
إذا شعرت بألم في منتصف صدرك وتنميل في أحد ذراعيك ولم يختِف األلم عند جلوسك أو رقودك، اتصل فوًرا على الرقم )000( واطلب 
سيارة إسعاف.

تم تجهيز العديد من سيارات اإلسعاف اآلن بأجهزة رسم القلب التي يمكنها إرسال النتائج مباشرة إلى المستشفى، كما يمكن لإلسعاف أيًضا 
إعطاؤك األدوية لمنع حدوث النوبة القلبية إذا لزم األمر.
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هبوطالقلب/السكتةالقلبية   

ة معلومات عن حالة صحية ن�ش
ي يوليو/تموز 2020

نسخة محدثة �ف

 ما هو؟    
مرضالقلبوالنوباتالقلبية شيوًعالهبوطالقلبهي منالدمإىلبقيةجسمك.األسباباألك�ث ي

يحدثهبوطالقلبعندمااليستطيعقلبكضخمايك�ف
وارتفاعضغطالدم.

نوعيةحياتك. ف تحس�ي ي
والتوعيةوالدعمقديساعدان�ف لهبوطالقلبإالأنأسلوبالحياةالصحي ي

ليسهناكعالجشا�ف

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟
: بالتاىلي

ً
التعرفعىلعالجهبوطالقلبوإدارةالوضععىلالمدىالطويل.سيقومطبيبكالعامأيضا ي

يمكنأنيساعدكطبيبكالعام�ف
تيبلالختباراتالمناسبة–مثلفحوصاتالدمواألشعةالسينيةوتخطيطالقلب	  ال�ت
تقييمحالةهبوطالقلبلديك	 
فحصأدويتك	 
اكتشافسببحدوثهبوطالقلبوالعملمعكعىلوضعخطةعالج	 
صحتك	  ي

مّدكبالمعلوماتواألدواتلمساعدتكعىلالتحكم�ف
تحديدلياقتكلقيادةالسيارة	 

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟ 
أمراضالقلبإذاكان ي

حعليكأيًضااإلحالةإىلأخصا�ئ مقابلتكوفحصصحةقلبك،وقديق�ت ي
سيستمرطبيبكالعام�ف

للحمل. ف منمرضآخرأوكنتحاماًلأوتخطط�ي ي
العالجاليساعدك،أوكنتتعا�ف

. بهبوطالقلب.تحدثمعطبيبكالعامعناإلحالةإىلبرنامجمحىلي ف يوّصبإعادةتأهيلالقلبلألشخاصالمصاب�ي

ماذا بوسعي أن أفعل؟ 
حالتك: طريقةتدب�ي فيمايىلي

والتمارينالرياضية	  ي
احتفظ بمفكرة–سجلاألعراضوالنظامالغذا�ئ

حاالتالطوارئ	  ي
اطرح األسئلة–لتعرفاألمورالواجبالقيامبها�ف

ي تناول أدويتك–واتبعنصائحطبيبكالعام	 
استمر �ف

راجع طبيبك العام بانتظام –إلجراءفحوصاتلصحةقلبك	 
قلل من الملح–التضيفالملحإىلوجباتكوتجنباألطعمةالغنيةبالملح	 
واتالطازجةوالحبوبالكاملةوالماء	  منالفاكهةوالخ�ف اتبع نظاًما غذائًيا صحًيا–يشتملعىلالكث�ي
ذلك.	  ي

–اتصلهاتفيابمنظمة13QUITللبدء�ف ف اقلع عن التدخ�ي
واحديومًيا	  وبقياسي منم�ش ب كمية أقل من الكحول –ليكنهدفكعدمتناولأك�ث ا�ش
مارس الرياضة يوميا–ليكنهدفكجعلالحركةجزًءامنكليوم	 
ذلك	  ي

اتخذ خطوات إلنقاص الوزن–تحدثإىلطبيبكحولكيفيةالبدء�ف
قم بفحص ضغط الدم بانتظام–يمكنلطبيبكالعامالقيامبذلك	 
اليوملتخفيفالضغطعىلجهدقلبكوتقليلالمخاطر	  ي

