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 درمان نارسایی قلبی :

 پیروی از دستورات پزشک. -1

 مصرف داروها طبق دستور پزشک. -2

وزن کردن روزانه خودتان برای بررسی افزایش   -3

 مایعات بدن.

مصرف رژیم غذایی سالم حاوی مقادیر انشد   -4

 نمک و چربی اشباع شده.

خوابیدن به صورت نیمه نشسته)گذاشتن دو بال   -5

 زیر سر(

 

 ماهنامه پیشگیری و ارتقای سالمت گیرندگان منبع: 

 .1331، نیمه اول بهمن ماه  35خدمت و جامعه ، شماره 

میدان انتظام ،  -شهرستان صومعه سرانشانی تدوین کننده : 

 جنب پار  ابریشم ، بیمارستان امام خمینی )ره( 

 31344323341شماره تماس : 

 سایت بیمارستان:

http://www.gums.ac.ir/imamh 

   

      
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن

         بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا              

 نارسایی قلبی 

 

مددجویان دارای نارسایی قلبی  یا در معرض گروه هدف : 

 نارسایی قلبی

زیر نظر واحد آموزش سالمت با همکاری متخصصان قلب 

 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا 

1331خرداد   

 درصورت عالئم زیر به پزشک 

 مراجعه کنید :

*احساس فشار یا درد در جلوی قفسه سینه که 

دقیقه بعد از   قرص زیر زبانی  15به مدت 

 بهتر نشود.            

 *تنگی نفس              

 *حا لت غ  یا سنکوپ    

 *ضربان تند یا کند قلب

 *ورم مچ پا یا قسمتهای باالتر  
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 به نام خدا

 نارسایی قلبی 

نارسایی قلب یکی از شایع ترین عشلشم مشراجشعشه بشه  

سال است.معموال سشالشهشا  15بیمارستان  در افراد باالی 

طول می کشد این عارضه  تا ایجاد شود.در نتیجه ششمشا 

باید تغییراتی را در شیوه زندگی خودتان برای  پیشگیری 

در طول هفته ها و ماه ها مشتشعشاقشب  .از آن انجام بدهید

ضعیف تر شدن قلب و توانایی کمتر آن بشرای پشمش شاژ 

کردن خون  نارسایی قلبی ایجاد می شود.نارسایی قلبشی 

 اغلب منجر به  بزرگ شدن قلب می شود.

 

 عالئم نارسایی قلب :

احساس فشار یا درد در جلوی قفسه سینه که به مدت  -1

 دقیقه بعد از   قرص زیر زبانی بهتر نشود.             15

 تنگی نفس               -2

 حا لت غ  یا سنکوپ     -3

 ضربان تند یا کند قلب -4

 ورم مچ پا یا قسمتهای باالتر   -5

 علم نارسایی قلب :

 گرفتگی سرخرگ های قلب .-1

 آسیب به عضله قلبی ناشی از حمله قلبی ... -2

 وجود نقص قلبی از زمان تولد.-3

 عفونت قلب  و یا دریچه های قلب.-4

 پرفشاری خون. -5

 بیماری دریچه ای قلب.-1

 بیماری عضله قلب. -7

  

 آیاقلب شما ایستاده است ؟ 

ابتال به نارسایی قلب به معنی ایستادن قلب از ضربشان   
نیست .بلکه به این مفهوم است که قلب شما به ششکشم 
موثری ، خون را پم اژ نمی کند . قلب کار می کند  اما 
نیاز بدن به خون و اکسیژین تامین نمی شود . نارسایشی 
قلبی  در صورت عدم درمان، پیشرفت می کند .رعایت 
دستورات پزشک بسیار مهم است. اگر شمشا درششیشوه 
زندگی خودتان تغییرات مثبتی را ایجاد کنید ، احساس 

 بهتری داشته و از زندگی لذت بیشتری می برید.


