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 مقدمه

 میسب  منننب   کب   داردی یسبنهان  ضببان   قلب  

 قل  ضبان  جندیا انعث و نموده عملی کیالکتب

 . شودیم ا   در خو  پمپنژ طبع ا  و

 . شودیم ثبت قل  نوار دری کیالکتب  هیپ  نیا

 ی تمیر سیمفهوم د

 تعب اد  در بییب تغ گون  اب واقع دری تمیر سید

ی تمیر سید را قل  ضبان  نظم نی قل  ضبان 

 .ن یگویم قل ی عیبط بیغی سنه ضبان  نی

 

 

 

 

 

 : ی تمیر سیدی ها نشانه و میعال

 باشد   کوتاهی تمیر سید کهی صورت در 

 تنها ، استی عالمت هرگونه فاق  معموال

 ضدربا   کی حذف بصورت است ممکن

 آ  متوجده  بند رت  شما که باش  قلب

 .  یشویم

 در اشارتع و لرزش احساس است ممکن 

 .  شود جادیا گرد  و نهیس قفسه

 اید  بدوده   یش ی تمیر سید کهی زمان 

 را قلدب  عملکدرد  که کش  طول آنق ر

 قلب است ممکن ب هن  قرار ریتاث تحت

 بد    بهی کاف خو  کرد  پمپ به قادر

 احسداس  بده  منجدر  امدر  نید ا.  نباش 

 شودیم یحالیب ای سری سبک، ی خستگ

 گمدر  بده  منجر است ممکن نیهمچن و

 .گردد

 



 
 
 
 

 

 : تشخیص بیماری 
  پزشک توسط شمن ن یمعن و حنل شبح اخذ-1

 کیب  کب   ا انب   سبت یبنیم درمن ، اه شیپپزشک 

 نیب آ و شودیم آغنه چگون  شمن قل  در یتمیر سید

 ن ؟ نی بنش یم یعیطب بیغ یمتیر سید نیا

  یقلب نوار گبفتن -2

 ش ه جندیا یان نمیپ ثبت یابانوارقل  در حقیقت 

 جهبت  اغلب   کب   اسبت  کنغذ یرو اب قل  توسط

 .بودیم اکنر ان یتمیر سید صیتشخ

  حمل قنالقلبی  تمیر ثبت دستگنه اه استفنده-3

سنعت ا  ایمنر وصل می شود  22تگنای در طول دس

و نوار قل  و فشنرخو  و ضببان  قلب  شبمن را در    

 .طی فعنلیت انی روهان  ثبت می نمنی 

 ورهش تست-2

در طی دوی   اب روی تبی مل، نبوار قلب  شبمن در    

 .دستگنه ثبت و مورد ارهینای قبار می گیبد

 نقشب   آ  در ک  کیولوژیزیف الکتبو یان یابرس-5

 . شودیم نییتع شمن قل  یکیالکتب

 :یتمیر سید درمان

 یهن گ وهیش بییتغ 

 انعقند ض  یداروان 

 ش   لخت  خطب زا یم کناش جهت 

 یمغز سکت  و خو 

 سیب د کنتببل  و یبیشگیپ یداروان 

 منننب   آ  ا  مباوط طیشبا درمن  و یتمیر

 یقلبب  کبونب عبوق یمنریا خو ، یپبفشنر

 یقلب ییننرسن و

 

 

  یابنطب  کیب  اه ک  سنه ضبان  کی 

 قلب   ضببان   میتنظب  ا  کمک جهت

 و یالسب یببیدف ، کنب  یم کمبک  شمن

 .یکنشتن یقلب یالتورانیببیدف و یقلب

 جباحی 

 انه ام و تخبی  انفت قلبی 

 ؟ است مفهوم چه به دفیبریالسیون

 غیبب  قلببی  ضبان  تب یل ابای راای دفیببیالسیو 

 شبو   یبک  طبیق اه طبیعی قلبی ضبان  ا  طبیعی

 نی یب داخل است ممکن  ک  انش  می کوچک الکتبیکی

 .انش ی خنرج

، ابن  مبنر یا دری آمبندگ  جبند یا ان ک ی خنرج شو  در 

  شودیم داده شو  دستگنه اه خنرج 

  یننح پوست بیه رای انطب  ،ی کنشتن نی یداخل نوع در

 رایی ابن  شبو   کب    ان یم قبار ن یس قفس ی فوقنن

 .کن یم عمل سنه ضبان  عنوا  ا  و  ینمنیم جندیا

 ؟ است مفهوم چه به قلبی بافت انهدام

 ابگشبت  و تمبی یر سید اصالح راه یک روش، این

 .انش  می عییطب ریتم ا  قل 

 در( کبنتتب ) ننه   لول  یک تعبی  طبیق اه روش این

 می صورت قلبی عضل  ا  آ  ا ایت و شمن سینابگ

 . گیبد

 

 و کنب   مبی  آهاد را انببژی  هیبندی  میبزا   کنتتب نو 

 ایجند سب  ک  را قلبی انفت اه کوچکی اسینر نواحی

 را شبود یم قلب   اهی عب یطب بیب غ الکتبیکی انی پینم

 . ینمنیم  یتخب

 

 

 : تغییر شیوه زندگی

 کمبک  روه دری رو ندهیب پ قب  یدق 03ی حتب  ،  یانش فعنل-

 . است کنن ه

 ابن  مواجه  اه را خودتن   .  یکن تب  را نتیدخنن مصبف-

 . یکن محنفظت نتیدخنن دود

 . یکن حفظ را خودی عیطب وه -

 ،خبو   فشبنر  . یانشب  مطبع  خود خطب عوامل بیمقند اه -

.  یکنی بیگ ان اهه منظم اطور را خود خو  قن  و کلستبول

 شمن خو  قن  و کلستبولی انال بیمقند و انال خو  فشنر-

 قببار ی مغز سکت  وی قلبی  انی منریا خطب معبض در را

 . ا یم

ی ابن  گوشبت  وی سبز و وهیم . ینک مصبف سنلمی غذا-

 ع س ن،یلوا نخود، ،ی منا ،یچبا ا و 

 . یانوش ندیه آب و  یینمن مح ود را نمک مصبف -

 .  یانش مطلعی قلب وی مغز حمل  دان ه اش ار میعالاه -

 .  یینمن مصبف دقت ا  را خودی داروان -

ی ابن  تیب موفق اه و  ییب نمن زیپبا اضطباب و استبس اه-

 . یابنل خود  ا تن  خننواده و خود

 


