جمعية القلب المصرية
EgSC

شعبة كهروفسيولوجية القلب وناظمات القلب الصناعية

ECRA

كيف تصل الينا

"حملة ع ـ ــد نب ـ ـ ــضك"

الثالثاء  5يوليو 2011

من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا
دار الضيافة – جامعة عين شمس
شارع الخليفة المأمون – خلف مستشفى عين شمس التخصصى

ما هو منظم ضربات القلب؟
هو جهاز صغٌر ٌزرع تحت الجلد وٌستخدم النبضات
الكهربائٌة للتحكم فً سرعة وإٌقاع نبضات قلب الطفل.
ٌتكون الجهاز من:

بـ ـ ـرن ـ ــامـ ــج ال ـ ــحفـ ـ ـ ــل

أوال المنظم وهو صندوق معدنً (بطارٌة) وٌقوم ب بث نبضات كهربائٌة الى
عضلة القلب عبراألسالك.

10:30 – 10:00

التجمع والتعارف

11:00 – 10:30

االفطار

ثانٌا األسالك والتً تتصل بالمنظم وتقوم بحمل النبضات الكهربائٌة الً
عضلة القلب.

11:30 – 11:00

فيلم عن الطفل المنظم

متى اعلم أن البطارٌة قد نفذت ؟

12:00 – 11:30

تأليف م .هبه غندور

اذا تكررت نفس االعراض التى حدثت قبل التركٌب.

اخراج أ.د .أشرف مهدى

و لتجنب حدوث هذا ٌجب أن ٌحرص المرٌض على زٌارة العٌادة بصورة دورٌة
ومنتظمة لمتابعة عمل الجهاز بطرٌقة صحٌحة والتأكد من عمر البطارٌة.

تأليف د .رحاب حمدى

هل توجد بعد احتٌاطات للمحافظة على سالمة الجهاز؟

اخراج أ .سعد محمد حسن

ٌنبغى على المرٌض أن ٌمارس حٌاته الطبٌعٌة مع عدم التعرض لصدمات
مباشرة على مكان الجهاز.

أغنية الطفل المنظم

1:00 – 12:00

متابعة المنظمات لألطفال و كيف تتعامل مع طفلك

1:00

الغداء

ما هى األعراض التى قد تؤدى الى تركٌب منظم ضربات قلب؟
 .1حدوث اغماءه اوشبه اغماءه أو تشنجات.
 .2عدم القدرة على القٌام بالمجهود العادي .
 .3وجود بطء شدٌد او اضطراب بضربات القلب.

ملحوظة :قد ال ٌتمكن الطفل من وصف ما ٌشعر به

ٌ .1مكن استخدام الهاتف المحمول.
 .2الزواج والحمل ال ٌؤثر على الجهاز.
ٌ .3حذرالمرورمن البوابات األلكترونٌة أواجراء اختبار الرنٌن المغناطٌسى.

ما هو معنى المتابعة؟
 .1سوف ٌحتاج الطفل الً متابعة منتظمة فً عٌادة منظمات القلب للتأكد من
أن الجهاز ٌعمل بشكل جٌد .وقبل مغادرة المستشفى بعد التركٌبٌ ،تم
إعطاءه أول موعد للمتابعة بعد أسبوع تفك الغرز.
 .2تتم المتابعة فً العٌادة بعد شهرمن العملٌة .ثم تتم المتابعة بعد ذلك كل
 4الً 6شهور أوعند الشعور بأي أعراض.

عند مالحظة هذه األعراض سارع بالتوجه الى الطبٌب.

أ.د .محمد صبحى
رئيس الجمعية

أ.د .وجدى جالل
رئيس الشعبة

أ.د .مرفت أبو المعاطى
مقرر الحفل

