تشخیص نارسایی قلبی
ر نوار قلب

توصیه ها!

ر عکس قفسه ی سینه

 پیروی از دستورات پزشک و مصرف داروها برر
طبق دستور وی.

ر کتتریزاسیون قلبی (آنژیوگرافی عروق قلبی)

 توزین روزانه ی خودتان جهت بررسی افزایر
مایع.

ر اکوکاردیوگرافی
ر مطالعات آزمایشگاهی

عوامل افزایش دهنده ی خطر
.1
.2
.3
.4
.5

سیگار
دیابت
مصرف الکل
چاقی
رژیم غذایی پرچرب و پرنمک

درمان نارسایی قلبی
 استراحت

 مصرف رژیم غذایی سالم حاوی مقادیر انرک
نمک و چربی اشباع و دارای مقکار زیاد فریربرر
باشک و از مصرف غذاهای نمک دار مثل غذا های
کنسروی ،پیتزا ،سوسیس و کالباس و آجریرل
اجتناب کنیک.

 ممکن است جهت تقویت قلب شما  ،پرزشرک

تهیه و تنظیم  :واحک آموزش به بیمار

داروهایی تاویز نمایک و یا جهت دفع آب اضافی

زمستان 89

به شما قرص های دفع آب یا مکر ر ا بکهک.
 داروهای کاهنکه فشار خون و باز کننکه عرروق

خونی
5

معاونت درمان

 برای کاه تنگی تنفس در هنگام استراحت و
خواب ،سر تخت را  ۰۲تا  ۰۲سانتی مرترر برا
ببریک.

 ممکن است در برخی از موارد ،انرارام عرمرل
جراحی ضروری باشک.

گراش

 از مصرف الکل و سیگار اجتناب کنیک.

 دارو ها را حتی اگر احساس بهبودی می کنیرک،
مصرف کرده و میزان آنرا تغییر نکهیک ،مگر برا
مشورت پزشک.

 مصرف کمتر نمک و غذاهای حاوی نمک

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

نارسایی احتقانی قلب

Web site: hospital.Gerums.ac.ir
Tel : 071- 5244 2002-4
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نارسایی قلبی چیست؟
نارسایی قلبی وضعیتی است که در آن ماهیچره ی
قلب به تکریج ضعیف می شود و قادر نیست میرزان
کافی خون را جهت تامین نیاز بافت های بکن پمر
کنک در نتیاه کلیه ها نمی تواننک مایعات اضافی را از
خون دفع کننک و مایع اضافی در بکن تامع می یابک.
افراد بسیاری با نارسایی احتقانی قلب زنکگی مری
کننک.

ابتال به نارسایی قلبی به معنی ایستادن قرلرب از

عالئم نارسایی قلب

ضربان نمی باشک بلکه به این مفهوم است که قلرب
شما به شکل موثری خون را پم

نمیکنک .قلب کار

می کنک اما نیاز بکن به خون و اکسیژن تامین نمری

 تنگی تنفس به ویژه هنگام دراز کشیکن

شود .نارسایی قلبی در صورت عکم درمان بکتر می

 تورم پاها ،مچ پا و ساق پا

شود.
رعایت دستورات پزشک بسیار مهم است و اگرر
شما در شیوه ی زنکگی خودتان تغییرات سالمی را
اناام دهیک ،احساس بهتری داشته و از زنکگی لذت
بیشتری می بریک.

 اختال ت شناختی یا عکم توانایی تفکر صحیح
 خستگی ،احساس بی حالی
 افزای

چه چیزی ممکن است رخ دهد؟


 مایعات بکن افزای

 قلب به انکازه ی کافی خون پم

نتیاه اگر شما هم اکنون مبتال به آن نبوده ایک ،امرا

 مایعات در بکن تامع پیکا کنک.

در معرض خطر ابتال به آن هستیک ،بایک از هرمریرن

 مایعات در ریه افزای

امروز تغییراتی را در شیوه ی زنکگی خودتان جهرت
پیشگیری از آن اناام دهیک.

یابنک که به آن (احتقان

ریوی) گفته می شود.
 بکن خون ،غذا و اکسیژن به انرکازه کرافری

 آسیب به عضله ی قلبی ناشی از حمله ی قلبی
پیشین
 وجود نقص قلبی از زمان تولک
 عفونت قلب و یا دریچه ی های قلب
 پرفشاری خون
 بیماری دریچه ای قلب


دریافت نکنک.
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نکنک.
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عکم اجازه به جریان خون کافی به قلب ناشری
از سرخرگ های دچار انسکاد

یابک و منار به تورم پاها،

مچ پا و ساق پا گردد که (ادم) نامیکه می شود.
سالها طول می کشک تا نارسایی قلب ایااد شود .در

علل نارسایی احتقانی قلب


خون به سیاهرگ ها پس بزنک.

وزن به دلیل احتباس مایع

بیماری عضالت قلبی
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