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 وارسایی احتقاوی قلب چیست؟

ػذم تَاًایی للة در پوپ کافی خَى تِ اًذاهْا جْت 

. ٍ هَاد غذایی هی تاؽذ اکغیضىتاهیي ًیاس تافت ّا تِ 

ا عوت راعت هؼوَال تِ فَرت ًارعایی عوت چپ ی

. للة تیاى هی ؽَد

در  .عال اعت 65تیؾتزیي هیشاى ؽیَع در افزاد تاالی 

. ًارعایی للة، للة تِ اًذاسُ کافی خَى پوپ ًویكٌذ

هایؼات تذى افشایؼ یافتِ . خَى تِ عیاّزگْا تزهیگزدد

هایؼات . گزددهی ٍ هٌجز تِ تَرم پاّا، هچ پا ٍ عاق پا 

ٍ  دُر ریِ جوغ ػهایؼات د. یاتذهی در تذى تجوغ 

علَلْای تذى، خَى، غذا ٍ اکغیضى تِ اًذاسُ کافی 

. کٌٌذهی دریافت ى

: دالیل ایجاد وارسایی قلب

 
 آعیة ػضلِ للثی ًاؽی اس حولِ للثی 

 ٍجَد ًمـ للثی اس سهاى تَلذ 

 ػفًَت للة ٍ یا دریچِ ّای للثی 

 تاال  فؾاری خَى

 

 تظاَرات بالیىی

 ضؼف ٍ خغتگی 

  تٌگی ًفظ حتی در ٌّگام فؼالیت ّای عثك

 رٍسهزُ ٍ یا در حالت اعتزاحت

 تَرم پاّا، هچ پاّا ٍ عاق پا 

  تزٍس عزفِ ّای ؽذیذ گاّی ّوزاُ تا

 تزؽحات خًَی ٍ کف آلَد

 احغاط پزی در ؽكن 

 ایؼ ٍسى در اثز ٍرم ٍ تجوغ هایغ در تذىافش 

 تكزر ادرار تخقَؿ در ؽة 

 تزجغتگی ٍریذّای گزدى 

 تَْع ٍ اعتفزاؽ 

 یی تی اؽتْا 

 ضزتاى تٌذ ٍ ًاهٌظن للة 

 اختالالت ؽٌاختی تا ػذم تَاًایی تفكز فحیح 

 



 

 
 
 

 

 :تشخیص بیماري

اًجام هؼایٌات پشؽكی *

 گزافی لفغِ عیٌِ/  اکَکاردیَگزافی*

آسهایؾات خًَی *

 ًَار للة* 

: درمان

: بٍ كىترل عالیم بیماري  با داريدرماوی می شًدمعطًف 

( ادرار آٍر) دارٍّای هذر ●

 دارٍّای دیضیتال ●

: تًصیٍ َاي درماوی بٍ بیمار

ٍ ؽة  اعتزاحت کافی در طَل رٍس-1

 ٍ کاّؼ عاػات کار ٍ پزّیش اس اعتزط-2

اضطزاب 

اجتٌاب اس هقزف الكل ٍ عیگار -3

عثك هثل  اًجام توزیٌات تذًی هٌظن ٍ-4

 پیادُ رٍی

 

 رصین غذایی کن ًوك کن چزب -5

 

 
 

اس اًجام فؼالیت در هحیط تغیار عزد ٍ -6

. تغیار گزم پزّیش کٌذ

کاّؼ هقزف هایؼات -7

 

فؾار خَى خَد را رٍساًِ کٌتزل کٌذ ٍ در -8

تیؼ اس فَرت کاّؼ یا افشایؼ تِ همذار 

ػِ هزاجتِ پشؽك خَد  هیلی هتزجیَُ،20

 .کٌیذ

 

د ٍ در یضزتاى للة خَد را کٌتزل کي-9

ضزتِ در  60 فَرت کاّؼ آى تا کوتز اس

  .هزاجؼِ کٌیذدلیمِ تِ پشؽك خَد 

اجتٌاب اس پزخَری ٍ افشایؼ ٍسى  -10

فثح ّا تِ فَرت ًاؽتا ٍسى خَد را -11  

تا  1اًذاسُ گیزی کٌذ ٍ افشایؼ ٍسى حذٍد 

کیلَ گزم در ػزك چٌذ رٍس را تِ  5/1

. پشؽك خَد اطالع دّذ

آٍر خَد را طثك دعتَر  دارٍّای ادرار-12

د ٍ هقزف آى را تِ فثح یپشؽك هقزف کي

د تا هَجة اختالل در خَاب یّا هَکَل کي

. ًؾَد

پاّا تا  ؽغتي ٍ اعتزاحت،در ٌّگام ى -13

درجِ تاالتز اس تذى لزار  30تا  15ساٍیِ 

. گیزد

: عالئم َشذاردَىذٌ
در فَرت تزٍس ػالئوی چَى کَتاّی ** 

ٍرم دعت پا یا  -افشایؼ ٍسى -ًفظ

-ییاؽتْاتی  -تكزر ادرار در ؽة -ؽكن

ضؼف ٍ تی  ، درد لفغِ عیٌِیا  عزفِ هذاٍم

حالی  

. دتِ هزاکش درهاًی هزاجؼِ کي

 


