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م قدمة
يسمى قسم مراقبة القلب كذلك  ،Coronary Care Unitو اختصاره  CCUفي هذا القسم يرقد
المرضى الذين يعانون من شكاوى القلب .في هذا الجناح توجد غرف لشخص واحد وهناك صالة
للتمريض المختلط .يعني ذلك ان هناك نساء ورجال يرقدون هناك.

مراقبة القلب
في هذا القسم يرقد المرضى الذين يعانون من أزمة قلبية والذين يحتاجون الى رعاية إضافية .اإلدخال
في هذا القسم ممكن أيضًا في حاال ت عد انتاا ضراا ت القلب .ببب خخر لدإدخال في هذا القسم هو
ضيق التنفس لكون وظيفة ضخ القلب ال تعمل اشكل صحيح .أخيرا ،يأتي كذلك المرضى الذين يعانون
من الذاحة الصدرية الى قسم مراقبة القلب .الذاحة الصدرية هي ألم في الصدر ناتج عن ضيق الشرايين
التاجية .ليس هناك إصااة انواة قلبية اعد عندئذ.
قد يستغرق األمر اعض الوقت قبل أن تعرف االضبط ببب ظهور تلك األعراض .يتم التشخيص من
خالل اختبارا ت الد واألفال القلبية  ECGواختبارا ت إضافية.
األجهزة
في قسم مراقبة القلب هناك أجهزة طبية حول السرير أكثر من قسم التمريض المنتام .كل شخص يتواجد
في القسم موصل اشاشة مراقبة .يتم ذلك اابتخدا خمسة أقطاب كهراائية مثبتة على صدرك .تاهر
الشاشة إيقاع ضراا ت قلبك وتنفسك.
يمكن توصيل أجهزة وأجهزة أخرى اشاشة المراقبة ،على ببيل المثال األجهزة التي ترصد وتقيس
ضغط الد .

من مرك ز ال مجموعة ت تم مراق بة جم يع ال ب يان ات من شا شة ال مراق بة .أث ناء ف ترة
ب جهاز ال مراق بة ت واجدك ف ي ق سم مراق بة ال ق لب س ت كون مو ص ال .
كما توجد اجانب بريرك مضخا ت قسطرة وريدية ومضخا ت دواء حيث يتم تزويدك اسائل قسطرة
وريدية و أدوية .اذا كان هناك إنذار أو صو ت تنبيه فستأتي الممرضة إليك لتنار ما يحدث. .
في جناح مراقبة القلب  CCUو  Azaيتم ابتعمال كاميرا  CCTاشكل قيابي في مراقبة القلب
ومراقبة الصو ت (أجهزة ابتماع) .تلك الصور واألصوا ت ال يتم االحتفاظ اها .اذا كنت تعترض على
وجود أنامة المراقبة تلك ،فسيتم تعطيلها.

من يعمل في هذا القسم ؟
يعمل في هذا القسم :أخصائيو أمراض القلب  ،مساعدو األطباء (طبيب الصالة الخاص اك)  ،ممرضون
مدراون على مراقبة القلب  ،ممرضون يعملون في هذا التدريب  ،مساعد تمريض  ،بكرتير القسم ،
موظف(ة) الناافة الداخلية  ،قائد الفريق وأخصائي العالج الطبيعي .و هم يحاولون معا جعل إقامتك في
هذا القسم لطيفة اقدر اإلمكان.
يتولى اخصائي امراض القلب المناوب عالجك مؤقتا ،وحتى لو كنت تعالج االفعل من قبل طبيب
أمراض قلب خخر.

الروتين اليومي
الساعة  00:00يتم إيقاظك و بتأخذ الممرضة عينة من دمك اذا لز األمر وبتقو اعمل فيلم للقلب
 ECGوبتحصل على دوائك.
الساعة  07.15اإلفطار
الساعة  08:00إذا لز األمر بتتم مساعدتك في االبتحما والرعاية (في السرير).
بيأتي أخصائي القلب ،وطبيب الصالة الخص اك والممرضة إليك.
0ال ساعة 0:90
الساعة  10.00القهوة\الشاي
وجبة الغذاء
الساعة 12:00

الساعة 13:00
الساعة 14:00
الساعة 18:00
الساعة 20:00
الساعة 22:00

وقت الراحة
الشاي\القهوة
الوجبة الساخنة (اذا كنت ال تتبع حمية غذائية ،يمكنك االختيار من مختلف
الوجبات).
القهوة\الشاي
نقو "اجولة مسائية" في القسم حيث بيكون اإلزعاج اعد ذلك اأقل قدر ممكن.

يتم فحص ضغط الد وتناول السوائل اانتاا .
األدوية
قد تختلف أوقا ت تناول األدوية عن االوقا ت التي اعتد ت عليها في المنزل .حسب حالتك ،بتتلقى الدواء
في األوقا ت التالية :الساعة  07:00و  12:00و  14:00و 18:00و  20.00و 22.00.
يمكن ان تحصل على أدوية أخرى غير تلك التي أنت متعود عليها .هذا راجع الى كون ان صيدلية
المستشفى ال توفر األدوية المعتادة االنسبة لك .بتحصل عندئذ على أدوية اديلة لها انفس المفعول.

االتشاور معك يمكن ان تستعمل دواءك الخاص اك ادال من ابتعمال الدواء البديل من صيدلية
المستشفى.
ممتلكاتك الشخصية
ننصحك في وجود اشياء ثمينة مثل المجوهرا ت ومبالغ كبيرة من المال ان تربلها مع زائريك إلى
المنزل .هناك إمكانية محدودة للحفاظ على ممتلكاتك الشخصية في خزانة مغلقة.

