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 :نارسایی قلبی

 

ناتوان شدن عضله قلب برای پمپ کردن و فرستادن خون با نیروی کافی به خارج از قلب که  :تعریف     

. درنارسایی قلبی ماهیچه قلب شودیمنارسایی قلب گفته  را برآورده کند، هاآنبرود و نیاز  هااندام یسوبه

بدن پمپاژ کند.  یهابافتو قادر نیست میزان کافی خون را جهت تأمین نیاز  شودیمضعیف  جیتدربه

. ابدییممایعات اضافی را از خون دفع کنند. بنابراین مایع اضافی در بدن تجمع  توانندینم هاهیکل جهیدرنت

. رعایت دستورات پزشک بسیار مهم است. اگر شما در شودیمنارسایی قلبی در صورت عدم درمان بدتر 

ری خواهید داشت و از زندگی لذت بیشتری تغییرات سالمی انجام دهید، احساس بهت تانیزندگشیوه 

 پرچرب و پرنمک باعث تشدید بیماریعواملی مانند: سیگار، دیابت، الکل، چاقی و غذاهای  خواهید برد.

 .شوندیم

 

 

 

 

 

 

 

 علل نارسایی قلبی:           

 عروق قلب  یهایماریب                                       

 عضله قلب  یهایماریب                                              

 قلب یهاچهیدر یهایماریب 

 مادرزادی قلب یهایماریب                                                                                

 پرفشاری خون 

  : مت آمفتامین ها کوکائین ، برخی از داروها 

  آنمی مانند هایپرتیروئیدی، هایماریاز ببرخی 
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 تغییر رقابلیغعوامل خطر      

 

  در سنین  رندیمیمعروقی قلب  یهایماریبدرصد از کسانی که در اثر  ۳۸افزایش سن: حدود

 .سال قرار دارند ۵۶باالی 

  تی . حشوندیمدچار حمالت قلبی  یترنییپاجنسیت)مرد بودن(: مردان بیش از زنان و در سنین

، به حد شودیمبعد از یائسگی، با وجودیکه میزان مرگ ناشی از حمالت قلبی در زنان زیادتر 

 .رسدینممردان 

  ( کودکان والدین بیمار قلبی بیش از دیگر کودکان  ازجملهتوارث :)بروز بیماری  درخطرنژاد

 .دارند قرار قلبی عروقی

  

 

 

 

 

 

 عوامل خطر قابل تعدیل    

 

 

 

 :غیر برابر ۴ تا ۲ هایگاریس در قلبی  شانس بروز بیماری عروق مصرف دخانیات 

 بیماری در ناگهانی مرگ برای  جدی مستقل خطر عامل یک سیگار مصرف .است هایگاریس

 .شودیمو منجر به افزایش عالئم نارسایی قلبی  تاس ها برابرغیرسیگاری ۲ کرونر عروق

 :هر چه میزان کلسترول خون باالتر رود میزان بروز بیماری کرونر  باال بودن کلسترول خون

. اگر عامل خطر دیگر همچون مصرف دخانیات و پرفشاری خون نیز وجود ابدییمقلب افزایش 

 .ابدییمداشته باشد، این خطر بیشتر افزایش 

 :شدن و باال میزان بار قلب را افزایش و از این طریق موجب ضخیم  فشارخون پرفشاری خون

شانس سکته مغزی ، حمله قلبی ، نارسایی کلیه و نارسایی  نیبر ا. عالوه شودیمسخت شدن قلب 
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 همبتالبعوامل خطر دیگر شانس حمله قلبی در بیماران  باوجود. دهدیماحتقانی قلب را افزایش 

 .شد برابر خواهدپرفشاری خون چندین 

 م و افزایش عالئ بروز بیماری عروق کرونر زندگی بدون فعالیت یک عامل خطر برای :یتحرککم

 است نارسایی قلبی

  بیش از دیگران به کسانی که چربی اضافه بخصوص در ناحیه شکمی دارند :وزناضافهچاقی و 

. افزایش وزن منجر به باال رفتن بار قلب ، افزایش کلسترول خون شوندیمقلبی دچار  یهایماریب

. این عامل خطر بروز شودیماز طرف دیگر   HDL و کاهش طرفکیاز فشارخون باال رفتنو 

 و عالئم شدید نارساییمیزان خطر حمله قلبی  وزنهش ا. با کدهدیمدیابت را نیز در افراد افزایش 

 .ابدییمدر افراد چاق کاهش قلبی 

 :حتی. دهدیم افزایش  قلبی عروقی را یهایماریبشانس بروز  یطورجدبهدیابت  دیابت 

 عدم صورت در ولی دهدیم افزایش را قلبی بیماری شانس دیابت ، خون قند لکنتر باوجود

 .رفت و عوارض شدیدتری را خواهد باالتر مراتببه خطر این کنترل

  

 دیگر عوامل خطر 

  ورطبهدر ایجاد بیماری قلبی سهم داشته باشد.  تواندیمروزمره نیز  یهااسترسپاسخ افراد به 

غذا  ازحدشیبروزمره به مصرف دخانیات روی آورده یا  یهااسترسمثال بعضی از افراد در اثر 

لبی عروقی قرار ق یهایماریب شدهثابت خطر عوامل معرض در را خود  صورتنیبدو  خورندیم

 .دهندیم

 

 عالئم و شکایات            

 

 کوتاهی تنفس هنگام فعالیت 

  در حالت استراحت(احساس دشواری در تنفس )تنگی نفس  

 کوتاهی نفس که سبب بیدار شدن از خواب در یا احساس دشواری در تنفس ) تنگی نفس شبانه

 (شودیمشب 

 سرفه همراه با خلط گاهی آمیخته به خون 

 یقراریب 
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 خستگی 

 ضعف 

  بیدار شدن برای ادرار کردن در شب 

 مچ پا و ساق پا( تورم  پاها ( 

  برجسته شدن شکمتورم و 

 پری و درد شکمی 

 ییاشتهایب 

 خستگی( احساس و نفس تنگی همراه ) سرد تعریق  

 افزایش ناگهانی وزن 

    

 

 

 

 که باید به پزشک و پرستار گزارش شود: هشداردهندهعالئم    

 کاهش در تحمل فعالیت 

 کوتاهی نفس 

 تنگی نفس هنگام فعالیت 

  در خواب و هنگام دراز کشیدن یاحملهتنگی نفس 

 یدرپیپمکرر و  یهاسرفه 

  هااندامتورم 
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 ویژه: یهاآموزش    

 .تعداد نبض را روزانه کنترل کنید 

  آموزش نحوه شمارش و ثبت نبض 

  انگشت اشاره و میانی دست دیگر روی آن  ۲دقیقه با قرار دادن آرام  ۱نبض مچ دست را به مدت

بار در دقیقه باید  ۵۱یا کمتر از  ۱۱۱بشمارید و سپس آن را ثبت کنید. .) ضربان نبض بیشتر از 

 گزارش شود.(

 .سیگار نکشید 

 .از استرس اجتناب کنید 

 .از خستگی اجتناب کنید 

  کنید و  یریگاندازهمعین  یهالباسمعین با یک ترازوی معین و  زمانکیوزن خود را روزانه در

کیلوگرم در هفته، گزارش  ۶/۲کیلوگرم در روز یا بیش از ۶/۱-۱در صورت افزایش وزن بیش از 

 دهید.

