
توانايي قلب در پمپاژ كافي  دلیل عدمنارسايي قلبي به 

ايجاد بافتها به اكسیژن و مواد مغذی  رفع نیازِ برایخون 

 .شودمي

:عالئم بیماری 
 ای نفس حملهو تنگي یدنكشدرازنفس به هنگام تنگي

  شبانه.

 و آلود وجود خلط كف ،خشك يا مرطوبی سرفه

ضطراب، تعريق، خستگي، ا گاهي صورتي رنگ،

پوست سرد و رنگ  ،قراری، سیاه شدن لبها و ناخنهابي

 .پريده

  گذار باشددستها و پاها كه به صورت گودهورم. 

ضعف و شب ادراری ،تهوع و استفراغ ،اشتهاييبي.

به علت تجمع مايع در بدن افزايش وزن. 

درمان:
دارو درماني يا جراحي. 

نکات آموزشي:
:استراحتفعالیت و 

یشود كه در مرحلهمددجوی عزيز به شما توصیه مي 

در طول روز استراحت كافي داشته باشید و  ،بیماری حادِ

نفس بهتر است برای كاهش تنگي ،استراحت زماندر 

و در حالت نشسته يا  بردهمتر باال سانتي 30الي 20 بستر را

 .نشسته قرار بگیريد نیمه

نفس رتي كه در حالت درازكش دچار تنگيدر صو

 را خود تخت بنشینید و پاهای یشويد بهتر است لبهمي

و دستها و سر خود را  دادهآويزان روی صندلي قرار 

 .باالی تخت قرار دهید روی میزٍ

را به آهستگي و  خود فعالیت ،پس از بهتر شدن بیماری

ش دهید.افزايآنرا كم با كمك ديگران شروع كنید و كم

 برای جلوگیری از سرگیجه به آهستگي تغییر وضعیت

 دهید و از حالت نشسته به ايستاده در آيید.

پس از هر بار فعالیت كمي استراحت نیز داشته باشید.

افزايش دهیدرا  خود فعالیت ،با توجه به شرايط .

