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 : تعریفقلبی نارسایی

 افراد باشد می احتقانی قلب نارسایی به مبتال که باشید نمی فردی تنها شما

 قلب احتقانی نارسایی . کنند می قلب زندگی احتقانی نارسایی با بسیاری

 می سال یابیشتر 65 افراد هادر بیمارستان به مراجعه علل شایعترین از یكی

 شماهم اگر نتیجه در . شود ایجاد قلب نارسایی تا کشد می طول سالها . باشد

 همین از باید ، هستید آن به ابتال خطر معرض در اما آن نبوده به مبتال اکنون

 انجام آن از جهت پیشگیری خودتان زندگی شیوه رادر تغییراتی امروز

 . بدهید

 

 قلب شدن تر ضعیف متعاقب ها ماه و ها هفته طول در قلبی نارسایی عالیم

 می ایجاد بدن براساس نیازهای خون کردن پمپ برای آن کمتر توانایی و

 . شود چپ(می )بطنبقل شدن بزرگ به منجر اغلب قلب نارسایی . شوند

 نیازهای کردن برآورده جهت خون کافی حجم کردن پمپ در قلب ناتوانی

 هب صدمه است پیشرونده ممكن بیماری این. گویند نارسایی قلبی را بدن

 رفط دو هر یا و چپ یا راست طرف به مربوط قلبی نارسایی یا قلبی عملكرد
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 ها دهلیز. بطن دو و دهلیز دو. است حفره چهار دارای انسان قلب.قلب باشد

 .شوند می خون محسوب پمپ کننده ها بطن و خون کننده دریافت

 :قلبی نارسایی مستعدکننده وعوامل علل 

 کرونر عروق بیماری -

 میوکارد آنفارکتوس -

 قلب ای دریچه بیماری -

 قلب التهابی بیماریهای -

 قلب مادرزادی نقایص -

 باال خون فشار -

 کاردیومیوپاتی -

 

 :ها ونشانه عالئم 

 :قلب چپ طرف نارسایی در -

 بقل ده برون شدن کم به منجر چپ بطن انقباضی عملكرد اختالل 

  شود می

 شب هنگام در یا و استراحت ، فعالیت هنگام در کوتاه تنفس 

 شبانه نفس تنگی 

 مداوم سرفه 
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 ادراری شب 

 ضعف و خستگی 

 ضعیف محیطی های نبض 

 پریده رنگ و سرد انتهاهای 

 :قلب راست طرف نارسایی در -

 یم ایجاد چپ بطن نارسایی دلیل به راست بطن انقباضی عملكرد اختالل -

  شود

 خشک سرفه 

 محیطی( های اندام ،ادم) ،تیبیا پا مچ اطراف در ادم 

 شكم)آسیت( تورم 

 شكمی درد 

 اشتهایی بی 

 ناگهانی وزن افزایش 

                                    :تشخیصی روشهای 

 خون آزمایش -

 لب(ق اندازه افزایش و ریوی احتقان تعیین )برای سینه قفسه رادیوگرافی -
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 یا نوار قلب گرام الكتروکاردیو -

 کاردیوگرام اکو -

                                                   :طبی و عمومی درمان

 شافزای قلبی، نارسایی عالئم ،تسكین قلبی نارسایی طبی درمان اهداف -

 .باشد می قلبی حاد نارسایی شده علل شناخته اصالح و قلب، کارایی

 مددجو در عالئم دقیق ارزیابی -

 فعلی وضعیت بهبود منظور به ضروری و فوری مداخالت درمانی مراکز در -

 .شود می انجام مددجو

- CRT ( بطن دو هر سازی )ضربان 

 قلب پیوند و جراحی قلبی نارسایی انتهایی مراحل در -

                                                                                        :مصرفی داروهای

 

 :دیگوکسین مانند ها دیژیتال -

 وجود قرص و قطره آمپول، شربت، بصورت ( digoxin ) دیگوکسین داروی

 نصف یا یک است، تجویز راه بیشترین میلی گرمی /25 قرص معموال. دارد

 است دارویی دیگوکسین شود می تجویز هفته در روز دو جز به روزانه قرص
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 روینی افزایش برای دیگوکسین شود.  خورده نباید ها جمعه و شنبه پنج که