  دهدیماز هوای گرم و مرطوب بپرهیزید زیرا نیاز قلب را به مقدار زیادی افزایش. 

  هاعفونتو سایر که سبب ابتالی شما به سرماخوردگی، آنفلوانزا  ییهاتیوضعسعی کنید از 

 .دیکنیدور، شودیم

  ،آنفلوانزا و پنومونی استفاده کنید. از واکسنساالنه با مشورت پزشک 

 .غیره و سرماخوردگی نظیر شایع یهایماریب به  در صورت ابتال در هوای سرد لباس گرم بپوشید 

 .شود خودداری بهبودی تا ورزشی یهاتیفعال انجام از

  کردن در آب سرد و گرم خودداری شوداز دوش گرفتن یا شنا. 

 

  برای کاهش تنگی نفس در هنگام استراحت و خواب، سر تخت

 باالتر ببرید. متریسانت ۸۱-۲۱را 

 .از دستورات پزشک پیروی کنید 

 را طبق تجویز پزشک مصرف کنید. تانیداروها 

  ادامه تانیداروها، به مصرف دیکنیمحتی اگر احساس بهبودی 

 دهید.

  را قطع نکنید یا  تانیداروهاقبل از مشورت با پزشک، هرگز

 میزان آن را تغییر ندهید.
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  و عوارض جانبی را که باید به  زشدهیتجوهدف، مقدار، زمان و روش مصرف هریک از داروهای

 پزشک یا پرستار گزارش شود، توضیح دهید.

  شرح علت نیاز به است،  زشدهیتجوپتاسیم برای بیمار  کنندهدفعاگر دیورتیک های 

  هایسبزو  هاوهیمافزایش نسبی در پتاسیم دریافتی با استفاده متعادل از           

  دارای سدیم یهانیمللزوم پرهیز از مصرف داروهای بدون نسخه مثل داروهای ضد سرفه و 

 .)تشویق بیمار جهت ورزش روزانه و ثبت آن در یک دفتر یادداشت )زمان و نوع ورزش 

 روز در هفته  ۷-۵دقیقه در روز به مدت  ۶در ابتدا  بیمار برای شروع یک برنامه ورزشی، تشویق

دقیقه در  ۱۱میزان ورزش را به  بعدازآنافزایش دهد.  جیتدربهو سپس هر هفته مدت فعالیت را 

 ۸۱هدف رساندن میزان ورزش به  روز برساند.

)این میزان در افراد مختلف بر  دقیقه در روز است

 دشویممبنای شدت بیماری متفاوت است و تالش 

مانند تنگی نفس  ،عدم تحمل عالئمقبل از ایجاد 

 .شود(  ورزش قطع 

 

 

 همیشه بیماران قلبی نیتروگلیسیرین زیرزبانی همراه داشته باشند و در صورت بروز مشکل قلبی 

 انی استفاده شود.زیرزب

 کنید. ، شناساییشوندیم هاتیشکارا که سبب خستگی یا کوتاهی نفس و یا سایر  ییهاتیفعال 

  د به قلب بپرهیزی ازحدشیبفشار  واردکردن به علت فرساطاقتسخت و  یهاتیفعالاز انجام دادن

سنگین،  یهاچمدان، حمل مدتیطوالنمانند: بلند کردن چیزهای سنگین، قدم زدن و راه رفتن 

 و... یزنچمنپارو کردن برف، تعویض الستیک اتومبیل، 

  خیلی سرد و یا روزهای گرم یا در هوای آلوده خودداری  یهاطیمحورزشی در  یهاتیفعالاز انجام

 در سالن ورزش کنید. لطفاً. کندیمافزایش درجه حرارت ، تنفس را مشکل  کنید.

  کنید.در زمان خستگی، از ورزش کردن پرهیز 

در صورت بروز درد قفسه سینه، احساس ضعف یا خستگی شدید، سرگیجه ،احساس سبکی در سر، 

 احساس فشار یا درد در قفسه سینه یا گردن یا بازو یا فک یا شانه ورزش و فعالیت را متوقف کنید.

 .دید و استراحت مطلق داشته باشید و فعالیت خود را قطع کنیدراز بکش

تا  دقیقه ۶به فاصله هر  از آن عدد ۸تا نیتروگلیسیرین یک  یرزبانیزاگر درد ادامه پیدا کند قرص 

 . مراجعه کنیدبه اورژانس  سرعتبهزمان قطع درد استفاده شود و 
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 :نکته 

  وعالئم تنگی سرخرگی عروق قلب  نیترمهماحساس ناراحتی در قفسه سینه اگرچه یکی از 

، نیست قلبی مسائل از ناشی الزاماً سینه قفسه در ناراحتی هرگونه اما هستمشکالت قلبی 

احساس درد و ناراحتی از فک تحتانی تا ناف را باید درد قلبی در نظر گرفت  هرگونه وجودنیباا

 تا خالف آن ثابت شود.

   دارد زیر راقلب باشد، مشخصات  یهاسرخرگناشی از تنگی  کهیدرصورت سینه قفسه ناراحتی: 

   است جناغ پشت ناحیه در و فشارنده  صورتبهدر اغلب موارد. 

   ابدییمبا فعالیت افزایش و با استراحت تخفیف. 

  ممکن است به بازو دست چپ و گاها به گردن و فک انتشار یابد. 

  شودیم قطع دقیقه  ۶الی۸ طی در نیتروگلیسیرین زیرزبانی یهاقرص  با مصرف. 

  ًسینه قفسه شدید درد کهیدرصورت. ندارد( نشستن یا خوابیدن)بدن وضعیت با  ارتباطی معموال 

( دقیقه۸۱ از بیشتر)طوالنی مدت به یا و باشد استفراغ و تهوع سرد، تعریق نظیر عالئمی با  همراه

 .حمله قلبی مراجعه سریع به اورژانس الزامی است احتمالبهشد با توجه بک طول

   یهاحمله بروز احتمال  شودیممتناوب و در حالت استراحت ایجاد  صورتبهدرد  کهیدرصورت 

 .شودیم توصیه اورژانس به فوری مراجعه و بوده زیاد قلبی

  که نیازمند بلند کردن اجسام سنگین و  ییهاتیفعالاز

 یا هل دادن چیزهای سنگین است خودداری کنید.

