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 ਆਰੇਥੀਮੀਆ 

ਆਰੇਥੀਮੀਆ ਦਿਲ ਿੀ ਇੱਕ ਆਮ ਦਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਣ ਦਿਲ ਿੀ ਗਤੀ ਜਾਂ ਤਾਲ ਿੇ ਦਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 

ਨੂੂੰ  ਿਰਸਾਉਂਿਾ ਹੈ। ਆਰੇਥੀਮੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਹਾਂ ਿਾ ਹ ੂੰ ਿਾ ਹੈ, ਦਜਸ ਦਵੱਚੋਂ ਆਰਟੀਅਲ ਦਿਿਰੀਲੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ 

ਦਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨ ਮਾਨ ਹੈ ਦਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਵੱਚ ਆਮ ਆਿਾਿੀ ਿਾ 1% ਦਹੱਸਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਦ਼ਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਦਕ ਇਹ 

ਜੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਤਤਕਾਲ ਖਤਰੇ ਦਵੱਚ ਨਹੀਂ ਦਲਆ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜ ਗ ਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਿਾ 
ਿੌਰਾ ਪੈ ਜਾਣ ਿਾ ਖਤਰਾ ਦਤੂੰ ਨ ਗ ਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਿਾ ਖਤਰਾ ਿੋ ਗ ਣਾ ਵੱਧਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। 
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1.      ਅਰੇਥੀਮੀਆ ਕੀ ਹੈ? 

ਅਰੀਮੈਮੀਆ ਦਿਲ ਿੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਗਤੀ ਜਾਂ ਤਾਲ ਿ ੇਦਕਸ ੇਵੀ ਰੂਪ ਨੂੂੰ  ਿਰਸਾਉਂਿਾ ਹ।ੈ ਸਾਧਾਰਣ ਦਿਲ ਿੀ ਧਣਕਨ 60-100 

ਵਾਰ ਪਰਤੀ ਦਮੂੰ ਟ ਹ ੂੰ ਿੀ ਹ ੈਜਿੋਂ ਦਵਅਕਤੀ ਆਰਾਮ ਿੀ ਅਵਸਥਾ ਦਵੱਚ ਹ ੂੰ ਿਾ ਹ।ੈ ਅਤ ੇਇਸ ਿੀ ਤਾਲ ਨੇਮੀ ਹ ੂੰ ਿੀ ਹ।ੈ ਜਿੋਂ ਦਕਸੀ 
ਦਵਅਕਤੀ ਿ ੇਦਿਲ ਿੀ ਧੜਕਣ ਿੀ ਿਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ, ਦਜਵੇਂ ਦਕ 60 ਧ਼ਿਕਨ ਪਰਤੀ ਦਮੂੰ ਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ; ਤੇਜ਼ ਦਿਲ ਿੀ ਗਤੀ, 
ਦਜਵੇਂ ਦਕ 100 ਧ਼ਿਕਨ ਪਰਤੀ ਦਮੂੰਟ ਤੋਂ ਦਜਆਿਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਅਰੇਥੀਮੀਆ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਦਕਸੇ ਦਵਅਕਤੀ ਿ ੇਦਿਲ 

ਿੀ ਆਮ ਧੜਕਣ ਿੀ ਤਾਲ ਅਨੇਮੀ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੂੰ  ਐਕਟੋਦਪਕ ਦਿਲ ਿੀ ਧੜਕਣ ਜਾਂ ਐਰੀਅਲ ਦਿਿਦਰਲੇਸ਼ਨ ਹ ੋ

ਸਕਿਾ ਹੈ। 

  

2.      ਅਰੇਥੀਮੀਆ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋਣ ਦ ੇਕੀ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਕ ਹਨ? 

