
نظمی در ضرربن  بیعیری ب رر تری مری     هر گونه بی

هرن  لکک ریکری الترقل ب رر     شود. تکننهننمعده می

منجر به ضربن  ب ر که در ولبع نوالی لنقینض لسر   

هرن  البریی در گرره سعنوسری     شوند. لین تکننره می

ده عز  ب ر که در حفره بنالیی سم  رلسر  ب رر   

 شود.وجود دلرد، توکعد می

هرن  ب رر   توکعد و سررال  ضرربن   لین گره مسئول  

لس . میموال گره سعنوسی ده عز  به تیدلد میعنری  

کند، لمن ضربن  ب ر شمن برر لسرن    ضربن  توکعد می

نعنزهن  فعزیکی، لس ر  و فنک ورهرن  دیررر تیععرر    

 ینبد.می

ICD    گعررد کره   در لفرلد  مورد لسر فنده بررلر مری

منجر  ضربن  ب ر تند و غعربیعیی دلرند. لین مسئ ه

به لخ قل در پمپ کرد  مننسر خو  توسط ب ر و 

شود. بعش ر مولبع ح ی لیجند حنک  غش در بعمنر می

لز دلروهن بررل  کن ررل لیرن ضرربن  سرریع لسر فنده       

شود، لمرن در مرولرد  کره دلروهرن مروار نینشرند،       می

 لس فنده می کند.   ICDپزشک لز 

 

ICD     ی، در بعمنرلنی که لفرزلیش ضرربن  ب رر ب نر

فعیریقسعو  ب نی و مرگ ب یی ننگهننی دلرند، مورد 

 گعرد.لس فنده برلر می

میموال در حد یک بوبی کیری  لسر    ICDلندلزه  

 و لز دو بسم  سنخ ه شده لس :

   ژنرلتررور ضررربن  سررنز کرره شررنم  بررنبر  و

 چندین مدلر لکک رونعکی لس .

 هنیی که کعد ننم دلرند و بر لسرن  نرو    سعم

ICD سرر  یررک یررن دو کعررد وجررود ممکررن ل

 دلش ه بنشند.

یرک رو  شرنیع و مرسروم بره      ICDلمروزه کنش  

هن  جدید و کروچک ر   ICDحسنب تمده و برخی لز 

بن لسر فنده لز رو  ک  ریزلسرعو  بسر ه جنیرر لر      

شوند و نعنز  به الم  جرلحری ب رر برنز نعسر .     می

المومن لین الم  برل  شمن در حنک  هوشعنر  لنجرنم  

میموال زیر پوس  در نرولحی لبررل     ICDشود. می

شرود.  لس خول  تربوه و ین ننحعه کمر  جنیر لر  می

میموال ننحعه بفسه سعنه زیرر لسر خول  تربروه بری     

حس شده و شمن درد  لحسرن  نخولهعرد کررد. در    

در سررم  چررپ کررنر گ لشرر ه   ICDبعشرر ر مررولرد 

شود. کعردهن نعرز دلخر  ب رر و یرن در سر   ت        می

 شوند.م ب  می ICDو به  جنیر لر  شده

هن  ضرد تری مری   لز دلرو ICDممکن لس  در کننر 

 نعز لس فنده شود.

کنش ه شد، کعدهن  ت  ضربن  ب رر   ICDزمننی که 

کند و در صورل تشخعص لفرزلیش  شمن رل بررسی می

تنریخ، زمن   ICDضربن  ب ر ب نی ین فعیریقسعو ، 

به ب ر و تیدلد ضربن  ب ر رل ای  کرده و یک شوک 

دهد تن ری م بیعیی ب رر بربررلر گرردد. در لیرن     می

زمن  شمن ممکن لس  لحسن  کررز  و تر ش ب رر    

دلش ه بنشعد و ین چعز  لحسن  نکنعد. لگر زمننی که 

کند، فررد دیررر  در تمرن     دس رنه شوک ولرد می

مس قعم بن شمن بنشرد و شرمن رل کمرس کنرد، ممکرن      

 ه بنشرد  لس  و  لحسن  پر  التقنی لندکی دلشر 

 وکی لین مسئ ه برل  تنهن خ ر  ندلرد.

ICD  سنز )پرعس  هن  جدید، الم کرد  شیعه ضربن

معکر( نعز دلرند و در مولرد  که تیدلد ضرربن  ب رر   

 کنند.  پنیعن بنشد، توکعد ضربن  می



 مراقبت در منزل:

  در صرررورتی کرررهICD  در بفسررره سرررعنه

جنیر لر  شده بنشد، تن زمن  تررمعم ملر    

 ک  بنزو رل ملدود نمنیعد.بر  حر

    لز ب ند کرد  لجسنم سنرعن بن دس  سرم

 خوددلر  کنعد. ICDکنش  

  هنیی که لز بریق تمن  به دس رنه لز ورز

بردلر  و کنند، مث  وزنهشمن تسعر ولرد می

 کش ی خوددلر  کنعد.

   در صررورل لسرر فنده لزICD   بنیررد همررولره

 مرلبر ملعط لبرل  خود بنشعد. لسر فنده لز 

کولزم میمرول منرزل لز بیعر  مرنیکروفر و...     

کنررد لمررن بنیررد مرلبررر مشررک ی لیجررند نمرری

وسنی ی کره معردل  میننبعسری یرن معردل       

هررن، لکک ریکرری بررو  دلرنررد منننررد تنرر ن   

موتورهرررن  برررزرگ، برررو  جوشرررکنر  و 

 هن  برق، بنشعد.دک 

     برل  مکنکمه بن ت فن همررله ت  رل در جهر

 15لب  مخرررنکن ژنرلترررور در فنصررر ه حرررد 

سررنن عم ر  برررلر دهعررد و در مرردل زمررن   

کوتنه، مکنکمره خرود رل پنیرن  دهعرد. ت فرن      

همرله رل در جعر پعرلهن خرود، رو  سرعنه   

 برلر ندهعد.

  مرنه پرس لز جنیرر لر      6بعش ر مرلبیعن تن

ICD   یررن درینفرر  شرروک، رلننرردگی رل منررع

 کنند.می

  همیشه کارت شناسایی مبنی بر داشتن

ل کاشتتت در   دستتتهاش شتتاب قابتت 

 ( را با خاد داشته باشید.ICDقلبی)

     در صورل بروز مولرد زیر ح مرن برن مررلبیعن

 بهدلش ی خود تمن  برعرید:

o  هررن  مکرررر و  در صررورل شرروک

 بوالنی

o   ،وجود هرگونه القم  لک هنب، گرمرن

 ICDسف ی ین لدم لبرل  مل  

o  دکعررر ،  لحسرررن  خسررر ری بررری

 سرگعجه و غش

o ه لحسن  ضربن  در گرد  و بفس

 سعنه
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