. شود می تجویز ( AV گره )در هدایت سرعت کاهش و قلب عضله انقباضی

 لبق کارکرد بد وضعیت از ناشی عالیم و یافته بهبود خون گردش ، درنتیجه

 .یابد می کاهش پاها و ها دست تورم و نفس تنگی مثل

 :باشید مراقب پس است زیر داروهای با دیگوکسین مهم تداخالت**

 ادرار) ها مدر و (....و ندگزامتازو ، هیدوکورتیزون) ها کورتون 

 و پتاسیم دفع باعث چون .فروزماید یا الزیكس مانند (آورها

 .شود می دیگوکسین با مسمومیت

 شود می دیگوکسین اثر کاهش سبب چون تیروئیدی های هورمون. 

 برادیكاردی تشدید احتمال پروپرانولول چون مانند ها بتابلوکر 

 .شود می دیگوکسین از ناشی

 ،آلپرازوالم،آمیودارون،کاپتوپریل،دیفنوکسیالت،اریترومایسین 

 سرمی سطح افزایش امكان چون متاسین ایندو ایبوپروفن،

 .شود می دیگوکسین

 پایین داروهای سرطان، ضد داروهای هیستامین، اسید،آنتی آنتی 

 نچو سولفاساالزین و ریفامپین ،متوکلوپرامید، خون قند آورنده

 آن درمانی اثرات کاهش و دیگوکسین سرمی سطح کاهش امكان

 .است

 یب توهم، تهوع، عضالت، کلی ضعف خستگی،: آن جانبی عوارض شایعترین

 اسهال و سرگیجه اشیاء، اطراف در سبز به مایل زرد هاله مشاهده ، اشتهایی

 ...و

 ***نكاتی در رابطه با داروی دیگوکسین که باید بدانید:
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 در ضربه 60 از کمتر که صورتی در و راکنترل نبض مصرف، از قبل 

 .دهید اطالع پزشک داشت،به نامنظم ریتم یا بود دقیقه

 می مدر های قرص برخی شبیه ، بوده سفید و کوچک دیگوکسین 

 گاههیچ است بهتر. نكنید اشتباه هم با را آنها باشید مراقب. باشد

 .نكنید مخلوط ظرف یک داخل را مختلف های قرص

 صبحانه از بعد ساعت 2 یا قبل ساعت یک حداقل را دیگوکسین 

 .کنید مصرف

 آورید یاد به ساعت 4 ظرف اگر کردید، فراموش را نوبت یک اگر 

 هب کرده رها را شده فراموش نوبت غیراینصورت در. کنید مصرفش

 اگر .نكنید برابر دو را دارو مقدار. گردید باز معمولتان دارویی برنامه

 اید نكرده مصرف متوالی نوبت چند یا دو برای را دارو دلیل هر به

 .کنید مشورت پزشكان با دارو مجدد آغاز از پیش

 دهد نشان که باشید داشته همراه پزشكی شناسایی برگه یک 

 .کنید می مصرف دیگوکسین

 مستقیم نور گرما، از دور و ، کودکان دسترس از دور را دیگوکسین 

 فاسد دیگوکسین شرایط این در.کنید نگهداری مرطوب حرارت و ،

 .بریزید دور را گذشته مصرف تاریخ دیگوکسین. شود می

 اشتهایی بی: مثل دیگوسكین با مسمومیت عالئم 

 .مایدن گزارش را بینایی اختالالت و ،گیجی،تهوع،استفراغ،خستگی

 مثل فیبر پر غذایی موا از برخی با دیگوکسین همزمان مصرف :

 ها ملین و اسهال ضد اسید، آنتی ،سبوس، ها میوه خام، سبزیجات

 .گردد می دیگوکسین جذب کاهش ،باعث

 :را بشناسید هستند زیاد پتاسیم حاوی که غذاهائی*
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 -سبوس غالف -طالبی - گرمک -موز -آووکادو - فرنگی کنگر -آلو زرد

