخدمة الفرد وأفراد عائلته.
الموارد الشخصية  -تشتمل على وسائل التفكير اإليجابية ،النشاطات ،البرامج ،وكل ما هو إيجابي يقوم
الفرد به بنفسه ،أو يقوله لنفسه ،حينما يكون الهدف تخفيف الضغط.
الموارد الغير الشخصية  -تشتمل الحصول على دعم من األصدقاء أو من أفراد العائلة ،متعة الحياة
االجتماعية ،مناقشة المشاكل مع اآلخرين.
الموارد المؤسساتية – الحصول على االستشارة من المنظومة نفسها ،والدعم المهني الخارجي.
لدى األشخاص أساليب متنوعة لمواجهة األزمات ،من ضمنها األزمة الصحية.
يمكن تعداد خمسة أساليب مركزية للمواجهة:
استخدام التفكير الذهني :تتميز االستراتيجيات الذهنية بجمع المعلومات ،بحل المشاكل ،بالتوجيه الفكري
الشخصي ،ببناء برنامج ،بالتعلم من التجربة ،بالبحث عن بدائل وببناء سلم أولويات.
أسلوب المواجهة العاطفية :التعبير العاطفي مثل :البكاء والضحك ،غضب ،طلب الدعم العاطفي من
اآلخرين ،الرسم ،القراءة أو الكتابة ،وغيرها.
أسلوب المواجهة االجتماعية :الحصول على دعم من مجموعة االنتماء ،من خالل الحصول على وظيفة أو
تولي وظيفة اجتماعية.
استخدام الخيال :وهو وسيلة لتيسير الواقع الصعب .تستعين هذه المجموعة بنشاط إبداعي أو بأسلوب
اإللهاء (مشاهدة برامج الترفيه على التلفاز مثال) ،بأحالم اليقظة واألفكار الجميلة .يلهي هؤالء األشخاص
أنفسهم باستخدام الخيال الموجه أو بمحاولة تخيل حلول إضافية للمشكلة ،من خالل االرتجال ،الفكاهة
واإلبداع ،النظرة اإليجابية للمستقبل ،وهلم جرا.
األسلوب اإليماني :اإليمان والقيم والبحث عن معنى الحياة ،وهي تشكل المرساة في أوضاع الضغط
واألزمات .ليس المقصود فقط اإليمان الديني وإنما المواقف السياسية أيضا ،للـ "أنا أعتقد" هذا أو ذاك
أو لمشاعر تحقيق الهدف أو إداء الرسالة ،مثل :الحاجة إلى تحقيق الذات ،توفير تعبير قوي عن الذات،
التوجيه الذاتي وتركيز التحكم القائم .قد يعتمد هذا المورد على األمل ،التفاؤل ،القضاء والقدر أو التصوف
واستخدام النصوص.
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األسلوب الجسدي :استجابات ومواجهات باستخدام النشاط البدني أساسا ،استجابات ومشاعر جسدية .تكمن
طرق مواجهة حاالت الضغط بواسطة االستشفاء ،ممارسة التمارين الجسدية ،النشاط البدني ،تعامل مركز
مع المشكلة أو تعامل مسبق من أجل التعامل معها ،التأمل ،األكل ،النوم وميل إلى استخدام األدوية
وعطور التسكين أحيانا.

33
25

حاولوا تشخيص األسلوب الذي يميزكم واستعينوا به .يمكن تطوير طرق مواجهة أخرى مستعينين بقدرات
مهنية موجهة .تبني تقنيات التسكين يمكن أن يساعدكم أثناء المرض وفي مسيرتكم نحو االستشفاء
منه .من بين التقنيات الموصى بها للتسكين:
الخيال الموجه:
• تخيلوا مغامرة ،مكان أو وضع جميل.
• تخيلوا شخصا محببا /تقدرونه يشجعكم ،يدعمكم ويحبكم.
• تخيلوا وضعا تواجهون فيه حدثا مؤلما بنجاح.
• تخيلوا أنفسكم مسيطرين على الوضع الحالي .تخيلوا ماذا كنتم ستفعلون.
حوار داخلي:
• لن أسمح للخوف بالسيطرة علي.
• مشاعر الضغط طبيعية ،حتى آخرون بمثل وضعي يشعرون بذلك.
• تعرضت في الماضي لحوادث مؤلمة وتغلبت عليها.
• سأنتصر ألن اآلخرين يحتاجون إلي.
• لكل وضع نهاية ،حتى هذا الوضع.
توصيات للنشاط:
• حافظوا على تواصل دائم مع العائلة واألصدقاء المقربين ،حتى لو كنتم تشعرون بالرغبة في
التوحد واالبتعاد.
• واصلوا نشاطاتكم االعتيادية.
• ساعدوا اآلخرين.
• ألهوا أنفسكم بأعمال ممتعة.
• مارسوا الرياضة الخفيفة أو السير على األقدام.
• اشربوا ،تناولوا شيئا حلوا.
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المواجهة العاطفية

االسترخاء

ينبغي إجراء التمارين عدة مرات في اليوم.
هدفها مساعدتكم على مواجهة حالة التوتر .يوصى بارتداء مالبس مريحة خالية من اإلكسسوارت
الضاغطة .يجب الجلوس بوضعية مريحة.

التنفس:
امألوا الرئتين بالهواء رويدا رويدا ابتداء من الحجاب الحاجز حتى أعلى القفص الصدري .استنشقوا الهواء
عن طريق الفم .اسمحوا للهواء بالخروج رويدا رويدا عن طريق األنف مع إبقاء الفم مغلقا .عليكم إجراء
هذا النشاط  2-3مرات .ال تتوقفوا عن التنفس .اسمحوا للتوتر باالنسحاب من الجسم.
إرخاء العضالت:
• شدوا عضالتكم من أجل تمييز الفرق بين التقلص واالرتخاء.
شدوا أكفّ اليدين بقدر ما تستطيعون ،استشعروا التقلص في اليدين والذراعين ثمّ استرخوا.
استشعروا الفرق بين التقلص واالسترخاء
ركزوا في شعور االسترخاء.
اليدان مسترخيتان .شدوا الكتفين اآلن إلى األعلى نحو العنق بقدر ما تستطيعون .استشعروا زوال
التقلص تدريجيا .اسمحوا للعضالت باالسترخاء أكثر فأكثر.

•
•

عضالت الوجه
شدوا الحاجبين والعينين بقوة .افصلوا برفق بين األسنان .شدوا الشفتين بقوة ،استشعروا
التقلص الحاصل ثم استرخوا.
عضالت البطن
شدوا عضالت البطن كأنكم تستعدون لتلقي ضربة.
استشعروا التقلص الحاصل ،حافظوا على هذه الوضعية  ....ثم استرخوا.
تنفسوا بعمق ،ركزوا في شعور استرخاء البطن مع تنشق الهواء.

• عضالت القدمين
شدوا القدمين ،وشدوا أصابع القدمين لتشير نحو األعلى ،استشعروا التقلص الحاصل .حافظوا
على هذه الوضعية  ....واآلن استرخوا.
• إنهاء االسترخاء
حركوا أكفّ القدم ببطء وتنفسوا بعمق .حركوا اليدين والذراعين ببطء مع استشعار كل
العضالت العاملة .واآلن ،أغلقوا أعينكم ببطء ،اجلسوا ببطء .استمروا في استشعار إحساس السكينة.
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تساعد الطمأنينة والسكينة النفسية كثيرا في عملية االستشفاء ما بعد العملية الجراحية .يسرع المزاج
المتفائل والتفكير اإليجابي عملية االستشفاء .يسهل على المتفائلين من بينكم التكيف مع مسار التفكير
اإليجابي ،أما المتشائمون فسيضطرون إلى بذل جهد أكبر مع تحقيق نتائج مرضية .ككثير من األمور ،يجري
الحديث هنا أيضا عن نشاط ذاتي يستطيع كل واحد منكم تنفيذه لوحده أو مستعينا بخبرة مهنية.

