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 علت بستری و مفهوم بیماری
 وجبم بیماری این ترتیب بدین،  است خون گردش سیستم درون به خون كردن پمپ در قلب نسبی ناتوانی مفهوم به قلبی نارسایی 

 خصوص به هااندام در  ورم موجب وریدی، سیستم در خون تجمع  طرفی از و شده حالیبی و ضعف نتیجه در و هااندام در خون كمبود

 . شودمی پاها

 علل نارسایی قلب 
 .است میوكارد بیماری آن علل ترین ترین شایع از یکی میشود قلب نارسایی به منجر متعددی علل

 .آئورت نارسایی میترال، نارسایی آئورت، تنگی هیپرتانسیون، چپ، بطن آنوریسم حاد، ایسکمی قلب، نارسایی دیگر علل از 

  نارسایی قلب عالئم

 فعالیت سطح كاهش ، وابسته مناطق در ادم سیانوز، پوست پریدگی، رنگ 

 شبانه ای حمله نفس تنگی ،( ارتوپنه) كشیده دراز حالت در نفس تنگی تقالیی، نفس تنگی 

 شعور تیرگی گیجی، سر، سبکی 

نارسایی قلبی  نیازهای آموزشی بیماران  

 فعالیت و استراحت

 رژیم غذایی و محدودیت دریافت نمک

 بیماری و عالیم و درمان ان

 دیورتیکهامصرف صحیح داروها و زمان صحیح مصرف و عوارض ان بخصوص 

 پیگیری های پس از ترخیص و چکاب منظم

 اموزش عالیم هشداردهنده عودبیماری و مراجعه به پزشک

 واحد پرستاری آموزش و پیگیری بیمار ارجاع به

 توجه به بیماریهای زمینه ای و آموزش نکات مرتبط با ان

 فعالیت و استراحت
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 هنگام بستری

  ییغذا میرژ

 دیطبق دستور پزشک داشته باش عاتینمک و ما تیمحدود. 

 دیكن یو قهوه خوددار یاز مصرف مواد مثل چا. 

 دیاستفاده كن ادیكم با دفعات ز یحجم غذا  

 تیعالف

 دیدر صورت داشتن استراحت مطلق، از تخت خارج نشو. 

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

 .دیداشته باش تیتعادل در فعال . ودیراه برو یمراقبت مینفس و ... با كمک ت یتنگ نه،یس ودرد قفسه دید یتار

 راقبتم

 دیكن یخوددار یدیور یو رابطهاانژیوكت  یاز دستکار یضد انعقاد یاستفاده از داروها لیبه دل. 

 دیده العبا انتشار درد به گردن، شانه و دست، به پرستار اط نهیو درد قفسه س نهیم فشار در قفسه سالئدر صورت بروز عا. 

 رد،ینقاط بدن قرار گ ریاز سا التربدن با الیكه سر و قسمت با یاستراحت در تخت به طور، (حاد)هیدر مراحل اول  

 د.یرینشسته قرار بگ مهین ای نشسته تیدر وضع 

 دیوجه جدا نکن چیبه ه نگیتوریوصل شده به بدن خودرا مانند مان زاتیتجه. 

 دیوجود سرفه خلط دار وكف آلود، پرستار را خبر كن اینفس و  یدر صورت تنگ. 

 دیبرندار دیکنیدر تنفس نم یكه احساس راحت یرا تا زمان ینیب الیبا كانو ژنیاكس. 

 دیر قرار دهالترا در سطح با نهیتر و سر و س نییپاها را در سطح پا دیشوینفس م یدچار تنگ دنیكه هنگام خواب یدر صورت. 

 دیده العهاله در اطراف اجسام به پرستار اط دنید د،یشد یتهوع و استفراغ، تشنگ ،یجیدر صورت گ. 

 دیدهان خود را شستشو ده ایو  دیدهان از آب نبات و آدامس بدون قند استفاده كن یدر صورت خشک. 

 دیمحدود داشته باش القاتهایجهت كاهش استرس , م. 

 گذاشته شود یشما سوند ادرار یبرا (ادرار آور)مدر  یدارو افتیدر لیممکن است به دل. 

 در  زور زدن ایدر تخت ،  تیوضع رییتغ نینگه داشتن نفس در ح یمانور والسالوا به معن) دیاز انجام مانور والسالوا اجتناب كن

 .)موقع اجابت مزاج است

 دیكن یخوددار  دیشد تیبعد از مصرف غذا از فعال بالفاصله. 
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 ارود

 شودیو در فواصل مشخص توسط پرستار اجرا م زیتوسط پزشک تجو ییدستورات دارو . 

 شما استفاده شود یو مدر برا یممکن است از داروها ضدانعقاد. 