  هل دادن یبرداروزنهقدرتی )مانند  یهاتیفعالاز انجام ،

 خودداری شود. جدا( …ماشین، شنا رفتن، دمبل زدن و

 در صورت دستور پزشک مصرف مایعات را محدود کنید 

 لیوان( ۱۱تا  ۳لیتر آب نباید نوشید یعنی  ۲-۶/۱از شتریب)روزانه 
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 .غذاهای حاوی سدیم باال نباید مصرف کرد 

 چک کنید. حتماًسدیم  ازنظر هاآنبررسی محتوای  منظوربهو غذاها را  هایدنینوش یهابرچسب 

  ،آماده همانند سوسیس، کالباس، آجیل و  صورتبه شدههیتهاز مصرف غذاهای منجمد شده

 کنسرو شده اجتناب کنید.

  یا ماهی شدید، آن را با آب خوب بشویید  هایسبزاگر مجبور به مصرف غذای کنسرو شده مثل

 آن کاهش یابد. تا سدیم

 از خوردن غذاهای چرب و سنگین و قهوه و کاکائو پرهیز شود. 

  دیکنیدور کردهسرخاز غذاهای. 

  چون سدیم باالیی دارند. دیکنیدور هاژله، مرباها ،هایترشاز غذاهای نگهداری شده مانند 

  و... اجتناب کنید. یفرنگگوجه،سس  ینیزمبیس، چیپس زدهنمکاز پنیر، کره 

  کاهش در کالری دریافتی برای رسیدن به

 وزن مطلوب و نگهداری آن.

 

 

 

 :دیتوانیمشما 

  یک دفترچه کار روزانه داشته باشید.    -۱

تلفن  قیاز طر پزشک یا پرستاررا برای  یروزو بهدقیق  یهاگزارش دیتوانیمروزانه شما  هیپااطالعاتبا ثبت 

رچه ه قتیدر حقپیچیده باشند.  هاگزارشنیازی نیست که این  کنید.فراهم برای پزشک هنگام ویزیت  یا

به ثبت اطالعات مهم زیر در این دفترچه  خود را روزانه بهترین مورد است. ادداشتیبهتر، یک دفترچه  ترساده

 روزانه عادت بدهید: صورتبه

 قبیل( نیاز ا یو مواردوضعیت تنفس)راحت،مشکل،همراه سرفه -

 (هاآنیا هرگونه عارضه جانبی  زمان دادن دارو میزان دارو، دارو،داروها)نام -

 میزان فعالیت ی وایرژیم غذ-

 هااندام تورمبا پزشک صحبت شود مثل  هاآنسایر عالئمی که نیاز است در مورد -
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 .بدانید که چه زمانی با پزشک تماس بگیرید -۲

ست . مهم ااستاز ایجاد عوارض  یریگشیپیماری و اولیه بیماری، راهی برای کنترل دقیق ب عالئمشناسایی 

دی را ج هاآنخفیف باشند  هانشانهایجاد شدن تشخیص دهید و حتی اگر این  محضبهرا  هانشانهو  عالئمکه 

منجر به ایجاد مشکالت جدی و حتی  توانندیم عالئماین  چراکهخطرناک است  عالئماز  یپوشچشمبگیرید. 

 بستری شدن بیمار شما شوند.

گ هنااز قبل هم کهیدرصورت)در صورت بروز عالئم زیر با پزشک یا پرستارتان 

   :تماس بگیرید(دیاکرده

 وزن ظرف چند روز یا در طول یک هفته در شتریبیا  یلوگرمیکافزایش یک و نیم -

 پاها بیمار زانوها یا ،هادستافزایش ورم در -

 شدید در شب یهاسرفهزمان یا  هر مشکل در نفس کشیدن در-

 کاهش چشمگیر دفع ادرار-

  یخستگ و یقراریب گیجی،-

  استفراغتهوع -

 یخستگ و  افزایش ضعف-

 ضعف یا اسپاسم عضالنی -

 شما باید بدانید چه زمانی تماس با پزشک ضروری است.

ه زمان استفاد چگونگی و قاًیدق و در دسترس داشته باشید. ضروری و عالوه بر این همواره یک ذخیره داروئی

دن بدتر ش در صورتدرمان  کنندهشروع دیتوانیمبه این معنی باشد که شما  تواندیماین  را بدانید. هاآناز 

چه  و جاو کبنابراین ممکن است نیاز باشد که از پزشک در مورد اینکه در چه زمان  باشیدتان وضعیت عالئم و

 کنید. سؤالدرمانی اورژانسی برایتان مناسب است  یهابرنامه
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 نکات مهم:

تلفن برای نوشتن  در کناررا  یاآمادهقلم  همواره کاغذ و-

دارید اگر سواد ن دستورات پزشک یا پرستار داشته باشید.

از یکی از افراد خانواده یا کسی که در دسترس است 

 کمک بگیرید.

یا دستورات پزشک یا پرستار را  هاهیتوصاگر  -

بپرسید تا مطلب برایتان  مجدداً  هاآناز  دیادهینفهم

 شفاف گردد.

 بدانیدکه چگونه تماس بگیرید.-۳

 که جای آن کجاست. داندیمباشید که هرکس  مطمئناطالعات زیر را همواره در دسترس داشته باشید 

از قبل هماهنگ  کهیدرصورت)بیمارستان، پزشک تلفنشماره  شماره تلفن اورژانس، تماس درمانی شامل:

 شماره جایگزین ضروری هرگونه، پرستار (دیاکرده

 پزشک است آماده کنید. ازیموردنخودتان را برای ارائه اطالعاتی که  -۴

وارد م به پزشک ارائه کنید. دیآیماطالعاتی را که در زیر  خواهد بود اگر بتوانید مؤثرتر شما بسیار یهاصحبت

هستند که ممکن است از شما پرسیده شود دانستن این اطالعات قبل از تماس  یسؤاالت از یانمونه قاًیدقزیر 

اگر بر اطالعات زیر تمرکز دارید برای تماس با پزشک  .دینمایم مؤثرتربسیار  شمارابا پزشک یا پرستار نقش 

 یا پرستار آماده شوید:

 :ازنظردرد قفسه سینه  -

ع منقط صورتبه، آیا مداوم بوده یا شدهشروع(، چه زمانی رهیو غانتشار یابنده  مبهم، خصوصیات)تیز،محل، 

 است؟ جادشدهیا

 افزایش وزن -

 ؟دیاداکردهیپبه چه میزان افزایش وزن  باًیتقرچقدر است؟  شماوزن طبیعی 
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 در طی چند روز این افزایش وزن اتفاق افتاده است؟

 ورم -

 طول کشیده است؟ یزمانمدتپاها، شکم و ...(، ورم چه  زانوها، ،هادستکجاست)محل ایجاد ورم 

 شدید در شب یهاسرفهمشکل تنفسی یا -

 یهاسرفه؟ کندیماست؟ چه مواردی مشکل تنفسی را بهتر یا بدتر  جادشدهیااز چه زمانی مشکل تنفسی 