الشعار بسيط جدا :تفاءلوا بالخير تجدوه.
"أنت تتواجد في المكان الذي تتواجد فيه أفكارك .تأكد من وجود أفكارك في المكان الذي تريده"( .الراب
نحمان مبرسليب)
كيف تقومون بذلك؟
بصورة بسيطة جدا :تحولون ّ
كل تفكير سلبي إلى تفكير إيجابي .إليكم نماذج':
التفكير السلبي

التفكير اإليجابي

ال أعرف ماذا أفعل!

حصلت على تعليمات حول ما يجب علي فعله

ال أعرف كيف أتناول األدوية!

لدي تعليمات واضحة ومكتوبة حول
كيفية تناول األدوية
أخبروني بأني سأتألمّ ،
وبأن هذا األلم سيزول

االعتياد على وجود ندبة مؤلمة
أنا مرهق

من الطبيعي اإلحساس بالتعب في فترة ما بعد العملية
الجراحية .أبلغوني بأني سأحتاج لكثير من الراحة

ال أشعر بأني على طبيعتي

هذا ما يميز فترة االستشفاء

ال أحد يساعدني

سأجد أشخاصا يستطيعون تقديم المساعدة

زوجي (أو زوجتي) ال يحسن التسوق

زوجي (أو زوجتي) يستطيع التسوق
مستعينا بالئحة مشتريات

ماذا بالنسبة ألعمال البيت؟

نتبادل األدوار أثناء فترة االستشفاء
أو نستعين باألوالد

ال أستطيع إبالغ األصدقاء بعدم زيارتي

يستطيع األصدقاء زيارتي تدريجيا

أستصعب النوم ،هذا يثير أعصابي

أحاول االستماع إلى الموسيقى،
مشاهدة التلفاز حتى أنام

ال أشعر بالسكينة

يميز شعور انعدام السكينة فترة االستشفاء

أستصعب التركيز

أخبروني بأني سأستصعب التركيز ،وسيزول ذلك.
سأحاول القيام بأشياء سهلة ،قصيرة وممتعة.

هل سأعود لممارسة أدائي الطبيعي
كما كنت من قبل؟

سأعود لممارسة أدائي الطبيعي تدريجيا
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توصيات إلدارة العالج الطبي بنجاعة

توصيات إلدارة العالج الطبي بنجاعة
العالج الدوائي الذي ستحصلون عليه يتعلق ،من ضمن عدة أمور ،بالمشكلة األساسية التي تعانون منها
وبنوع العملية الجراحية التي تعرضتم لها ،وهي تختلف طبعا من شخص إلى آخر.
تعمل األدوية بطرق متعددة وهدفها األساسي تسهيل نشاط القلب ،منع تدهور األداء وإطالة معدل العمر.
يجدر بكم أن تعرفوا ّ
أن تعاونكم حيوي من أجل إنجاح العالج الدوائي.
سنتطرق في هذا الفصل إلى ما ينبغي عليكم فعله إلدارة العالج الدوائي الذي ستحصلون عليه بشكل
صحيح ،وذلك لتعظيم حجم نجاعته.

اسئلوا ،اسئلوا ،اسئلوا

اسئلوا الطاقم المعالج عن كل دواء جديد يسجل لكم،
استوضحوا ما هو هدف العالج بالدواء وما هي اإلرشادات الدقيقة لتناوله.

نماذج أسئلة:
• لماذا أتناول الدواء؟
• ما هو الحجم األولي للجرعة ،ما هو هدف الجرعة وبأي وتيرة يجب علي تغيير حجمها؟
• كيف أتناول الدواء وفي أي ساعة؟
• هل هنالك حاجة للحرص على ساعات ثابتة لتناول الدواء؟
• هل تعني بداية العالج بدواء جديد التوقف عن تناول دواء آخر؟
• أي فحوصات متابعة يجب علي إجراؤها؟ بأي وتيرة؟
• ما هي التأثيرات الجانبية األساسية للدواء؟
• متى يجب علي إخبار الطاقم المعالج عن التأثيرات الشاذة أو التأثيرات الجانبية؟
• كيف سأعرف أن الدواء بدأ مفعوله؟
• هل يؤثر تناول الدواء على األدوية األخرى؟
• هل هنالك أغذية أو نشاطات يجب علي االمتناع عنها؟
• ماذا يجب أن أفعل إن نسيت تناول جرعة دواء معينة؟
• هل هنالك أسماء أخرى لهذا الدواء؟
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قواعد عامة:
• احرصوا على تناول الدواء في أوقات ثابتة.
• إن نسيتم تناول جرعة ما ،عليكم تناولها بأقرب وقت ممكن .إن تذكرتم عدم تناولها قريبا من
وقت تناول الجرعة األخرى تخطوا الجرعة المنسية ،ال يجدر بكم تناول جرعة مضاعفة.
• يتطلب كل تغيير في العالج الدوائي استشارة الطاقم المعالج ،يجدر بكم عدم التوقف عن تناول
األدوية من تلقاء أنفسكم.
غاز ،عليكم استشارة الطاقم المعالج في موضوع
• قبل أي عملية ،عالج أسنان أو أي نشاط ٍ
التوقف عن تناول األدوية قبل عدة أيام من ذلك.
• يفضل في كل زيارة إلى العيادة إحضار علب األدوية التي تتناولونها.
كيف تتذكرون أوقات تناول األدوية؟
• يوصى بتناول األدوية في أوقات ثابتة.
• يفضل استخدام مقلمة أدوية أسبوعية.
• رتبوا مقلمة األدوية في بداية كل أسبوع ،واستعينوا بأفراد العائلة عند الحاجة .ارسموا جدوال
لألدوية التي تتناولونها :حجم الجرعة ،وقت تناولها ،وإرشادات إضافية مهمة أخرى.
• ضعوا الجدول في مكان مكشوف ،على الثالجة مثال.
• من أجل تذكر أوقات تناول األدوية ،يمكن االستعانة بساعة منبه أو تذكرة إلكترونية باستخدام
الهاتف المتنقل.
• ال تنسوا ،عند خروجكم من المنزل ،أخذ األدوية معكم.
• يجدر بكم التزود بمخزون جديد من األدوية قبل انتهاء المخزون الذي بحوزتكم ،حافظوا على
الوصفات الطبية.
أماكن حفظ األدوية:
• احفظوا األدوية في علبها األصلية أو في مقلمة األدوية.
• احفظوا األدوية بعيدا عن مصادر الضوء ،الحرارة أو األماكن الرطبة.
• احفظوا األدوية بعيدا عن متناول يد األطفال.
• األدوية متنهية الصالحية أو األدوية التي توقفتم عن تناولها ،يوصى بعدم رميها في القمامة
حرصا على سالمة المنظومة البيئية ومياه الشرب .عليكم رمي هذه األدوية في حاويات جمع
األدوية المنتشرة في  600صيدلية متواجدة في العيادات وصناديق المرضى التابعة لكالليت .يتم
نقلها من هناك بشكل مركز إلى مواقع معدة للتخلص من الكيماويات.
أدوية بدون وصفة طبيب ،إضافات غذائية أو أعشاب طبية:
• التزود بهذه المستحضرات منتشر حاليا .ومع ذلك نعرف القليل عن تأثيرها على السكتة القلبية.
• قد تعرقل هذه المستحضرات فعالية األدوية التي تتناولونها.
• يجدر بكم قبل تناول هذه المستحضرات استشارة الطاقم المعالج.

