 حاهلگی

کاردیوهیوپاتی (بیواری عضله قلب)
واردیَهیَپاتی اس ریؾِ "واردیَ" تِ هؼٌی للة" ،هیَ" تِ
هؼٌی هاّیچِ ٍ "پاتی" تِ هؼٌی تیواری اعت.
کاردیوهیوپاتی گشاد شذه  :ؽایغ تزیي ؽىل واردیَهیَپاتی
اعت .در ایي اختالل ،طزف چپ للة تشري ؽذُ ٍ تَاًایی
پوپ آى ون هی ؽَد .اغلة در افزاد هیاًغال ٍ هزداى اتفاق
هی افتذ .در تزخی ،ایي ٍضؼیت ارثی هی تاؽذ .
کاردیوهیوپاتی ضخین شذه :در ایي ًَع ،هاّیچِ طزف چپ
للة ،تِ طَر غیزطثیؼی رؽذ هی وٌذ ٍ یا ضخین هی ؽَد.
تزایي اعاط ،حفزُ پوپ وٌٌذُ (تطي چپ) ،وَچه هی ؽَد ٍ
خَى وافی ٍارد للة ًوی ؽَد ٍ درًتیجِ خَى وافی تِ اًذاهْا
ًوی رٍد .هی تَاًذ در ّز عٌی اتفاق افتذ .تیؾتز افزاد درگیز،
دارای عاتمِ خاًَادگی ّغتٌذ.
کاردیوهیوپاتی هحذود کننذه  :در ایي ًَع ،هاّیچِ ّای
للة عخت ؽذُ ٍ لاتلیت اًؼطاف آًْا ون هی ؽَد در ًتیجِ
للة ًوی تَاًذ تِ خَتی تاس ؽَد ٍ اس خَى پز ؽَد.

ایي

ٍضؼیت ،در ّز عٌی اتفاق هی افتذ ،اها تیؾتز در افزاد پیز رخ

 اعتفادُ تیؼ اس حذ اس الىل
 عَء هصزف وَوائیي یا دارٍّای ضذ افغزدگی
 اعتفادُ اس دارٍّای ؽیوی درهاًی
 تزخی ػفًَت ّای ٍیزٍعی

غیز ًزهال للة هی تاؽذ .هْوتزیي دارٍّایی وِ در ایي سهیٌِ
وارتزد دارد ؽاهل دارٍّای ادرار آٍر اعت وِ حجن خَى را ون

عالئن

هی وٌٌذ ٍ درًتیجِ وار للة واّؼ هی یاتذّ .وچٌیي

 تؼضی افزادّ ،یچ ػالهتی در هزاحل اٍلیِ

دارٍّایی هاًٌذ ایٌذرال ٍ ٍراپاهیل تزای افشایؼ لذرت للة

تیواری ًذارًذ ،تا پیؾزفت تیواری ،ػالئن سیز ظاّز

ًیش هوىي اعت دادُ ؽَد .ػول جزاحی تزای گذاؽتي دعتگاُ

هی ؽًَذ:

ضزتاى عاس ًیش رٍػ دیگز درهاى اعت .وِ ایي دعتگاُ ضزتاى

 تٌگی ًفظ ٌّگام وار خاًِ یا ٍرسػ

للة را وٌتزل هی وٌذ .در صَرتیىِ ایي درهاًْا هؤثز ًثَدًذ

ٍ رم اًذام تحتاًی

پیًَذ للة هی تَاى یه اًتخاب دیگز تاؽذ.

 تاد وزدى ؽىن
 خغتگی ٍ وَفتگی
 ضزتاى ًاهٌظن للة
 عزگیجِ ٍ غؼ ٍ

ّیچ دلیل ؽٌاختِ ؽذُ ای اتفاق افتذ ٍ یا در ًتیجِ تیواری

 هؼایٌِ تالیٌی ٍ

ّای دیگز ایجاد ؽَد.

گزفتي تاریخچِ پشؽىی

 هؾىالت دریچِ ای للة
 تاال تَدى ضزتاى للة
 اختالالت هتاتَلیه ،هاًٌذ تیواری تیزٍئیذ یا دیاتت
 ووثَد ٍیتاهیي ّا ٍ اهالح هؼذًی هاًٌذٍ :یتاهیي
علیٌیَم ،ولغین ٍ هٌیشین
 ون خًَی

، B1

دستگاه ضرباى

ضؼف

هی دّذ .ؽیَع ووتزی ًغثت تِ دیگز اًَاع دارد .هی تَاًذ تی

 فؾارخَى تاال

درهاى
درهاى ایي تیواری تزاعاط وٌتزل ػالین ٍ تصحیح ریتوْای

تشخیص

علل

اس طزیك آى تزرعی هی ؽَد.

ساز

توصیه های ههن:
 ػىظ تزداری اس لفغِ

 وٌتزل فؾارخَى تاال

عیٌِ

 رصین غذایی ون ًوه را رػایت ًواییذ .دلت داؽتِ تاؽیذ

 اوَ

غذاّایی هثل عَعیظ ٍ والثاط ،غذاّای وٌغزٍ ؽذُ،

ًَ ار للة

غذاّای آهادُ )  ٍ ( fast foodاعٌه ّا هثل چیپظ ٍ

 آًضیَگزافی  :یه لَلِ

پفه حاٍی همذار سیادی ًوه ّغتٌذ.

ًاسن اس طزیك ري ّای

 تذٍى تجَیش پشؽه دارٍ اعتفادُ ًىٌیذ.

خًَی ٍارد للة ؽذُ للة

 اس ًَؽیذى هؾزٍتات الىلی تپزّیشیذ.

 اس وؾیذى عیگار تپزّیشیذ
 هصزف وَوائیي ٍ ّزٍئیي را تزن ًواییذ.
 اس اًجام ٍرسؽْای عخت خَدداری ًواییذ.

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

کاردیومیوپاتی
( بیماری عضله قلب )
در صورت بروز عالین زیر سریعاً به پسشک هراجعه شود:
 درد در قفسه سینه
 ورم کردى پاها
 تنگی نفس
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