 :دارند پتاسیم متوسط طور به که غذاهائی ...انجیر -خشک باقالی -خرما

 ...بادنجان -کرفس -چغندر -بروکلی کلم -سیب

 :را بشناسید دارند پتاسیم کمی مقدار که غذاهائی*

  خیار -ذرت -کلم گل -کلم

 هتج خود پزشک با حتما دارید دیابت یا کلیوی بیماری که صورتی در: توجه

 .نمائید مشورت دارو مصرف درست نحوه

 :الزیكس یا فروزماید مانند (آورها ادرار )ها دیورتیک -

 میلیگرمی 40 قرص معموال. دارد وجود قرص و آمپول بصورت 

 یا یكبار روزی پزشک نظر به بسته که.دارد را استفاده بیشترین

 .شود تجویز قرص نصف هربار که دوبار

 و ادراری شب موجب تا شود مصرف صبح ابتدای در داروها این 

 نگردد، خواب در اختالل

 نماید کنترل روزانه را خود خون فشار و وزن مددجو 

 تغییر آهستگی به وضعیتی خون فشار کاهش از جلوگیری جهت 

 .دهد وضعیت

 دمانن هنله قوس بر موثر و تیازیدی دیورتیكهای تجویز صورت در 

 صورت در و باال پتاسیم با غذاهای ،مصرف فروزماید یا الزیكس

 داروها این جانبی عوارض.شود می توصیه پتاسیم مكملهای لزوم

 عضالنی،تهوع،ضعف زیاد،تب،کرامپ تشنگی دهان، خشكی:شامل

 .باشد می...  و ،خستگی
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 :باشید مراقب پس است زیر داروهای با الزیكس مهم تداخالت***

 دارو اثر کاهش سبب سرماخوردگی ایبوپروفن، با همزمان مصرف 

 .شود می

 انعقاد ضد داروهای اثر افزایش و خون فشار ضد داروهای اثر کاهش 

 احتم بارداری و کبدی و کلیوی مشكالت داشتن صورت در خوراکی

 .دهید اطالع خود پزشک به

 ناسپیرونوالکتو) پتاسیم نگهدارنده دیورتیكهای مصرف صورت در 

 باال پتاسیم با غذاهای مصرف ،از(اچ تریامترن یا و آلداکتون یا

 عوارض ایجاد باعث است ممكن داروها این مصرف.دیکن خودداری

 و ،کرختی عضالنی ،شلی نامنظم گیجی،نبض: مثل  جانبی

 .شود شكمی کرامپ و ،تهوع ،اسهال پا و دست مورمورشدن

 سدیم)خون الكترولیتهای سطح منظم و ای دوره آزمایشات بررسی 

 نبض و قلبی صداهای عالئم با) هیپوکالمی بروز احتمال تا(پتاسیم و

 و)ضعف و عضالت خون،شلی فشار ضعیف،کاهش

 .ودش مشخص(ضعیف ،نبض عضالنی ،کرامپ خستگی(هیپوناترمی

 عروق، کننده گشاد و خون فشار ضد داروهای تجویز صورت در 

 عیتوض تغییر آهستگی به و دینمای کنترل بطورمنظم را خون فشار

 .دیده

 هوای در شدید ورزشهای یا الكل ،مصرف ناگهانی وضعیت تغیر از 

 .کنید خودداری گرم

 مشورت ساز دارو یا پزشک با نسخه بدون های دارو مصرف از پیش 

 .کنید



11 
 

 سرگیجه،سردرد،بی الكترولیت، و آب اختالل: آن جانبی عوارض شایعترین

 .....و تشنگی و دهان خشكی دید،اسهال، قراری،ضعف،تاری

 :شود می محسوب آور ادرار یا دیورتیک داروهای جز نیز اچ تریامترن*

 می پتاسیم نگهدارنده و شده تجویز منزل در بیشتر دارو این 

 .باشد

 کنید مصرف صبحانه از بعد را دارو. 

 نمایید نگهداری نور از دور و بسته در ظرف در را دارو. 