سنة
رواد في صحة العائلة العربية
أكثر من

40

ﻠﻠﻮﻮﻣﻣﺎﺎﺗﺗﻚﻚ
ﻟﻟﻤﻤﻌﻌ
ﺴﺘﺤﺤﻖﻖ
ﻷﻧﻷﻧﻚﻚﺗﺗﺴﺘ
ﻭﻭ

41
2

إعادة التأهيل

سنة
سنة
رواد في صحة العائلة العربية
من
أكثرمن
أكثر

رواد في صحة العائلة العربية

42

إعادة التأهيل

إعادة التأهيل
تعتبر إعادة التأهيل واحدة من التقنيات المهمة في عملية االستشفاء والعودة إلى الحياة الطبيعية بعد
عملية القلب المفتوح .تساعد التمارين في تخفيف حدة اآلالم والضمور ،تعزز العضالت ،تساهم في تحسين
أداء المفاصل وتنشيط الدورة الدموية في الجسم .تساهم التمارين المستمرة في تحسين أداء منظومة
التنفس ،تصريف الـ"בצקות" وأداء األطراف.
تشتمل إعادة التأهيل على نشاط بدني مراقب بمرافقة الطاقم الطبي ومتابعته ،وتجرى في غرفة لياقة
تأهيلية تحتوي على معدات مناسبة للتفعيل البدني المراقب ،للمتابعة والمراقبة الدورية .يشتمل برنامج
التأهيل على  3مجاالت مهمة للمحافظة على القلب :النشاط البدني المراقب ،التغذية الصحيحة ومواجهة
التوتر.
مزودو إعادة التأهيل
مقدم الخدمة

العنوان

رقم الهاتف

مستشفى إيخيلوف

فيسمان  ،6تل أبيب-يافو 64239

03-6973945

مستشفى أساف هروفي

تسريفين

08-9779408

مستشفى بلينسون

بيتح تكفا

03-9377417

مستشفى بني تسيون

جادة جولومب إلياهو  ،47حيفا 33394

04-8359701

مستشفى برزيل

الهستدروت  ،1005أشكلون 78641

08-6746026

مركز تخليد ذكرى
إيال شمعوني

كيبوتس أشدود يعكوف مئوحاد

04-6757919

مستشفى هشارون

كيرن كييمت ليسرائيل  ،7بيتح تكفا

03-9372714

مستشفى مئير

تشرنيحوفسكي  ،48كفار سابا 44357

09-7472760

نادي ميديك للرياضة

كاتس مئير  ،12حيفا

04-8386084

مركز غيل عوز الطبي

أمستردام  ،1بيتح تكفا

073-2780000

ليف بري – فرولييف

أليعيزر هوفيين ،حولون

077-7882288

مستشفى كبالن

رحوفوت

08-9441238

كارديو نيجف م.ض

يتسحاك ريجر  ،28بئر السبع

08-6238666

مستشفى شيبا
تال هشومير

تال هشومير  ،64رمات غان 52620

03-5302362

معهد تأهيل ليف –ريئا

هربرت صموئيل  ،13الخضيرة

04-6222206

مستشفى شعري تسيدك

بيي صموئيل  ،12القدس 93722

02-6555947

كلية فينجت

نتانيا

09-8639353

مستشفى هداسا
هار هتسوفيم

هار هتسوفيم ،القدس

02-5810810
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مراكز اإلستشفاء

مراكز االستشفاء
مراكز االستشفاء مراكز تأهيل أولية بعد العملية الخرحية /السكتة القلبية.
تبدأ عملية التأهيل في هذه المراكز بغرض تحضير المتعرض للعملية وأفراد عائلته للعودة إلى ممارسة
الحياة الطبيعية ،في العمل والمجتمع .تقام في اإلطار التأهيلي برامج متنوعة في مواضيع تحسين الوضع
الصحي والتربية ،توجيهات في موضوع العالج الدوائي ،تغيير العادات ،تقليل مخاطر الجلطات المتكررة،
ورشات دعم فردية وفي مجموعات ،نشاط بدني موجه ،وغيرها.
يعمل في معظم المراكز طاقم من المتخصصين متعددي االختصاصات ومدربين ،والذي يشمل :أطباء قلب
متخصصين ،ممرضات مؤهالت ،عاملة اجتماعية ،متخصصة نفسانية ،متخصصة في العالج التغذوي ،معالج
فيسيولوجي ،مرشد في اللياقة البدنية ،وغيرها.
فنادق االستشفاء
مقدم الخدمة

العنوان

رقم الهاتف

كفار همكابيا

برنيشطاين بيرتس  ،7رمات غان

03-6175759

المعهد الطبي
"منفافير كار"

يعكوب دوري  ،9حيفا

04-8228132

معون هروفي

موتسا عيليت – د.ن .هري يهودا

02-5341717

الفندق الطبي (شيبا)
شاي-ليب

شاعر مزراحي مستشفى شيبا تال هشومير

03-5304444

غيل عوز – المركز الطبي

أمستردام  ،1بيتح تكفا

073-2780000

المركز الطبي مول هيام

بن غوريون  ،83بات يام

03-6560605

االشتراك في طوارئ القلب
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نصائح وقواعد حذر في البحث عن معلومات طبية على شبكة اإلنترنت