ਅਰੇਥੀਮੀਆ ਿ ੇਆਮ ਜੋਖਮਕਾਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦਵੱਚ ਥਾਈਰੋਇਡ ਿੀ ਦਿਮਾਰੀ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਈਸਚੈਦਮਕ ਦਿਲ ਿੀ ਿੀਮਾਰੀ, 
ਦਿਲ ਿਾ ਿੌਰਾ ਅਤ ੇਅਤ ੇਵੈਂਲਵੂਲਰ ਦਿਲ ਿੀ ਦਿਮਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਕ ਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਵੱਚ, ਅਰੇਥੀਮੀਆ ਦਿਮਾਰੀ ਲਈ 

ਿਵਾਈ ਲੈਣ ਿ ੇਕਾਰਨ ਿ ਸ਼ਪਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹ।ੈ ਕਈ ਵਾਰ, ਅਰੇਥੀਮੀਆ ਲਈ ਦਕਸ ੇਕਾਰਨ ਜਾਂ ਖਤਰ ੇਿ ੇਕਾਰਕ ਿੀ ਪਛਾਣ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿੀ ਹੈ। 

  

3.      ਅਰੇਥੀਮੀਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

ਅਰੇਥੀਮੀਆ ਿ ੇਜੋਖਮਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਤ ੇਖਤਰ ੇਿ ੇਕਾਰਕਾਂ ਿੀ ਉਦਚਤ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਥਾਈਰਾਇਡ ਿੀਮਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਜ਼ੂੰ ਮਵੇਾਰ ਹ ੂੰ ਿੀ ਹੈ।  ਢ ਕਵੀਂ ਜੀਵਨਸ਼ਲੈੀ ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਘੱਟ ਲੂਣ, ਘੱਟ 

ਿੈਟ, ਘੱਟ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ ਿਾਈਿਰ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਦਸਹਤਮੂੰਿ ਭੋਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈਸੈਦਮਕ 

ਦਿਲ ਿੀ ਦਿਮਾਰੀ ਿੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਢ ਕਵੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। 

  

4.      ਕੀ ਅਰੇਥੀਮੀਆ ਦ ੇਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਕਹਚਾਣ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

ਅਰੇਥੀਮੀਆ ਨਾਲ ਪੀਦ਼ਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਵੱਚ ਧੜਕਣ ਿਹ ਤ ਤੇਜ ਹੋਣਾ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਿੇਹੋਸ਼ੀ, ਥਕਾਵਟ, ਸਾਹ ਚੜਹਨਾ ਅਤ ੇ

ਕਸਰਤ ਸਦਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਵੱਚ ਕਮੀ ਿ ੇਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਿ ੇਹਨ। ਗੂੰਭੀਰ ਸਦਥਤੀਆਂ ਦਵੱਚ, ਮਰੀਜ਼ ਦਵੱਚ ਮਰੀਜ ਿਾ ਗਲਾ ਖਰਾਿ 

ਹ ੋਸਕਿਾ ਹੈ, ਦਿੱਖਣ ਦਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੂੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਿ ੇਹਨ ਜੋ ਸਟਰੋਕ ਿ ੇਸੂੰਕਤੇ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ 

ਮੌਤ ਕ ਝ ਅਰੇਥੀਮੀਆ ਂਿਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਭਆਨਕ ਲੱਛਣ ਹ।ੈ   
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5.      ਅਰੇਥੀਮੀਆ ਦਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਨਦਾਨ ਕਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਇਲੈਕਟਰੋਕਾਰਡੀਆਗਰਾਮ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਨਿਾਨਕਾਰੀ ਟੂਲ ਹੈ। ਕਿ-ੇਕਿੇ 24 ਘੂੰ ਦਟਆਂ ਿਾ ਇਲੈਕਟਰੋਗਰਾਿ ਜਾਂ ਈਵੈਂਟ 

ਦਰਕਾਰਡਰ ਨਾਲ ਦਿਲ ਿੀ ਧੜਕਣ ਿੀ ਲੂੰ ਮੀ ਦਨਗਰਾਨੀ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਿੀ ਹੈ।ਿਲੱਡ ਿੀ ਜਾਂਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 

