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 دھڑکن قاعدہ بے/اردمیا

 وی کوئی دی دھڑکن یا رفتار دی دل معمول خالف مراد توں ایس تے، طور عام اے۔ بیماری دی دل عام اک دھڑکن قاعدہ بے/اردمیا

 دی دل بغیر دے عالمتاں واضح) فائبرلیشن ایٹریل اچوں، جناں ہین، ہوندی قسماں وکھری دی دھڑکن قاعدہ بے/اردمیا اے۔ صورت

 فوری لئی دے حیاتی ایہہ اگرچہ اے۔ گیا الیا اندازہ دا ہون ایہدے اچ% 1 دے آبادی عام دی کانگ ہانگ ہین۔ مسائل ترین عام( بیماری

 اے۔ کردی وادھا دا خطرہ دوگنا اچ موت تے وادھا گنا تین اچ ہون ناکام دے دل اضافہ، گنا پنج اچ فالج ایہہ اے، نئیں کارن دا خطرہ
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 اے؟ کی دھڑکن قاعدہ بے/اردمیا .1

 اے ہوندا رئیا کر آرام بندہ کوئی جدوں اے۔ صورت وی کوئی دی دھڑکن یا رفتار دی دل معمول خالف مطلب دا دھڑکن قاعدہ بے/اردمیا

 سست رفتار دی دل دے فرد کسے جدوں اے۔ ہوندا باقاعدہ اچ دھڑکن تے اے۔ دھڑکدا مرتبہ 100-60 اچ منٹ ایک تے طور عام دل تے

 واری ودھ توں 100 اچ منٹ اک ہوئیاں کردے آرام یعنی شرح، دی رفتار دی دل تیز دھڑکن؛ گھٹ توں 60 اچ منٹ اک یعنی ہووے،

 معمول شرح دی رفتار دی دل دے بندے اک اوقات، بعض اے۔ سکدی ہو بیماری دی دھڑکن قاعدہ بے/اردمیا نوں فرد ایس تے دھڑکنا،

  اے۔ تی/سکدا ہو متاثر توں فائبرلیشن ایٹریل یا دھڑکناں دی دل قاعدہ بے اوہ اے۔ سکدی ہو قاعدہ بے دھڑکن پر اے سکدی ہو مطابق دے

 

 ہین؟ کی کارکن تے عوامل دے خطرے دے ہون الحق دے دھڑکن قاعدہ بے/اردمیا .2

 ناکام دا دل بیماری، دی کمی دی خون اچ اعصاب دے دل ہائپرٹینشن، بیماریاں، تھائیرائیڈ اچ عوامل دے خطرے مشترکہ لئی دے اردمیا

 ہو وی توں کارن دے اثرات ضمنی دے دوائیاں دھڑکن قاعدہ بے/اردمیا اچ، مریضاں کجھ ہین۔ شامل بیماریاں دی والو دے دل تے ہونا

 اے۔ سکدی جا کیتی نئیں نشاندہی دی عنصر دے خطرے یا کارن کسے دی دھڑکن قاعدہ بے/اردمیا اوقات، بعض اے۔ سکدا

 

 جاوے؟ روکیا کیویں نوں ہون الحق دھڑکن قاعدہ بے/اردمیا .3

 دی تھائیرائیڈ تے طور عام اے۔ اہم عالج مناسب تے تھام روک لئی دے کارکن بنیادی دے اردمیا تے عوامل دے خطرے

 کی گلوکوز گھٹ چکنائی، گھٹ نمک، گھٹ کہ جیویں انداز دا حیاتی مناسب  اے۔ قبول قابل لئی دے عالج میڈیکل بیماری

 بیماریاں دی کمی دی خون اچ اعصاب دے دل تے ہائپرٹینشن خوراک؛ بھرپور توں ریشہ تے غذاواں بخش صحت حامل

  چائیدی۔ اپنانی ورزش مناسب لئی دے تھام روک دی

 