 است؟ شدهشروعشبانه از چه زمانی 

 کاهش دفع ادرار-

 بوی ادرار دفعی چگونه است؟ رنگ و حجم تقریبی، ؟دیاداشتهساعت گذشته دفع ادرار  ۲۴چند بار در 

 یآلودگو خوابغش  احساس گیجی،-

 د؟یچه مدت است که چنین احساسی دار

 تهوع استفراغ-

 د؟یچه مدت است که چنین احساسی دار

 روندهشیپضعف -

 د؟یچه مدت است که چنین حالتی دار

 یا ضعف عضالتاسپاسم -

 ؟کشدیمطول  یزمانمدت؟ این مشکل چه گرددیمدچار اسپاسم یا ضعف  از بدنکدام قسمت 

 داشتن یک برنامه برای عمل -۵

 نشوید. و نگرانمضطرب -
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اد داشته به ی شتان را حفظ کنیدآرام وباشد. آرام باشید  کنندهنگران تواندیمبقیه عالئم  اشکال در تنفس و

 (اورژانس)پزشک یا پرستار یا  باشید کمک فقط با یک تلفن در دسترس شماست

 .دیینماالزم را دنبال  یهاآموزشدستورات و -

 در مراقبت و درمان کمک نمایم؟ توانمیمچگونه 

 اشکال در تنفس و ورم ضعف، کامالً درمان گردد بلکه عالئم آن همچون خستگی، تواندینمی قلب ینارسا     

توانائی برای انجام  همچنین سطح انرژی، هادرمان تسکین داده شود. هادرماناز طریق  تواندیم هااندام

 پیشگیرانه بوده و هادرمانبسیاری از  درواقع .کندیمبیماران را تقویت  خوب بودن در و احساس هاتیفعال

 نزمامدت یو برا ترراحتی قلب ینارسا مبتالبهبیماران  ددهنیمسرعت پیشرفت بیماری را کاهش و اجازه 

 بیشتری زندگی کنند.

برای یکی ممکن است برای دیگران  شدههیتوص یهاو درمانوضعیت هر بیماری با دیگران متفاوت بوده       

متناسب با وضعیت بیماری باید با پزشک  یو جراحدرمانی  یهاروشدر مورد  و خانواده شما مفید نباشد.

ورات دست پزشکی در مورد رژیم غذائی، یهاهیو توصدنبال نمودن دستورات  نکته مهم توجه و د.یصحبت نمای

 ناساییش و تحرک و فراهم ساختن ویزیت منظم توسط پزشک، انجام فعالیت تغییرات سبک زندگی، داروئی،

منجر به بدتر شدن  تواندیمنکردن دستورات  تیو رعااست. عدم توجه ی بیمار یهانشانه و عالئم موقعبه

کلید موفقیت شما، کنترل بیماری نارسایی قلبی از طریق موارد  درواقعیک بحران پزشکی گردد.  و بروزعالئم 

 .است ذیل 

 هانشانهو  عالئمو کنترل  ییشناسا

مهم  .استاز ایجاد عوارض  یریگشیپاولیه بیماری، راهی برای کنترل دقیق بیماری و  عالئمشناسایی       

را  هاآنخفیف باشند  هانشانهایجاد شدن تشخیص دهید و حتی اگر این  محضبهرا  هانشانهو  عالئماست که 

منجر به ایجاد مشکالت جدی و  توانندیم عالئماین  چراکهخطرناک است  عالئماز  یپوشچشمجدی بگیرید. 

ابراین بن استبدتر شدن بیماری: تنگی نفس، ورم و افزایش وزن  عالئم نیترمهمحتی بستری شدن شود.از 

 داشته باشید. هاآن و کنترل هاآنبهتر است اطالعات بیشتری درباره 
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  برای کنترل تنگی نفس چه اقداماتی انجام نمایم؟

فزایش د کردن اشیا یا باال رفتن از پله ابلن مثل ییهاتیفعال با است ممکن که تنفس کوتاهی یا نفس تنگی  

. در بعضی موارد بیمار همراه با تنگی نفس، سرفه شودیمدر حالت استراحت و خواب نیز ایجاد  یگاهیابد و 

 .شودیم بدتر کشیدن دراز با که دارد نیز  مداوم و خشک

 مناسب باشد. هیو تهودارای نور  که دیبرودر اتاقی سعی کنید  -

 .دیینمااستفاده  و راحتمناسب  از لباس -

 دینکیمد فعالیت کردن را متوقف نموده و تا زمانی که احساس بهتری پیدا یاحساس تنگی نفس دار راگ -

 ید.کناستراحت 

 رتانس، به کمک چند بالش زیر  دیکنیمحین استراحت یا دراز کشیدن، احساس تنگی نفس  کهیدرصورت -

 را باالتر قرار دهید.

 کنار از را پاهایتان و بنشینید تخت در کنید سعی ،دینمایم نفس تنگی احساس خواب حین کهیدرصورت- 

 تگیآهس به دیتوانیم آن بر عالوه. دییبازنما را اتاق یهاپنجره هوا بودن مناسب صورت و در نموده آویزان تخت

 اتاق قدم بزنید تا تنگی نفس کمتر شود. در اطراف یآرامبه نفر  یک همراه و شده بلند

اطالع از چگونگی استفاده از آن میزان اکسیژن درمانی و  داشتن کپسول اکسیژن خانگی و در صورت -

 .دیینماآن بر اساس تجویز پزشک، تا بهبود وضعیت تنفسی از آن استفاده  زمانمدت
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ورم چه اقداماتی انجام نمایم برای کنترل وزن و 

 ؟

 

حاوی مقادیر زیادی مایع و نمک باشد، ممکن  تاناگر بدن      

د. ورم یا یافزایش وزن گرد بدن و یهاانداماست دچار تورم در 

کیلوگرم مایع در  ۶/۴که حدود  شودیمادم هنگامی مشاهده 

بدن جمع شده باشد. در این حالت اگر انگشت خود را روی ساق 

. گاهی نیز در اثر جمع شدن مایعات ماندیمکه اثر آن اندکی روی پوست باقی  دینیبیمفشار دهید ، یتان پاها

 .شماست در بدناین حالت به معنی ایجاد ورم  دیگردیم، زانوها یا پاها  هادستدر بدن دچار پف آلودگی 

 یمارب در بدناز جمع شدن مایعات  یانشانه تواندیمافزایش وزن در بیماری نارسایی قلبی  افزایش وزن :     

بدون اینکه ادم یا ورم قابل دیدی مشاهده  دیشویم وزنتاناضافهو شدت یافتن بیماری باشد. گاها شما متوجه 

قبل  ئمعالبنابراین کنترل وزن در این بیماری بسیار مهم است و هدف از کنترل وزن ، تشخیص سریع  کنید.

