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 خودمراقبتی در بیماری نارسایی قلبی 

  در طی دوره های استراحت پاهای خود را به منظور

جلوگیری از ورم باال ببرید و در طی روز از جوراب های 

 مخصوص استفاده نمایید.

  در مرحله حاد در وضعیت نشسته یا نیمه نشسته قرار

 بگیرید.

 .در معرض هوای خیلی گرم یا خیلی سرد قرارنگیرد 

  ،کنترل عالئم و وزن روزانه، محدودیت دریافت نمک

، پیشگیری از عفونت با ایمن ه عدم دریافت مایع اضاف

سازی نسبت به آنفوالنزا و پنوموکوک، عدم مصرف الکل 

و دخانیات )سیگار، تنباکو( و مشارکت در ورزش منظم، 

همه در پیشگیری از بدتر شدن نارسایی قلبی کمک 

 کننده اند .

 داروهای مصرفی در بیماران نارسایی قلبی 

   داروهای ادرارآور)دیورتیک ها( برای کاهش تجمع

مایع در بدن و تورم اندامها و داروهای دیژیتال برای 

 شود.  تقویت و تنظیم ضربان قلب تجویز می

   داروهای ضد نامنظمی ضربان قلب برای منظم کردن

 شود.  ضربان قلب تجویز می

   ،داروهای گشاد کننده عروق برای کاهش فشار خون

 حتی اگر فشار خون طبیعی باشد. 

   دوره درمان را کامل و جهت تجویز مجدد دارو به

پزشک مراجعه کنید تا با وضعیت کنونی شما دوز دارو را 

 تغییر دهد و از مصرف خودسرانه مسکن خودداری کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماهنامه پیشگیری و ارتقای سالمت گیرندگان منبع: 

 .6531، نیمه اول بهمن ماه  53خدمت و جامعه ، شماره 

مریردان  -شهرستان صومعه سررانشانی تدوین کننده : 

 انتظام ، جنب پارک ابریشم ، بیمارستان امام خمینی )ره( 

 36511545316شماره تماس : 

شررمرراره تررمرراس واحررد آمرروزش سررالمررت: 

33333735611 

 سایت بیمارستان:

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

   

      
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن

         بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا              

   P -PH-111کد پمفلت:

 نارسایی قلبی چیست؟

 

 

 

 

 

مددجویان دارای نارسایی قلبی  یا در گروه هدف : 

 معرض نارسایی قلبی

زیر نظر واحد آموزش سالمت همگانی و بیمار  با 

همکاری متخصصان قلب بیمارستان امام خمینی )ره( 

 صومعه سرا 

 درصورت عالئم زیر به پزشک 

 مراجعه کنید :

*احساس فشار یا درد در جلوی قفسهه 
دقیقه بهعهد  51سینه که به مدت 

 از   قرص زیر زبانی بهتر نشود.            

 *تنگی نفس              

 *حا لت غش یا سنکوپ    

 *ضربان تند یا کند قلب

 *ورم مچ پا یا قسمتهای باالتر  
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 به نام خدا

 مقدمه 

نارسایی قلب یکی از شایع ترین علل مراجعه به  

سال است.معموال  13بیمارستان  در افراد باالی 

سالها طول می کشد تا این عارضه ایجاد شود.در 

نتیجه شما باید تغییراتی را در شیروه زنردگری 

در  .خودتان برای  پیشگیری از آن انجام بدهید

طول هفته ها و ماه ها متعاقب ضعیف تر شدن 

قلب و توانایی کمتر آن برای پمپاژ کردن خون  

نارسایی قلبی ایجاد می شود.نارسایی قلبی اغلب 

 منجر به  بزرگ شدن قلب می شود.

 نشانه های نارسایی قلب را بشناسید

احساس فشار یا درد در جلوی قفسه سینره  -6

دقیقه بعد از   قرص زیر زبانی  63که به مدت 

 بهتر نشود.            

 تنگی نفس               -4

 حا لت غش یا سنکوپ     -5

 ضربان تند یا کند قلب -1

 ورم مچ پا یا قسمتهای باالتر   -3

 علل نارسایی قلب :

 گرفتگی سرخرگ های قلب .-6

 آسیب به عضله قلبی ناشی از حمله قلبی ... -4

 وجود نقص قلبی از زمان تولد.-5

 عفونت قلب  و یا دریچه های قلب.-1

 پرفشاری خون. -3

 بیماری دریچه ای قلب.-1

روش های خودمراقبتی در 

 نارسایی قلب و فعالیت   
  زمانی که بیماری تحت کنترل در آمده از استراحت

طوالنی مدت در بستر اجتناب نموده و فعالیت فیزیکی      

دقیقه فعالیت جرهرت 63-63برنامه ورزش باید شامل 

دقیقه ورزش  53گرم کردن باشد که پس از آن حدود

 شود. با شدت بیشتر تجویزمی

  از فعالیت بدنی غیر ضروری ) مثل باال رفتن از راه

پله ( تا زمانی که بیماری تحت کنتررل در نریرامرده، 

خودداری کنید و از انجام فعالیت های سنگین و کرار 

 زیاد اجتناب نمایید.

  از انجام فعالیتهای فیزیکی بیرون از منزل در محیط

های خیلی گرم ، خیلی سرد یا هوای مرطوب اجترنراب 

 کنید.

   اگر حین فعالیت تنگی نفس ، درد یا سر گیجه  یا رخ

 داد فعالیت فیزیکی خود را کم کنید.