 اے؟ سکدا جا کیتا شناخت نال آسانی نوں عالمتاں دی اردمیا کی .4

 آ پیش عالمتاں دی کمی اچ صالحیت دی کرن ورزش تے پھلنا ساہ تھکاوٹ، غشی، آنا، چکر دھڑکن، تیز دی دل نوں مریضاں دے اردمیا

 دی اعضاء کسے ہوندی محسوس ورگی فالج تے اوکڑاں اچ سکن ویکھ اوکڑ، اچ بولن نوں مریض اچ، صورتحال شدید ہین۔ سکدی

  اے۔ موت اچانک عالمت خوفناک توں سبھ ولوں اردمیا کجھ ہین۔ سکدی ہو عالمتاں دی کمزوری

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 
 

(inatiikaP) ibajPun   /Arrhythmia 
d .iyi2 k t gir  l i.ika  ouk  yikip o   yi2 ki yoioypoC 3 

 

 

 کریے؟ کیویں تشخیص تے تحقیقاں دی ارردمیا .5

 دی دل ولوں دے ریکارڈر ایونٹ یا الیکٹروگرام گھنٹے 24 اوقات بعض اے۔ آلہ تشخیصی اہم توں سبھ الیکٹروکارڈیوگرام

 دے تھائیرائیڈ تے الیکٹروالئٹس تے طور خاص ٹیسٹس، دے خون اے۔ سکدی ہو لوڑ دی کرن نگرانی مدت طویل دی دھڑکن

 ٹریڈمل یعنی تحقیقاں، مزید تے دل اتے، بنیاد دی الیکٹروکارڈیوگرام ابتدائی تے معائنہ جسمانی ہسٹری، ہین۔ الزمی اتے فعل

 اے۔ سکدی ہو لوڑ دی تحقیقاں اتے بنیاد دی کیتھیٹر تے انجیوگرام کورونری CT ٹیسٹ،

  

 اے؟ عالج کی دا اردمیا .6

 دوائیاں مخصوص چائیدا۔ جانا کیتا عالج مطابق ایہدے تے چائیدا لبھنا نوں کارن بنیادی لئی دے اردمیا

 حوالہ تے طور دے دوائیاں اردمیا مانع لئی دے عالج دے اردمیا وکھری تے طور عام دا جناں ہین، موجود

 جناں اے۔ اختیار دا عالج بخش شفا تے مداخلتی اک کاری قطع کیتھیٹر لئی دے اردمیا کجھ اے۔ جاندا دتا

 دے اونہاں ہون، عالمتاں ورگی پین غشی یا آنا چکر تے اے سست شرح دی رفتار دی دل دے مریضاں

 دی رفتار دی دل دی مریضاں جناں پاسے، دوجے اے۔ سکدا جا کیتا غور تے کرن نصب میکر پیس لئی

 جا کیتا غور تے لوڑ دی ڈیفیبریلیٹر کارڈیوورٹر اطالق قابل اے، خطرہ دا موت اچانک تے اے تیز شرح

 اے۔ سکدا

 
 

 ہین؟ کی پیچیدگیاں دی اردمیا .7

 یا کارڈیا ٹیکی وینٹریکیولر اے۔ سکدی ہو پیچیدہ نال ہون ناکام دے دل یا فالج فائبرلیشن، ایٹریل قسم، عام اک دی اردمیا

  اے۔ سکدا بن کارن دا موت دی دل اچانک کے ہو پیچیدہ اے، اردمیا خطرناک جیہڑا فائبریلیشن،

 

 اے؟ جاندی کیتی کیویں نگہداشت دی مریضاں دے اردمیا .8

 کرنی حاصل توجہ طبی فوری نوں اونہاں ہونا، غشی دھڑکنا، تیز دا دل کہ جیویں ہون، عالمتاں آلی دین پتہ دا اردمیا نوں مریضاں جناں

 چائیدا۔ کرانا عالج دا صورتحال طبی اپنی مطابق دے اونہاں نوں مریضاں آلے رکھن عوامل دے خطرے لئی دے اردمیا چائیدی۔
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