أوق ات ال زي ارة و ت ع ل يمات ال زي ارة
تسري في قسم مراقبة القلب أوقا ت زيارة مختلفة عن قسم التمريض العادي.
يمكنك ابتقبال الزوار كل يو من الساعة  13:00الى الساعة .19:30
يمكن لزائريك التحديد و االتفاق فيما اينهم للقدو للزيارة اشكل متفرق اقدر اإلمكان.
أيادي نظيفة
قد يكون هناك مرضى حسابون جدا للعدوى في قسم مراقبة القلب .لذلك فإننا نبذل قصارى جهدنا للعمل
اأقصى قدر ممكن من الناافة .نقو اتطهير أيدينا االمطهرا ت قبل واعد كل اتصال االمريض.
نطلب منك كزائر االشتراك في ذلك .عند مدخل القسم مباشرة يوجد جهاز مطهر أزرق لأليدي .نطلب
منك ابتخدا هذا المطهر عندما تدخل القسم وعندما تغادره.
لضمان حصولك كمريض على قسط كاف من الراحة ،نطلب من زوارك من ان يلتزموا االقواعد التالية:
 يسمح ازائرين اثنين في نفس الوقت لكل مريض كحد أقصى .يسمح االتبديل و لكن قم اذلك اأقل ما
يمكن .التبديل مسبب لعد الهدوء و متعب االنسبة لك وللمرضى اآلخرين.
 تكون زيارة األطفال اسن أقل من  14بنة ممكنة فقط االتشاور مع الممرضة.
 ال يسمح ااألزهار و النباتا ت في القسم اسبب خطر العدوى.
 يسمح لك باستخدام هاتفك الجوال نطلب منك إسكات صوت الهاتف او جعله منخفضا جدا .اذا
كنت ترقد في الصالة ،نطلب منك تحديد المحادثات الهاتفية من أجل هدوء المرضى اآلخرين.



س ي ت ع ين ع لى ال ممر ضات االع ت ناء ب ك ب ان تظام .ي جب ع لى زوارك ع ندئ ذ
االن تظار خارج ال غرف ة.




ال يمكنك ابتعمال المرحاض ألنك مراوط اشاشة المراقبة .بتحصل على قعادة او مبولة.
اذا كنت تخضع للفحوصا ت الطبية مثل الموجا ت فوق الصوتية ،يجب على زوارك ان ينتاروا في
البهو أو أن يذهبوا الى الطااق السفلي لشرب شيء ما.

المعلومات ومسؤول االتصال
نحن نجد أن من المهم ان يتم إاالغ المرضى و أفراد أبرهم المريض و مسؤولي اتصالهم اشكل جيد.
بيمنحك الممرض المكلف ااالعتناء اك أو اأحد افراد عائلتك أو شريك حياتك وبيقد لهم شروحا ت
حول العالج وحالة المريض.
يمكن لعائلتك طرح ابئلة على الممرض حول حالتك خالل باعا ت الزيارة .تبلغ عند دخولك الى
المستشفى من هو مسؤول االتصال .بيتم االتصال امسؤول االتصال من قبل الممرضة فقط عند
الضرورة .يمكن لمسؤول االتصال ان يتصل انفسه اقسم مراقبة القلب.
من األحسن ان يجري االتصال ال هاتفي عبر مسؤول اتصال واحد ،وإال فان طاقم التمريض بيتلقى
مكالما ت هاتفية أكثر من الالز  .كما أن ذلك بيحمي خصوصيتك .إن القصد هو أن يبلغ مسؤول
االتصال هذه المعلوما ت الى أفراد العائلة.
اذا كنت ترغب في الكال مع طبيب القسم ،يمكن أن تخبر الممرض اذلك .و بيقو هو أو هي اتحديد
موعد لك.
التدخين
ال يسمح اعد اآلن االتدخين في مستشفانا أو في محيطه .يسمح في موقع دوردوايك االتدخين فقط في
مكان وقوف السيارا ت المركزي في الخارج (مقاال المستشفى) .إن مكان وقوف السيارا ت في موقعي
بليدريخت و زوايندريخت خال تماما من التدخين .يسري اإلجراء على الجميع :المرضى و الزوار و
الموظفين.

ت قرأ أك ثر حول ذل ك ف ي ال م ن شور "مرح با ب ك ف ي م س ت ش فان ا" و "اإلدخ ال ف ي
ق سم ال تمري ض" و "مرح با ب ك ف ي ال ع يادة ال خارج ية".
وقوف السيارات
إذا رقد قريبك لفترة أطول في المستشفى ،فمن الممكن إيقاف السيارة مقاال تعريفة وقوف أرخص .إذا
كنت مهت ًما اهذا ،يمكنك إاالغ الممرضة اذلك.

ختاما
يستعمل جناح مراقبة القلب معلوما ت المرضى اهدف الحفاظ على جودة الخدما ت
والبحوث يتم ابتعمال تلك المعلوما ت و التعامل معها اشكل مجهول االبم .اذا كان
لديك اعتراض على ذلك فيمكنك ان تبلغ الطبيب او الممرض عن ذلك.

يبذل موظفو قسم مراقبة القلب قصارى جهدهم لضمان أن تجري العناية اك وتوجيه أحبائك اسالبة
اقدر اإلمكان.
اذا كانت عندك أبئلة حول هذا المنشور اعد قراءته ،يمكنك ،خالل اإلدخال في المستشفى ،دائما
االتصال اأحد الممرضين أو الممرضا ت.
رقم هاتف قسم مراقبة القلب هو )078) 654 13 54 :
أو .654 14 25
اذا كانت عندك شكوى او اقتراح ،فال تترد في ملء البطاقة الحمراء .بنبذل قصارى جهدنا لتحسين ذلك.
اذا كنت راضيا ،فلدينا اطاقة خضراء لذلك.
إن كل ردود فعلك مرحب اها!
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