
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روزانه خود را وزن کنید در صورت افزایش وزن 

 کیلو گرم در هفته به پزشک مراجعه کنید  5/1بیش از 

 

 نوع كهباشید  خود داشته همراه آویزيدستبند یا گردن  -

 نوشته آن كنید رويمي دریافت كه و داروهایي بیماري

 باشد شده

 

 

 

 

 

 

 آموزش به بیمار و خانواده–زهرا فتوکیان منابع:

 

 با آرزوی بهبودی و سالمتی روزافزون

 33772333-3تلفن

 

 

 بیمارستان سیدالشهدا)ع( فارسان

 

 نارسایی احتقانی قلب 

 

 بیمار گرامی:

پمفلتی که در دست دارید حاوی اطالعات ضروری در خصوص 

 .بیماری فعلی شما و چگونگی روند درمان و مراقبت آن می باشد

 تهیه و تنظیم:  سوپر وایزر آموزش سالمت 

 کاری:  سوپر وایزر آموزش  کارکنان با هم

 3011تاریخ بازنگری:  تیر 

 

 

  CHF  C  P-IQF309 پمفلت:کد 

                     

 

 

 فعالیت 

 هنگام  استراحت پاهای خود را باال نگه دارید 

 ولی استفاده کنید در طی روز  از جوراب ضد آمب

اگر  تنگی نفس شما را پس از به خواب رفتن بیدار می 

کند یک ساعت قبل از خواب پاهای خود را باال نگه 

 دارید

 

حین و بعد از انجام ورزش نبض خود را کنترل –قبل 

دقیقه بعد از انجام  3کنید در صورتیکه در عرض 

ضربه در دقیقه  111ورزش تعداد ضربان قلب بیش از 

 بود استراحت کنید 

 در معرض هوای خیلی سرد وخیلی گرم قرار نگیرید 

 رژیم غذایی 

برسانید تا از فشار  آلحد ایده خود به كنید وزن سعي

 ، كمنمك باید كم غذایي رژیم .شود كاسته قلب روي

از   .باشد فیبر غذایي مقادیر زیاي ، و دارايچرب

غذاهای منجمد ،کنسرو  مصرف غذاهای آماده بخصوص

 .ننوشید الكل عنوان هیچ بهها ،سس ها  خودداری شود . 
 مصرف مایعات محدود شود

مصرف گوشت قرمز و لبنیات پرچرب ،روغن هاو 

چربی های اشباع شده گیاهی مثل روغن نارگیل محدود 

 ودر عوض از روغن زیتون استفاده شود 

 پوست مرغ و طیور قبل از پختن جدا شود 

 زرده در هفته استفاده نشود   3از تخم مرغ بیش از 

از میوه ها ،سبزیجات و غذاهای در یایی سرشار از 

پتاسیم استفاده شود )انبه ،موز ،طالبی ،هویج ،خرما 

،سبزیجات دارای برگ های سبز ،سیب زمینی و ماهی 

 قزل آال (
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  .شودمي كار قلب كاهش باعث . الكلالكل مصرف -

 داروهاي جمله از داروها، از بعضي مصرف -

  بتا آدرنرژیك مسدودكننده

  .هستند هباال همرا با تب كه هایيعفونت -

  چاقي -

  و پرنمك پرچرب رژیم -

 سیگار كشیدن -

 پیشگیري
شود، مي قلب نارسایي منجر به هستید كه اياگر دچار بیماري

 دقت را به مربوطه درماني كنید و برنامه مراجعه پزشك به

 را نیز رعایت ايتغذیه دستورات .پایبند باشید و بدان اجرا كرده

 .كنید متوقف را الكل سيگار و نوشيدن ، كشیدنكرده

 بدتر شدن باعث عفونتي هرگونه باشید كه داشته توجه

 .شودمي بیماري

 احتمالي عوارض
  هادر ریه مایع شدن جمع -

 قلب ضربان هاينامنظمي -

 ترومبوآمبولی -غش     -شوک  

 تشخيص 

اندازه گیری سطح –ی اکو کاردیوگراف –نوار قلب 

گرافی  -سرمی الکترولیت ها )پتاسیم ،سدیم ،منیزیم (

 خونن ساده قفسه سینه، اندازه گیری سطح اکسیژ

 
 درمان 

، قلب كردن بهبود كار پمپ است عبارت از درمان هدف

 ، و سایر اقداماتدارو، استراحت كمك معموالً به كه

  .گیردمي انجام حمایتي

 جراحي است ، ممكنبیماري علت بر حسب اهيگ   -

، یا قلب هاي، سرخرگقلب هايدریچه روي

  .شود انجام قلب بطن ( دیوارهآوردن )شكمآنوریسم

 دارویي درمان به كه در موارد شدیدي پیوند قلب  - 

  .دهندنمي پاسخ

 

