
 نارسایی قلبی چیست؟

نارسایی قلبی زمانی اتفاق می افتد که بهه لیه ه              

اختالل عملکرل قلب قالر به تام ن جریان خهنن          

کافی برای برآورلن احت اجات اعضها و بهافه             

 های بدن نباشد.

 عالئم و نشانه های نارسایی قلبی :

تنگی نفس به هنگام لراز کش دن و تنگی نفهس          

حمله ای شبانه، سهرفهه خشها یها مهر هن ،                

خستگی، اضطرا  تعریق و بی قهراری  کهبهنل             

شدن یب ها و ناخن ها، پنسه  سهرل و رنه               

پریده، ورم لس  ها و پاها، بی اشتهایی و تههن            

استفراغ، ضعف، شب الراری و افزایش وزن بهه         

 لی   تجمع مایعات لر بدن

 :فعالیت و استراحت

لر مرحله شدید ب ماری لر  نل روز اسهتهراحه              

کافی لاشته باش د و لر زمهان اسهتهراحه  بهرای                 

کاهش تنگی نفس بهتر اس  لر حای  ن مه نشستهه          

 یا نشسته قرار بگ رید.

 

پس از بهتر شدن ب ماری، فهعهایه ه  خهنل را بهه                   

آهستگی شرو  کن د و کم کهم آن را افهزایهش                

 01تا    01له د. برای مثال فعای   روزانه خنل را از        

 لق قه برسان د. 01تا  01لق قه شرو  و به 

برای جلنگ ری از سرگ جه به آهسهتهگهی ته ه ه هر               

 وضع   له د و از حای  نشسته به ایستاله لر آی د.

 

پس از هر بار فعای   کمی استراح  نه هز لاشهتهه               

 باش د.

از قرار گرفتن لر هنای خ لی سرل و یا خ لی گهرم            

خنل لاری کن د و لر هنای سرل ب نی و لهان خهنل       

 را با شایگرلن بپنشان د.

از حم  بار سنگ ن، فعای   شدید و ورزش ههای            

 رقابتی اجتنا  کن د.

 

 رژیم غذایی:
           .لر غذاهای خنل از نما کمتر استفاله کنه هد

از مصرف غذاهای حاوی نما فراوان مهانهنهد          

گنش  های آماله، غذاههای کهنهسهرو شهده،             

سنس س، همبرگر و اننا  سس ها و بهعهضهی             

 پن رها اجتنا  کن د.

           تعدال وعده های غذایی خنل را ب شتر و حهجهم

 آن را کم کن د.

                از مصرف منال محرک مانهنهد قهههنه  هایهی

 ننشابه و ایک  بپره زید.

                    با تنجه به وضعه ه  خهنل و نهزهر پهزشها

محدولی  مصرف مایعات را رعای  کنه هد و          

مصرف مجاز روزانه یا ی تر تا حهداکهثهر لو            

 ی تر باشد.

              جه  بررسی حجم مایعات بهدنهتهان ههر روز

صبح لر یا ساع  مشخص پس از تهخهله هه             

 مثانه، وزن خنل را کنترل و یالاش  کن د.

          بسته به نن  لاروی الرار آوری که مصرف می

کن د ممکن اس  یا رژیم غذایی با پتهاسه هم           

 کم یا زیال به شما تنص ه شنل.

   وعهده لر     1تا  0مصرف م نه و سبزیجات تازه

 روز تنص ه می شنل.



 درمان:

 استراح  و فعای   منزم 

 رعای  رژیم غذایی 

 رعای  مصرف نما و مایعات 

  مصرف منزم لاروها و تنجه به تنص ه

 پزشکان

 لر مناقع ن از جراحی 

 

 

 

 

 

 

 نکات مهم:
 مصرف لاروها لق ق و  بق نزر پزشا باشد. -0

 ویزی  به  نر منزم و  بق لستنر پزشا باشد. -0

 در چه صورت به پزشک مراجعه کنید؟

لر صنرت لاشتن تنگی نفس و خلط صنرتی،  بهی   

 0/0قراری، بی اشتهایی، افزایش وزن بهه مه هزان              

ک لنگرم لر عرض یا هفته، تنگی نهفهس حه هن             

فعای  ، سرفه مقاوم، تنرم پاها و شب الراری حتما         

 به پزشا مراجعه کن د.

 

 منبع:

قلب و عروق ،  پرستاری لاخهلهی و جهراحهی ،رونهر و                   

( ، ترجمه : س د مسلم مههدوی شهههری و          0102سنلارث )  

 لیگران ، تهران ، جامعه نگر

 10001110-0شماره تلفن ب مارستان :

 نکات منرل تنجه شما مدلجنی گرامی :

0- 

0- 

0- 

1- 

 بسمه تعایی

 
 لانشگاه علنم پزشکی و خدمات بهداشتی و لرمانی گ الن

 اله جان لکتر پ روزب مارستان 

 

 نارسایی قلب

 

 آموزش به مددجو

 

 کم ته آمنزشی ب مارستان لکتر پ روز
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