 زا است بهتر کنید خودداری آفتاب با طوالنی و مستقیم تماس از 

 .کنید استفاده افتاب ضد کرم

 کپزش با حتما دارید دیابت یا کلیوی بیماری که صورتی در: توجه 

 .نمائید مشورت دارو مصرف درست نحوه جهت خود

 وازودیالتورها -

 نیتروگلیسرین

 خوراکی های قرص و اسپری و پماد زبانی، زیر های قرص بصورت دارو این-

 وانعن وبه است (پرل) زیرزبانی های قرص در آن کاربرد بیشترین.  دارد وجود

 گیگشادکنند) وازودیالتور و سینه قفسه قلبی درد ، خون پرفشاری کنترل

 .رود می بكار قلب احتقانی نارسایی در (عروق

 دارو راث باشد می (زبانی زیر قرص) پرل صورت به گلیسرین نیترو نوع یک-

 دقیه بعد اثرش باقی می ماند. 15-30دقیقه بعد ازمصرف ظاهر شده و   2-1

 به( انتیننیتروک) نام به آن نوع یک که طوالنی اثر با نیتروگلیسرین یک نوع-

 .باشد میمیلی گرمی  4/6 قرص صورت
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 است (ایزوردیل)نیترات دی سورباید ایزو طوالنی اثر با دیگر های نیترات از-

میلی گرمی  10-20 خوراکی قرص و گرم میلی 5 زبانی زیر قرص صورت به که

 وجود دارد.

 به که دارد وجود (نیتروباید تجاری نام )به پوستی پماد فرم به ها نیترات-

-6 هر که است موثر مداوم طور به صورتی در و جذب پوست سطح از تدریج

 ولی بمالیم بدن از ناحیه هر پوست رویمی  را پماد شود این مصرف ساعت 4

 الیدهم قلب جلوی ی ناحیه در سینه قفسه پوست روی معموال بیشتر اثر برای

 .شود می

 اسپری فرم دارد وجود بازار در اخیرا که نیتراتها دیگر های شكل از-

 ستفادها زبان زیر راه از که باشد می نیتروماینت تجاری نام به نیتروگلیسرین

 . اشدب می آن زبانی زیر فرم از سریعتر نیتروگلیسرین اسپری اثر.شود می

 درد موارد در که دارد وجود نیز( mg 5 )تزریقی شكل به نیتروگلیسرین-

 ادهاستف پزشک نظر تحت و تجویز با و درمانی مراکز در سینه قفسه شدید

 .شود می

 زبانی زیر قرص ) TNG پرل از استفاده طریقه و توجه مورد نكات***

 :(نیتروگلیسرین

 راداف باشید، داشته خود همراه را(نیتروگلیسیرین) TNG پرل اوقات تمام در-

 .بدانند را پرل نگهداری محل نیز خانواده

 عرض رد ها پرل این زیرا. کنید استفاده تازه نیتروگلیسیرین پرل از همیشه -

 بسته درب با رنگ تیره شیشه در پرل. دهند می دست از را خود اثر ماه -3 6

 .شوند می آن شدن اثر بی باعث نور و هوا چون شود نگهداری سرد جای در و
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 آن شدن اثر بی سبب تواند می بدن دمای زیرا نباشد بدن نزدیک پرل ظرف-

 .دشو

 ایجاد زبان زیر در سوزش احساس زبان، زیر در گرفتن قرار از بعد تازه پرل-

 دهان در خشک نعناع دادن قرار یا خرمالو، خوردن مثل احساسی) کند می

 (داشت خواهید

 .ستا گرفتگی گر و گیجی سردرد، نیتروگلیسیرین پرل عوارض از -

 می که (جنسی فعالیت ها، پله از رفتن باال مانند) مشخص فعالیتهای از قبل-

 را ننیتروگلیسیری پرل شوند، صدری آنژین و سینه قفسه درد سبب توانند

 .نمایید استفاده پیشگیری برای

 حتما باشید نداشته بالینی عالمت هیچ اگر حتی را شده تجویز داروهای-

 .کنید مصرف

 ضد داروهای خصوصا)پزشک  نسخه بدون داروها سرانه خود مصرف از-

 (نبض و خون فشار دهنده افزایش داروهای سایر و سرماخوردگی احتقان،

 .کنید خودداری

 :باشید داشته یاد به**

 کنید استفاده دستور طبق و وقت سر را دارو. 