نصائح وقواعد حذر
في البحث عن معلومات طبية على شبكة اإلنترنت
هنالك مصادر كثيرة للمعلومات حول موضوع القلب ،وهي متوفرة في البالد والعالم .مصادر يمكن ّ
لكل
شخص الوصول إليها .حرية الحصول على المعلومات لها طبعا إيجابيات متعددة .لكن المتصفح الذي تنقصه
المهارة قد يواجه معلومات من مصادر غير معروفة ،غير مسؤولة ،غير موثوقة ،أو ذات مصالح تجارية.
يجدر بكم عند البحث عن معلومات طبية في الشبكة فحص دقة المصادر التي تعرض المعلومات من حين
إلى آخر.
أمامكم إرشادات أساسية تساعدكم في تمييز المعلومات الطبية الموثوقة على الشبكة:
افحصوا عنوان الموقع .تعتبر نهاية عنوان الموقع إشارة تساعدكم في تشخيص المنظمة التي تقف خلف
الموقع عموما .مثال:
 – eduموقع تديره جامعة أو هيئة تعليمية.
 - govموقع يديره طرف حكومي.
 – comموقع تديره شركة تجارية.
 – orgموقع تديره منظمة غير ربحية.
يوصى بالبحث عن معلومات في المواقع التي تديرها األطراف الحكومية ،الجامعية ،أو الطبية /العالجية
المؤهلة فقط.
لبواعث أمنية يوصى بتطبيق النصائح التالية:
• اقرأوا الــ "( "About usمعلومات عنا) أو "( "Who are weمن نحن) الخاص بأصحاب الموقع.
يمكنكم فيها التعرف على مقصدهم من بناء الموقع إذ يعرضون أنفسهم ،مبادئهم
ورؤيتهم الخاصة فيها.
• افحصوا تاريخ تحديث المعلومات .ابحثوا عن مواقع تعرض محتوى آني محدث (مرّ بعملية
تحديث) .تتغير مواقع اإلنترنت بوتيرة مرتفعة ،وقد تحتوي على معلومات طبية غير محدثة.
تعاملوا بحذر بالغ مع المعلومات المنقولة عبر البريد اإللكتروني ،المنتديات ،السجالت
والدردشات ،و/أو المعلومات المنقولة عبر الهاتف أو األدوية التي تعدكم بنتائج مذهلة على
وجه الخصوص .فحص الموثوقية المهنية الخاصة بمقدم المعلومات عبر اإلنترنت أمر حيوي.
ينبغي التمييز بين المعلومات التي يعطيها متخصص في المجال الصحي وبين المعلومات التي
يعطيها شخص غير مهني.
• شاركوا الطبيب أو أي طرف طبي مسؤول آخر في المعلومات التي وجدتموها على الشبكة.
يعتبر ّ
كل مريض قلب حالة استثنائية مع ظروف استثنائية تخصه وحده.
يجدر بكم االنتباه أيضا إلى كون المعلومات التي حصلتم عليها في الشبكة دقيقة ومحدثة ،قد
ال يكون مالئمة لحالتكم .لفهم ما إذا كانت المعلومات التي حصلتم عليها مالئمة لحالتكم
يجدر بكم استشارة الطبيب المعالج.
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:مواقع يوصى بزيارتها
 غرفة للياقة البدنية الطبية، الوقاية من أمراض القلب،برواليف – التأهيل القلبي
http://www.prolife.co.il
تأهيل مرضى القلب في بيلنسون
http://www.clalit.co.il/rabin/Content/Content.asp?CID=708&u=3234
 تأهيل مرضى القلب في إسرائيل – جمعية مرضى القلب في إسرائيل:مستند في موضوع
http://www.ima.org.il/Ima/ForumStorage/Type1/ne02_shikum.pdf
Right Health
http://www.righthealth.com/topic/cardiac_rehabilitation
How do patients recover after CABGsurgery?
http://www.medicinenet.com/coronary_artery_bypass_graft/page5.htm
Medscape Reference: Cardiac Rehabilitation
http://emedicine.medscape.com/article/319683-overview
American Heart Association
http://www.heart.org/HEARTORG
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أسئلة وأجوبة
رصدنا من أجلكم أسئلة متداولة تتعلق بفترة التأهيل والعودة إلى الحياة الطبيعية بعد الجراحة.
كم من الوقت يمكن العودة إلى العمل؟
بعد جراحة الشرايين االلتفافية ،يمكن العودة إلى العمل غالبا بعد عدة أشهر ( 1-3أشهر) .لكن هنالك فرق
بين األشخاص المختلفين .الحالة الصحية وشدة السكتة القلبية يؤثران بشكل مباشر طبعا على القدرة في
العودة إلى البيت .نوع العمل الذي سنعود إليه مهم بنفس الدرجة .لألعمال المكتبية التي ال تتطلب جهدا
جسديا وغير مرتبطة بالتوتر والضغط الشديد ،تكون العودة إلى العمل سريعة أكثر من األعمال الجسدية
والضاغطة .من المعروف أن للعودة إلى دائرة العمل أهمية كبرى في عملية التأهيل نفسها .ترمز في
معظم الحاالت إلى انتقال شخص مريض محتاج إلى شخص سليم ومساهم .العمل يعيد الشخص إلى الحياة
الطبيعية ،لنمط حياة طبيعي ومعروف وغالبا يساهم في رفع الثقة بالنفس ،ولتصور الذاتي والشعور العام.
كم من الوقت تستمر آالم الصدر بعد الجراحة؟
تتبدل آالم الصدر التي تسببها الجراحة بعد أسابيع قليلة في معظم الحاالت بشعور بعدم الراحة أو حكة
في منطقة الجراحة ،وتختفي نهائيا بعد انقضاء شهر أو شهرين .تبقى هذه اآلالم في حاالت نادرة نسبيا
لفترة أطول ،نحتاج فيها إلى استشارة طبية .يجب االمتناع في األشهر األولى عن الضغط بقوة على القفص
الصدري والحفاظ على نظافة منطقة الجراحة جيدا من أجل تجنب حصول التهاب.
متى يسمح بالطيران من جديد؟
من المفضل بعد السكتة القلبية انتظار انقضاء ستة شهور قبل أن يسمح لكم بالطيران من جديد ،وهذا
توجه شركات التأمين أيضا التي تؤمن مرضى القلب في الخارج .يوصى عند العودة إلى الطيران بتذكر تحريك
القدمين من حين إلى حين أثناء الجلوس والخروج من المقعد للسير خطوات قصيرة في الطائرة من أجل منع
تراكم السوائل في القدمين.
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كيف يمكن المحافظة على القلب بعد الجراحة؟
بواسطة:
 (1العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا.
 (2متابعة الطبيب المعالج وطبيب القلب بشكل منتظم ومتسلسل.
 (3االستمرار في تناول األدوية وفقا إلرشادات األطباء.
 (4يجب الحرص على التغذية ،النشاط البدني ونمط الحياة الهادئ.
 (5يوصى باستشارة اخصائي/ة التغذية بهدف تغيير نمط الحياة ومالءمته مع مرض القلب والجراحة
التي تعرضتم لها.
كيف ينبغي تناول الطعام في األسابيع األولى بعد العملية؟
يحتاج الجسم بعد الجراحة إلى استرداد قوته ،وتحتاج منظومات متعددة في الجسم إلى العودة تدريجيا
لممارسة أدائها ،ومن ضمنها المنظومة الهضمية .تؤثر اضطرابات حاسة التذوق ،وكذلك هبوط مستوى
الشهية عند كثير من طالبي االستشفاء .على تناولنا لموضوع التغذية .التركيز األساسي في هذه المرحلة
على تناول كمية كافية من الطعام من أجل تقوية الجسم وتأهيله ،رغم قصور المنظومة الهضمية
ومستوى الرغبة في األكل .هنالك أغذية مناسبة لهذه المرحلة أكثر من غيرها ،ألنها سهلة الهضم
وتحسن المزاج العام وتفيد الجسم.
تشتمل هذه األغذية من بين جملة من األمور على :الماء ،عصائر الخضراوات ،الحساءات الغنية ،عصائر
الفواكه ،الخضراوات المطبوخة ،عصائد أساسها دقيق الشوفان والماء ،بقول طبيعية مثل :األرز ،الشعير
مضافا إلى الحساء ،الكينوا ،الحنطة السوداء وغيرها ،بروتين البيض ،البقول المقدمة بطريقة تجعل عملية
الهضم سهلة (البقول المهروسة ،البقول النامية أو البقول المضافة إلى الحساء) ،أسماك البحر الشمالية
( السلمون ،السول ،الهلبوت ،المكريل ،البقلة ،التونة ،الرتبرش) وغيرها.
متى يسمح بالعودة إلى السباحة في البركة أو في البحر؟
ينبغي بعد السكتة القلبية االنتظار عدة أسابيع حتى يستقر الوضع الصحي قبل العودة إلى السباحة .يكمن
الخطر الحقيقي في الفترة األولى في قلة التركيز العابر؛ صعوبات في التنفس أو الدوار في بداية األمر ،إذ
يشكالن خطرا كبيرا إن حدثا ال سمح اهلل أثناء السباحة في البركة أو البحر .عليكم بعد جراحة القلب االنتظار
لفترة أطول – شهرين في الغالب – حتى تلتئم الجرح الناتج عن العملية بشكل كامل ،ألنه قد تلتهب أثناء
السباحة .السباحة في البركة أو البحر في جميع األحوال مرهونة بموافقة الطبيب.
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ما الذي يمكن فعله مع الرغبة في االنطواء وقلة التعاون ما بعد العملية؟
نتحدث عن رد فعل معروف للسكتة القلبية ،وهو يرتبط بالخوف واالكتئاب .تتسبب هذه الظواهر طبعا
باإلحباط وصعوبة تحمل المريض لآلخرين من حوله.
االنطواء والرفض عموما يختفيان مع انقضاء الوقت ،إذ ينتجان عن الصدمة النفسية والجسدية التي تعرض
لها المريض .عليكم في غضون ذلك االستمرار في تقديم الدعم والمساعدة ،وخلق توازن مالئم بين الدفع
والتشجيع وبين السكوت ومنح طالب االستشفاء الوقت الكافي الذي يحتاج إليه .إذا تسبب هذا الرفض في
امتناع المريض عن السير ،تناول الطعام ،تناول األدوية أو أي مكون أساسي آخر يساهم في عملية التأهيل،
سيتطلب األمر تدخل متخصص نفسي ،طبيب نفسي أو عامل اجتماعي .توصف لهؤالء المرضى في حاالت
معينة أدوية مضادة لالكتئاب ،وفي معظم الحاالت تختفي هذه الظاهرة مع تلقي العالج المناسب.
هل يسمح لمرضى القلب باستخدام مستحضر الفياغرا لتحسين األداء الجنسي عند الذكور؟
العودة السريعة واآلمنة إلى ممارسة النشاط الجنسي مهمة جدا ،إذ تساهم في عملية التأهيل والعودة
إلى ممارسة الحياة الطبيعية .تنشأ مشكلة العجز الجنسي عند الرجال عند استئناف إقامة العالقات الجنسية،
ويمكن في معظم الحاالت االستعانة بمستحضر الفياغرا .هذا المستحضر آمن بشكل نسبي عند بعض
مرضى القلب وليس عند جميعهم .يمنع المرضى ،الذين يتناولون أدوية من عائلة النيترات العاملة على
توسيع األوعية الدموية ،من تناول هذا المستحضر منعا باتا ،وكذلك مرضى القلب الذين ال يستطيعون القيام
بأي جهد بدني ولو كان بسيطا .يجب عليكم استشارة الطبيب المعالج في كل الحاالت قبل استخدام هذا
المستحضر.
متى يمكن استئناف إقامة العالقات الجنسية؟
يرافق استئناف إقامة العالقات الجنسية أحيانا ظهور مخاوف متعددة ،وقد أظهرت التجارب ّ
أن احتمال
التعرض لجلطة قلبية أخرى عند المرضى الذين تعرضوا لجلطة قلبية من قبل احتمال ضئيل ،وقد تنشأ مع ذلك
أسباب أخرى تشارك في عرقلة النشاط الجنسي .يعاني الكثير من الرجال من مشكلة العجز الجنسي ،أضف
إليها التغييرات المزاجية ،االكتئاب ،تناول أدوية معينة ومشاكل صحية أخرى التي قد تشكل عائقا إضافيا.
العودة السريعة واآلمنة إلقامة العالقات الجنسية له تأثير على عملية التأهيل كلها .تعتبر العالقات
الجنسية جزء من "بوادر الصحة" المهمة ،والتي تشكل الفارق بين مرحلة المرض والصحة .يوصى معظم
مرضى القلب بشكل عام ،بعد السكتة القلبية ،باالمتناع عن ممارسة النشاط الجنسي في األسبوعين أو
الثالثة أسابيع األولى .يجب التعامل بعد ذلك مع النشاط الجنسي كأي نشاط بدني آخر .يقارن بعضهم حجم
النشاط البدني المبذول في العالقة الجنسية بارتقاء درج للوصول إلى طابق ثان ،فإذا كان طالب االستشفاء
قادرا على القيام بهذا الجهد دون وجود صعوبة ،ألم ،صعوبات تنفسية أو ضغط في الصدر – فهذه بادرة
تشير إلى إمكانية استئناف النشاط الجنسي .قد تشعرون بعدم الراحة في المرات األولى ،لكن مع غياب آالم
الصدر أو غياب اإلشارات المقلقة األخرى ،فال مشكلة .يفضل االمتناع عن ممارسة الجنس فورا بعد أي نشاط
جسدي ،وجبة دسمة ،تناول المشروبات الروحية أو حمام ساخن .ال يفضل بتاتا إقامة عالقة جنسية خارج
نطاق الزواجّ ،
ألن عالقة كهذه قد تتسبب في ظهور انفعال وضغط زائدين .الراغبون في استعمال مستحضر
الفياغرا من الرجال يحتاجون إلى موافقة الطبيب.
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هل يسمح بدخول الساونا الساخنة بعد السكتة القلبية؟
يشكل دخول الساونا الساخنة ضغطا إضافيا على القلب ويتسبب في توسيع األوعية الدموية وانخفاض ضغط
الدم واإلحساس باإلرهاق عموما .ال يوصى بهذا األمر في مراحل التأهيل األولى ،وخاصة مرضى القلب
الذين تعتبر حالتهم غير مستقرة أو الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم .بعد موافقة الطبيب على ذلك
فقط يمكن استخدام الساونا الساخنة ،شرط أن ال تكون ساخنة جدا في بداية األمر ،وليس لوقت طويل.
عليكم االمتناع عن دخول الساونا بعد قيامكم بنشاطات بدنية ،بتناول المشروبات الروحية أو أخذ حمام بارد
بالتزامن معها.
هل يسمح بصعود األدراج بعد جراحة الشرايين االلتفافية؟
يجب أن يكون مسار بذل الجهود البدنية تدريجيا وموجها .في البداية سير على األقدام في المستشفى
لفترة قصيرة ،بعدها نبدأ بصعود األدراج ببطء .كما في معظم مسارات العودة إلى الحياة الطبيعية ،يجب
هنا أيضا القيام بكل شيء تدريجيا واإلصغاء إلى متطلبات الجسم .إن كان صعود األدراج متعبا ويتسبب في
ظهور مشاكل تنفسية أو مشاكل أخرى ،يوصى باالنتظار عدة األيام أخرى في محاولة للتقدم مجددا .أن
كنتم تسكنون منزال مرتفعا غير مزود بمصعد فقد تتعرضون لمشاكل في األيام األولى على األقل .يستعين
كثير من طالبي االستشفاء بكرسي بالستيكي بسيط يضعونه بين كل طبقة من أجل أخذ قسط من الراحة
في كل مرة يشعرون فيها بالتعب.
هل يسمح بالسياقة بعد السكتة القلبية؟
تمنع السياقة بعد السكتة القلبية حتى تستقر الحالة الصحية ويوافق الطبيب على ذلك بشكل واضح .في
األيام األولى ،وأحيانا في األسابيع األولى ،تكون ردات الفعل بطيئة ،وقد تصابون بدوار ،بهبوط الطاقة
حتى فقدان الوعي المفاجئ من دون سابق إنذار .تكون الحالة أكثر تعقيدا بعد إجراء جراحة القلب .عظام
القفص الصدري التي أجريت من خاللها الجراحة أضعف ،وقد تكون حركة الكتفين واليدين مقيدة ألسابيع.
يوصى المتعرضون للجراحة بالسفر في المقعد الخلفي من المركبة فقط مع ربط حزام األمان .يخشى
كثيرون من الضغط الذي يسببه حزام األمان على موضع الجراحة ،لكن خطر التوقف الفجائي أو التعرض
لحادث سير من دون حزام األمان ال سمح اهلل أكبر بكثير .يوصى في السفرات الطويلة بالوقوف عدة مرات
ألخذ قسط من الراحة وتخليص العظام من أجل تحسين حركة الدورة الدموية ومنع تراكم في القدمين.