 عد از ترخیصب

  ییغذا میرژ

 را  عیاحتباس ما تواندینمک م تی. محدودشودیم هیتوص عیما ادیز ریكم نمک و اجتناب از مصرف مقاد ییغذا میرژ کی "المعمو

  . شودیقلب م یاحتباس آب در بدن وكم تر شدن بار كار زانیباعث كم شدن م عاتیما حجم كاهش دهد و محدود كردن

 شود.  محدود چربی و نمک مصرف كه میشود وصیهت 

 باشد داشته وجود پزشک از دستورالعملی اینکه مگر شود، محدود مایعات مصرف كه میشود توصیه. 

 شود داده طالع ا پزشک به هفته در كیلوگرم 5/1 از بیش وزن افزایش صورت در شود، كنترل بیمار وزن باید روزانه. 

 یا مدر داروهای از كه بیمارانی ویژه به. شود استفاده( پتاسیم از سرشار) دریایی غذاهای و سبزیجات ها، ازمیوه میشود توصیه 

 بنابراین. هستند پتاسیم مصرف افزایش نیازمند میکنند، استفاده شوند،می خون پتاسیم كاهش باعث كه دیگر خاص داروهای

 ز،سب های برگ دارای سبزیجات خرما، هویج، طالبی، موز، انبه، مانند كنند استفاد باال پتاسیم حاوی غذاهای از هك شودمی توصیه

 .آال قزل ماهی و زمینی سیب

 آشامیدن و خوردن از و( بخورد غذا وعده 6 ، وعده 3 جای به) شود استفاده كم حجم با و زیاد های وعده در غذا كه شودمی توصیه 

 .شود اجتناب زیاد

 دینمایم یریجلوگ بوستیو از  دارند یكم میسد زانیم ییمواد غذا نیا رایز دیاستفاده كن شتریتازه ب جاتیجات وسبز وهیاز م. 

 انواع حبوبات ،تخم مرغ ، یتازه مانند مرغ و ماه دی، مانند انواع گوشت سف دارند ینمک كم زانیكه م دیرا انتخاب كن ییغذاها ,

 ی، برنج و ماكارون ریماست ، ش

 دیكن یخوددار باشند ینمک م یكه دارا ییها وعصاره ها ی.از مصرف چاشندیمناسب استفاده كن یها هیها وادو یاز چاشن. 

 طعم موثر خواهد بود جادیمرزه در ا و حانیچون ر یمعطر جاتی، سبز ازیوپ ریستازه، فلفل سبز، یمویاستفاده از آب ل . 

 میرژ ه،یتغذ نیمتخصص ییبا راهنما شودیم هی، توصاالعروق كرونر و فشار خون ب یماریب ابت،یمانند د ییهایماریدر صورت داشتن ب 

 .دیینما تیكرده و رعا افتیخود را در یبدن تیوضع و مناسب حیصح ییغذا
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 بعد از ترخیص تیفعال

 كند اجتناب زیاد كار و سنگین فعالیتهای انجام از . 

 شود اجتناب حد از بیش فشار و خستگی از تا بردارد قدم آهسته صورت به رفتن راه هنگام در كه میشود توصیه . 

 كنید پیروی خود پزشک دستورات از جنسی رابطه همچنین و بدنی فعالیت و ورزش انجام مورد در  . 

 كند استفاد آمبولی ضد جورابهای از روز طی در ببرد، باال ادم از جلوگیری منظور به را خود پاهای استراحت های دوره طی در . 

 دهید اطالع پزشک به میشود خستگی و قلب شتپ نفس، تنگی دچار فعالیت با كه صورتی در . 

 ببرد االب را خود پاهای كشیدن دراز از قبل یکساعت كه میشود توصیه میکند، بیدار رفتن خواب به از پس را بیمار نفس تنگی اگر. 

 ،قلب ضربان تعداد ورزش انجام از بعد دقیقه 33 عرض در كه صورتی در. كنید كنترل را خود نبض ورزش انجام از پس و حین قبل 

 كنید مراجعه پزشک به عالئم تشدید صورت در و كنید استراحت باید بود، دقیقه در ضربه 133 از بیش

 در روز  قهیدق 05تا  03 یکیزیف تیمدت در بستر اجتناب نموده و فعال یالنتحت كنترل در آمده از استراحت طو یماریكه ب یزمان

 . دیداشته باش

 شودیم زیجوت شتریورزش با شدت ب قهیدق 33جهت گرم كردن باشد كه پس از آن حدود تیفعال قهیدق13-15شامل  دیبرنامه ورزش با. 

 دیكن یخوددار امده،یتحت كنترل در ن یماریكه ب یتا زمان (رفتن از راه پله االمثل ب ) یضرور ریغ یبدن تیاز فعال. 