 کنید خودداری دارو ناگهانی قطع از. 

 کنید قطع را الكلی مشروبات نوشیدن درمان دوره طی. 

 2 یا قبل دقیقه 31 خالی معده با را نیتروگلیسرین خوراکی قرص 

 .کنید میل آب همراه به غذا از بعد ساعت

 است. دارومهم مصرف دوره طی را خون وفشار حیاتی عالئم کنترل 
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 پله از نرفت پائین یا باال وهنگام بپرهیزید ناگهانی وضعیت تغییر از 

 .بكشید دراز سرگیجه احساس محض به.کنید احتیاط ها

 نگه بسته در ظروف ودر رطوبت ، هوا گرما، ، نور از دور باید را دارو 

 .دارید

 ندهید قرار پنبه دارو ظروف در. 

 دقیقه  5-10 هر را قرص مصرف توانید می تاثیر عدم صورت در

 15 از بعد درد ادامه صورت در . نمایید تكرار قرص سه تا حداکثر

 نیدک مراجعه پزشک به و شده قلبی سكته به مشكوک باید دقیقه

. 

 رد شود گرگرفتگی یا سرگیجه درد سر بروز باعث است ممكن دارو 

 پزشک با درد سر تداوم یا دهان خشكی دید تاری بروز صورت

 .اشدب مفید میتواند درد رفع در استامینوفن مصرف بگیرید تماس

 دهان بزاق و ندهید حرکت را خود زبان قرص مصرف از بعد لطفا 

 .نبرید فرو را خود

 کپزش با حتما دارید دیابت یا کلیوی بیماری که صورتی در: توجه 

 .نمائید مشورت دارو مصرف درست نحوه جهت خود

 : جانبی عوارض

 روقع گشادی علت به ) سردرد شامل نیتروگلیسرین زبانی زیر قرص عوارض

 قلب، ضربان افزایش وضعیت، تغییر هنگام در خون فشار کاهش (مغزی

 .باشد می وگرگرفتگی گیجی

 

 



15 
 

 :کاپتوپریل

. دارد کاربرد خون فشار افزایش با بیماران در و قلب نارسایی در دارو این

 بصورت پزشک صالحدید حسب بر که بوده میلیگرمی 25 های قرص بصورت

 .  شود می استفاده روز در بار سه کامل یا و 2/1یا  4/1

 :باشید مراقب پس است زیر داروهای با کاپتوپریل مهم تداخالت**

 (دباش فاصله با که این مگر دارو اثر کاهش دلیل به) اسیدها آنتی 

 انسولین با همزمان مصرف بخصوص خون قند شدید افت 

 ضد های قرص با همزمان رفمص صورت در خون فشار شدید افت 

 (ایبوپروفن)استروئیدی غیر التهاب

 پتاسیم حاوی های مكمل مصرف با خون پتاسیم افزایش 

 *نكات الزم در مورد کاپتوپریل:

 کنید مصرف غذا از پیش را دارو. 

 شوید گیجه دچارسر درمان نخست روز چند در است ممكن . 

 است ممكن شدید تعریق یا استفراغ و اسهال ، مایعات کم مصرف 

 .شود(غش) سنكوپ یا سرگیجه بروز باعث

 صورت در که باشند داشته یاد به دارو ی کننده مصرف های خانم 

 .بگیرید تماس پزشک با بارداری بروز

 کنید مراجعه پزشک به زیر عالیم از کدام هر بروز درصورت :

 ، سینه ی قفسه درد ، پاها و دست تورم تب، ، درد گلو سنكوپ،

 .تنفس یا بلع شدن سخت ، ها لب یا چشم صورت تورم
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 حس در اختالل یا جلدی بثورات بروز سبب است ممكن دارو این 