ਇਲੈਕਟਰੋਲਾਈਟਜ਼ ਅਤ ੇਥਾਇਰਾਇਡ ਿੂੰ ਕਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ੂੰ ਿੇ ਹਨ। ਇਦਤਹਾਸ, ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਅਤ ੇਸ਼ ਰੂਆਤੀ 
ਇਲੈਕਟਰੋਕਾਰਡੀਆਗਰਾਮ ਿੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਦਿਲ ਿੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਟਰੈਡਦਮਲ ਜਾਂਚ, ਸੀਟੀ ਕੋਰੋਨਰੀ ਐਜਂੀਓਗਰਾਮ 

ਅਤ ੇਕੈਥੀਟਰ ਅਧਾਰਤ ਜਾਂਚ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ। 

  

6.      ਅਰੇਥੀਮੀਆ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? 

ਅਰੇਥੀਮੀਆ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਸ ਿੇ ਅਨ ਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ 

ਅਰੇਥੀਮੀਆਆਂ ਿੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਸੇ਼ਸ਼ ਿਵਾਈਆਂ ਹ ੂੰ ਿੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਟਂੀ-ਅਰੇਥੀਮੀਆ ਿਵਾਈਆਂ ਹ ੂੰ ਿੀਆਂ 

ਹਨ। ਕੈਥੀਟਰ ਐਿਲੇਸ਼ਨ ਅਰੇਥੀਮੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਧਕ ਅਤ ੇਉਪਚਾਰਕ ਇਲਾਜ ਿਾ ਦਵਕਲਪ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਜਨਹ ਾਂ 
ਿੀ ਦਿਲ ਿੀ ਧੜਕਣ ਹੌਲੀ ਹੈ ਅਤ ੇਦਜਹਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਚੱਕਰ ਆਉਣਿੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਸਨਕੋਪ ਹ ੂੰ ਿਾ ਹੈ, ਪੇਸਮੇਕਰ ਇੂੰਪਲਾਨਟੇਸ਼ਨ 

ਹ ੂੰ ਿਾ ਹੈ, ਨੂੂੰ  ਇਸ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਿੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਜਨਹ ਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੀ ਦਿਲ ਿੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਅਤ ੇਅਚਾਨਕ ਮੌਤ 

ਹੋਣ ਿਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਨੂੂੰ  ਇਮਪਲਾਨਟੇਿਲ ਕਾਰਡੀਓਵਰਟਰ-ਡੀਦਿਿਰੀਲੇਟਰ ਿੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਿੀ ਹੈ। 

 

7.      ਅਰੇਥੀਮੀਆ ਦੀ ਜਕਿਲਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ? 

ਆਮ ਤਰਹਾਂ ਿਾ ਅਰੇਥੀਮੀਆ, ਐਟਰੀਅਲ ਿਾਈਦਿਰਲੇਸ਼ਨ ਿੇ ਕਾਰਨ ਸਟਰੋਕ ਜਾਂ ਦਿਲ ਿੇਲ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਵੈਂਟਰੀਕ ਲਰ 

ਟੈਚੇਕਾਰਡੀਆ ਜਾਂ ਦਿਦਿਰਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਰੇਥੀਮੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਹ ਾਂ ਜਦਟਲ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਦਜਸ ਿੇ ਕਾਰਨ 

ਅਚਾਨਕ ਕਾਰਡੀਆਕ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ।  

  

8.      ਅਰੇਥੀਮੀਆ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦਜਨਹ ਾਂ ਅਦਜਹੇ ਲੱਛਣ ਹ ੂੰ ਿੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਰੇਥੀਮੀਆ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਦਿਲ ਿੀ ਿਹ ਤ ਤੇਜ਼ 

ਧ਼ਿਕਨ, ਦਸੂੰ ਕੋਪ, ਨੂੂੰ  ਛੇਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ।ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦਜਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਰੇਥੀਮੀਆ ਹੋਣ ਿਾ ਖਤਰਾ 
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ਹ ੂੰ ਿਾ ਹੈ, ਿਾ ਡਾਕਟਰੀ ਹਾਲਤ ਮ ਤਾਿਕ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 
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