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 اقذايات قثم اس تؼثیّ پیض يیکز

  يًکٍ اطت تؼضی اس دارْٔای ػًا تطٕر يٕقت

 .قطغ ػَٕذ

  ٔ ٌيؼًٕالً تزای چُذ طاػت قثم اس ػًم اس خٕرد

 .َٕػیذٌ تایذ پزْیش ػٕد

  ٌٕيًکٍ اطت تزای تؼضی آسيایؼات اس ػًا خ 

 .گزفتّ ػٕد

  يْٕای طیُّ تایذ تزاػیذِ ػَٕذ ٔ قثم اس ػًم

 .تایذ اطتحًاو اَجاو گیزد

  یک آَژیٕکت جٓت تشریق طزو ٔ دارٔ در دطت

 .ػًا تؼثیّ يی گزدد

  ُّپیض يیکز يؼًٕالً در طًت چپ ٔ تاالی طی

اگز چپ دطت ْظتیذ یا تّ ْز . تؼثیّ يی ػٕد

دنیم تًایم داریذ کّ پیض يیکز در طًت راطت 

 تا پشػک يؼٕرت تؼثیّ آٌتؼثیّ ػٕد قثم اس 

 .کُیذ
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چزا پیض يیکز يی گذاریى؟ 

 
گر ضربان قلب شما به حدی کند باشد که منجر به سرگیجه، ا

خستگی، غش، تنگی نفس و یا از دست رفتن هوشیاری 
پیس . شود شما ممکن است به پیس میکر نیاز داشته باشید

میکر به شما کمک می کند تا یک ضربان قلب طبیعی داشته 
 . باشید

 
إَاع يختهف پیض يیکز 

ساده ترین نوع پیس میکر را پیس میکر تک حفره ای 

(Single Chamber)  می نامند زیرا آنها از طریق یک

تنها به یک حفره قلب که معموالً بطن راست می  (سیم)لید 

 .باشد متصل می شوند

دو لید  (Dual Chamber)پیس میکرهای دو حفره ای 

دارند که معموالً یکی در دهلیز راست و دیگری در  (سیم)

این پیس میکرها قادر به تحریک . بطن راست قرار میگیرد

می شوند که قلب بصورت  دو حفره هستند و سبب

در این حالت، مشابه یک ضربان . فیزیولوژیک تری کار کند

 .عادی، ابتدا دهلیزها و بعد بطن ها ضربان خواهند داشت

 Triple Chamber)ػضی اس پیض يیکزْا طّ حفزِ ای ب

or Biventricular)  َّايیذِ يی ػَٕذ ٔ دارای ط

یکی اس طیى ْا در دْهیش راطت، یکی در . ْظتُذ (طیى)نیذ 

در ایٍ َٕع . تطٍ راطت ٔدیگزی در تطٍ چپ قزار يي گیزد

پیض يیکز، ضزتاٌ تطٍ راطت ٔ چپ تطٕر ًْشياٌ ؿٕرت 

يیگیزد ٔ در تیًاراَی کّ يثتال تّ َارطائی قهثی ػذیذ ْظتُذ 

ایٍ َٕع پیض يیکزيی تٕاَذ تّ افشایغ کارآئی قهة ْى کًک 

 .کُذ
  

پشػک ػًا تا تٕجّ تّ طٍ، ػزایظ قهثی ٔ تیًاری سيیُّ ای 

ػًا تـًیى يی گیزد کّ کذايیک اس ایٍ إَاع پیض 

 .يیکز تزای ػًا يُاطة تز اطت
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يیشاٌ ضزتاٌ قهة ػًا در طٕل رٔس يًكٍ اطت گاْي تّ 

در حال . طزػت سیاد ػذِ ٔ یا گاْي تّ ػذت كى ػٕد

خٕاب ٔ اطتزاحت يیشاٌ ضزتاٌ كاْغ ٔ در حیٍ ٔرسع 

تؼذاد ضزتاٌ  .ٔ ْیجاٌ يیشاٌ ضزتاٌ قهة افشایغ يییاتذ

قهة ػًا جٓت تأيیٍ خٌٕ يٕرد َیاس تذٌ ُْگاو فؼانیتٓاي 

سياَیكّ قهة ػًا قادر تّ تُظیى تؼذاد . يختهف تغییز يیكُذ

ضزتاٌ يٕرد َیاس تا فؼانیت تذَي َثاػذپیض يیكز 

تا تٕاَایي افشایغ ضزتاٌ در پاطخ  (ضزتاَظاس یا تاطزي)

