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 فیبریالسیون دهلیزی
 . دیشده ا یبستر نامنظمی در ضربان قلب لیما به دلش

 ) حفره های باالیی قلب( زهایبا عبور از دهل فرمانده قلباز  یناش یکیالکتر امیپ کیعارضه  نیدرا

 و نامنظم با سرعت عی( و انقباض سرزهایقلب )دهل یحفرات فوقان دنیشود و موجب لرز یم عیتسر

 شود. یم قهیضربه در دق 044تا 044   

 علت بیماری: 

  .ارتباط دارد دیروئیو غده ت یوپاتیومیکارد ،یویر کارد،یکرونر، پر انیشر ترال،یم چهیدر یهایماریفشارخون، ب شیعارضه معموال با افزا نیا

 : یماریب عالئم

 کشد.  یتا چند روز طول م هیکه از چند ثان نهیدر داخل قفسه س عیسر هیاحساس ضر ایعالمت تپش قلب  نیمهم تر 

 .دیزودرس، غش کردن و سنکوپ ممکن است بروز نما ینفس، اضطراب، خستگ یتنگ  ق،یتعر جه،یمانند: سرگ یگاها عالئم

 

 

 

 

فیبریالسیون دهلیزینیازهای آموزشی بیماران   

 آموزش عالیم بیماری و علت بستری و درمان ان 

 مصرف صحیح داروهای ضدانعقاد و عالیم مسمومیت با ان 

 اقدامات موثر در زمان بروز طپش قلب 

 شناخت عالیم هشدار دهنده و عوارض بیماری و داروهای مصرفی 

 رژیم غذایی و تداخالت دارویی و غذایی با داروهای ضدا نعقاد 

ین زمان مصرف و رژیم خودمراقبتی در مصرف داروهای ضدانعقاد بخصوص وارفارین ) چکاب منظم آزمایشات انعقادی، عوارض دارو و بهتر

 غذایی و ...(
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 عوارض بیماری: 

 یمغز سکتهاحتمال بروز 

 : فعالیت

 دییو اصرار به خروج از تخت ننما دیخارج شدن از تخت، بدون اجازه از تخت خود خارج نشو تیدر صورت داشتن استراحت مطلق و ممنوع. 

 جه،یدر صورت نداشتن سرگ د،ینمائ زانیدر لبه تخت نشسته و پاها را آو یخروج از بستر و اجازه پزشک، ابتدا مدت یبرا ینسب استراحت صورت در 

 .دیراه برو یمراقبت میکمک ت نفس و ... با یتنگ نهیو درد قفسه س دید یتار

 توسط  لچریکه پشت و یزمان یو به آرام اورندیرا نزد شما ب چریتا ول دیمنتظر بمان ازیدر زمان ن دیبرو ییبه دستشو لچریبا و دیکه با یصورت در

 . دینیآن بنش یبخش گرفته شده است برو خدمات  ایهمراهان 

 :مراقبت

 ستگاهیسر شما و ا یکه در باال یتوریها ضربان قلب شما را در مان میس نی. ادیجداً نکن نهیوجه از قفسه س چیرا به ه یقلب نگیتوریمان یها میس 

 .دهدیدارد نشان م وجود یپرستار

 دیدکمه احضار پرستار را فشار ده دیداشت ازین یزیکه به چ یصورت در. 

 شما اجرا خواهد شد یپزشک و در فواصل مشخص توسط پرستار برا زیتجو طبق داروها. 

 دیکن یمتصل به خود خوددار یسرم ها و رابط ها یدستکار از. 

 دینکن یآن را دستکار انیاستفاده شود، جر ژنیشما از اکس یبرا است ممکن. 

 دیع دهالنفس اط یتنگ صورت در. 

 شودیانجام م ازیدرمان در صورت ن لیتست ورزش و ... جهت تکم ،یشگاهیآزما ینوار قلب، تست ها لیاز قب یاقدامات. 

 پزشک اقدامات الزم  زیتا طبق تجو دیهمراه با درد را به پرستار اطالع ده گرید عالئم درد، شدت درد، انتشار درد، محل: درد داشتن صورت در

 جهت

 درد شما را انجام دهد نیتسک. 

 پزشکان درمان شما را انجام دهند دیه دهاجاز. 

 دیینما یپزشک خوددار زیو مصرف دارو بدون تجو یدرمان خود از. 

