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 فحوصات أمراض القلب لألطفال 
Investigations for Heart Diseases in Children :  

 الفحص إلاكلينيكي ) السريري ( :

خ املشض ي للؼفل ، ًلىم الؼبِب املعالج ببعع الىظائل  تظخعاهبفحص املٍشع ، وكذ ًحخاج إلى لاا بعذ أخز الخاٍس

األاخشي التي حعاعذ في الدشخُص . 

 التي ًجب على الطبيب القيام بها عند الفحص ماًلي :  تاملهممن ألامور 

اوصن الؼفل املٍشع وػىله وجحذًذ  معذٌ همى الؼفل في الفترة العابلت .  -

ت مثل طغؽ الذم وظشعت الخىفغ وظشعت طشباث الللب ووعبت ألاوهسجين في الذم .  - االعالماث الخٍُى

اوجىد حشىهاث أخشي مصاحبت .  -

الصىث الللب وجحذًذ وجىد صىث غير ػبُعي مً عذمه .لاظخماع  -

 أما الوسائل ألاخرى التي حساعد في الدشخيص فيمكن أن حشمل الخالي : 
 

 جخطيط القلب : 

 ، والتي حسجل بملذاس عاٌ مً الخعاظُت املىجاث 
ً
ٌعخبر جهاص جخؼُؽ ههشباء الللب مً ألاجهضة الخعاظت جذا

  عً حالت ول حجشة مً 
ً
الىهشبائُت التي جصذس مً داخل العظالث املحُؼت بذجشاث الللب فخعؼي للؼبِب جصىسا

االدجشاث . 

خخلفت التي ًمىً لللب وهىعُت اطؼشاباث هظام الللب املهلباطاث اجخؼُؽ الللب مفُذ في بُان ظشعت ا هزلً فإن

اأن جصِب الللب 

ا
 أشعت الصدر السينيت : 

مىً بىاظؼتها جحذًذ شيل الللب ودسجت جضخمه ، وهزلً حالت التروٍت للشئخين .  اٍو

ا
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ا

 الفحص الطبي باملوجاث فوق الصوجيت :  

عخالالث وألامشاض املخخلفت التي جصِب الللب ، إر بىاظؼتها ًمىً الفحص ألاهثر أهمُت في حشخُص لاا ٌعخبر هزا

هلباض العظله واسجخائها اسؤٍت الللب ، وجحذًذ هىع العُب أو الدشىه الخللي ، ومعشفت وظائف الللب املخخلفت 

اوهزلً جحذًذ دًىامُىُت الذم داخل حجشاث الللب املخخلفت ، وكُاط ألابعاد . 

ا

ا

ا
 فحص القلب بالجهد : 

م الجشي فىق جشي  توهى عباسة عً سظم جخؼُؽ لعظل الللب بِىما ًلىم الؼفل بعمل مجهىد عظلي عً ػٍش

اههشبائي . 

 ساعت ( : 24 – 42جخطيط القلب ملدة طويلت ) 

عاد الجهاص  مىً أخزه إلى البِذ ، َو مض ي ًىم  بعذعباسة عً جهاص صغير ، مخصل بأظالن جىطع على صذس الؼفل ، ٍو

اأو ًىمين ألخز اللشاءاث التي سجلذ علُه ، ورلً ملعشفت مذي وجىد هبظاث غير مىخظمت أو اسججافاث في الللب . 

 ألاشعت املقطعيت : 

ًمىً بىاظؼتها معشفت ظخخذام الصبغت أو عذمها ( اطُت ) بأشعت ظُيُت مخؼىسة جصىس الللب على شيل ملاػع عشا

ا بالللب ، وهزلً ألاوسام داخل الللب ، وبعع أمشاض الشئت .  تاملخصل جشهُب ألاوسدة والششاًين
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ا
ا

 

 

ا

 :  الخصوير بالرنين املغناطيس ي

ت املخصل تظخعاهًمىً لاا كت بالللب وحجشاث الللب بذ تبالشهين املغىاػِس ي لشؤٍت حشىهاث الششاًين وألاوسدة الذمٍى

خخالغ الذم مً الجهت الِعشي إلى الُمنى والعىغ ان بىاظؼت هزا الجهاص معشفت وعبت فائلت ، وكذ أصبح باإلميان لاا

ا.  ، وجحذًذ وظائف عظلت الللب بذسجت عالُت مً الىفاءة 

ا

ا

ا
ا

ا

 قسطرة القلب : 
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لاطحذي الفحىصاث الهامت في حشخُص الخاالث املعلذة ، إر بىاظؼتها حعخبر اللعؼشة الللبُت إ
ُ
وعبت ألاوهسجين  ج

ش بعذ حلً الصبغت بالغلب  وطغؽ الذم في حجشاث الللب وألاوسدة والششاًين املخصلت بالللب ، بعذ رلً ًخم الخصٍى

ا. 

اوحعمى اللعؼشة بالدشخُصُت وهي مخؼلب طشوسي لجشاحت الللب املفخىح في بعع ألامشاض الخللُت . 

ىب ) أجهضة للفل الثلىب ( وطُم الصماماث ) جىظُع ًمىً عالح بعع أمشاض الللب مثل هىع معين مً الثل

الللب املفخىح ، وحعمى هزه اللعؼشة  جشاحتدون الخاجت إلى إجشاء الصماماث بالبالىن ( بىاظؼت اللعؼشة الللبُت 

 بالعالجُت . 

 

ا


