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 االجتثاث عن طريق عالج القلبي   الشذوذ الكهربائي والقلب  اضطرابات نظمعالج 

 نموذج الموافقة غير الرسمية

 

( أو الحاالت الشاذة الكهربائية عن طريق النبضات المبتسرةالقلب أو نظم بعض اضطرابات النظم )تسارع  إزالةتتمثل هذه التقنية في 

 (،طريق تطبيق درجة حرارة عالية في معظم األحيان )االجتثاث بتيار التردد الالسلكي و ذلك عن القلب،الكي لمناطق معينة داخل 

 .أو درجة حرارة منخفضة جدا )االستئصال بالتبريد(

يتّم القيام بضرر محدود في طبقة ن هذا العالج فعااًل في معظم الحاالت. يكو القلب، اضطراب نظمالمعتادة ووفقًا لنوع  الحاالتفي 

مع نهايات توفر الطاقة وتخلق اآلفات المرغوبة(. يتم  معزول،)كابل كهربائي  محجاج خاص  )نقاط الكي( باستخدام من عضلة القلب

 :. خالل هذا التدخلالنّظمضطراب افي ا متسبّبةتم تحديدها مسبقًا على أنها قد  في منطقة  هذه العمليّةإجراء 

 .من الضروري أن تكون صائماً ، مستلقياً على طاولة لألشعة تقع في غرفة مجهزة بشكل خاص  -

الفخذ أو الرقبة أو الصدر. يتم وضعها في القسطرة تحت التخدير الموضعي عن طريق ثقب الوريد أو الشريان مسابر يتم إدخال  -

 .اإلشعاعية المراقبةداخل تجاويف القلب تحت 

 .قد يكون التخدير الموضعي ، مقترنًا أحيانًا بعالج مهدئ ، كافياً ، لكن قد يكون من المفيد في بعض األحيان إجراء تخدير عام   -

 .الجتثاث. يمكن أن تستمر من ساعة إلى عدة ساعاتمدة التدخل على صعوبة تحديد المناطق التي تتطلب اتعتمد   -

 

 

 الجتثاث  مخاطر؟لهل 

 :بسيطةمعظم المضاعفات 

 .نقطة الثقب في ألم عابرورم دموي ، ت -

 .لصدرباألم عابر  -

هذه  إخالء)صدر( يحتاج في بعض األحيان إلى المحيط بالقلب( أو انصباب جنبي  غشاء)نزيف في ال انسكاب دموّي في التّامور -

ً  الّسوائل  .بشكل عاجل ، بإبرة يتم إدخالها عبر الجلد أو جراحيا

عند إجراء العملية في منطقة قريبة من  ،ت القلبنبضاتنظيم لجهاز  أحيانا غرسالتي تتطلب  القلبّي، اضطرابات التوصيل -

 .البطينين ون ألذينية الّطبيعيّة بين االمسارات الكهربائيّ 

 خارجيّة .القلب التي قد تتطلب صدمة كهربائية نبضاتاضطرابات  -

ما ينجّر عنه احتشاء أحد  الدورة الدموية تسير معالتي يمكن أن  دمويّةطات جلّ تحوادث االنصمام الخثاري من خالل تشكيل  -

 .األعضاء

 .اجراحيّ  تدّخالالتي يتم من خاللها إدخال المجسات والتي قد تتطلب  الّدمويّة لألوعية أضرار -

 القلب.  اتوالشريان األورطي أو صمامأ إلكليليينن انيالشريا أضرار في -

 ؤدي إلى الموت أمر نادر الحدوث. ت ةخطيرمضاعفات خطر حدوث  -

 .النّاجمة عنها المخاطر المضاعفات و لتقليل هذه هاوبعد هاوأثناء العمليّة قبل  الالّزمة  االحتياطات كلّ يتم اتخاذ 

 

 من االجتثاث؟ يرجى حصولهاما هي الفوائد التي 
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لهذا يمكن  ات نظم القلب، وراض والمضاعفات المتعلقة باضطرابيؤدي االجتثاث إلى االختفاء التام أو الحد بشكل كبير من األع

 .أو غير فعالة بشكل كاف لها آثار جانبيّةوائية التي يمكن أن تكون على العالجات الد حتّى القضاءل أو يتقلالن التدّخل م

 

 

 

 

 الموافقة

 و قد. لعمليّةوكذلك اآلثار الجانبية التي قد تحدث أثناء تنفيذ ا المتوقعة،والنتائج  الفحص،لقد تم إخباري من قبل طبيب القلب حول هذا 

 .تمكنت من طرح أسئلة مفيدة وأعطاني إجابات واضحة ومرضية

 

 .وال تشكل تنازالً عن المسؤولية إبالغيّةهذه الموافقة 

 .القيام بهذه العمليّةأوافق على  •

 القيام بهذه العمليّة.ال أوافق على  •

 

  توقيع الطبيب              عهاسم المريض وتوقي

 

 .................. في ..../..../.........

 


