
 

 به یاد داشته باشید

 شما مهمترین عضو تیم درمان خود هستید 

خیابان  شهید   -چهار راه فرهنگ  -نشانی :  بابل 

 مصطفی  خمینی 

 مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد 

 ( AFفیبریالسیون دهلیزی)

 لیلی حاجی علی نژاد 

 سوپروایزر آموزش سالمت

0011  

برای خوش طعم کردن غذاها از آب مرکبات و              -

 گیاهان معطر استفاده کنید.

ازمصرف غذاهای آماده، کنسرو ها ، گوشت های           -

 فرآوری شده ، تنقالت شور و خیارشور پرهیز کنید.

در هنگام خرید مواد غذایی برچسب آنها را مطالعه          -

کنید و مواد غذایی را انتخاب کنید که سدیم کمتری           

 دارند.

 از مصرف غذاهای پرچرب خودداری نمایید.-

حداقل دو بار در هفته ماهی مصرف کنید و کمتر از            -

 گوشت قرمز استفاده نمایید.

 میوه و سبزیجات را در برنامه غذایی خود بگنجایید.-

در صورتی که داروهای ادرارآور مثل فروزماید            -

استفاده می کنید به خصوص زمانی که دیگوکسین نیز         

در داروهای شما وجود دارد برای جلوگیری از احتمال         

مسمومیت با دیگوکسین ازمواد غذایی حاوی پتاسیم        

مانند : موز ، مرکبات ، گوجه فرنگی ، خرما ، زردآلو ،              

هلو ، انجیر ، سبزیجات برگدار سبز و غذاهای دریایی           

 استفاده کنید. 

وعده های غذایی را در حجم کم و دفعات بیشتر             -

 تنظیم کنید. 

 از مصرف قهوه ، کافئین و سیگار خودداری کنید.-

مواد غذایی را بیشتر به حالت آب پز یا بخار پز               -

 مصرف نمایید .

از هیجانات و استرس های روحی و عاطفی دوری            -

 نمایید.  

 100   -  23332223 -  7تلفن :                            

        yahya.mubabol.ac.irوب سایت : 

  3102–منابع :     پرستاری داخلی جراحی برونر 

 در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

 درد قفسه سینه  که با داروهای تجویز شده خوب نشود.

 تهوع و استفراغ

 ها یا سایر جاهای بدن  خونریزی از لثه

 تپش قلب که با داروها برطرف نمی شود.

 احساس سستی یا بی حسی یک طرف بدن یا اندام ها 

 اختالل در تکلم  یا راه رفتن 

 کاهش سطح هوشیاری  یا هرگونه عالمت غیر طبیعی دیگر 



 

AF  : 

یک بی نظمی بسیار شایع در ضربانات قلب می باشد  به             

طوری که باعث می شود قلب به خوبی پمپاژ نکند               

بار در دقیقه      181-111)منقبض نشود(. قلب حدود        

منقبض می شود ولی چون این پمپاژ موثر نیست نمی             

تواند خون زیادی را به داخل رگ ها پمپاژ کند. در نتیجه            

 ممکن است باعث عوارضی مانند سکته مغزی شود. 

 عالئم  بیماری:

بیماران ممکن است فاقد عالمت باشند. مهمترین عالمت         

احساس تپش قلب می باشد. گاهی تنگگگی نگفگ  و                

سرگیجه ، درد قلبی ، پایین آمدن فشارخون نیز  بگروز             

بار در دقیقه و بصورت  181تا  111می کند. نبض بیمار بین       

 نامنظم ح  می شود.

 روش های تشخیصی :

 برابر نکنید. 2برگردید و مصرف آن را در روز بعد 

در صورت بی اشتهایی،اسهال ، تهوع ، گیجی ، تاری دید           -

)مشاهده هاله زردرنگ و سبز در اطراف چگراغ ( ، ورم          

 1/1دست ها و پاها ، تنگی نف  ، افزایش وزن ناگهانی )       

،    01ساعت ( و تپش قلب یا نبض کمتر از             22کیلوگرم در   

از ادامه مصرف قرص دیگوکسین خودداری کنیگد و بگه             

 پزشک اطالع دهید.

دیگوکسین را جدا از قرص های دیگر نگهدارید و آن را با         -

 داروهای دیگر در یک ظرف مخلوط نکنید.

 داروهای غیرقلبی را با مشورت پزشک مصرف نمایید.-

در صورت مصرف قرص آمیودارون بهتر است قرص را بگا           -

 غذا مصرف کنید.

قبل از مصرف آمیودارون نبض خود را یگک دقگیگقگه               -

ضربه در دقیقه بود آن را      01بشمارید. در صورتیکه کمتر از       

 مصرف نکنید.

ماه پ  از آن از قگرار           2در طی درمان با آمیودارون و         -

 گرفتن در معرض خورشید پرهیز کنید.

ماه به یک متخصص چشم جهت معاینات         0تا    3حتما هر   -

 چشمی مراجعه نمایید.  

 رژیم غذایی :

مصرف نمک باعث ورم کردن پاها و افزایش فشگارخگون      - 

 می شود. 