 .شود خارج بدنتان از اضافی آب آسان  یهاروشتا با انجام  استاز ایجاد ورم 

 : چگونگی کنترل وزن

 ثابت خود را وزن کنید . زمانکیو در  هرروزمرتب و  طوربهکه گفته شد  گونههمان -

 از یک ترازوی ثابت و لباس یکسان استفاده کنید. -

 موقع برای وزن کردن است . نیترمناسب صبح بعد از بیدار شدن از خواب و پس از دفع ادرار، -

کیلوگرم در هفته باال رفت به مراکز درمانی یا  ۲کیلوگرم در روز یا ۱ناگهانی حدود  طوربهوزن  کهیدرصورت -

 د .یزیرا ممکن است نیاز به مصرف دارو داشته باش مراجعه کنیدپزشک 

 . دیینمامصرف نمک و مواد حاوی سدیم را بیشتر محدود  -

 با باال قرار دادن پاها ، آن را کاهش دهید. دیتوانیمتحتانی،  یهااندامجهت کاهش ورم  -
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 :یدارودرمان 

آن بایستی  یهامراقبتچه مواردی را در مورد داروها ، عوارض و 

 بدانم؟

که  زمانی مصرف داروهای قلبی اهمیت زیادی در نارسایی قلبی دارند.

برای درمان بیماری تجویز گردیده است  ییداروهامشخص گردید که چه 

، انواع داروهای خارج از دستور، زشدهیتجوشامل: داروهای  دیکنیمدریافت  فعالًکه  ییداروهاباید در مورد تمام 

 در زمان آماده کردن و بارکید. داروها بایستی یاطالعات الزم را کسب نمای هانیتامیوطبیعی،  یهامکمل

تطبیق با دستورات داروئی بررسی گردند. شما از طریق ثبت و مستند نمودن  ازنظر مصرفدیگر درزمان  بارکی

 خود بکنید.بهبودی  بهکمک بزرگی  دیتوانیم دیکنیماستفاده  که ییداروها

 از : اندعبارتداروهای درمان نارسائی قلبی  نیترمهم

 :فشارخون شامل کنندهکنترلداروهای  (۱

 از دسته مهارکننده های گیرنده های آنژیوتانسین اناالپریل و لوزارتان الف( کاپتو پریل و  (۲

 رتراحتبرسد و عمل پمپاژ قلب  هااندامخونی را گشاد کرده تا میزان خون بیشتری به  یهارگاین داروها  -

 انجام شود.

 ید.گزارش کنپریل باعث تنگی نفس، سرفه خشک و مداوم شود این حالت را به پزشک ممکن است کاپتو -

از تغییر وضعیت ناگهانی )بلند کردن ناگهانی ( بیمار پس از مصرف دارو بپرهیزید زیرا ممکن است این حالت  -

 سبب سرگیجه و افت فشار شود.

 بتابلوکرها  از دسته ب( متورال ، ایندرال و کارودیلول

انع پیشرفت بیماری شده و از بدتر و ضربان قلب، کار قلب را کاهش داده، م فشارخوناین داروها با کاهش  -

 .کنندیمشدن آن پیشگیری 

به پزشک  فوراً ، سرگیجه، کاهش تعداد ضربان قلب است که بایستی فشارخونعوارض این داروها کاهش  -

 اطالع داده شود.
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 هیدروکلروتیازید، اسپیرنوالکتون از دسته ادرار آورها یا دیورتیکها ج( فورزماید،

ا به ت کنندیمادرار بیشتری تولید کرده و مایع اضافی را از بدن خارج  هاهیکلتا  کنندیماین داروها کمک  -

 قلب فشار وارد نیاید.

 ، گیجی است . یآبکم، فشارخونعوارض این داروها،افت  -

قرار  بازطاق صورتبهساعت  ۲تا  ۱آن بیمار،  یاثربخشافزایش  منظوربهبهتر است پس از مصرف این دارو  -

 بگیرد.

روز تغییر داده تا از تکرر ادرار داروئی شبانه  یهاساعتاین داروها را به  مصرفبا هماهنگی با پزشک، زمان  -

)مامی نمودن( یا کاندوم بگ )کیسه جمع کننده ادرار که به  شود. همچنین استفاده از پد ضد ادرار یریجلوگ

ک بیمار و ناپا یهالباساران مرد مانع از خیس شدن بدن و در بیم تواندیم( گرددیمسر آلت تناسلی متصل 

 شدن وی گردد.

 عروقی یهاگشادکنندهد( نیتروگلیسیرین ونیتروکانتین از دسته 

قلبی جهت کنترل درد قفسه سینه استفاده شود این  نارسایی بیماران در است ممکن که است داروهایی از  -

 .شودیمسبب افزایش سرعت جریان خون و رسیدن اکسیژن به قلب  هارگداروها با گشاد کردن 

است، در هنگام مصرف قرص  یرزبانیزقرص  صورتبه نیریسیتروگلینبیشترین شکل مصرف  -

 کنید توجه زیر نکات به یرزبانیز  نیتروگلیسیرین

دارو را مالحظه نمایید و سپس قرص را در وضعیتی که خوابیده یا نشسته است )برای  مصرفخیتارابتدا  -

باید آب دهان خود را  شماپیشگیری از افت فشارخون و سرگیجه( زیر زبان گذاشته و اجازه دهید حل شود، 

بان منجر به ایجاد حالت سوزش مختصری در زیر ز مصرفخیتارد، قرص دارای یتا آب شدن قرص قورت نده

 .گرددیم

دقیقه از مصرف قرص اول، قطع نگردید قرص دوم را استفاده  ۶درد قفسه سینه پس از گذشتن  کهیدرصورت -

. کنید استفاده دوم قرص مصرف از بعد دقیقه ۶ را سوم قرص ،در صورت ادامه درد دیتوانیم نیچنهمکنید 

مانی مرکز در نیترکینزدبه با کمک سایرین استفاده نکنید و در صورت آرام نشدن درد  قرص ۸ از بیش هرگز
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را به  هاقرصقدیمی را دور بریزید. در تمامی اوقات و برای احتیاط  یهاقرصماه  ۵. پس از گذشتن بروید

 همراه داشته باشید

پالستیکی و فلزی  یهایقوطتیره و کدر نگهداری شود و از حمل در  یاشهیشاین دارو باید در ظروف  -

 .شودیم اثریبخودداری کنید چون در اثر گرما رطوبت و نور این دارو 

( و بزرگ یگرمیلیم ۵/۲) کوچک یهاقرصقرص بوده و دارای  صورتبهبیشترین مصرف نیتروکانتین نیز 

 است. رنگیصورت(یگرمیلیم ۴/۵)

 قدرت عضالنی قلب مانند دیگوکسین کنندهتیتقو( داروهای ۲

ا که عضله قلب ر باشدیمدیگوکسین نیز یکی از داروهای مهم و بیشترین دارو در درمان نارسایی قلبی  -

 است. گرمیلیم ۲۶/۱آن  یهاقرص. گرددیمکرده و باعث پمپاژ بهتر قلب  تریقو

قبل از مصرف دیگوکسین،  هاصبحدقت در مصرف آن است، بهتر است  یکی از نکات مهم در مصرف این دارو، -

پس از  نیست بار در دقیقه است یا اینکه نبض منظم ۵۱را کنترل کنید اگر تعداد نبض کمتر از  خود نبض

 است(. شدهداده)طریقه کنترل نبض توضیح  .مصرف کنیدمشورت با پزشک ، قرص را 

که سطح این دارو در  دهدیمی درمان با این دارو است و زمانی رخ مسمومیت با دیگوکسین از عوارض جد -

ینایی مانند تغییر در ب هرگونه، تهوع، استفراغ، یا ییاشتهایبچون  یعالئمبدن افزایش یابد، بنابراین با مشاهده 

دیدن هاله اطراف اجسام و نامنظمی در ریتم نبض بیمار، بایستی جهت بررسی احتمال مسمومیت با 

 دیگوکسین به پزشک مراجعه کنید.