ونصف�ف قلل من السوائل–حاولالحدمنالسوائلإىلل�ت

احتفظ بمفكرة

 سجل فيها     الوزن والتورم 
ات عىل تنفسك  وأي تغ�ي

 أخ�ب طبيبك العام إذا زدت
 أو فقدت أك�ث من كيلوين

 خالل  أيام    قليلة

متى يجب أن أستدعي سيارة إسعاف؟ 



هبوطالقلب/السكتةالقلبية   

ما هي أنواع الدعم المتاحة؟
إعادة تأهيل مرضى القلب

يمكنأنيرتبلكمنسقوإعادةتأهيلالقلبفيالمستشفياتالمحليةبرامجإلعادةتأهيلالقلبتساعدكعلىالسيطرةعلىعواملخطراإلصابةبمرض
القلبوالوقايةمنه.

مستشفىبانكستاون-لدكمب:الهاتف7963 9722أو8498 9722	 
مستشفىباورالواإلقليم:الهاتف:0290 4861	 
مستشفياتكامدنوكامبلتاون:الهاتف:6228 4654	 
مستشفىفيرفيلد:الهاتف:8153 9616	 
مستشفىليفربول:الهاتف:3080 8738أو3176 8738 	 

مركز بودياري الصحي األهلي للسكان األصليين
يجريمركزبودياريالصحياألهليللسكاناألصليينفحوصاتلصحةالقلب،ويقدمالتوعيةوبرنامًجالرعايةالسكاناألصليين،ولديهموظفصحةالسكان

األصليين.لمعرفةالمزيد،يرجىاالتصالبالرقم8020 8781.

.18 Woodward Crescent, Miller NSW 2168يقعمقرالبرنامجفي

أطباء أخصائيون    
تحدثمعطبيبكالعامعناإلحالةإلىأخصائيأمراضالقلبخاص.

أين يمكنني معرفة المزيد؟
إذاكنتترغبفيقراءةالمزيدحولهبوطالقلب،فقدتستفيدمنالمواقعالتالیة:

 	betterhealth.vic.gov.au :(CHF)قناة الصحة األفضل–قصورالقلباالحتقاني
 	healthdirect.gov.au:الملح:الحقائق–Health Direct
 	heartfoundation.org.au:مؤسسة القلب–مواردعنهبوطالقلبللمرضى
 	heartonline.org.au :موارد عن القلب على اإلنترنت

هل أنا معرض لخطر اإلصابة بنوبة قلبية أخرى؟

؟ ي ما هي درجة هبوط قل�ب

ي المستقبل؟ 
ماذا عىلي توقعه �ف

ي اليومية؟
كيف ستتغ�ي حيا�ت

؟ ي
ي إدارة أمور صح�ت

كيف يمكن�ف

هل أحتاج إىل إعادة تأهيل القلب؟

هل أحتاج إىل األدوية؟

؟
ً
ي سوءا

ماذا سيحدث إذا ازدادت أعرا�ف

؟ ي ي يمكن أن أطرحها عىل طبي�ب
ما األسئلة ال�ت

هذهالمعلوماتمخصصةألشخاصحصلواعىلتشخيصمنطبيبهم.
مصممةلالستخدامكتشخيصلحالةمرضيةأوكبديلللرعاية غ�ي وهي

الطبيةالمستمرة.

اتالمعلوماتالصادرةعندليلالموارد ن�ش
الصحيةمعتمدةمنقبلاللجنةاالستشارية

جنوب ي
األهليةلشبكةالرعايةالصحيةاألولية�ف

. ف المحلي�ي ف العموم�ي ف والممارس�ي ي
غربسيد�ف

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/congestive-heart-failure-chf
https://www.healthdirect.gov.au/salt-facts
https://www.heartfoundation.org.au/
http://lungcancernetwork.com.au/patient-resources-support/lung-cancer-dvd/
https://www.heartonline.org.au/patient-information#heart-failure-disease-management