سنة
رواد في صحة العائلة العربية
أكثر من

54

أسئلة وأجوبة

ما هي الحاالت التي يجب فيها االتصال بالطبيب بعد جراحة القلب؟
تتغير بوادر التحذير التي تتطلب إجراء اتصال مع الطبيب من شخص إلى آخر وتتعلق بوضع الشخص الطبي.
لكن ،بشكل عام ،يوصى في عدة حاالت استشارة الطرف الطبي ،وهي:
• ظهور تغييرات على الجرح الناتج عن العملية في الصدر و/أو في القدمين :ورم حاد ،إلتهابات غير
طبيعية ،حرارة موضعية ،نزيف أو خروج إفرازات.
• ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى أكثر من  38درجة مع وجود قشعريرة.
• ضيق في التنفس ،ارتفاع الوزن بشكل سريع ( عدة كيلوغرامات في األسبوع) أو زيادة في تورم القدمين.
• تغييرات في وتيرة نبض القلب ،الشعور بــ "نبضات قلب" لم تشعروا بها من قبل ،دوار ،فقدان الوعي،
غثيان وتقيؤات غير مبررة.
• عودة كل بوادر أو المشاعر التي ميزت السكتة القلبية – إن وجدت.
• تغييرات حادة في نبضات القلب.
• إمساك معوي حاد (بدون خروج أكثر من يومين) ،آالم حادة في البطن أو الرأس من دون مبرر.
فيما عدا هذه الحاالت ،كل البوادر أو األحاسيس التي شرحها الطاقم الطبي تتطلب إجراء اتصال بالطبيب
أو بالمستشفى .فيما عدا ذلك ،عليكم االنتباه إلى ّ
أن كل حالة تشعرون فيها بضرورة االتصال يفضل
استشارة شخص آخر ،وإن بقيت هذه التخبطات ّ
فإن االتصال بالطبيب دون وجود حاجة خير من االمتناع عن ذلك
والمخاطرة بصحتكم.
إن كنتم تتناولون دواء الكومادين لتمييع الدم ،فهل يسمح بتناول الخضراوات؟
الكومادين دواء قوي يعطى لتمييع الدم في حالة وجود خطر اإلصابة بتجلط الدم .كل من يتناول هذا
الدواء يجري فحصا أسبوعيا ثابتا لتقدير حجم التميع في الدم ،ويقرر الطبيب حسب نتائج الفحص حجم
وجبة الدواء المناسب– قد يتسبب تمييع الدم الحاد في حصول نزيف ،بينما قد يتسبب التجلط الدموي الحاد
بتجلطات دموية تعرض القلب للخطر .اإلرشادات المرتبطة بالخضراوات الخضراء تنبع من كون هذه الخضراوات
تحتوي على فيتامين  ،Kوهو المركب األهم في منظومة التجلط الدموي كونه يؤثر على عملية تمييع
الدم ونجاعة الكومادين .هذه الخضراوات من جهة أخرى تفيد الصحة العامة وصحة القلب ،لذلك ال يوصى
بتجنبها كليا .يكمن التوجيه األفضل في المحافظة على استهالك ثابت لهذه الخضراوات يوميا ،حتى يتمكن
الطبيب أو الطاقم المسؤول من مالءمة الوجبة الدوائية حسب ذلك .ال يوصى على ّ
كل حال بالمغاالة في
تناول هذه األغذية.
هل يسمح للمريض بإجراء تدليك (مساج)؟
قد يساعد التدليك الطبي الرقيق الكثيرين في تخفيف اآلالم ،االسترخاء وتحسين المزاج العام في فترة
االستشفاء .ومع ذلكّ ،
فإن التدليك غير المهني قد يتسبب بضرر .قد يعرقل الضغط الشديد في التدليك
عملية تدفق الدم ،حتى أنه يشكل خطرا في حاالت معينة على القفص الصدري والمناطق الحساسة
األخرى .وعليه ،يوصى بإجراء التدليك الطبي عند مدلك مؤهل يعرف مقيدات التدليك ومخاطره عند طالبي
االستشفاء من السكتة القلبية.
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قاموس المصطلحات
القلب