 دیاهش دهخود را ك تیشدت فعال دیكار را انجام ده نیا دی.اگر نتوانست دیصحبت كن یکیزیف تیفعال نیح دیقادر هست دیمطمئن شو. 

 دیخود را كم كن یکیزیف تیرخ داد فعال جهیسر گ اینفس ، درد  یتنگ تیفعال نیاگر ح. 

 دییمااجتناب ن ادیو كار ز نیسنگ یتهایو از انجام فعال دیدوره آرامش داشته باش کیو  دیختم كن الیمبا حركات م خود را یتهایفعال. 

 دیو در زمستان از پوشش گرم و مناسب استفاده كن دیریسرد قرار نگ یلیخ ایگرم  یلیخ یدر معرض هوا 

 ا و آنفلونز یجهت پنومون ونیناسیكرده و در صورت لزوم  واكس یخوددار یآلوده و شلوغ و تماس با افراد عفون یاز رفتن به محل ها

  .انجام شود

 دیكاهش اضطراب استفاد كن یبرا یتن آرام ایعضالت  یكاهش استرس و شل ساز یکهایو از تکن دیكن زیاز اضطراب و استرس پره 

 در منزل راقبتم

 دییمخصوص استفاده نما یروز از جوراب ها یو در ط دیببر االاز ورم ب یریخود را به منظور جلوگ یاستراحت پاها یدوره ها یدر ط. 

 دیرینشسته قرار بگ مهین اینشسته  تیدر مرحله حاد در وضع. 

 ردیسرد قرارنگ یلیخ ایگرم  یلیخ یدر معرض هوا. 

 ا نزالنسبت به آنفو یساز منیاز عفونت با ا یریشگیاضافه ، پ عیما افتینمک، عدم در افتیدر تیو وزن روزانه، محدود الئمكنترل ع

 یقلب ییاز بدتر شدن نارسا یریشگیو مشاركت در ورزش منظم، همه در پ( تنباكو گار،یس) اتیو دخان الکل و پنوموكوک، عدم مصرف

 . كمک كننده اند
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 دارو

 ضربان قلب  میو تنظ تیتقو یبرا تالیژید یدر بدن و تورم اندامها و داروها عیكاهش تجمع ما یبرا( ها کیورتید)ادرارآور یداروها

 .شودیم زیتجو

 شودیم زیمنظم كردن ضربان قلب تجو یضربان قلب برا یضد نامنظم یداروها. 

 باشد یعیاگر فشار خون طب یكاهش فشار خون، حت یگشاد كننده عروق برا یداروها. 

 دهد و از مصرف خودسرانه  رییشما دوز دارو را تغ یكنون تیمجدد دارو به پزشک مراجعه تا با وضع زیدوره درمان را كامل و جهت تجو

 .دیكن یمسکن خوددار

 یزمان مراجعه بعد

بروز خس  اینامنظم شدن ضربان قلب  ایبخصوص تند  ،الیمدر صورت بدتر شدن ع جه،یسردرد و سرگ ،یالنعض ی: تب، دردها الیمع 

در عرض  لوگرمیك 5/1-2حدود  زانیوزن به م شیشدن آن، افزا ( یصورت) یخون ایشدن خلط  ادیبا ز همراه  در شب، سرفه نهیخس س

 دییمراجعه نما اورژانس به ،یقرار یب ،ینفس، خستگ یروز و تنگ 2-1

 منابع:
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  كارگروه درون بخشی آموزش به بیمار بخش داخلی و سی سی یو 

 بر شواهد یمبتن یپرستار ینیبال یراهنما  

 

 چند نمونه تشخیص پرستاری در بیماران قلبی 

  خطر كاهش تحمل فعالیت 

  كاهش خروجی قلب 

  خطر كاهش خروجی قلب 

 خطر بروز فشارخون ناپایدار 

   خطر بروز كاهش خرنرسانی بافت قلبی 

  اختالل در خونرسانی بافت محیطی 

  خطر بروز اختالل در خونرسانی افت محیطی 

  خطر اختالل در عملکرد قلبی عروقی 

  خطر بروز ترومبوز 

  امادگی بیمار جهت افزایش اطالعات 

 خطر ابتال به یبوست 

  درد حاد 

 اضطراب واسترس بیش از حد 

  خطر شوک 

 اختالل در تمامیت بافتی 

  خطر بروز اختالل در تمامیت بافتی 

  خطر بروز ترومبوآمبولی وریدی 

  خطر صدمه عروقی 

  خطر بروز واكنش آلرژیک 

  الگوی خواب مختل شده 

  كمبود آگاهی 

  اختالل در مراقبت در منزل 
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