
  
  آریتمی چگًوٍ درمان می شًد ؟          

 شَن الىتشیىی هختصش 

  جشاحی ثشای تصحیح ثعضی اص هشىالت

للجی هثل ثبی پس سشخشي ّبی للت ٍ 

 تعَیض دسیچِ آسیت دیذُ 

  تعجیِ دستگبُ ضشثبى سبص 

  سٍاى دسهبًی یب هشبٍسُ دس صَستیىِ علت

 .آسیتوی استشس ثبشذ

 

داريَای مًرد استفادٌ در آریتمی 

 کذامىذ ؟ 

شبیذ الصم ثبشذ چٌذیي داسٍی ضذ ًب هٌظوی 

سگیشد تب هعلَم شَد للجی هَسد استفبدُ لشا 

هَسد ثعضی اص اًَاع دس.وذام یه هَثشتش است 

هثل فیجشیالسیَى ) ًب هٌظوی ضشثبى للت 

ًیبص ثِ هصشف داسٍّبی ضذ اًعمبدی ( دّلیضی 

 . ٍجَد داسد ( ٍاسفبسیي ) 

بیماران تا  ایه میشان فعالیت در

 چٍ حذ است ؟ 

، اوثش فعبلیت  معالیثب سٍ ثِ ثْجَد گزاشتي 

دس هَسد ثشًبهِ . ّبی سٍصهشُ سا اص سش ثگیشیذ 

 .  هٌبست ثب پضشه خَد هشَست وٌیذٍسصشی 

 

          

 است؟وًع رصیم غذایی در ایه بیماران چگًوٍ 

دس صَست هصشف ثشخی اص داسٍّبی للجی ، ًیبص ثِ دسیبفت 

پتبسین عوذتب دس هشوجبت ، هَص ، . پتبسین ییشتش ٍجَد داسد 

صسد الَ یب علَی خشه شذُ ، وشوش ، عذس ٍ غالت ثب 

اص هصشف ًَشیذًی ّبی وبفئیي داس . سجَس یبفت هی شَد

 . هثل لَُْ ، چبی ،  وَال یب شىالتی خَدداسی شَد

 چگًوٍ اس بزيس آریتمی پیشگیزی کىیم ؟ 

عَاهل اگش شوب دچبسّشگًَِ ثیوبسی وِ دس فْشست علل یب 

افضایش دٌّذُ خطش روش شذُ ّستیذ ، ثشًبهِ دسهبى آى 

 . ثیوبسی سا ثِ دلت پیگیشی وٌیذ

 

 : تًجٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 
دانشگاه علوم پسشکی وخدمات بهداشتی 

 درمانی زنجان
 موسوی.. مرکسآموزشی درمانی آیت ا

 نامنظمی قلب 

 (آریتمی قلبی) 
 
 
 
 
 
 

 بیمارواحد آموزش همگانی و 

 
 

 

 

مهیشو یک دستبند ، گردن آویز یا 

ىنده نوع بیماری  نشاند کارت کو

ىای مورد استفاده  مشا و دارو

 . بو مهراه داشتو باشید  ،باشد 

 



  

 آریتمی چیست ؟

ٍجَد ًبهٌظوی دس ضشثبى للت ّوبى 

دس ایجبد ایي ًبهٌظوی ، . آسیتوی است 

عضلِ للت ٍ سشتِ ّبی عصجی وِ پیبم ّبی 

الصم ثشای ّوبٌّگی اًمجبضبت عضلِ للت سا 

ًب . دس للت اًتمبل هی دٌّذ ، دخبلت داسًذ

هٌظوی ّبی ضشثبى للت هی تَاًٌذ دس ّش 

 65سٌی سخ دٌّذ ، اهب دس سٌیي ثبالتش اص 

الجتِ تمشیجب توبم . سبل شیَع ثیشتشی داسًذ

افشاد ثضسگسبل همذاسی ًب هٌظوی ضشثبى 

 . للت داسًذ

 عالئم شایع آریتمی کذامىذ ؟

ایي حبلت سثطی : احسبس ضشثبى للت  -1

ثِ ًَع ًب هٌظوی ًذاسد ٍ هوىي است دس 

اثش جبافتبدى ضشثبى للت ، تٌذ ثَدى 

ضشثبى ، وٌذ ثَدى ضشثبى ٍ یب تغییش 

 . ًبگْبًی دس ضشثبى للت  سخ دّذ

 تٌگی ًفس  -2

 غش وشدى یب ضعف وشدى ًبگْبًی  -3

 . غبلجب ثذٍى عالهت است  -4

 

 

 علت آریتمی َای قلبی چیست ؟  

للجی هثل تت  ّبی  ى ، ثیوبسیآاص هْن تشیي علل 

 ثیوبسی ّبی هبدسصادی للجی . هی ثبشذ سٍهبتیسوی 

،وبسدیَهیَپبتی ، سبثمِ حولِ للجی ، التْبة عضلِ للت ، 

ثیوبسی ّبی غذد دسٍى سیض خصَصب ثیوبسی ّبی تیشٍئیذ ٍ 

غذد فَق ولیَی، اختالل آة ٍ الىتشٍلیت خصَصب تغییش دس 

غلظت پتبسین خَى ، اثشات جبًجی ثعضی اص داسٍّب هثل 

 ،( ادساس آٍسّب ) دیگَوسیي ، داسٍّبی هحشن ٍ دیَستیه 

هصشف ثیش اص حذ ثعضی اص داسٍّب ٍ هَاد  هثل داسٍّبی ضذ 

افسشدگی ، هبسی جَاًب ٍ وَوبئیي اص علل دیگش آسیتوی ّبی 

ثعذ اص عول جشاحی لفسِ سیٌِ یب للت ًیض .  للجی هی ثبشذ

 . هوىي است آسیتوی دیذُ شَد

 

 

 

 

 

چٍ عًاملی خطز بزيس آریتمی َای قلبی را 

 افشایش می دَذ ؟ 

 استشس ، ثیوبسی ّبی هضهي ولیَی ، ثبال ثَدى فشبسخَى ،
ثسیبسی اص ثشخی اص داسٍّب هثل وبفئیي ، آهفتبهیي ّب ٍف سهص

داسٍّبی ضذ سشفِ ٍ سشهبخَسدگی ، سیگبس وشیذى ، 

 .خستگی ، وبس صیبد یب ووجَد خَاة 

آریتمی َا ممکه است چٍ عًارضی  داشتٍ 

 باشىذ ؟ 

، ًبسسبئی احتمبًی للت ، هشي دس اثش ایست للجی غش وشدى 

، تشىیل لختِ دس للت  (دلیمِ  3-6ثیش اص ) طَل وشیذُ 

وِ ثب حشوت دس جشیبى خَى هَجت هسذٍد شذى  سشخشي 

 . ّب دس ًمبط دیگش ثذى هی شَد

 چگًوٍ می تًان آریتمی را تشخیص داد ؟ 

 24ٍاس للت ى) ًَاس للت ، استفبدُ اص دستگبُ َّلتش ثب گشفتي  

عىسجشداسی اص ) ، اسىي سادیَ اوتیَ ، آًژیَ گشافی ( سبعتِ 

ٍ (سي ّب ثب اشعِ ایىس ٍ تضسیك هبدُ حبجت دس سي ّب 

للجی اص طشیك خَى  ثِ تشخیص اًذاصُ گیشی آًضین ّبی 

  .   آسیتوی ّب ووه هی وٌذ

 

 

 