القلب الذي ينبض في جسد اإلنسان آلة مذهلة ،يستجيب تقريبا ّ
لكل تغيير يحدث في المحيط الخارجي – اإلثارة،
النوم ،السير ،التوتر ،الجهد البدني ،تغير درجة الحرارة ،وكذلك التغييرات الفكرية في الدماغ أحيانا .حتى في
اللغة نستعين بتخيالت ترتبط بالقلب :الحدس ،األسى ،التمني ،شخص حرج القلب مقابل شخص واسع القلب،
وغيرها .يعتبر القلب من الناحية الجسدية وبحقّ أحد األعضاء المهمة والمركزية في الجسم .شخص يعمل
قلبه كما يجب يشعر بالراحة عموما ،أما الشخص الذي يعاني من أداء قلب ضعيف فقد يعاني من مشاكل
صحية متعددة.
القلب عضو عضلي ومهم ،يقع في وسط القفص الصدري مائال إلى اليسار .حجمه بحجم كف اليد ،ووزنه 300
غرام ،ويتواجد في مركز منظومة مزدحمة من األوعية الدموية؛ وظيفته األساسية ضخ الدم لكل أجزاء
الجسم .يستخدم القلب كمضخة – يضخّ بشكل ثابت ،منتظم ومتواصل دما غنيا باألكسجين إلى كل أعضاء
الجسم ،ويعمل على تصريف الدم الخالي من األكسجين من األعضاء .ضخ الدم من القلب إلى الجسم ،ومن
الجسم عائدا إلى القلب؛ تجري هذه العمليات بواسطة منظومة أنابيب متفرعة ومنتشرة في كل أنحاء الجسم
– وهي منظومة األوعية الدموية .يبلغ طول األوعية الدموية في جسم اإلنسان حوالي  96,000كم! يضخّ
القلب الدم إلى الشرايين ثم يعيده إليه عبر األوردة.
يخرج الدم من القلب عن طريق الشريان األكبر الذي يطلق عليه اسم األبهر ،ومن هناك ينتقل إلى كل أجزاء
الجسم عبر الشرايين الكثيرة األخرى التي يتضاءل حجمها كلما ابتعدت عن القلب واقتربت من أنسجة الجسم.
يجري في الشعيرات الدموية دم غني باألكسجين ،يتم تصريف الدم الخالي من األكسجين والغني بالفضالت
بعد ذلك إلى األوردة الصغيرة .تصرف األوردة الصغيرة الدم الخلي من األكسجين والغني بالفضالت إلى األوردة
األكبر ،حتى يصل ّ
كل الدم في طريق عودته إلى القلب .دائرة جريان الدم الموصوفة هنا تسمى الدورة
الدموية الكبرى.

شريان األبهر (األورطي)

أب الشرايين ( :)Aortaأكبر شريان في الجسم ،وهو يخرج من القلب ،ومنه ينتقل الدم الغني باألكسجين إلى
باقي الشرايين في الجسم كله .تخرج الشرايين التاجية من قواعد األبهر لتزويد القلب نفسه بالدم.

احتشاء عضلة القلب – النوبة القلبية

موت جزء من عضلة القلب الذي ينتج عن قلة تزويدها بالدم .قد يتسبب االحتشاء الكبير بآالم حادة في الصدر
وأحيانا باضطراب قاتل في وتيرة نبض القلب .مرض تصلب الشرايين الذي يحدث في شرايين القلب التاجية سبب
أساسي الحتشاء عضلة القلب.

مرض القلب اإلقفاري

هبوط في تزويد العضو أو األنسجة بالدم .تنتج فقر الدم في عضلة القلب غالبا عن انسداد جزئي لألوعية
الدموية التاجية التي تزود القلب بالدم واألكسجين .قد يتسبب هذا األمر في حدوث أعراض الذبحة الصدرية،
وقد ال نشعر بهذه العوارض أحيانا.
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النوبة القلبية

قدرة القلب المحدودة على االستجابة لحاالت الجهد المطلوبة المتمثلة في ضخّ كمية كافية من الدم إلى
الرئتين وباقي أعضاء الجسم .يتسبب في النوبة القلبية غالبا ضرر يصيب أداء القلب وقدرته على االنقباض،
وقد يتسبب ذلك في استسقاء (تراكم السوائل في) الجسم والرئتين ،ظهور صعوبات في التنفس فحص
تغلغلي يمكننا من تصوير شكل األوعية الدموية من الداخل بعد حقنها بمادة المضاد الذري لألشعة
السينية .قسطرة داخلية تمكننا من تقدير حجم االنسداد في الشرايين التاجية ،وقياس أداء صمامات القلب
وأداء عضلته.

تخطيط صدى القلب ( فحص اإليكو)

استخدام الموجات فوق الصوتية (أولترا ساوند) لتشخيص مبنى القلب وأدائه .فحص غير تغلغلي يمكننا من
تقييم قدرة القلب على االنقباض ،حجم عضلة القلب ،أداء صمامات القلب واتجاهات تدفق الدم في القلب
نفسه.

تباطؤ القلب

حالة تكون فيها وتيرة نبض القلب منخفضة .تعرف طبيا كحالة تكون فيها وتيرة نبض القلب أقل من ستين
نبضة في الدقيقة عند الراحة لدى شخص غير رياضي.

عوامل الخطر

عوامل تعزز خطر اإلصابة بمرض معين .تاريخ العائلة الصحي ،ضغط الدم المرتفع ،التدخين ،السكري ،قلة
النشاط البدني والمستويات المرتفعة من الكولسترول؛ تعتبر كلها جزءا من عوامل الخطر األساسية لإلصابة
بأمراض القلب .كلما ازدادت عوامل الخطر لدى الشخص – يكون احتمال إصابته باألمراض أكبر.

