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ما هو قصو� 
لقلب 
لمزمن؟
قصو� 
لقلب 
لمزمن حالة متو
صلة حيث تضعف عضلة 
لقلب �ال تعو� قا��� على 
لضخ بشكل جيد كما تفعل عا�ً�. �في حين 

لحالة قد تشكل تهديدً
 للحيا�، فإنه بإمكانك 
لتحّكم باألعر
8 �تجنب 
لزيا�
5 غير 
لضر��ية 2لى 
لمستشفى �
لعيش  Cهذ EF

حيا� FطوN بصحة Fفضل �Mلك بأE تأخذ بزماF Gمر حالتك �EF تتعا�E مع 
لفريق 
لذH يقدG لك 
لرعاية 
لصحية. 

Fعر
8 قصو� 
لقلب 
لمزمن
ما في  
لشائعة لقصو� 
لقلب 
لمزمن 
نقطاعًا (قصو�ً
) في 
لنفس �شعو�ً
 بالتعب �Qيا�� في 
لوEQ �تو�ًّ 8
تشمل 
ألعر

لكاحلين �F في 
لبطن �F كالهما. �من 
لضر��H 2خبا� طبيبك �F ممرضة قصو� 
لقلب بشأF Eية Fعر
8 جديد� �F تفاقم 

Fعر
8 موجو�� لديك.

قصو� 
لقلب 
لمزمن
Chronic Heart Failure

�قلب هذ! �لصفحة حيث تجد ”خطط تصّر� (action plans)“ خاصة بك تز��� بنصائح عن �لر�تين 
ل 01 تتبعه �متى يجب 01 تسعى للحصو+ على عناية طبية. �ليومي �لذ8 يفضَّ


لصا�� عن The Heart Foundation حالة قصو� 
لقلب 
لمزمن  Living well with chronic heart failure يشر] كتّيب

لسو
ئل، �يجيب على  EQ
8 �
لتحّكم بتو

لتحّكم به بمزيد من 
لتفاصيل؛ كما يقّدG نصائح مفيد� عملية عن ضبط 
ألعر�

بعض 
ألسئلة 
لتي يطرحها غالبًا 
لنا` 
لمصابوE بقصو� 
لقلب. �يساعد_ 
لكتّيب على فهم حالتك �معالجتها بصو�� Fفضل، 

لكتيب،  
�يمكن EF يساعد كمرشد لمناقشاتك حوN حالتك مع 
لفريق 
لذH يقدG لك 
لرعاية 
لصحية. للحصوN على نسخة عن هذ


تصل بـ The Heart Foundation على 
لرقم 87 27 36 1300.

كيف تتحّكم بقصو� 
لقلب 
لمزمن

�ألموC �لثالثة �لتي يمكنك �لقيا> بها هي:


 كنت تشعر بأ��F Eيتك ال تعطي مفعوًال F �Fنها تسبب M2 .أل��ية
1.  خذ ��1يتك كما توصف لك. قد يوصف لك عد� من 

لصيدلي.  �F لقلب

 كانت لديك Fية Fسئلة، فناقش 
ألمر مع طبيبك �F ممرضة قصو� M2 �F ،لك مشاكل صحية


لقياG يوميًا بوEQ نفسك �
لتحكم بكمية 
لسو
ئل 
لتي تتنا�لها �
لحّد من  
�C  .2قب �تحّكم بتو�0G �لسو�ئل لديك. يشمل هذ
كمية 
لملح 
لتي تتنا�لها �Fخذ 
أل��ية (
لمدّ�� للبوN) كما توصف لك.

3.  قم ببعض �لتغيير�K طويلة �ألجل على نمط حياتك. من 
لمهم EF تمتنع عن 
لتدخين �EF تحّد من 
لمشر�با5 
لمحتوية 

لبدني �تحقق �Qنًا صحيًا �تحافظ عليه. hلنشا
على 
لكافين �
لكحوEF� N تتنا�N مأكوال5 صحية �تما�` 

�قد يكوE باستطاعتك Fيضًا حضو� برنامج تخصصي يساعد_ على 
لتحّكم بحالتك �تجّنب 
لمكوi في 
لمستشفى 
في 
لمستقبل.