 بماند باقی طوالنی مدت در عوارض این که صورت در شود چشایی

 .بگیرید تماس پزشک با

 قطع جهت باشد دهنده آزار صورتیكه در خشک ی سرفه ایجاد 

 سازید. مطلع را پزشک دارو

 طوالنی تماس از است بهتر نور به حساسیت ی عارضه خاطر به 

 آفتاب ضد کرم از و کنید خودداری آفتاب شدید نور با مدت

 .کنید استفاده

 خون آزمایش یک دارو مصرف از بعد ماه یک ( CBC )بررسی جهت 

 ، خشک سرفه سردرد، از عبارتند عالیم این شود انجام خونی کم

 . تهوع یا ، خستگی ، اسهال

 و سرفه ضد ،شربت ،مسهل اسیدها انتی مانند داروهایی همچنین 

 باشند،بنابراین فراوان حاوی سدیم است ،ممكن مسكن قرصهای

 .نشود مصرف دارویی پزشک نسخه بدون

 هتج خود پزشک با حتما دارید دیابت یا کلیوی بیماری که صورتی در: توجه

 .نمائید مشورت دارو مصرف درست نحوه

 : جانبی عوارض

 چشایی، حس در اختالل سرفه، خون، فشار قلب،افزایش ضربان افزایش

 ادرار در پروتئین وجود

 

 :مجاز غیر و مجاز های فعالیت
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 . دیباش داشته کافی استراحت روز طول در بیماری حاد مرحله در -

 شود یم نفس کوتاهی یا ایجادخستگی و عالئم بروز باعث که را فعالیتهایی-

 که عبارتند از: دیبشناس را

 سنگین اجسام کردن بلند 

 سنگین اجسام کردن حمل 

 طوالنی مدت به زدن قدم 

 خودرو تایر کردن تعویض 

 برف پاروکردن 

 منزل کردن تمیز 

 .انجام دهید تحمل حد در را فعالیت -

 دیده انجام استراحت فواصل با را فعالیتها-

 .دینمای استراحت و دیکن متوقف را فعالیت خستگی موقع در-

 تربس باالی قسمت است بهتر نفس تنگی کاهش جهت استراحت هنگام در- 

 رارق نشسته یا و نشسته نیمه وضعیت در یا آوردهسانتی متر باال  20-30 را

 خستگی از تا داده قرار کوچكی های بالش روی بر را بازوها پائین و دیگیر

 .شود جلوگیری ها شانه کشش از ناشی

 اهایپ که حالی در دیبنشین تخت لبه در شدید نفس تنگی وجود صورت در -

خود سر و دستها و گیرید قرار صندلی یک روی و آویزان تخت کنار از خود را

 حمایت بالش چند از استفاده بارا   پشت و دهید قرار تخت باالی میز روی را

 .کنید
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 .شود افزوده فعالیت بر تدریج به مددجو تحمل اساس بر -

 باالتر سطح در را پاها نشستن یا استراحت ،هنگام پا در ادم کاهش جهت -

 . دیده قرار

 یک مدت به د،یشو می نفس تنگی دچار خوابیدن هنگام که صورتی در -

 .دارید باالترنگه سطح در را خواب،پاها از قبل ساعت

 .دیده وضعیت تغییر آهستگی به سرگیجه ایجاد از جلوگیری منظور به -

 ککم با و آهستگی به را فعالیت است بهترخود  وضعیت تثبیت از پس -

 به منجر که شكلی به د،یده افزایش تدریج به و دینمای شروع دیگران

 نشود. نفس تنگی و خستگی

 .دیده انجام متناوب طور به را استراحت و فعالیت -

 .دینمای اجتناب بستر در طوالنی استراحت یا شدید فعالیتهای انجام از -

 تعدیل و بندی اولویت را روزانه ،فعالیتهای انرژی حفظ به کمک جهت -

 .کنید مصرف کمتری انرژی امكان حد تا که طوری د،بهینمای

 گرفتن دوش از. ندهید انجام بدنی فعالیت غذا خوردن از بعد ساعت 3-2 -

 .کنید خودداری ورزش از بعد و قبل بالفاصله سرد یا داغ آب با
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                                       :غذایی رژیم

