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ما هو؟      
يمكن أن يحدث الشعور بألم الصدر كوجع متواصل كليل أو طعنة حادة أو إحساس ساحق أو حارق، ويمكنك الشعور به بدًءا من فكك وح�ت أضلعك. يجب أن 

ي الصدر عىل محمل الجد حيث يمكن أن يكون عالمة عىل حدوث نوبة قلبية.
تأخذ أي ألم �ف

ما الذي سيقوم به طبيبي العام؟ 
ي منه، وسيجري كذلك اختبار الذبحة 

ف عىل الطبيب العام اكتشاف مسببات ألم الصدر الذي تعا�ف سيتع�ي
ي من الدم إىل قلبك.

ي الصدر يحدث عندما ال يتدفق ما يك�ف
الصدرية وهي ألم �ف

 : قد يقوم طبيبك الخاص بالتاىلي
يرتب لك فحًصا لصحة القلب 	 
يطلب منك إجراء عدٍد من اختبارات الدم	 
يعطيك دواء لتقليل خطر اإلصابة بنوبة قلبية )قد تكون هذه خطوة مؤقتة ح�ت تحصل عىل نتائج اختباراتك(	 
ي إدارة أي أخطار لإلصابة بمرض القلب 	 

يقدم لك النصائح والموارد للمساعدة �ف
ي أمراض القلب	 

يناقش معك حاجتك إىل مقابلة أخصا�ئ

ماذا بوسعي أن أفعل؟ 
الخطوة األهم اآلن هي أن يكتشف طبيبك مصدر ألم الصدر لديك، ح�ت تتمكن من الحصول عىل العالج.  

ي هذه العملية من خالل:
يمكنك المساعدة �ف

ي حاالت الطوارئ      	 
طرح األسئلة لتعرف األمور الواجب القيام بها �ف

حجز مواعيد أي فحوصات بأرسع ما يمكن	 
تناول دوائك حسب التعليمات      	 
حجز مواعيد المتابعة مع طبيبك.	 

من المهّم أن تقلل من عوامل خطر اإلصابة بمرض القلب:           
 	13QUIT اقلع عن التدخين – تحدث مع طبيبك العام أو اتصل هاتفيا بـ
مارس الرياضة بانتظام – ليكن هدفك جعل الحركة جزًءا من كل يوم	 
اتخذ خطوات إلنقاص الوزن – تحدث إىل طبيبك حول كيفية القيام ذلك	 
وات الطازجة والحبوب الكاملة والماء	  اتبع نظاًما غذائًيا صحًيا – يشتمل عىل الكث�ي من الفاكهة والخ�ف
ف يومًيا	  ف عادي�ي وب�ي قلل من شرب الكحول – أي أقل من م�ش
قم بفحص ضغط الدم بانتظام – يمكن لطبيبك العام القيام بذلك	 

يجوز أن يكون ألم الصدر عالمة على حدوث نوبة قلبية. إذا شعرت بألم في منتصف صدرك وتنميل في أحد ذراعيك ولم يختِف األلم عند جلوسك أو 
رقودك، اتصل على الفور على الرقم )000( واطلب سيارة إسعاف، وتأكد من شرح أعراضك عند قيامك بذلك.

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

ألم الصدر

ف وبون�ي اختبار ال�ت

ف هو فحص للدم  اختبار تروبون�ي
لمعرفة إن حدث تلف لخاليا عضلة 

قلبك. يقيس االختبار مستويات 
ف  ي أو تروبون�ي

ف �ت بروتينات تروبون�ي
ي الدم. 

أي �ف

ي 
وتينات �ف يتم إطالق هذه ال�ب

ر  مجرى الدم عند حدوث �ف
للقلب، 

وقد يش�ي ارتفاع نسبة هذه 
ي دمك عىل حدوث 

وتينات �ف ال�ب
نوبة قلبية.

ي 
 �ف

ً
ف عادة وبون�ي تجرى اختبار ال�ت

. ي
ي جنوب غرب سيد�ف

المستش�ف �ف

متى يجب أن أستدعي سيارة إسعاف؟ 



ألم الصدر

ما هي أنواع الدعم المتاحة؟
إعادة تأهيل مرضى القلب

يمكن أن يرتب لك منسقو إعادة تأهيل القلب في المستشفيات المحلية برامج إلعادة تأهيل القلب تساعدك على السيطرة على عوامل خطر 
اإلصابة بمرض القلب والوقاية منه. للحصول على تفاصيل المنسق: 

مستشفى بانكستاون- لدكمب: الهاتف: 7963 9722	 
مستشفى باورال واإلقليم:  الهاتف: 0290 4861	 
مستشفيات كامدن وكامبلتاون: الهاتف: 6228 4654	 
مستشفى فيرفيلد:  الهاتف: 8153 9616	 
مستشفى ليفربول: الهاتف: 3080 8738	 

مركز بودياري الصحي األهلي للسكان األصليين       
يجري مركز بودياري الصحي األهلي للسكان األصليين فحوصات لصحة القلب، ويقدم التوعية وبرنامًجا لرعاية السكان األصليين، ولديه موظف صحة 

 .18 Woodward Crescent, Miller NSW 2168 السكان األصليين. لمعرفة المزيد، يرجى االتصال بالرقم 8020 8781. يقع مقر البرنامج في

أين يمكنني معرفة المزيد؟
إذا كنت ترغب في قراءة المزيد حول ألم الصدر ومرض القلب، فقد تستفيد من قائمة الموارد التالیة:

موارد عن النوبة القلبية
 	heartfoundation.org.au :حقائق عن النوبة القلبية – للحصول على معلومات حول النوبات القلبية
 	heartfoundation.org.au :مؤسسة القلب – لخطة عمل حول الوقاية من النوبة القلبية ونشرات معلومات بلغات مختلفة

هل أنا معرض لخطر اإلصابة بنوبة قلبية؟

كيف يمكننا معرفة سبب ألم صدري؟

ي أمراض القلب؟
هل أحتاج لمقابلة أخصا�ئ

كيف سأعرف إذا كنت مصاًبا بنوبة قلبية؟ 

ي تقليل عوامل خطر اإلصابة بمرض القلب؟
كيف يمكن�ف

ماذا لو تفاقم ألم صدري مرة أخرى؟

ي التحدث إذا احتجت للمزيد من الدعم؟
إىل من يمكن�ف

ي معرفة المزيد عن ألم الصدر ومرض القلب؟
أين يمكن�ف

ي العام؟ ّ أن أطرحها عىل طبي�ب ي عىلي
ما هي األسئلة ال�ت

هذه المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا عىل تشخيص من طبيبهم.  
وهي غ�ي مصممة لالستخدام كتشخيص لحالة مرضية أو كبديل للرعاية 

الطبية المستمرة.

ات المعلومات الصادرة عن دليل الموارد  ن�ش
الصحية معتمدة من قبل اللجنة االستشارية 

ي جنوب 
األهلية لشبكة الرعاية الصحية األولية �ف

 . ف ف المحلي�ي ف العموم�ي ي والممارس�ي
غرب سيد�ف

https://www.heartfoundation.org.au/Conditions/Heart-attack
http://www.copd-international.com/
https://www.heartfoundation.org.au/heart-health-education/info-lote