لبؤ` من  �F لكآبة
 �F تشعر بالقلق EF لطبيعي

لعيش مع حالة قصو� 
لقلب 
لمزمن يمكن EF يشّكل تحديًا، �من  E2

الكتئاm حالة  EF M2 ،ألمر مع طبيبك

لتعاسة معظم 
لوقت فينبغي EF تناقش  �F كنت تشعر بالكآبة 
M2 قت آلخر. لكن�


لذين يعانوE من قصو� 
لقلب 
لمزمن. qألشخا
يمكن معالجتها تؤثر على 
لعديد من 

H
ea

rt
 in

fo
rm

at
io

n



Terms of use: This material has been developed for general information and educational purposes only. It does not constitute medical advice. 
Please consult your healthcare provider if you have, or suspect you have, a health problem. The information contained in this material has been 

independently researched and developed by the National Heart Foundation of Australia and is based on the available scientific evidence at the time 
of writing. It is not an endorsement of any organisation, product or service. Whilst care has been taken in preparing the content of this material, the 

National Heart Foundation of Australia and its employees cannot accept any liability, including for any loss or damage, resulting from the reliance on 
the content, or for its accuracy, currency and completeness. This material may be found in third parties’ programs or materials (including but not limited 

to show bags or advertising kits). This does not imply an endorsement or recommendation by the National Heart Foundation of Australia for such third 
parties’ organisations, products or services, including these parties’ materials or information. Any use of National Heart Foundation of Australia material 

by another person or organisation is done so at the user’s own risk. The entire contents of this material are subject to copyright protection.

For more information, refer to the source of this action plan—the Heart Foundation booklet ‘Living well with chronic heart failure’.
© 2008 National Heart Foundation of Australia. INF-043-C-ARA
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(Action Plan) sلتصّر
لحالة قصو� 
لقلـب 
لمزمن: خطـة 
مالحظة: من 
لمهم EF تضع خطة تصرs خاصة بك مع 
لفريق 
لذH يقدG لك 
لرعاية 
لصحية تأخذ 

باالعتبا� شد� حالة قصو� 
لقلب لديك �Fية مشاكل صحية Fخرu قد تعاني منها Fيضًا �Fفضليا5 
لرعاية 

لصحية 
لخاصة بك.

• EQ نفسك ��
قب �Qنك.

• ِحّد من كمية 
لسو
ئل �
لملح 
لتي تتنا�لها بحسب نصيحة طبيبك.

• تنا���F Nيتك كما توصف لك.


لبدني. hلنشا
• ما�` 

.(Cنا�F نظر
• تذكر EF تتصل هاتفيًا طلبًا لمساعد� طبية عند 
لحاجة (

قم يوميًا بما يلي:


� �Qنك �F فقدF 5كثر من 2 كلغ من �Qنك خالN يومينQ 
M2 •


 تفاقمت حد� 
نقطا} (قصو�) 
لنَفس لديك Fثناء قيامك بنشاطاتك 
لمعتا�� M2  •


 خفق قلبك بسرعة كبير� M2 •


 Fغمي عليكM2 �F شعر5 بد�خة شديد� 
M2 •


 تفاقمت حد� 
لذبحة 
لصد�ية (angina) لديكM2 •


 الحظت تز
يدً
 في توG�ّ كاحليك �F ساقيك �F بطنكM2 •


 سعلت كثيرً
 – خاصًة في 
لليلM2 •


 كنت تشعر عمومًا بتعب �F كآبة بصو�� تزيد عن 
لمعتا�.M2 •

 �F تصل بطبيبك

بممرضة قصو� 


لقلب بأسر} �قت 
ممكن في 
لحاال5 


لتالية:

:
M2 sطلب سيا�� 2سعا

تصل بالرقم ثالثة Fصفا� (000)* �

 عانيت من حاال5 غشياE (فقد
E مؤقت للوعي) غير معتا��.M2 • لنفس
• شعر5 فجأً� بانقطا} (قصو�) شديد في 


لرقم 112.  mلموبايل، جّر

 لم تتمكن من 
التصاN بـ 000 بو
سطة هاتف M2*

.
• توقف �خذ قسطًا من 
لر
حة فو�ً


 لم تساعد 
لر
حة لوحدها في عو�تك 2لى حالتك 
لطبيعية بسرعة M2  •
�F فعالية، فعندها خذ جرعة من ��
ئك 
لخاq بالذبحة.

 qلخا

 لم تخّف 
لذبحة 
لصد�ية خالN 5 �قائق، خذ جرعة Fخرu من ��
ئك M2  •
.(angina) لصد�ية
بالذبحة 


 لم تخّف 
لذبحة 
لصد�ية (angina) كليًا خالN 10 �قائق من بد
يتها بو
سطة M2  •

 كانت 
لذبحة 
لصد�ية (angina) شديد� 
لحد� �F تفاقمت M2 �F ء

لر
حة �
لد�
بسرعة، فمعنى هذ� 1نها حالة تستدعي عالجًا طاCئًا. �طلب مساعدO بسرعة. 

�تصل بالرقم ثالثة 1صفاC (000)* ��طلب سياS OCسعا�. ال تقفل 
لخط، بل 
نتظر 
.000 |�
لسما} 
لنصيحة 
لتي سيقولها لك موظف 
ستقباN مكالما5 خط 
لطو

عند 2صابتك بذبحة 
:(angina) صد�ية

 Nالتصا

 لم تتمكن من M2   *
بـ 000 بو
سطة هاتف 
لموبايل، 


لرقم 112. mجّر
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