
                                                                          FM-10-64٢از  ١ صفحه                                                                              
     

 

مركز آموزشي،حتقیقاتي و درماني قلب 
 و عروق شهید رجائي

 

   

  نارسائي قلب           :عنوان   
  

سال و باالترنارسائي  ٦٥ازشایعرتین علل مراجعه به بیمارستان ها در افراد 
 .افراد بسیاري با نارسائي قلب زندگي مي كنند. قلب مي باشد 

در پمپ كردن كـايف خـون بـراي رفـع      نارسائي قلب بدنبال عدم توانایي قلب
كه باعـث بـزرگ شـدن    . نیاز بافت ها به اكسیژن و مواد مغذي اجياد مي شود

 .میشود بدن و ریه هاقلب و جتمع مایعات اضايف در
  : عالئم
 تنگي نفي به ویژه هنگام دراز كشیدن و تنگي نفس هاي شبانه -
خسـتگي ،  سرفه هاي خشك یا مرطوب ، خلط كـف آلـود و صـورتي رنـگ ،      -

ناخن ها ، پوست سرد اضطراب ، تعریق ، بي قراري ، سیاه شدن لبها و 
 .و رنگ پریده 

 ورم دستها و پاها و ساق پا -
 بي اشتهایي ، هتوع ، استفراغ، ضعف و شب اداري  -
 افزایش وزن بعلت جتمع مایع در بدن -

  : سایي قلب علل اجياد نار
 گ هاعدم وجود جریان خون كايف بدنبال انسداد سرخر -
 آسیب عضله قلب بدنبال سكته قليب -
 نقص مادرزادي قلب -
 عفونت قلب یا دریچه هاي قلب  -
 فشار خون باال -

  : درمان نارسائي قلب 
 اسرتاحت  -
 مصرف كم منك و سدمي و حمدویت مایعات  -
 جراحي  -
ممكن است داروهایي جهت دفع آب اضايف بنام داروهـاي ادرار آور جتـویز    -

 .شود
  : اران نارسائي قلب نكات آموزشي جهت بیم

سرتاحت كايف داشـته باشـید و شـبها    در طول روز ا سبراي كاهش تنگي نف -
درجه باال بیاورید و به حالت نیمـه نشسـته و    ٤٠تا  ٣٠را  ختتیز سرن

 .یا نشسته خبوابید
درصورتي كه درحالت دراز كش دجار تنگي نفس مي شوید لبه ختت بنشینید  -

ختـت   رها و سـرخود را روي میزكنـا  و پاها را آویـزان مناییـد و دسـت   
 .قراردهید

براي جلوگريي از سرگیجه آهسته تغیري وضعیت دهید و به آرامي ازحالـت   -
 .نشسته بایستید

 .پس از هر فعالیت كمي اسرتاحت منایید و پشت سرهم فعالیت اجنام ندهید -
مـي  . با توجه به شرایط بیمـاري ، فعالیـت خـود را افـزایش دهیـد       -

حتمل به آرامي پیاده روي ،شنا، دوچرخه سـواري اجنـام   توانید درصورت 
 .دهید

از قرار گرفنت درهواي خیلي سرد ویـا گـرم خـودداري مناییـد و پوشـش       -
 .مناسب داشته باشید و فعالیت خود را در هواي معتدل اجنام دهید

دانشگاه علوم 
پزشكي و خدمات 

،درماني  هبداشيت
 هتران
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مصرف منك و سدمي را حمدود منایید و درزمان پخت غذا از اضافه كردن منـك   -
 .خودداري منایید

مي توانید به جاي منك از آبلیمو ، گیاهان معطر و مركبـات اسـتفاده    -
 .منایید

ازمصرف غذاهاي سدمي باال مثل گوشـتهاي آمـاده و كنسـروها ،سوسـیس و      -
 .ور خودداري كنیدكالباس ، انواع سس ها و ترشیحات و پنريهاي ش

 .مرغ و ماهي ، برنج و سیب زمیين سدمي كم دارند -
، مسهل ها ، شربت ضد سـرفه و  ) شربت معده(داروهایي مثل آنيت اسیدها -

 .بدون جتویز پزشك مصرف نكنید.مسكن ها ممكن است سدمي باال داشته باشند
 .تعدد وعده هاي غذایي را بیشرت ويل حجم وعده هاي غذایي را كم منایید -
 .ازمصرف الكل ، قهوه ، كافئني و سیگار خودداري منایید -
بسته به وضعیت بیماري طبق نظر پزشك میزان مایعـات مصـريف را حمـدود     -

 .منایید
لیرت در روز اجازه مصرف مایعات داشته باشید مي  ٥/١ممكن است كمرت از  -

توانید براي جلوگريي از خشكي دهان  از آبنبات سـفت و آدامـس بـدون    
 ا شستشوي دهان با آب استفاده مناییدقند ی

صبح پس از ختلیه مثانه سرساعت مشخص خودتان را وزن مناییـد و  هر روز  -
ــه  ــزایش وزن روزان ــه   ٩/٠-٤/١اف ــا در هفت ــوگرم و ی  ٣/٢ -٥/٢كیل

 .كیلوگرم رابه پزشك اطالع دهید
با توجه به نوع داروي ادرار آوري كه استفاده مي مناییـد ممكـن اسـت     -

مـوز و  . پتاسیم باال و یا پتاسیم كم به مشا توصـیه شـود    غذاهاي با
مركبات ، سبزجيات برگ سبز ، گوجه فرنگي ، خرما ، زردآلو، هلو اجنـري  

 .و غذاهاي دریایي پتاسیم باال دارند 
  