، میزان جذب دارو را در بدن افزایش هانیملو  دهایاسیآنتمصرف داروهایی مانند داروهای ضد اسهال،  -

 .کنید مشورت پزشک با داروها این از از استفاده قبل  بهتر است و دهدیم

 از ایجاد لخته خونی مانند آسپیرین، وارفارین کنندهیریشگیپخون و  کنندهقیرق( داروهای ۳

ون همچ ییداروهاجلوگیری از لخته شدن خون وی از  منظوربهحرکتی بیمار و  یهاتیفعالبا توجه به کاهش  -

 وارفارین و گرمیلیم  ۶۱۱و  ۸۲۶، ۱۱۱،  ۳۱ یهاقرصآسپرین دارای  .گرددیموارفارین استفاده  آسپرین و

 .است رنگیصورت گرمیلیم ۶ یهاقرص دارای
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مشکالت گوارشی است بدین منظور بهتر است  و بروزعوارض این داروها احتمال ایجاد خونریزی  نیترمهم -

 این داروها پس از غذا به بیمار داده شود.

 .کندیموارفارین احتمال عوارض گوارشی را تشدید  همزمان آسپرین ومصرف  -

 ،یرپوستیز یهایزیخونردر بیمار خود همواره مراقب عالئم خونریزی ناشی از مصرف این داروها همچون  -

 .دیینما را مطلعدر صورت ایجاد، بالفاصله پزشک  ادراری یا گوارشی باشید و

 داروهانکات مهم و کلی در مصرف  

 هاآنیا تغییر در میزان  خودسرانهداروی  مصرفاز  همه داروها را طبق دستور پزشک مصرف نموده و -

 کامل کنید. حتماً. دوره درمان داروئی را دیینما یخوددار

نوبت دارو چندین  ۲مگر اینکه بین مصرف  مصرف نکنید باهمنوبت دارو را  ۲اگر دارویی را فراموش کردید  -

 ساعت فاصله باشد.

 را همراه خود ببرید. تاندر زمان بیرون رفتن از خانه داروهای -

 داروها خودداری کنید. خودسرانهد از قطع یندار یعالئم حتی موقعی که احساس بهبودی داشته و -

را در یک یا دو بار در روز تنظیم کند و همیشه قبل از اتمام  تاناز پزشک بخواهید که دفعات مصرف داروهای -

 با نظر پزشک اقدام کنید. یدارودرمانداروها نسبت به تهیه آن و ادامه 

 مشاهده بعضی عوارض جانبی، مصرف دارو را قطع نکنید بلکه بالفاصله با پزشک مشورت کنید. محضبه -

 سرماخوردگی و داروهای سنتی، بدون مشورت پزشک خودداری کنید.از مصرف داروهای بدون نسخه مانند  -

 یرسانخونمانند ایبوپروفن و ناپروکسن خودداری کنید زیرا این داروها باعث کاهش  ییهاقرصاز مصرف  -

 .کنندیمرا بدتر  تانبه کلیه و افزایش تجمع سدیم در بدن شده و وضعیت

 زندگی سبک در تغییرات لزوم 

مواد  یهابرچسبمناسب و محدود نمودن دریافت نمک و خواندن  یغذاهااز  و استفادهتوجه به رژیم غذائی -

 هاآنمیزان نمک محتویات  ازنظرغذائی 
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 روزانه یهاتیفعالسعی در حفظ -

 متوقف ساختن استعمال دخانیات-

 بیماری کنندهدیتشد یهاتیوضعاستفاده از واکسن سالیانه آنفوالنزا برای اجتناب از -

 یسرماخوردگممانعت از قرار گرفتن در معرض هوای آلوده و تماس با بیماران دچار بیماری واگیردار مانند  -

 شلوغ و رعایت بهداشت شخصی یهامحلو رفتن به 

 روحی روانی  سالمتبهتوجه -

 ییرژیم غذا

ی بایستی به چه ایدر رژیم غذ

 نکاتی توجه نمایم؟

ی متعادل یرژیم غذاپیروی شما از یک 

سبب تقویت حس سالمتی و خوب 

 نارسائی قلب بایستی حاوی مبتالبهی مناسب برای بیماران ی. رژیم غذاگرددیمبودن و افزایش سطح انرژی 

غالت کامل )گندم، جو، ذرت( و پروتئین گوشت سفید )ماهی و مرغ(  یهادانهتازه و فراوان،  یهایسبزمیوه و 

حبت ص میسدکمدر مورد رژیم  کهیوقت ی بیمار بایستی محدود گردد.ینمک در رژیم غذا باشد. همچنین میزان

مقدار مناسب نمک  .استسدیم  ٪۴۱نمک مصرفی ما حاوی  درواقعاست  نمککمهمان رژیم  منظور شودیم

نمک  یخوریچایک قاشق  کهیدرحال است گرمیلیم۸۱۱۱تا  ۲۱۱۱در غذای روزانه بیماران نارسایی قلبی 

 استفادهنمک در تهیه غذا  یخوریچاپس بهتر است روزانه کمتر از یک قاشق  سدیم دارد. گرمیلیم ۲۸۱۱

 کنید.
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 چرا محدودیت نمک ؟

سدیم و نمک اضافی سبب انباشته شدن مایعات در بدن و 

شدن تنفس بیمار  و دشوارایجاد فشار بیشتر به قلب 

سدیم به بدن از یکی از منابع اصلی وارد شدن  .گرددیم

طریق نمک خوراکی است. کاهش نمک دریافتی سبب دفع 

مایعات اضافی از بدن و ارتقا حس سالمتی بیمار خواهد 

 شد.

