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 نفخات القلب عند األطفال

 

 معلومات للوالدين

زء من تهانينا على والدة طفلك. سيتم في األيام القليلة األولى من حياة جميع االطفال حديثي الوالدة اجراء الفحصوات على قلوبهم باعتباره ج

وتساعد هذه الطريقة في التعرف على اية مشاكل            الفحوصات التي يتم اجراؤها على جميع االطفال حديثي الوالدة.                   

 صحية يعاني منها االطفال في مرحلة مبكرة ولضمان حصول طفلك على االختبارات الصحيحة والرعاية الصحية الالزمة لمتابعة حالته.   

 

خة في القلب. ونحن نعلم بأنه يعتبر هذا االمر مثيرا للقلق  تجيب هذه الورقة على األسئلة الشائعة التي قد تساورك إذا تبين بأن طفلك يعاني من نف
    ، ولكن تعتبر االصابة بالنفخات عند حديثي الوالدة امرا شائعا وال يشير بالضرورة الى معاناتك طفلك من اي حالة مرضية تتعلق بالقلب. 

 

خاوف معينة ، فيرجى منك عدم التردد باالستفسار من إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات، أو اذا كان لديك اية م

 طبيبك أو القابلة القانونية.  

 

 في جميع الحاالت، سيشرح الطبيب المعنى المترتب اذا تبين بأن طفلك يعاني من نفخة في القلب وسيجيب على جميع اسئلتك.    

 

 ما هو نفخة القلب؟

 

نفخة القلب هي صوت الخرخرة الذي يستطيع الطبيب سماعه عبر سماعة اذنين الطبيب  والدال على صوت الدم الذي يمر عبر القلب. وعلى 
كلة الرغم من امكانية العثور على هذا التشخيص والذي يطلق عليه عادة النفخة االعتيادية ، فمن الممكن ان يدل هذا االمر ايضا على وجود مش

 ب.في القل

 

ات وتعتبر االصابة بالنفخات بأنه امر شائع بين األطفال حديثي الوالدة حيث تحدث التغيرات عادة في القلب بعد والدة الطفل. وتختفي النفخ 

 عادة 

القلب الضيق جدا أو وجود مع نمو الطفل. في بعض الحاالت، قد يكون سبب نفخة القلب هو عبور الدم ثقب في القلب، أو وجود صمام 
 تسرب في صمام القلب.

 

 ماذا يحدث اآلن؟

 

ساعة، ، فستتم إعادة فحصه لمعرفة ما إذا كانت النفخة قد اختفت بمفردها،  24إذا تبين أن طفلك يعاني من نفخة القلب اذا كان يقل عمره عن 

 وبالتالي لن يتم اجراء المزيد من االختبارات بشكل عام.
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وجود النفخة في القلب لمدة تزيد عن يوم واحد ، فسيقوم الطبيب االختصاصي بامراض القلب عند االطفال بفحص طفلك وقد يطرح إذا استمر 
 عليك المزيد من األسئلة. وقد يتخذ الترتيبات الجراء صورة المسح الضوئي لقلب طفلك.     

 

 ماذا يحدث إذا احتاج طفلك الخضوع الى الفحص الطبي ؟

 

ترتيب اجراء فخوصات بالموجات فوق الصوتية لقلب طفلك، يسمى مخطط صدى القلب، قبل مغادرته  المستشفى أو في وقت الحق قد يتم 
في العيادات الخارجية.        وستظهر هذه الفحوصات هيكل ووظيفة وتدفق الدم في القلب لمعرفة فيما إذا كان يعاني طفلك من مشكلة 

 شر، يشبه اجراء الفحوصات بالموجات فوق الصوتية التي يتم اجراؤها أثناء الحمل، ولن تضر بطفلك.صحية كامنة. إنه اختبار مبا

 

قد يحتاج طفلك إلى الخضوع الى العالج او الحصول على المزيد من الفحوصات أو أن يقوم طبيب القلب االختصاصي بمتابعة حالته اذا تم 
 االشعة على طفلك.     العثور على أي امر مثير للقلق بعد اجراء صور 

 

 ما هي االمور التي يتوجب االنتباه اليها 

 

يتمتع معظم األطفال الذين يعانون من نفخة في القلب بصحة جيدة ، وعلى الرغم من ذلك فيتوجب عليك طلب الحصول على المشورة من 
 ن االعراض التالية::القابلة الصحية أو الزائرة الصحية أو الطبيب العام اذا كان طفلك يعاني من اي م

 

      التعرق أو صعوبة في التنفس، وخاصة اثناء حصول الطفل على رضعات الحليب

        .ازرقاق لون اليدين والقدمين والشفاه أو يصبح لون الجلد مبقعا بألوان غير متشابهة

 التعب الشديد

  العينينتورم في الساقين أو البطن أو حول

   الشحوب

 .سوء التغذية أو سوء النمو

 

 أو الذهاب إلى قسم الطوارئ والحوادث . 999إذا كان طفلك يعاني من توعك صحي شديد ، فيرجى منك االتصال على رقم الهاتف  

 

 هل لديك أي أسئلة أخرى؟

 

على رقم الهاتف:  eerF  ayRRفي مستشفى رويال فري إذا كان لديك المزيد من األسئلة، فيرجى منك االتصال بسكرتارية اطباء األطفال 

 . سيقوم سكرتير طبيب األطفال بترتيب قيام طبيب االطفال باالتصال بك         .2211 7830 020

 

 من المعلومات وللحصول على المزيد 

 

جى منك زيارة موقعنا االلكتروني المزيد من المعلومات حول خدمة حديثي الوالدة في مستشفى رويال فري لندن، فيروللحصول على 

 z/childrens-a-www.royalfree.nhs.uk/services/servicesunits-services/neonatal-على االنترنت: 

 

 

http://www.royalfree.nhs.uk/services/services-a-z/childrens-services/neonatal-units
http://www.royalfree.nhs.uk/services/services-a-z/childrens-services/neonatal-units
http://www.royalfree.nhs.uk/services/services-a-z/childrens-services/neonatal-units
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 للتعبير عن ارائك  

 

ي: إذا كان لديك أية مالحظات على هذه النشرة أو للحصول على قائمة المراجع المتعلقة بهذه النشرة  ، فيرجى منك مراسلة البريد اإللكترون

rf.communications@nhs.net 

 

 وللحصول على هذه النشرة بهيئات مختلفة   

 

يمكنك الحصول على هذه النشرة مطبوعة بالخط الكبير              وإذا كنت بحاجة للحصول على هذه النشرة بشكل او هيئة اخرى ، على 
ر اللغة االنجليزية أو على هيئة صوتية ، فيرجى منك طلب هذا االمر من احد  سبيل المثال بلغة برايل، أو مترجمة الى لغة اخرى غي

 الموظفين.

 

 ومستشفى رويال فري لندن   SHNحقوق الطبع محفوظة للصندوق التاسيسي لخدمة الصحة الوطنية 
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