
 در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

تب، دردهاي عضالني، بدتر شدن عالئم، افزايش وزن به ميزان 

 روز 5-2كيلوگرم در عرض  1/5-2حدود 

 سردرد و سرگيجه شديد و استفراغ 

 خس سينه  نامنظم شدن ضربان قلب، خس

 سرفه همراه با زياد شدن خلط يا خلط خوني 

تنگي نفس، خستگي و بي قراري) سريعاً به اورژانس مراجعه 

 كنيد( 

 در صورت مشاهده ديگر عالئم نگران كننده. 

خیابان  شهید   -چهار راه فرهنگ  -نشانی :  بابل 

 مصطفی  خمینی 

 مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد 

 نارسایی احتقانی قلب

 لیلی حاجی علی نژاد 

 سوپروایزر آموزش سالمت

1041  

اين دارو براي  كم كردن بار قلب  .فشارخون شما طبيعي باشد

 ممکن است تجويز شود. 

 توصیه های مراقبت از خود 

پيروي از دستورات پزشک و مراجعه به موقع به پزشک              *

 معالج  

 اندازه گيري فشارخون خود در فواصل منظم   *

 داشتن استراحت كافي   *

 دوري از استرس و هيجانات روحي  *

 مصرف داروها طبق دستور پزشک  *

وزن كردن روزانه خود در ساعت معين و قبل از صبحانه               *

 جهت بررسي افزايش مايع در بدن 

كيلوگرم در يک هفته به       2/1تا    2درصورت افزايش وزن      *

 پزشک معالج اطالع دهيد.

 مصرف رژيم غذايي سالم حاوي مقادير اندک نمک   *

نمک باعث مي شود بدن آب را نگه دارد و كار قلب سخت                *

 تر گردد.

 نمکدان را از سر ميز غذا يا سفره حذف كنيد. *

 دريافت مايعات   كردنمحدود  *

اجتناب از مصرف غذاهاي فرآوري شده مانند سوسيس ،             *

 كالباس و كنسرو ها  

محدوديت مصرف غذاهاي حاوي چربي هاي مضر نظير مغز           *

 ، دل و جگر، شيريني خامه دار و ......

محدوديت مصرف خيارشور و زيتون شور،آجيل ،چيپس و         *  

 پفک  

اجتناب از مصرف زياد قهوه ، چاي و نوشابه هاي حاوي كوال              *

 100   -  23332223 -  7تلفن :                            

        yahya.mubabol.ac.irوب سایت : 

 

  3102–منابع : پرستاری داخلی جراحی برونر 

 وب سایت های مورد تایید قلب و عروق 



شما تنها فردي نمي باشيد كه مبتال به نارسايي احتقاني                 

قلب مي باشد. افراد بسياري با نارسايي احتقاني قلب زندگي           

( يکي از شايعترين    CHFمي كنند. نارسايي احتقاني قلب )      

 سال و بيشتر است.   51علل مراجعه به بيمارستان ها در افراد 

 

نارسايي قلب به معناي كاهش توانايي قلب در پمپ كردن             

خون است. نارسايي قلب به معناي ايست كار قلب يا حمله              

قلبي نيست )البته افرادي كه نارسايي قلب دارند، اغلب سابقه          

اند(. احتقان به معني تجمع        حمله قلبي در گذشته داشته     

مايعات در بدن به علت كاهش توانايي پمپاژ خون توسط قلب            

است به همين دليل نارسايي قلب را نارسايي احتقاني قلب نيز           

 نامند.   مي

نارسايي قلب اغلب منجر به بزرگ شدن بطن چپ قلب               

 ميگردد. 

 علل بیماری
 حمله قلبي ؛ بيماري سرخرگ هاي قلب .5

 بيماري شديد ريه ها مثل آمفيرم . 2

 ( آسيب عضله قلب) كارديوميوپاتي . ۳

 بيماري دريچه هاي قلب . ۴

 تومور قلب ) ناشايع ( . 1

 فشار خون باال . 5

 نامنظمي هاي ضربان قلب . ۷

 پركاري تيروييد . ۸

 بيماري مادرزادي قلب . ۹

 كم خوني شديد . 5۱

عفونت هايي كه به عنوان عارضه يک بيماري زمينه اي قلب  . 55

 رخ مي دهند.

  عالیم شایع
 تند يا نامنظم شدن ضربان قلب . 5

 برجسته شدن سياهرگ هاي گردن . 2

 خستگي ، ضعف يا غش . ۳

 (معمول خلط دار) سرفه . ۴

 كاهش فشار خون . 1

 تورم شکم ، ساق پا و مچ پا . 5

 بزرگ شدن كبد . ۷

تنگي نفس ، به خصوص هنگام فعاليت يا موقع صاف               . ۸

 درازكشيدن روي تخت

 عوامل افزایش دهنده خطر
 

 چاقي. 5

 رژيم غذايي  پرچرب و پرنمک . 2

 سيگار كشيدن . ۳

 .عفونت هايي كه با تب باال همراه هستند.۴

 (.الکل باعث كاهش كار قلب مي شود مصرف الکل ) . 1

مصرف بعضي از داروها، از جمله داروهاي مسدود كننده بتا  . 5

اسبوتولول، آتنولول، بتاكسولول، بيزوپرولول، آدرنرژيک ) 

 ( اسمولول، متروپرولول

 تشخیص 

آزمايش خون و ادرار، اكوكارديوگرافي، عکس قفسه سينه،             

 آنژيوگرافي ، اسکن تاليم  

 درمان 

بخش مهمي از درمان شامل بهبود عوامل ايجاد كننده نارسايي            

هاي قلب،    قلب است، مانند كاهش فشارخون و اصالح دريچه          

 تغيير روش زندگي و مصرف دارو است.

 داروها  

براي كاهش تجمع مايع در  مانند فروزمايد( ) داروهاي ادرارآور. 5

 بدن و  ادم 

اين داروها را در شب مصرف نکنيد زيرا باعث اختالل در خواب 

 شبانه شما مي شود.

 ديژيتال ها مانند ديگوكسين براي تقويت وتنظيم ضربان قلب . 2

 داروهاي ضد بي نظمي ضربان قلب  . ۳

 داروهاي گشادكننده عروق براي كاهش فشارخون ، حتي اگر  . ۴