  رژیم غذایی:

 . دیمعطر و مرکبات استفاده کن اهانیو گ مویجهت خوش طعم کردن غذاها از آبل .1

 .دیکن ی... خوددار ( وونزیپرچرب)ما یپرچرب، کله پاچه، دل و چگر، سس ها اتیلبن ،یوانیپرچرب مانند روغن و کره ح یاز مصرف غذاها .2

 .دییو کمتر از گوشت قرمز استفاده نما دیمصرف کن یحداقل دو بار در هفته ماه .3

 .دیخود بگنجان ییرا در برنامه غذا جاتیو سبز وهیم .0

کهنه دم  یچا ،یاز قور ی، در صورت عدم جدا کردن تفاله چا یدم کردن چا قهیدق 15-14کهنه دم ) بعد از  ایپررنگ  یمواد محرک مانند چا .5

 .دییحذف نما غذایی برنامه از را…تند و فلفل و  جاتیشود.( ، قهوه و نسکافه، شکالت ، ادو یم یتلق
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   خودمراقبتی در منزل: 

 دیکن زیپره ی، مواد مخدر، مشروبات الکل گاریاز مصرف س. 

 دیمناسب بپرداز حاتیو تفر یرو ادهیپ به شتریآرامش ب ی. برادیتا حد ممکن اجتناب کن یو فشار عصب یاز استرس روح  

 مصرف داروها: 

 دیبخور ینیمع دارو را هر روز سر ساعت. 

 دیینما یآن بدون مشورت با پزشک خود جداً خوددار شیافزا ای. از قطع، کاهش و ابدی ادامه دیبا ،یبهبود احساسدر صورت یدارو، حت مصرف. 

 ساعت 0 یبعد نوبت مصرفاگر تا زمان یشود، ول مصرف دیبا نوبتآن ادآوردنیب محض شود، به دارو فراموش مصرف نوبت کی که یدر صورت 

 دو برابر نگردد. زین یبعد شود و مقدار مصرف یخوددار نوبت آن از مصرف باشد،ماندهیباق

 آموزش در مورد داروها طبق دستور پزشک 

 وارفارین: 

 : دیکن یمصرف م نیکه وارفار یصورت در

 . دیرا در فواصل منظم طبق دستور انجام داده و به پزشک اطالع ده یخون شاتیو آزما دیطبق دستور پزشک مصرف کن -

 . دییدارو مطلع نما نیپزشک را از مصرف ا ک،ینیکل ای مارستانیدر صورت مراجعه به ب -

 .دیکن یو چاقو خوددار غیمثل ت زیت لیاز کار کردن با وسا -

  . دیمراقب پوست خود باش -

 .دیمصرف کن یبعد یو در نوبتها دینگه دار دیتوانیقرص را م ماندهیباق د،یکرد مصرف را قرص نصف اگر -

 .دیو از دستکش محافظ، استفاده کن دیداشته باش یشتریو برنده دقت ب زیر هنگام کار با ابزار تد -

 .دیاستفاده کن یبرق ی، از ابزارهاالحاص یبرا غیاستفاده از ت یبه جا -

 . دیاز مسواک نرم استفاده کن -

 .دیدندان استفاده نکن اللاز خ -

 .دیبرهنه در خانه راه نرو یبا پا ی. به عبارتدیخود را محافظت کن یپا لهیوس نیتا بد دیراحت استفاده کن یکفشها ایدر منزل از جوراب و  -

 .دیدر هنگام گرفتن ناخن مراقب باش -

 .دینکن یبدن خود را دستکار یدر رو لیجوش و زگ -

 عالیم هشدار مصرف وارفارین: 

 دل درد و ،یپوست، تب و لرز و خستگ یکبد ،یدر قاعدگ دیشد یزیخونر ،یریمدفوع ق ،یادرار خون ،یاز لثه، خلط خون یزیدر صورت بروز خونر 

 .دیزیاز مصرف خودسرانه دارو بپرهو  دیرا قطع کرده و به پزشک مراجعه کن نیمصرف وارفار یو استفراغ خون دیشکم درد شد
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 دیگوکسین: 

 :  دیکن یمصرف م نیگوکسیکه قرص د یصورت در

 قرص مصرف شود و معموال بهتر است صبح ها ناشتا خورده شود. ینیمهم است که هر روز در ساعت مع دیقرص را طبق دستور پزشک مصرف کن .1