 .دیکن محدود دستور طبق را( نمک) سدیم مصرف -

گرم در روز است که در  10-3 معمولی غذایی رژیم در سدیم طبیعی میزان -

 .شود می محدود روز در سدیمگرم   2-3به  نارسایی قلبی 

 نشود اضافه غذا به نمک غذا وصرف طبخ هنگام رژیم این در-

 .کنید خورداری نیز دار نمک غذاهای مصرف از-

 ،گیاهان آبلیمو ،از غذاها کردن طعم خوش جهت دیتوان می لزوم صورت در-

 هر هک است ذکر قابل .دینمای استفاده مرکبات و فرنگی ،میخک،فلفل معطر

 .است سدیم گرم میلی 400 تقریبا ،حاوی نمک گرم یک یک

 کنترل سدیم میزان نظر از را آماده غذاهای و ،نوشابه غذایی مواد برچسب -

 .دینمای

... و زمینی مرغ،ماهی،گوشت،برنج،سیب:مانند پائین سدیم با غذایی مواد از -

 سوده نمک گوشت مثل فراوان سدیم حاوی غذاهای مصرف از و کند استفاده

 ،همبرگر،سس شده،سوسیس کنسرو غذاهای اماده شده،گوشتهای

 .دینمای خودداری پنیرها برخی و جات ها،ترشی،ادویه
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 قرصهای و سرفه ضد ،شربت ،مسهل اسیدها آنتی مانند داروهایی همچنین -

 کپزش نسخه بدون باشند،بنابراین فراوان سدیم حاوی است ،ممكن مسكن

 .نكنید مصرف دارویی

 محرک مواد مصرف از و دیباش داشته کم حجم با و متعدد غذایی های وعده -

 .دینمای خودداری سیگار و ،الكل قهوه،کافئین مثل

 .دینمای رعایت را مایعات مصرف ،محدودیت پزشک تجویز به بسته -

لیتر در روز  5/1از کمتر به مایعات کردن محدود به نیاز است ممكن گاهی -

 نبدو وآدامس سفت ازآبنبات دیتوان می خشكی دهانباشد.گاهی برای رفع 

 .دیده شستشو را دهان یا و دیکن استفاده قند

 یزن دیورتیک و باشد شده کنترل غذایی رژیم در موجود سدیم که صورتی-

 به نیازی و شده تنظیم خود خودبه مایعات مصرف شود،معموال مصرف

 الزم خاصی پزشكی دستور اینكه ندارد،مگر وجود مایعات شدید محدودیت

 .باشد

 اب غذایی رژیم است،یک شده تجویز که دیورتیكی داروهای نوع به بسته -

 .شود توصیه است ممكن زیاد یا کم پتاسیم

 جهسبز،گو برگدار ،مرکبات،سبزیجات: موزشامل باال پتاسیم با غذایی مواد

 .باشد می دریایی غذاهای و ،هلو،انجیر فرنگی،خرما،زردالو

 .دیکن خوددداری سرد و گرم خیلی غذاهای مصرفاز  -

 .شود می تحمل بهتر متعدد دفعات در کم حجم با غذایی های وعده معموال -
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 ،گوشت مرغ تخم مصرف: مثل غذهایی دریافت و نمک درمصرف محدودیت -

