ّز گًَِ ثیًظوی در ضزثبى طجیؼی للت آریتوی
ًبهیذُ هیضَد .تىبًِّبی الىتزیىی ػضالت للت
هٌجز ثِ ضزثبى للت وِ در ٍالغ ًَػی اًمجبض است
هیضًَذ .ایي تىبًِّبی ػصجی در گزُ سیٌَسی
دّلیشی للت وِ در حفزُ ثبالیی سوت راست للت
ٍجَد دارد ،تَلیذ هیضَد.

 ICDدر ثیوبراًی وِ افشایص ضزثبى للت ثطٌی،
فیجزیالسیَى ثطٌی ٍ هزي للجی ًبگْبًی دارًذ ،هَرد
استفبدُ لزار هیگیزد.
اًذاسُ  ICDهؼوَال در حذ یه لَطی وجزیت است
ٍ اس دٍ لسوت سبختِ ضذُ است:
 صًزاتَر ضزثبى سبس وِ ضبهل ثبطزی ٍ
چٌذیي هذار الىتزًٍیىی است.


سینّبیی وِ لیذ ًبم دارًذ ٍ ثز اسبس ًَع
 ICDهوىي است یه یب دٍ لیذ ٍجَد
داضتِ ثبضٌذ.

ایي گزُ هسئَل تَلیذ ٍ سزػت ضزثبىّبی للت
است .هؼوَال گزُ سیٌَسی دّلیشی ثِ تؼذاد هؼیٌی
ضزثبى تَلیذ هیوٌذ ،اهب ضزثبى للت ضوب ثز اسبس
ًیبسّبی فیشیىی ،استزس ٍ فبوتَرّبی دیگز تغییز
هییبثذ.
 ICDدر افزادی هَرد استفبدُ لزار هیگیزد وِ
ضزثبى للت تٌذ ٍ غیزطجیؼی دارًذ .ایي هسئلِ هٌجز
ثِ اختالل در پوپ وزدى هٌبست خَى تَسط للت ٍ
حتی ایجبد حبلت غص در ثیوبر هیضَد .ثیطتز هَالغ
اس دارٍّب ثزای وٌتزل ایي ضزثبى سزیغ استفبدُ
هیضَد ،اهب در هَاردی وِ دارٍّب هَثز ًجبضٌذ،
پشضه اس  ICDاستفبدُ هی وٌذ.

اهزٍسُ وبضت  ICDیه رٍش ضبیغ ٍ هزسَم ثِ
حسبة آهذُ ٍ ثزخی اس ّ ICDبی جذیذ ٍ وَچىتز
ثب استفبدُ اس رٍش وتتزیشاسیَى ثستِ جبیگذاری
هیضًَذ ٍ ًیبسی ثِ ػول جزاحی للت ثبس ًیست.
ػوَهب ایي ػول ثزای ضوب در حبلت َّضیبری اًجبم
هیضَد ICD .هؼوَال سیز پَست در ًَاحی اطزاف
استخَاى تزلَُ ٍ یب ًبحیِ ووزی جبیگذاری هیضَد.
هؼوَال ًبحیِ لفسِ سیٌِ سیز استخَاى تزلَُ ثی
حس ضذُ ٍ ضوب دردی احسبس ًخَاّیذ وزد .در

ثیطتز هَارد  ICDدر سوت چپ وبر گذاضتِ
هیضَد .لیذّب ًیش داخل للت ٍ یب در سطح آى
جبیگذاری ضذُ ٍ ثِ  ICDهتصل هیضًَذ.
هوىي است در وٌبر  ICDاس دارٍّبی ضذ آریتوی
ًیش استفبدُ ضَد.
سهبًی وِ  ICDوبضتِ ضذ ،لیذّبی آى ضزثبى للت
ضوب را ثزرسی هیوٌذ ٍ در صَرت تطخیص افشایص
ضزثبى للت ثطٌی یب فیجزیالسیَى ICD ،تبریخ ،سهبى
ٍ تؼذاد ضزثبى للت را ثجت وزدُ ٍ یه ضَن ثِ للت
هیدّذ تب ریتن طجیؼی للت ثزلزار گزدد .در ایي
سهبى ضوب هوىي است احسبس لزسش ٍ تپص للت
داضتِ ثبضیذ ٍ یب چیشی احسبس ًىٌیذ .اگز سهبًی وِ
دستگبُ ضَن ٍارد هیوٌذ ،فزد دیگزی در توبس
هستمین ثب ضوب ثبضذ ٍ ضوب را لوس وٌذ ،هوىي
است ٍی احسبس پزش ػضالًی اًذوی داضتِ ثبضذ
ٍلی ایي هسئلِ ثزای آًْب خطزی ًذارد.
ّ ICDبی جذیذ ،ػولىزدی ضجیِ ضزثبىسبس (پیس
هیىز) ًیش دارًذ ٍ در هَاردی وِ تؼذاد ضزثبى للت
پبییي ثبضذ ،تَلیذ ضزثبى هیوٌٌذ.



مراقبت در منزل:


در صَرتی وِ

 ICDدر لفسِ سیٌِ

 ICDیب دریبفت ضَن ،راًٌذگی را هٌغ

جبیگذاری ضذُ ثبضذ ،تب سهبى تزهین هحل
ثزش حزوت ثبسٍ را هحذٍد ًوبییذ.




همیشه کارت شناسایی مبنی بر داشته

اس ثلٌذ وزدى اجسبم سٌگیي ثب دست سوت

دستگاه شوک قابل کاشت درون

وبضت  ICDخَدداری وٌیذ.

قلبی( )ICDرا با خود داشته باشید.

اس ٍرسشّبیی وِ اس طزیك توبس ثِ دستگبُ
وطتی خَدداری وٌیذ.
در صَرت استفبدُ اس

 ICDثبیذ ّوَارُ

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

دستگاه شوک قابل کاشت درون
قلبی
Implantable Cardio Defibrillator
)(ICD

ٍ oجَد ّزگًَِ ػالهت التْبة ،گزهب،
سفتی یب ادم اطزاف هحل ICD

هطىلی ایجبد ًویوٌذ اهب ثبیذ هزالت

 oاحسبس خستگی ثیدلیل،

ٍسبیلی وِ هیذاى هغٌبطیسی یب هیذاى

سزگیجِ ٍ غص

الىتزیىی لَی دارًذ هبًٌذ آًتيّب،

 oاحسبس ضزثبى در گزدى ٍ لفسِ
سیٌِ

هَتَرّبی ثشري ،لَس جَضىبری ٍ
دولّبی ثزق ،ثبضیذ.
ثزای هىبلوِ ثب تلفي ّوزاُ آى را در جْت
15

سبًتیوتزی لزار دّیذ ٍ در هذت سهبى
وَتبُ ،هىبلوِ خَد را پبیبى دّیذ .تلفي
ّوزاُ را در جیت پیزاّي خَد ،رٍی سیٌِ
لزار ًذّیذ.

ثْذاضتی خَد توبس ثگیزیذ:
طَالًی

لَاسم هؼوَل هٌشل اس لجیل هبیىزٍفز ٍ...

هخبلف صًزاتَر در فبصلِ حذالل



در صَرت ثزٍس هَارد سیز حتوب ثب هزالجیي
 oدر صَرت ضَنّبی هىزر ٍ

هزالت هحیط اطزاف خَد ثبضیذ .استفبدُ اس



هیوٌٌذ.


ضوب آسیت ٍارد هیوٌٌذ ،هثل ٍسًِثزداری ٍ


ثیطتز هزالجیي تب  6هبُ پس اس جبیگذاری
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