 

 داروها

 مایع تجمع كاهش ( برايهاادرارآور )دیورتیك داروهاي

 H)فروزماید ،اسپیرینوالکتون ،تریامترن  و ورم در بدن

 ،هیدروکلرتیازید (

فورسماید باعث دفع پتاسیم میشود باید غذاهای غنی از 

 پتاسیم مصرف شود

باعث نگهداری پتاسیم و   Hاسپیرینوالکتون ،تریامترن  

یم منیزیم میشود در صورت مصرف غذاهای حاوی پتاس

 با احتیاط مصرف شود 

هیدروکلرتیازید باعث نگهداری کلسیم میشود  در 

 صورت مصرف لبنیات محدود شود 

از عوارض دیورتیک ها  بی اشتهایی ،تشنگی ،خشکی 

 دهان،تهوع واستفراغ ،اسهال ،یبوست 

 ضربان و تنظیم تقویت برايدیژیتال ها )دیگوکسین (: 

 نبض.قبل از مصرف این داروها  قلب

پرازوسین ،   )هیدراالزین عروق گشادكننده داروهاي

 قلبي بار از دوش برداشتن كار براي . این،نیتروکانتین (

 كند انجام ها پمپرگ این درون را به باید خون كه

قبل از استفاده از این داروها فشار حتما کنترل   .گیردمي

شنگی ،خشکی ،ت .شود عوارض این داروها بی اشتهایی

دهان،تهوع واستفراغ ،اسهال ،یبوست،احساس طعم 

 نامطبوع

 فعالیت
 قسمت كه حالتي به در تخت ، استراحتاولیه در مراحل

 به قرار گیرد اهمیتي بدن سایر نقاط باالتر از بدن باالي

 )مثلغیرضروري بدني حد دارو دارد. از فعالیت

در  كنترل تحت بیماري كه ( تا زمانيپله از راه باالرفتن

)پیاده روی به صورت  .كنید خودداري است نیامده

آهسته و موزون و ورزش مالیم با مشورت پزشک 

 ی مفید است (مانند شنا ،دوچرخه  سوار

 

 

 

 
 تعریف بيماری

 زمانی اتفاق می افتد که  به علت  قلب انياحتق نارسایي

 كردن پمپ از ظرفیت مقدارياختالل عملکرد قلب 

و قادر به تامین جریان .دهدمي خود را از دست كامل

خون کافی برای برآوردن احتیاجات اعضاءو بافت 

 . های بدن نیست 

 عالئم شایع 

 صاف یا موقع فعالیت هنگام خصوص ، بهنفس تنگي -

  تخت روي درازكشیدن

 بزرگ شدن قلب- قلب ضربان شدن یا نامنظم تند -

  گردن هايسیاهرگ شدن برجسته -

  یا غش ، ضعفخستگي -

  دار()معموالً خلط سرفه -

 تیرگی شعور –گیجی –سبکی سر - فشار خون كاهش -

  پا ، پا و مچشكم تورم -

 آسیت –استفراغ –تهوع -كبد شدن بزرگ -

 کاهش دفع ادرار در طول روز و شب ادراری

 علل

  قلب هايسرخرگ ؛ بیماريقلبي حمله  -

  آمفیرم ها، مثلشدید ریه بیماري -

  (قلب عضله )بیماري كاردیومیوپاتي -

 بیماري یك عارضه عنوان به كه هایيعفونت -

  .دهندمي رخ قلب ايزمینه

  قلب هايدریچه ماريبی -

-  ً   تومور قلب ندرتا

 باال فشار خون -

  قلب ضربان هاينامنظمي -

 تیروئید پركاري -

  قلب مادرزادي بیماري  -

 شدید  خونيكم -
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