 .دیساعت  بعد صبحانه مصرف کن 1-2را حداقل  نیگوکسید دیمراقب باش دیصبحانه نان برشته بخور دیاگر عادت دار .2

 کند(. یم یریمتصل شده و از جذب آن جلوگ نیگوکسی) سبوس موجود در غالت به د .3

 .دیبود، آنرا مصرف نکن قهیضربه در دق 04که کمتر از  ی. در صورتدیبشمار قهیدق کینبض خود را  نیگوکسیقبل از مصرف د .0

نوبت فراموش  نصورتیا ری. در غدیآنرا بخور دیتا چهار ساعت بعد از زمان مصرف فرصت دار ن،یگوکسیدر صورت فراموش کردن مصرف قرص د .5

 .دیو مصرف آنرا در روز بعد دو برابر نکن دیمعمولتان برگرد ییبرنامه دارو شده را رها کرده و به

 عالیم هشدار مصرف دیگوکسین: 

)مشاهده هاله زرد رنگ و سبز در اطراف چراغ( ورم دست و  دید یتار ،یجیاسهال، تهوع، گ ،ییاشتها یدر صورت ب د،یخور یم نیگوگسیاگر د .1

و به  دیکن یاز مصرف آن خوددار قه،یتا در دق 04نبض کمتر از  ایساعت(، طپش قلب  20در  لویک 5/1) یوزن ناگهان شینفس، افزا یپاها، تنگ

 .دیده العپزشک اط

 .دیداروها مطلع کن نیپزشک خود را از مصرف ا ،یقلب ریغ یدر صورت مصرف داروها .2

 .دیظرف مخلوط نکن کیدر  گرید یو آنرا با داروها دینگهدار گرید یرا جدا از قرص ها نیگوکسید .3

 

 آمیودارون: 
 دیکن یمصرف م ودارونیکه آم یصورت در: 

 دیبهتر است قرص را همرا با غذا مصرف کن. 

 دیبود قرص را مصرف نکن قهیدق کیضربه در  04کمتر از  کهی. در صورتدیقبل از مصرف حتما نبض خود را کنترل کن. 

 دیکن زیپره دیمدت درمان و چهار ماه پس از آن، از قرار گرفتن در معرض خورش یدر ط . 

 پیگیری و مراجعه به پزشک: 

  دییمراجعه نما نهیجهت معا  هیماه به متخصص ر 0تا  3حتما هر. 

 دییشده به پزشک مراجعه نما نییخود را طبق دستور پزشک مصرف نموده و در زمان تع یداروها. 

 دیرا در فواصل منظم طبق دستور انجام داده و به پزشک اطالع ده یخون شاتیآزما . 

 عالیم هشدار هنگام ترخیص: 

 : دییمراجعه نما مارستانیبه ب ای دیریتماس بگ 115رخ داد، فورا با  ریاز حاالت ز کیکه هر  یدر صورت

 نهیدرد قفسه س 

 نفس یتنگ 

 موقت و غش کردن یاریاز دست دادن هوش 

 تند شدن ضربان قلب  ایدر ضربان قلب  ینظم یاحساس ب 
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 منابع:
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 گروه درون بخشی آموزش به بیمار بخش داخلی و سی سی یو کار  

 بر شواهد یمبتن یپرستار ینیبال یراهنما  

فیبریالسیون دهلیزی چند نمونه تشخیص پرستاری در بیماران  

 خطر بروز فشارخون ناپایدار 

 نرسانی بافت قلبی  وخطر بروز کاهش خ 

  اختالل در خونرسانی بافت محیطی 

  افت محیطی بخطر بروز اختالل در خونرسانی 

  خطر اختالل در عملکرد قلبی عروقی 

  امادگی بیمار جهت افزایش اطالعات 

 خطر ابتال به یبوست 

  اختالل در خونرسانی بافت مغزیخطر بروز 

 درد 

 الگوی تنفس ناموثر 

 پش قلبط 

 اضطراب واسترس بیش از حد 

  الگوی خواب مختل شده 

  کمبود آگاهی 

  اختالل در مراقبت در منزل 

  و امبولی خطر بروز ترومبوز 

 خطر بروز خونریزی 

  خطر کاهش تحمل فعالیت 

  خطر بروز ترومبوآمبولی وریدی 
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