 شنا و دوچرخه ،رویپیادهتوانید ورزشهايي مانند مي

 قادر به تحمل در صورتي كه ام دهید،انج سواری

 .را متوقف كنید آنبالفاصله  ،فعالیت نیستید

 از قرار گرفتن در معرض هوای خیلي سرد يا گرم

خودداری كنید و در هوای سرد روی بیني و دهان 

بپوشانید و لباس گرم و مناسب با شالگردن خود را 

ر را د خود همچنین بهتر است فعالیت .استفاده كنید

 .موقعي از روز كه هوا معتدل است انجام دهید

تغذيه:
(سديم) نمكاز  ددر غذای خو شودبه شما توصیه مي 

 000 "، هر يك گرم نمك تقريبااستفاده نمايید كمتر

میزان سديم مورد نیاز در رژيم  گرم سديم دارد.میلي

ولي الزم  ،گرم در روز است 00الي 3ي افراد سالم يغذا

گرم در روز محدود  0كمتر از به مصرف آن را است شما 

نمك به آن نمايید، يعني به هنگام طبخ و صرف غذا 

دار نیز خودداری اضافه نکنید و از مصرف غذاهای نمك

، زيرا اين مقدار سديم در مواد خام غذايي بدون دنمايی

 طعماضافه كردن نمك وجود دارد. ولي برای خوش

بلیمو، گیاهان معطر، میخك، توانید از آكردن غذاها مي

 .فرنگي و مركبات استفاده كنیدفلفل

سود: گوشت نمكغذايي با سديم فراوان شاملمواد 

شده، گوشتهای آماده و غذاهای كنسرو شده، سوسیس، 

جات و ها، ترشي، شورها، ادويههمبرگر، انواع سس

از خوردن آنها  الزم استباشد كه ها ميبرخي پنیر

 .كنیدخودداری 

سديم زمینيغذاهايي مانند: مرغ، ماهي، برنج، سیب ،

توانید غذايي مياز اين دسته از مواد كمي دارند،

.استفاده كنید

غذاهای آماده را  ها ویدنينوش ،غذاييبرچسب مواد

همچنین داروهايي  .از نظر میزان سديم كنترل كنید

شربت  ،هامسهل ،های معده(شربت) اسیدهامانند آنتي

سرفه و قرصهای مسکن ممکن است حاوی سديم ضد

پزشك دارويي را  یبنابراين بدون نسخه ،فراوان باشند

 .مصرف نکنید

 حجم  ليو ،بیشترخود را های غذايي وعدهتعداد

 ،قهوه :و از مصرف مواد محرك مانند را كم كنید آن

 .نمايیدالکل و سیگار خودداری  ،ینئكافمواد حاوی 

پزشك محدوديت با نظر و خود  بسته به وضعیت

 .مصرف مايعات را رعايت كنید

محدود كردن مايعات به كمتر از  ممکن است نیاز به

برای رفع خشکي دهانتان  .در روز باشد لیتر 5/0
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بدون قند استفاده  توانید از آبنبات سفت و آدامسِمي

ورتي كه البته در ص .كنید و يا دهانتان را شستشو دهید

د و یرا كنترل نماي خود غذاييسديم موجود در رژيم

مصرف مايعات  "معموال ،آور مصرف كنیدداروی ادرار

شود و نیازی به محدوديت شديد خود تنظیم ميبهخود

داشته اينکه دستور پزشکي خاصي  مگر ،مايعات نداريد

 باشید.

هرر روز صربد در    ،جهت بررسي حجم مايعات بدنتان

مثانره وزن خرود را    یعت مشخص پس از تخلیره يك سا

وزن و هررر گونرره افررزايش  نمايیررد يادداشررتكنترررل و 

يرا   روز  در   گررم ( كیلرو 9/0 - 0/0)  میرزان  ناگهاني بره 

 در عرض يك هفته را گزارش دهید. (2/ 3 -2 /5) 

 كنید آوری كه مصرف ميبسته به نوع داروی ادرار

ا پتاسیم كم يا زياد به شما ست يك رژيم غذايي با ممکن

 ،: موزغذايي با پتاسیم باال شامل. موادتوصیه شود

 ،خرما ،فرنگيگوجه ،سبزيجات برگدار سبز ،مركبات

.باشدانجیر و غذاهای دريايي مي ،هلو، آلوزرد

 :در مورد مصرف داروهای قلبي
مصرف  ديگوگسین یکهدر صورت "مددجوی عزيز لطفا

 :كنیدمي

نبض خود را كنترل كنید و آن قبل از مصرف  "حتما .0

ضربه در دقیقه بود به پزشك  00در صورتي كه كمتر از 

 .طالع دهیدخود ا

 :مانندبه عاليم مسمومیت با ديگوگسین  "حتما .2

خستگي و اختالالت  ،استفراغو  تهوع، گیجي ،اشتهاييبي

اليم به بینايي توجه داشته باشید و در صورت بروز اين ع

 .مراجعه نمايیدخود پزشك 

به خاطر داشته باشید كه مصرف همزمان ديگوگسین با  .3

 : سبزيجات خام،فیبر مانندغذايي پربرخي از مواد

، شربت معده() اسیدآنتيداروهای  ها، سبوس،میوه

ها باعث كاهش جذب اسهال و ملینضدداروهای 

همزمان آنها بنابراين از مصرف  ،شودديگوگسین مي

   .خودداری كنید

 :آوردر صورت مصرف داروهای ادرار

.اين داروها را در ابتدای صبد مصرف كنید .0

.نمايیدخود را روزانه كنترل خون وزن و فشار .2

، منظمنبض نا، گیجي :عوارض اين داروها از جمله .3

، اسهال ،مور شدن دست و پاكرختي و مور ،عضالنيشلي

ضعف ، تب، زيادتشنگي ،دهانخشکي، شکميوع و دردته

 .را در نظر داشته باشید و خستگي

گیری سديم و پتاسیم ای جهت اندازهبصورت دوره .0

 .انجام دهیدآزمايش به پزشك مراجعه كرده و خون 

گیری از عفونتهای تنفسي از برای جلو شودتوصیه مي .5

ماس با افراد عفوني رفتن به محلهای آلوده و شلوغ و ت

 .كنیدخودداری 

اول پايیز جهت پیشگیری از آنفلوانزا به پزشك خود   .0

 مراجعه كرده و واكسن بزنید.
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