.  تّ فؼانیت يیتٕاَذ تؼذاد ضزتاٌ يٕرد َیاس را تأيیٍ كُذ

 پیض يیکز چیظت؟

يیتٕاَذ کُذی ضزتاٌ " تاطزی قهة"پیض يیکز یا ًْاٌ 

قهة را تؼخیؾ دْذ ٔ تا فزطتادٌ جزیاٌ انکتزیکی یک 

پیض يیکز اس . ضزتاٌ طثیؼی ٔ يُظى را يجذدا تزقزار کُذ

قطؼات کٕچک کايپیٕتزی ٔ یک تاطزی کٕچک ٔنی تا 

 .طٕل ػًز طٕالَی تؼکیم ػذِ اطت

پیض يیکز در سیز پٕطت قظًت فٕقاَی طیُّ ٔ گاْی در 

پیض يیکز قادر تّ ایجاد . سیز پٕطت ػکى تؼثیّ يی ػٕد

ایٍ جزیاٌ انکتزیکی اس طزیق . جزیاٌ انکتزیکی اطت

گفتّ يي  (Lead)" نیذ"طیًٓای يخـٕؿی  کّ تّ آَٓا 

ػٕد ٔ در داخم قهة قزار يی گیزَذ تّ ػضهّ قهة ْذایت 

ایٍ طیًٓا ًْچُیٍ . يی ػٕد ٔ تاػث ایجاد ضزتاٌ يیؼٕد

تّ پیض يیکز کًک يی کُُذ تا اس چگَٕگی ضزتاٌ قهة 

آگاِ ػذِ ٔ تتٕاَذ در يٕقغ َیاس جزیاٌ  انکتزیکی السو را 

 . تفزطتذ
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 اقذايات حیٍ تؼثیّ پیض يیکز

 
  يؼًٕال تزای تؼثیّ پیض يیکز َیاس تّ تیٕٓػی

ػًٕيی ٔجٕد َذارد ٔ تی حظی يٕضؼی کافی اطت، 

ايا يی تٕاٌ اس دارْٔای آراو تخغ ٔ ضذ درد 

تشریقی اطتفادِ کزد تا تیًار در طی ػًم در خٕاب 

 .يالیًی تاػذ

  در طی تؼثیّ پیض يیکز فؼارخٌٕ ػًا تطٕر يذأو

اَذاسِ گیزی خٕاْذ ػذ،  

   يیشاٌ اکظیژٌ خٌٕ تطٕر يُظى کُتزل يی ػٕد

  ضزتاٌ قهة ػًا اس طزیق طیى ْایی کّ تّ پٕطت

 .ػًا يتـم يی ػَٕذ تطٕر دقیق کُتزل يی ػَٕذ

  تؼذ اسایُکّ َاحیّ ػاَّ ٔ طیُّ تا يحهٕل ضذػفَٕی

تًیش ػذ پٕطت آٌ َاحیّ تٕطظ پشػک تیحض خٕاْذ 

 طاَتی يتز در پٕطت 4 تا 2طپض ػکافی تطٕل . ػذ

تؼذ تا پیذا کزدٌ یک طیاْزگ . ایجاد خٕاْذ ػذ

تّ داخم قهة ْذایت خٕاْذ ػذ ٔ  (طیى)يُاطة، نیذ 

تا اطتفادِ اس اػؼّ ایکض، َٕک طیى در يحم يُاطثی 

قزار گزفتٍ طیى در قهة .  در قهة قزار خٕاْذ گزفت

 . را ػًا احظاص َخٕاْیذ کزد

  تؼذاس قزاردادٌ طیى ْا در قهة، ػًهکزد آَٓا تٕطظ

در ؿٕرت يُاطة . دطتگاْی خاؽ تزرطی يی ػٕد

تٕدٌ ػًهکزد آَٓا، یک جیة کٕچک در سیز پٕطت 

ایجاد يی ػٕد ٔ تؼذ اس اتـال طیى ْا تا پیض يیکز، 

 .آٌ را در جیة قزار يی دُْذ
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 تؼثیّ پیض يیکزتؼذاس اقذايات 
 در .دارْٔای قثهی خٕدراياَُذ گذػتّ يـزف کُیذ