سكتة قلبية

توقف القلب عن االنقباض ،فيتوقف بذلك نشاط القلب في الضخّ .يتسبب في السكتة القلبية غالبا احتشاء
عضلة القلب – النوبة القلبية ،ويجدر اإلشارة هنا إلى ما يلي :ال تتسبب ّ
كل نوبة قلبية بسكتة قلبية .يتوقف
ضخّ الدم في الجسم نتيجة للسكتة القلبية ،وعدم تلقي العالج الطبي الطارئ والمالئم قد يتسبب بحدوث
ضرر دماغي ال يمكن معالجته ،وقد يؤدي إلى الوفاة خالل دقائق معدودة.
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النبض

انبساط بنية الشريان وانقباضها عند جريان الدم فيه نتيجة انقباض عضلة القلب وارتخائها .يمكن الشعور بهذا
النبض في عدة أماكن في الجسم ،ولقياس النبض في الغالب يستعان بلمس رسغ كف اليد في الجزء الداخلي
من الذراع ،تحت اإلبهام أو في جانبي العنق .يرتبط مصطلح نبض عموما بعدد المرات التي ينبضها القلب في
الدقيقة الواحدة .يتراوح النبض الطبيعي للشخص البالغ بين  60إلى  80نبضة في الدقيقة.

الصدمات الكهربائية – "تقويم نظم القلب الكهربائية" لدى اضطراب وتيرة النبض فيه

يتم تقويم اضطراب وتيرة النبض في القلب بواسطة صدمة كهربائية قصيرة .الصدمات الكهربائية عملية طبية
طارئة يجريها طاقم طبي بمساعدة جهاز يطلق عليه اسم "الصادم الكهربائي".

اضطرابات وتيرة النبض

اسم عام الضطرابات وتيرة نبضات القلب وتشوش التوصيل فيها ،األمر الذي قد يتسبب بنشاط سريع ،بطيء أو
غير منتظم في نبضات القلب .اضطرابات في وتيرة خاليا القلب المصابة تنتج نبضات كهربائية غير طبيعية في
القلب إلى درجة فقدان السيطرة الكهربائية على نشاطه .يكمن العالج في هذه الحالة بتناول دواء معين أو
بصدمة كهربائية .ال تنتج اضطرابات التوصيل نبضات كهربائية بوتيرة طبيعية في القلب ،أو أن توصيل النبضات
الكهربائية ّ
لكل أجزاء القلب تضررت ألسباب متعددة؛ قد يتسبب هذا األمر في هبوط معدل نشاط القلب بشكل
حاد حتى يصل األمر إلى مستوى النوبة القلبية .يكمن العالج في هذه الحالة بتركيب جهاز تنظيم نبضات
القلب .شدة االضطرابات في وتيرة نبضات القلب متغيرة – بعضها قد يتسبب بحدوث الوفاة ويحتاج إلى عالج
طارئ وضروري ،وبعضها يمكن عالجه بتناول أدوية معينة ،وبعضها ال يحتاج إلى أي عالج.

النوبة القلبية

يظهر من خالل معطيات إحصائية لسنة ّ 2000
أن حوالي  11000حالة من النوبات القلبية الحادة (احتشاء قلبي
حاد) تحدث كل سنة في جميع أنحاء البالد .ولحسن الحظ ،يهبط عدد الوفيات الناتج عن االحتشاء القلبي الحاد
مع مرور السنوات ،ينبع ذلك من تحسن مستوى العالج الطبي والقدرة على رصد المرض .كما سيوضح الحقا،
هنالك أهمية كبرى لتشخيص النوبة القلبية بسرعة وإخالء المريض إلى المستشفى فوريا .معرفة بوادر النوبة
القلبية واتخاذ اإلجراءات المناسبة قد ينقذ كثيرين .لكي نفهم أن المريض يتعرض لنوبة قلبية علينا معرفة
البوادر التي تميزها .باإلضافة إلى ذلكّ ،
فإن الذبحة الصدرية التي تستمر ألكثر من ربع ساعة وال تستجيب لدواء
النيطروغليتسرين ( في حالة كان موصوفا للمريض) ،يتطلب مساعدة طبية فورية.
إجراءات الطوارئ لشخص يتعرض لنوبة قلبية:
• طلب سيارة اإلسعاف المكثف.
• تهدئة المريض.
• إرخاء المالبس الضيقة أو الضاغطة على منطقة العنق أو الصدر.
• إعطاء حبة إسبيرين للمضغ.
• إعطاء دواء النيطروغليتسرين إن وجد.
• إن فقد المريض وعيه يجب التأكد من كونه يتنفس ،ومن كون قلبه ينبض .إن لم تظهر بوادر التنفس أو
النبض ،على الشخص المدرب تنفيذ عملية إنعاش للمريض.
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البطينان

فراغان في القلب يخرج الدم منهما إلى الجسم .هنالك بطينان في القلب :البطين األيسر والبطين األيمن.
يتلقى البطين األيسر الدم المؤكسد الذي يصل من الرئتين عبر األذين األيسر ،ويضخ الدم عبر شريان األبهر
إلى ّ
كل أنحاء الجسم .يتلقى البطين األيمن الدم الذي يفتقر إلى األكسجين والغني بثاني أكسيد الكربون
من الجسم عبر األذين األيمن ،ويضخ الدم إلى الرئتين .يشكل البطينان معا معظم حجم القلب.

عدم انتظام دقات القلب

وتيرة نبض القلب التي تتجاوز الـ  100نبضة في الدقيقة عند الراحة لدى الشخص البالغ .هنالك عدة عوامل
قد تتسبب بظهور وتيرة نبض سريعة في القلب عند الراحة ،يرتبط بعضها بأداء غير سليم في القلب
ويتطلب عالجا.

الدهنيات الثالثية

دهنيات تتواجد في الدم .جزيئات مركبة من ثالثة أحماض دهنية ترتبط بالغليسيرول .تتواجد معظم
الدهنيات في الغذاء وفي الجسم على شكل دهنيات ثالثية .قد يسرع فائض الدهنيات الثالثية في الدم
عملية انسداد الشرايين حتى يشكل ذلك خطرا على القلب .ترتبط الدهنيات الثالثية بتبادل المواد السكرية،
ألن تقليل نسبة السكريات المتاحة في قائمة الطعام الطعام (الكربوهيدرات البسيطة) يقلل مستوى
الدهنيات الثالثية.

تصلب الشرايين – تكلس الشرايين

مرض يصيب الشرايين ،وهو عبارة عن عملية ترسب للدهنيات في الشرايين ترافقه عمليات أخرى قد تتسبب
جميعا بفقدان ليونة الشريان و/أو تضيقه .يلحق تصلب الشرايين ضررا بجريان الدم في الشريان ،وعندما
يحدث ذلك في الشرايين التي تزود القلب بالدم – الشرايين التاجية – فقد تتسبب في إلحاق ضرر بعضلة
القلب ،قد تصل إلى مستوى النوبة القلبية.

الكولسترول

الكولسترول – مادة دهنية حيوية في بنية جسم اإلنسان أدائه .ينتج الكبد الكولسترول ،وكذلك يمتصه
الجسم من األغذية التي مصدرها الحيوانات (اللحم ،منتوجات الحليب والبيض) .ينقل الكولسترول إلى الجسم
عبر األوعية الدموية بواسطة البروتينات الدهنية المتنوعة المعروفة بمسمياتها – HDL :الكولسترول
الحميد – LDL ،الكولسترول البغيض .تراكم فائض الكولسترول في الدم هو أحد العوامل المركزية
المتسببة في تضيق الشرايين وانسدادها ،األمر الذي يؤدي بدوره إلى إصابة اإلنسان بأمراض القلب وبأمراض أخرى.

ضغط الدم

الضغط الذي يشكله الدم على األوعية الدموية التي ينساب فيها .يتراوح ضغط الدم الطبيعي لدى البالغين
بين  80/120عند الراحة .يعبر العدد المرتفع عن ضغط الدم االنقباضي ،وهو الضغط الذي يقاس في
الشرايين لحظة انقباض عضلة القلب .يعبر العدد المنخفض عن ضغط الدم االنبساطي ،وهو الضغط الذي
يقاس لحظة انبساط عضلة القلب .ضغط دم يتجاوز الـ ( 140انقباضي) و/أو الـ ( 90انبساطي) يعرف على أنه
ارتفاع في ضغط الدم .يتعامل البعض مؤخرا مع المستويات التي تتجاوز الـ  80/120كارتفاع في ضغط الدم.
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الصمام

وظيفته منع أو تنظيم عبور السوائل بين الفراغات أو األنابيب في الجسم .يمكن تخيل وظيفة الصمام على
شكل باب يفصل بين غرف المنزل .في القلب أربعة صمامات:
• صمام األبهر –  :Aortic Valveيتواجد بين البطين األيسر وشريان األبهر.
• الصمام الثنائي – : Mitral Valveيتواجد بين األذين األيسر والبطين األيسر.
• الصمام الرئوي –  :Pulmonary Valveيتواجد بين البطين األيمن وشريان الرئة.
• الصمام الثالثي –  :Tricuspid Valveيتواجد بين األذين األيمن والبطين األيمن.