بهترین راه آگاهی از میزان  هابرچسبخواندن این  از قبل را با دقت بخوانید. شدهآمادهی یبرچسب مواد غذا -

 بسیاری از دیشویممتوجه  هابرچسبن شود. با خواندن این نمکی است که از طریق غذا ممکن است وارد بد

 نیستند. طورنیاین دارند واقعاً ینمک پا دیکردیمفکر  حالتابهی که یغذاها

 ی کنترل نمایم ؟یچگونه میزان نمک )سدیم ( را در رژیم غذا

 .یدینما بررسی را ییغذا محتویات سدیم میزان - 

چکیده و  اتیلبنو ، کشک هاسسی، انواع یغذا یهایچاشن، دودی شده، کنسروی، زدهخیبسیاری از غذاهای 

 کالباس، همبرگر، پیتزا، ساندویچ حاوی مقادیر زیادی از نمک غذاهای سریع آماده شونده مثل سوسیس،

نکا، ، گالینابالشور اریخی استفاده نگردد.همچنین ایغذاها در رژیم غذ گونهنیازااست  هستند و بهتر )سدیم(

 هانآخردل، بکینگ پودر، ذرت بوداده، آجیل شور و زیتون سبز نیز سدیم باالیی دارند و بهتر است از مصرف 

 برای بیمار پرهیز شود.

هنگام پخت یا آماده کردن غذا، نمک اضافه  و درجمع کنید  یغذاخوررا از آشپزخانه یا میز  هانمکدان -

 نکنید.

گیاهی بجای نمک برای مطبوع ساختن مزه غذا استفاده کنید. سیر، پونه  یهادهندهطعمو  هاهیادواز سایر  -

 بسیار مناسبی هستند. یهانیگزیجا مویلآبکوهی، ریحان، جعفری، پیاز، زردچوبه، 

بجای سدیم دارای پتاسیم هستند  غالباًمخلوط که دارای مزه نمک هستند استفاده نکنید زیرا  یهاهیادواز  -

صحبت  نپزشکتاجایگزین نمک حاوی پتاسیم با  هرگونهن نیز ممکن است مضر باشد و قبل از استفاده از که آ
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گر شما ا خصوصاًبه ضررتان باشد  تواندیم نیو ارا تغییر دهد بدنتان کنید زیرا ممکن است میزان پتاسیم 

 .دیکنیمدریافت  پتاسیم( دارندهنگهآورهای پتاسیم ) ادرار  دارندهنگه داروهای یا پتاسیم  حاوی یهامکمل

 استفاده شود. هاآن زدهخیتازه یا  یهانمونهکنسروی از  یهایسبزبجای استفاده از غالت  -

 دلیل نمک باال استفاده نشود.ه و پفک ب پسیچو مکزیکی،  بودادهاسنک، ذرت  -

 استفاده نگردد. گازدار یهایدنینوششده،  زدهنمک یهاتیسکویب، هاینیریش -

نیز حاوی سدیم باالیی هستند پس  ضد سرفهو داروهای  هاهیشودهان، هانیمل، هاردندانیخمموادی مانند  -

 احتیاط کنید. هاآندر مصرف 

 ، چقار ، فلفل ،  از مواد غذایی که حاوی سدیم کمتری هستند استفاده کنید مانند اسفناج ، کاهو ، پیاز -

 کمتری سدیم مقدار  ، لیمو ، زیره ، دارچین ، وانیل ، همچنین انواع میوه و سبزی تازه که سرکه ،  هویج

 .دارند

 چگونه میزان مصرف مایعات را کنترل نمایم ؟

 .استاز نکات دیگر در رژیم غذایی، خودداری از مصرف زیاد مایعات  -

 ۳)لیتر ۲مقدار مایعات مصرفی در بیماران نارسایی قلبی بهتر است از 

 بیشتر نشود. روزشبانهدر  لیوان(

مانند آب،  دینوشیممایعات مصرفی شامل هر چیزی است که  -

 شوندیم، نوشابه، همچنین مواد غذایی که در دمای اتاق آب وهیمآب

 مانند بستنی، ژالتین و ... نیز جزء مایعات مصرفی هستند.

 و ثبت کنید. یریگاندازهرا  شودیممصرف  هاوعدهرو یا بین دا با یا وعده هر با که مایعاتی میزان - 

همچنین برچسب روی  مایعات استفاده کنید. یریگاندازهاز یک لیوان مندرج مثل فنجان برای  دیتوانیم -

 .دهدیم نشان را هاآن  مقدار دقیق و ظروف، هایبطر
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 چند توصیه غذایی دیگر

 با حجم کم آماده و استفاده کنید. زیاد و یهاوعدهغذا را در  -

آن از گوشت ماهی و مرغ استفاده کنید. بهتر است گوشت را  یجابهرا کمتر مصرف کرده و  گوشت قرمز -

 شده مصرف کنید و از سرخ کردن آن اجتناب کنید . دادهتفتبرشته یا   یجابهی کبابیا  آب پز صورتبه

 بار در هفته استفاده نکنید. ۸بیش از  مرغتخماز -

 

 

 دخانیات مصرف نکنید

شاید این جمله را هزاران بار شنیده باشید ولی باز ارزش تکرار 

 چرا حاال باید مصرف پرسندیماز خود  هایگاریسبعضی از  ."استعمال دخانیات را متوقف کنید"دوباره را دارد 

 سود خواهید برد و پیشرفت در جلو ضرر را بگیرید وقت هرکه  است نیادخانیات را کنار بگذارم ولی حقیقت 

 .شودیمعملکرد قلب درست چند هفته پس از توقف مصرف دخانیات شروع 

سبب کاهش  تواندیممختلف بدن ایجاد کرده و  یهاانداممصرف دخانیات عوارض بسیار زیاد و شدیدی را در 

و عوارض ناشی از آن بسته به تعداد دفعات  سریع عملکرد سیستم تنفسی و تشدید عالئم بیماری گردد

هر  بهتر است هر چه بیشتر بدتر. مسلماًاستعمال دخانیات یا تعداد نخ سیگار مصرفی متفاوت خواهد بود و 

 .دیینما مشورت خود پرستار یا پزشک با مضر عادت این ترک  چه زودتر برای

به دلیل وارد ساختن مواد مضری همچون نیکوتین استعمال دخانیات به هر شکل و با هر نوع ماده دخانیاتی 

 و معالئ شدن بدتر سبب و گذارده تنفس و عروق و قلب یهاستمیس یبر رو را خود  به بدن اثرات مستقیم

ماران و سبب ایجاد انواع سرطان بی درمانی پاسخ افتادن ریتأخ به همچنین و قلب نارسائی بیماری عوارض

 و رنگارنگ و شیک یهایبندبسته با سیگار ازجمله دخانی مواد امروزه گرچه. شد خواهد سرطان ریه  ازجمله

ت . پس اگر به فکر سالممضر هستند.  شدتبه باشید مطمئن اما گرددیم تهیه مختلف یهاطعم و بو همچنین

خود و اطرافیانتان هستید از همین حاال برای همیشه آن را کنار بگذارید زیرا برای ترک آن بسیار زود دیر 

 ، کافی است که اراده کنید.دیتوانیمخواهد شد و شما 
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 برای من مفید است ؟ آیا ورزش و فعالیت