 يزاجؼات تؼذی ًْیؼّ دارْٔایتاٌ راًْزاِ

يؼًٕال پشػک تزای یک ْفتّ پض استؼثیّ .تیأریذ

 .پیض يیکز تزای ػًا آَتی تیٕتیک تجٕیش يی کُذ

 سخى را تظیار تًیش َگّ داریذ. 

 48 طاػت تؼذاس ػًم جزاحی يی تٕاَیذ اطتحًاو 

ْز رٔس یک دٔع کٕتاِ تگیزیذ ٔ يحم پیض . کُیذ

 .يیکز را تا آب ٔ ؿاتٌٕ تّ آرايی تؼٕئیذ

  تّ يحم  (پًاد، پٕدر، رٔغٍ یا نٕطیٌٕ)ْیچ چیش

پاَظًاٌ السو َیظت، تگذاریذ تّ سخى ْٕا . سخى ًَانیذ

 .تزطذ

  طاػت تؼذاس 24تاسٔی طزف تؼثیّ پیض يیکز را تا 

ػًم حزکت َذْیذ ٔنی تؼذ اس آٌ تایذ تاسٔی خٕد را 

تی حزکتی تیغ اس حذ تاسٔ يی . تتذریج حزکت دْیذ

. تٕاَذ يُجز تّ دردَاک ػذٌ يفاؿم کتف ٔ آرَج ػٕد

تا افشایغ تٓثٕدی، تتذریج يی تٕاَیذ دايُّ حزکات 

تاسٔ را افشایغ دْیذ ايا دقت کُیذ کّ تاسٔ را تا دٔ 

 .ْفتّ َثایذ تاالتز اس ػاَّ تثزیذ

  کیهٕگزو را تهُذ َکُیذ5اجظاو طُگیٍ تز اس . 

  ٌپیض يیکز خٕد را در سیز پٕطت حزکت َذْیذ ٔ آ

طؼی کُیذ اس خارج تّ آٌ ضزتّ . را دطتکاری َکُیذ

 .ای ٔارد َؼٕد

 10 ٔ رٔس تؼذ اس ػًم تایذ تزای کؼیذٌ تخیّ ْا 

 . يزاجؼّ کُیذپشػک خٕدتاسدیذ يحم پیض يیکز تّ 

  کارت يؼخـات پیض يیکز خٕد را در تًاو أقات

 .ًْزاِ داػتّ تاػیذ

در ؿٕرت يؼاْذِ ْز یک اس يٕارد سیز تا پشػک خٕد 

 :تًاص تگیزیذ

  درج38ّتة تیؼتز اس  

  احظاص طزگیجّ، تُگی َفض ٔ یا ْزگَّٕ تغییز غیز

 ػادی در طزػت ضزتاٌ قهة

  اگز يحم تؼثیّ پیض يیکز قزيش، يتٕرو، گزيتز اس

طثیؼی ٔ یا دردَاک تٕدِ ٔ یا اس آٌ تزػح خارج 

 .ػٕد

  ػالئًی کّ تا تؼثیّ پیض يیکز تزطزف ػذِ تٕد

 .ظاْز ػَٕذ" يجذدا

 :اس يٕارد سیز دٔری کُیذ

  قٕص انکتزیکی جٕع کاری ،دطتگاِ ْایی کّ قذرت

آُْزتایی قٕی دارَذٔیا جزیاٌ انکتزیکی تّ داخم تذٌ 

 .يی فزطتُذ
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: تٓیّ ٔتُظیى

گزِٔ ارتقای طاليت ٔ آيٕسع تّ تیًار تیًارطتاٌ يٓزاد 

 1401دي ياِ :تاریخ تاسَگزی

 

 

 

راهنمای مراقبت پس از 

 تعبیه پیس میکر