 ، وخامه کره مانند شده اشباع روغنهای همبرگر، سوسیس، ، احشاء و قرمز

 چرب، پر سس،لبنبات کرده،انواع سرخ غذاهای ، حیوانی چربیهای

 می ،توصیه نفاخ غذاهای و روغنی های دانه و آجیل زیاد الكل،کاکائو،مقادیر

 .شود

 استفاده غذا کردن پز وآب کردن بریان یا کباب از غذا کردن سرخ جای به -

 .دیکن

 ردنک کم به سدیم و( کوال،کاکائو های قهوه،نوشابه) کافئین مصرف کاهش -

 .کند می کمک خون فشار

 غذایی ارزش دلیل به کنجد و ،ذرت زیتون ماهی،روغن روغن از استفاده -

 - امگا چرب اسیدهای حاوی که ماهی روغن بخصوص.شود می توصیه آن

 .کند می کمک خون کلسترول کاهش به و است3

 .گیرد قرار نظر مد همیشه غذاها قند محدودیت -

 رابه غذا.دیکن استفاده کم حجم با و غذایی های وعده سبک غذاهای از -

 احساس از قبل و دیکن پرهیز خوری پر د،ازیبجو کامال و خورده آهستگی

 .دیکن استراحت غذا صرف از پس.دیبكش غذا از ،دست کامل سیری

 گندم،برنج،سبوس قرمز،نان سبز،لوبیا ،لوبیا سویا:مثل موادغذایی -

 یوهآبم و کلم،ساالد،سیب،گالبی،میوه سبز،گل برگدار جو،غالت،سبزیجات

 شکاه ر د توانند می که چربی بدون ماست و ،شیر ،ماهی ،مرکبات ،توتها تازه

 وجودم فیبر عالوه بهرا مصرف کنید.  .باشند موثر اسكلروز آترو و کلسترول
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 از پیشگیری و ملین ،خاصیت(...جو،سبزیجات، سبوس) آنها از برخی در

 .دارد یبوست

 کاهش برای مناسب راه دو. دیدار نگه ال ایده حد در را خود وزن -

 .باشد می ورزش و فعالیت انجام و چربی مخصوصا کالری کردن وزن،محدود

 کنید خودداری وزن کاهش برای رژیمی قرصهای مصرف از -

 :اختصاصی خودمراقبتی های آموزش***

 صورت در تاهمراه خود داشته   به را پزشک یا پرستار تلفن شماره و نام -

 .دیبگیر تماس نیاز

 .نماید کنترل را خود نبض (ورزش – دارو استفاده از قبل) ضروری مواقع در -

 نموده وزن را خود ثابت لباس یک با و مشخص ساعت یک در روزانه همیشه -

 .دیکن یادداشت ای برگه در و

 5یا کیلوگرم( را در یک روز5/1تا  1 ) پوند 3 تا 2 میزان به وزن افزایش  -

 .دیده گزارش هفته کیلوگرم (را در یک 5/2پوند )

 نرفت ،راه ناگهانی و شدید های فعالیت انجام ،از غذا صرف از پس بالفاصله -

 ،رطوبت آلوده هوای ، طوفانی و سرد یا گرم خیلی هوای در کردن ورزش و

 .دینمای خودداری ارتفاعات و زیاد

 اردد خون الكترولیتهای در را تغییراتی قلبی داروهای اینكه به توجه با -

 .دهید انجام را ای دوره آزمایشهای

 .دیبشناس خود زندگی در زارا استرس عوامل -
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 :دهید انجام زیر اقدامات استرس میزان کاهش جهت ***

 شلوغی و صدا سرو از اجتناب                                               

 استرس، پر های شغل تغییر 

 استرس پر و طوالنی رانندگی از اجتناب 

 کافی، استراحت و ورزش انجام 

 بخش، لذت ی ها سرگرمی داشتن 

 روی پیاده و یوگا انجام طرق از آرامی تن و عمیق تنفس تمرین. 

 سنف داشتن نگه معنی به والسالوا مانور). والسالوا مانور از اجتناب 

 ( زدن زور-.است تخت در وضعیت تغییر حین در

 آنفوالنزا یا سرماخوردگ بروز باعث است ممكن که موقعیتهایی از 

 .دیبپرهیز شود عفونتها دیگر یا

  و یطب ارزیابی – منظم ویزیتهای) ترخیص از بعد مراقبت پیگیری 

 باشید. (آزمایشگاهی

 :پیگیری و بیماری دهنده هشدار عالئم***

 اطالع پرستار به فورا های زیر باید نشانه و عالئم صورت مشاهده ی  در -

 کنید: مراجعه پزشک به یا دیده

 فعالیت تحمل کاهش 

 نفس تنگی 

 فعالیت هنگام در بخصوص نفس تنگی 

 شبانه ناگهانی نفس تنگی 

 (خلط با همراه یا خشک) مداوم سرفه 

 انتهاها تورم 