أمراض القلب

عملية تصلب الشرايين وأبعادها
أمراض تصيب األوعية الدموية والقلب ،وهي العامل المركزي المتسبب بالوفاة في الدول الغربية حاليا وتعتبر
في العالم وباء ،ولذلك ينبغي تشخيصها مبكرا .أحد األسباب المعروفة ألمراض األوعية الدموية يتلخص في
انسدادها الناتج عن تراكم طبقات متصلبة على جدارها ،والتي يطلق عليها اسم الـ "فالك" ( .(Plaqueتتكون
الفالكات عندما تصاب الطبقة الداخلية للشريان بضرر ،حيث تستقر الدهنيات ،الكولوسترول ،الكالسيوم ،الخاليا
المرتبطة بعمليات االلتهاب وغيرها ،على المنطقة المصابة .يتكون نتيجة لذلك نتوء صلب يأخذ باالتساع
حتى يسدّ األوعية الدموية تماما .تسمى هذه العملية بعملية تصلب الشرايين أو تكلس الشرايين أو ببساطة
انسداد الشرايين ،وهو العامل المتسبب بأمراض القلب المنتشرة ،والتي يطلق عليها اسم مرض القلب التاجي
) ،coronary artery disease (CADأو مرض القلب اإلقفاري (.(ischemic heart disease
مرض القلب التاجي
يمكن التعبير عن مرض القلب التاجي بعدة مميزات معروضة هنا حسب شدتها:
• مرض القلب اإلفقاري الساكن – شرايين القلب متضيقة مع عدم وجود بوادر سريرية ،وعلى هذا األساس ال
يعلم المريض بمرضه.
• الذبحة الصدرية (الخناق) – شرايين القلب مغلقة جزئيا وتتسبب بآالم في الصدر تظهر عند الراحة أو بعد بذل
جهد فقط.
• النوبة القلبية (احتشاء عضلة القلب) – انسداد مفاجئ وكامل لشريان أو أكثر من شرايين القلب ،والذي
يتسبب بدوره في موت خاليا عضلة القلب .قد تكون النتيجة إصابة أداء القلب بضرر أو الوفاة.
• الموت المفاجئ – اضطراب شديد في وتيرة نبض القلب ،أو في توصيلة المحفز الكهربائي الذي ينظم نبضات
القلب .يتسبب في توقف نشاط القلب الناجع ،ومن ثم يؤدي إلى الوفاة.
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مضادات التجلط

مجموعة من األدوية المانعة لتكون الجلطات التي تعمل على انسداد األوعية الدموية في القلب وفي
الجسم .األدوية المنتشرة هي الهيبارين والكومادين .تعطى هذه األدوية على وجه الخصوص لألشخاص الذين
تعرضوا لعملية تغيير صمام في القلب.
عند تناول دواء الكومادين يجب إجراء اختبارات متتابعة ومتسلسلة لفحص مستوى التجلط الدموي للتأكد
من كفاية رقة الدم من جهة ،أو للتأكد من وجود رقة دم حادة من جهة أخرىّ ،
ألن وضعا كهذا قد يتسبب
بنزيف خطير .األغذية المحتوية على فيتامين  Kكالخضراوات الخضراء ،مثل :البروكلي ،تلحق ضررا بنجاعة هذه
األدوية ،ولذلك يجب الحصول على استشارة شخصية حول تناولها.

الدعامة

منظومة خاصة تستعمل للمحافظة على اتساع الشريان الذي تعرض لعملية قسطرة سابقة لفك االنسداد فيه.
الزنبرك منظومة اسطوانية صلبة بقطر الشريان ،ينفذ داخل الشريان بواسطة قسطار ويزرع داخله ،ويمنع
ميكانيكيا تضيقه من جديد.

شريان تاجي

الشريان التاجي وعاء دموي يزود عضلة القلب بالدم .يخرج من شريان األبهر شريانين تاجيين رئيسيين – األيسر
واأليمن ،يتفرعان لشرايين أصغر تزود عضلة القلب بالدم .انسداد الشريان التاجي أو تضيقه يلحق ضررا بأداء
القلب ،وهو السبب األساسي ألمراض القلب.

االنسداد التاجي

االنسداد ( )Thrombosisحالة تتكون فيها جلطة دموية داخل وعاء دموي.
االنسداد التاجي عبارة عن انسداد أحد الشرايين التاجية بواسطة تجلط دموي؛ يحدث االنسداد التاجي أساسا في
الشرايين التاجية التي تعاني من التصلب ،وهو أحد أسباب احتشاء عضلة القلب األكثر انتشارا.

األذين

الفراغ الذي يدخل منه الدم إلى القلب .يستوعب األذين األيمن الدم الذي يفتقر إلى األكسجين ،والذي يصل من
الجسم إلى القلب؛ بينما يستوعب األذين األيسر الدم الغني باألكسجين ،والذي يصل من الرئتين عائدا إلى القلب.

سنة
رواد في صحة العائلة العربية
أكثر من

62

قاموس المصطلحات

القسطرة

إجراء طبي يستخدم كثيرا في طب القلب والشرايينّ .
كل قسطرة قلبية تشتمل على إنفاذ أنبوب عبر شريان في
الجسم (في منطقة الحوض أو ساعد اليد) وصوال إلى الشرايين التي تزود القلب بالدم .يمكن في هذه المرحلة
إجراء قسطرة "اختبارية" للحصول على تقدير لحجم االنسداد في الشرايين و/أو قسطرة "عالجية" لفتح انسداد
الشرايين المكتشف.

منظم نبضات القلب

جهاز إلكتروني يحمل قطبا كهربائيا يزرع في عضلة القلب ويعطيها محفزات كهربائية تقبضها في حالة
تضرر منظم نبضات القلب الطبيعي .يستعان بزرع منظم نبضات أيضا في حالة وجود اضطرابات نبضية كثيرة
أو خطيرة وفي حاالت نادرة أخرى .يوجد في عصرنا منظمات قلبية يمكن أن تالئم نفسها مع حاجة الجسم
المتغيرة إلى الدم بصورة يتغير فيها تنظيم نبضات القلب بين أوقات الراحة والمجهود البدني.

الذبحة الصدرية

تظهر على صورة إحساس بالثقل ،ضغط أو ألم يشعر به المريض أحيانا في العنق والذراعين أيضا .تحدث نتيجة
تضيق وعاء دموي تاجي يحدد انسياب الدم إلى عضلة القلب .يشعر المريض بالذبحة الصدرية غالبا بعد بذل
مجهود بدني أو التعرض لضغط نفسي ،ويمكن تخفيف وقعها بواسطة الراحة أو االسترخاء .بما ّ
أن الذبحة
الصدرية تشير إلى وجود مرض في األوعية الدموية ،يحتم عليكم التعامل معها طبيا.
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شكر وامتنان:

للبروفيسور الهد ،بروفيسور في علم النفس ،متخصص نفسي طبي ورئيس "مشأبيم".
إليريت فورز ،متخصصة الحمية الرئيسية.
لحاني شليط ،عاملة اجتماعية رئيسية.
إليالنا مساد – مركز سوروكا الطبي ،قسم عمليات القلب في سوروكا والكرمل.
لموقع صحة القلبWWW.HEARTCENTER.CO.IL ،
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من كل هاتف

clalit.co.il/ar
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جدونا أيض ًا في الفيـسـبوك
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