 

ار ی قلب بهترین کینارسا مبتالبهدر حالت کلی برای افراد 

بدنی فعال باشند اما این به  ازنظراین است که تا حد ممکن 

 یهاورزشیا  هاتیفعالکه از طریق انجام  ستیناین معنی 

 زیاد قرار دهند. برای فشارتحتقلب را  مدتیطوالنسنگین و 

ورزشی سبک تا متوسط سبب  یهاتیفعال  این بیماران انجام

شدن عضله قلب خواهد شد. همچنین از سایر نکات و  تریقو

به بهتر شدن عالئم، کاهش استرس، تقویت روحیه و افزایش سطح انرژی اشاره کرد.  توانیمنتایج مثبت آن 

و تنظیم فشارخون و  مؤثرتربه کاهش وزن، گردش خون  توانیمسالمتی انجام ورزش منظم  دیفوااز سایر 

ت اهمیی قلب از ینارسا مبتالبهون اشاره نمود که تمام موارد فوق برای بیماران کاهش میزان چربی و قند خ

. این نندکیمپزشکان غالباً جهت ارزیابی کار قلب هنگام فعالیت از تست ورزش استفاده  زیادی برخوردار است.

 میزان فعالیت و ورزش مناسب باشد. کنندهنییتع تواندیمتست 

بسیاری از بیماران با نارسایی قلبی به دالیلی چون احساس خستگی یا تنگی نفس تمایلی به انجام ورزش و 

تحرک ندارند. از طرفی اعضای خانواده نیز فرد را تشویق به 

 این کار باعث کهیدرحال. کنندیمکاهش فعالیت فیزیکی 

یمار ب یتحرکیببدتر شدن وضعیت تحرک بیمار و افزایش 

 خیلی سخت باشد، تواندیم. اگرچه فعالیت جسمی دشویم

تحقیقات نشان داده است که فعالیت جسمی در همه بیماران 

 ؤثرمبیماران با بیماری پیشرفته و افراد با درد قلبی  جزبه

های  عملکرد قلب بهتر شده، ضربان شودیم و باعثاست 

 .بیماری کاهش یابد عالئم جهیو درنت داشته باشد یترییقو

 میزان و فعالیت مناسب 

آن را افزایش دهید و  جیتدربه، فعالیت جسمی را شروع و یروادهیپبهتر است با یک برنامه آسان مانند 

 تموفقی کلید. بپردازید شنا و یسواردوچرخه چون ییهاورزش به دیتوانیم پزشک با مشورت از پس  حتی 

 . است مداوم ولی مالیم ورزش دادن انجام ، تحرک و ورزش در
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 قبل از انجام ورزش به نکات زیر توجه کنید :

 قبل از انجام هر ورزشی با پزشک مشورت کنید. -

 را شروع کنید. هاتیفعالبا چند دقیقه گرم کردن بدن،  -

 رم ، سرد یا مرطوب خودداری کنید.بسیار گ یبا هواجسمی در محیط  یهاتیفعالاز انجام  -

اطمینان حاصل کنید در صورت عدم توانایی  دیهستاز اینکه قادر به صحبت کردن در طی فعالیت بدنی  -

 صحبت کردن، شدت فعالیت را کاهش دهید.

 یا گیجی ، فعالیت را متوقف کنید. دردنهیسدر صورت بروز تنفس کوتاه ،  -

 سرد شود. یآرامبهناگهانی قطع نکنید تا بدن  طوربهفعالیت و ورزش را  -

 خودداری کنید. کردنساعت بعد از خوردن غذا از ورزش  ۲با معده پر پرهیز کنید و تا  کردناز ورزش  -

 د .ییا ورزش دیگر نفس خود را حبس نکن یروادهیپدر هنگام  -

 همراهی نماید. شمارایک نفر در هنگام ورزش کردن  بهتر است -

دقیقه در روز افزایش دهید . اگر  ۸۱آن را به  جیتدربهشروع کنید و سپس  روز رددقیقه ورزش  ۶در ابتدا با  -

فعالیت بدنی داشته  یاقهیدق ۶دوره ۴در روز یا  یاقهیدق ۱۱دوره  ۸ دیتوانیمدقیقه  ۸۱ یجابه دینتوانست

 د.یباش

روزمره  انجام کارهایبیماران نارسایی قلبی با توجه به کاهش توانایی فعالیت و تنگی نفس یا خستگی در  -

  .اندمواجهبا مشکل  یدارو خانهنظافت  خرید کردن، خود مانند آشپزی،

 :کندیمبیمار کمک  یهاتیفعالرعایت نکات زیر به حفظ انرژی و انجام بهتر 

 سنگین و کار زیاد  یهاتیفعالاز انجام  اجتناب -

استراحت لزوماً به معنی خوابیدن نیست بلکه د. یخود زمان استراحتی در نظر بگیر یهاتیفعالبرای  -

 .شودیم محسوب استراحت نیز دقیقه ۸۱ تا ۲۱ مدت به صندلی یک روی  نشستن
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د یده انجام یدرزمانرا  که نیاز به انرژی بیشتری دارند ییهاتیفعالکرده و  یبندتیاولوخود را  یهاتیفعال -

 .دیرادارکه بیشترین انرژی 

 نیچنمه د.ینشو ازحدشیبو فشار  یدچار خستگآهسته و موزون قدم برداشته تا  صورتبهراه رفتن  در هنگام -

 د.یرابطه جنسی از دستورات پزشک خود پیروی کن فعالیت بدنی و در مورد انجام ورزش،

 دتوجه داشته باشی خودسالمت روحی روانی به

احساس غم و اندوه  غالباً روندهشیپبیماران با بیماری مزمن و 

. است و گذرااین وضعیت بیشتر مقطعی  کهیدرحال کنندیمزیادی 

عالئمی از افسردگی و نیازمند  تواندیمطوالنی آن  یهادورهاما 

بررسی وجود افسردگی این است که  یاراههدرمان باشد. یکی از 

 که آیا احساس سؤال. پرسیدن این دیینما سؤالاز خود  ماًیمستق

المت س ینیبشیپ؟ و پاسخ به آن بهترین راه دیکنیمافسردگی 

با پزشک در این رابطه صحبت کنید. هرگز از افسردگی  حتماًد یروحی روانی است. اگر احساس افسردگی دار

ی ومشدن است. عالئم عم درمانقابلمختلف درمانی و داروئی  یهاروشو عوارض آن غافل نشوید. افسردگی با 

 افسردگی شامل:

 کاهش اشتها -

   یا خیلی زود از خواب بیدار شدن یخوابیبتغییر در الگو و میزان خواب بیمار مثل  -

 احساس گناه، یاس و ناامیدی -

 ضعف و خستگی -

 اجتناب و دوری از دیگران -

 یخودکشافکار مرگ و  -

 مفرح و شاد یهابرنامهشرکت نکردن در  -


