
 

 نارسایی قلب

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 50803255150تلفه: 

در ٌّگام راُ رفتي تِ غَرت آّستِ لذم تزداریذ تا اس    •

 خستگی ٍ فطار تیص اس حذ اجتٌاب ضَد. 

السم است تیوار در هَرد اًجام ٍرسش ٍ فعالیت تذًی ٍ  •

ّوچٌیي راتطِ جٌسی اس دستَرات پشضک خَد پیییزٍ    

 کٌیذ.

در طی دٍرُ ّا  استزاحت پاّا  خَد را تِ هٌیویَر    • 

 جلَگیز  اس ادم تاال تثزیذ.

 .در طی رٍس اس جَراتْا  ضذ آهثَلی استفاد کٌیذ •

 زنذگی با نارسایی قلبی:

در حال حاضز ًارسایی للثی، ّیچ درهاى لطعیی  

ًذارد. در غَرت تزٍس ایي هطکل، ضوا تیاییذ تیا       

ّا  پیشضیک را      پایاى عوز، رًٍذ درهاى ٍ تَغیِ

 دًثال کٌیذ ٍ دارٍ هػزف کٌیذ. 

تیَاًیییذ       ّا  پشضک، هی در غَرت اًجام تَغیِ

 .تز  داضتِ تاضیذ تز ٍ سالن سًذگی طَالًی

 تا آرسٍ  سالهتی

 سودارث-منبع :پرستاری برونر

 درمان دارویی:

کٌٌذُ هایعات )فَرٍسهایذ(: کِ تیزا          دارٍّا  دفع   •

 ا  تیوار السم است. تزاى تٌوین دٍس، تَسیي دٍرُ

 گطادکٌٌذُ ّا  عزٍق )ًیتزات ّا( •

دارٍّا  کٌتزل کٌٌذُ ضیزتیاى لیلیة )هیتیَرال،             • 

 کارٍدیلَل(

دارٍّا  تمَییت کیٌیٌیذُ لیذرت لیلیة هی یل                   •

: ایي دارٍ تاعث تمَیت عضلِ ضیذُ ٍ تیا        دیگًکسیه

تایذ هػزف ضَد.تَجیِ    06کٌتزل ضزتاى للة تیطتز اس 

داضتِ تاضیذ در غَرت تزٍس عالئین هسیویَهیییت تیا           

دیگَگسیي ه ل تَْع ٍ استفزاغ یا اسْال ضیذییذ تیِ      

 پشضک هزاجعِ ًواییذ.

 استاتیي ّا •

 دارٍ  رلیك کٌٌذُ خَى )آسپیزیي( •

 سایز دارٍّا طثك تطخیع پشضک •

 : سایر ريش َای  درمان مًارد پیشرفتٍ

ا ) هعزٍف تِ تاتز   تعثیِ پیس هیکز سِ حفزُ  •

 للة !!( 

 آهَسش تِ تیوار:

در هزحلِ حاد تیوار  استزاحت کٌیذ ٍ در ٍضعیت  •

 ًطستِ یا ًیوِ ًطستِ لزار گیزد.

تطَیك تیوار تِ اًجام ٍرسضْا  هٌون ه ل پیادُ   •

رٍ ، ضٌا ٍ دٍ چزخِ سَار  ) پس اس هطَرت تا 

 پشضک(

 

  

  عشرت جمعیتی  -مُیه رمضاوی تُیٍ کىىذٌ:

 خاوم دکترشُرزاد محسىی )متخصص قلب يعريق( يیراست علمی : 

  81اردیبُشت  -ياحذآمًزش سالمت

 

 

 

 

 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 50803255150تلفه: 

 8555داخلی:                        



 

 

   

 

 

 

 نارسایی قلبی

ًارسایی للثی ، تِ هفَْم ًاتَاًی ًسثی للة در پوپ             

 کزدى خَى تِ درٍى سیستن گزدش خَى است. 

ّا   تذیي تزتیة ایي تیوار  هَجة کوثَد خَى در اًذام   

حالی ضذُ ٍ اس طزفی تجوع          ٍ در ًتیجِ ضعف ٍ تی       

ّا تِ    خَى در سیستن ٍریذ ، هَجة ٍرم در اًذام           

 ضَد. خػَظ پاّا هی

تپذ، دٍ تخص     للثی کِ ه ل یک تلوثِ در سیٌِ ها هی         

 دارد: 

 قلب راست ي قلب چپ

 تزیي ًارسایی للة، هختع للة چپ است.  ضایع

ّا  سوت راست للة،      حتی ضایع تزیي علت ًارسایی    

 ًارسایی للة چپ هی تاضذ.

 عالئم :

            تٌگی ًفس )ٌّگام فعالیت، دراس کطیذى ٍ یا تٌگی

 . ًفس ضثاًِ کِ تاعث تیذار ضذى اس خَاب هی ضَد(

 کاّص اضتْا 

 خستگی یا ضعف عوَهی 

 

 تَرم ضکن یا احساس پز  در ضکن 

 تَرم هچ ٍ ساق پا  
 ضزتاى للة سزیع یا ًاهٌون  

 ( یک کیلَگزم در رٍس تزا  درغذ یا  5افشایص ٍسى ًاگْاًی

 رٍس پیاپی( 3

 طَر هشهي  خس سیٌِ تِ سزفِ ٍ خس 

 تَْع ٍ استفزاغ 

 

 تشخیص:

 آسهایص خَى•

 سیٌِ عکس لفسِ•

 (ECG( ًَار للة•

 اکَکاردیَگزافی للة•

رادیًََکلیذ ًٍتزیکَلَگزافی)تشیك هادُ حاجة تِ داخل خَى •

 ٍ تػَیز تزدار (

 

 علل:

 

 آسیة تِ عضلِ للثی ًاضی اس سکتِ للثی پیطیي •

 ٍجَد ًمع للثی اس سهاى تَلذ• 

 عفًَت للة ٍ یا دریچِ ّا  للة •

 پز فطار  خَى •

 تیوار  دریچِ ا  للة •

 تیوار  عضالت للة• 

 درمان:

 

 استزاحت •

 هحذٍدیت هػزف هایعات در هزاحل پیطزفتِ تیوار  •

هحذٍدیت هػزف ًوک ٍ غذاّا  حیاٍ  ًیویک در        •

 2هزاحل پیطزفتِ تیوار ) هػزف ًوک رٍساًِ حیذٍد     

 گزم تاضذ(

هوکي است در تزخی هَارد، اًجام عیویل جیزاحیی         •

  ضزٍر  تاضذ

هوکي است جْت تمَیت للة ضوا ،پیشضیک ضیویا         •

دارٍّایی تجَیش ًوایذ ٍ یا جْت دفع آب اضافی تِ ضوا 

 را تذّذ. “ادرار آٍر”لزظ ّا  دفع آب 

 


