للة اس چْار حفزُ ؽاهل  2دّلیش ٍ  2تغي زؾکیل ؽذُ

تِ کلیِ ٍ در ًسیدِ احسثاط هایغ در اًذام ّای هخسلف تذى

دارو درمانی

اعر.تغي چح للة ٍظیفِ خوح کزدى ٍ در ًسیدِ خَى

هی ؽَد .احسثاط هایغ در ریِ زٌگی ًفظ ٍ در خاّا ٍ

دارٍّایی کِ درهاى ًارعایی للة هوکي اعر اعسفادُ

رعاًی تِ اًذام ّا ٍ تافر ّایثذى را تِ ػْذُ دارد .در

ؽکوَرم ایداد هی کٌذ .عایز ػالئن ػثارزٌذ اس:

صَرذ اتسال تِ ًارعایی للة خوداصٍ خَى رعاًی تِ اًذام ّا

 خغسگی سٍدرط

ؽًَذ ػثارزٌذ اس:

دچار اخسالل هی گزدد.

 عزگیدِ

علل نارسایی قلب

 ػذم زحول فؼالیر

ّز ػاهلی کِ عثة آعیة تِ للة ؽَد ًارعایی للة را تِ
ّوزاُ خَاّذ داؽر .ؽایغ ززیي ایي ػلل ػثارزٌذ اس:
 خزفؾاری خَى (تاال رفسي فؾار خَى)؛ در ایي افزاد

 عزفِ ،کَزاُ ؽذى زٌفظ ،زٌگی ًفظ در ٌّگام
فؼالیر ،زٌگی ًفظ در ٌّگام خَاب ٍ یا دراس کؾیذى
ً اهٌظوی ٍ افشایؼ ضزتاى للة

 ادرارآٍرّا هثل فزٍعوایذ ٍ اعدزیٌَالکسَى؛ ایي دارٍّا
تِ دفغ هایغ احسثاط ؽذُ در تذى کوک هی کٌذ.
 دارٍّایی کِ تِ خوح خَى اس للة کوکوی کٌٌذ هثل
کارٍدیلَل ،هسَرال ،کاخسَخزیل ٍ لَسارزاى
 رلیك کٌٌذُ ّای خَى هثل آعدزیي ٍ ٍارفاریي؛ افزادی
کِ ًارعایی للة ّوزاُ تا تی ًظوی ضزتاى للة دارًذ

 تی اؽسْایی ٍ زَْع

در هؼزض خغز ایداد لخسِ خَى در للة هی تاؽٌذ ٍ

خوح کزدى خَى هسحول فؾار سیادی ؽَد تٌاتزایي

تشخیص

ایي دارٍّا تا ّذف خیؼ گیزی اس ایداد لخسِ اعسفادُ

در دراس هذذ للة تشرگ ٍ در ًْایر دچار ًارعایی

زؾخیص تا هؼایٌِ فیشیکی زَعظ خشؽک صَرذ هی گیزد.

هی ؽَد.

هی گزدد.

عایز آسهایؾاذ زؾخیصی ػثارزٌذ اس:

تِ ػلر تاال تَدى هماٍهر رگ ّا للة تایذ تزای

 تیواری ّای دریچِ ای للة؛ ًارعایی دریچِ للة
چِ تصَرذ زٌگی ٍ یا تزگؾر خَى تاؽذ تاػث
افشایؼ کار للة ٍ تسذریح ًارعایی للة هی ؽَد.
 تیواری ّای ػزٍق کزًٍز؛ خَد للة زَعظ رگ
ّایی تِ ًام ػزٍق کزًٍز هؾزٍب هی ؽَد .زٌگ
ؽذى ایي ػزٍق عثة اخسالل در خَى رعاًی تِ

 ًَار للة؛ خْر زؾخیص تی ًظوی در ضزتاى للة ػکظ لفغِ عیٌِ؛ خْر تزرعی اًذاسُ للة ٍ ٍضؼیرریِ ّا
 اکَکاردیَگزافی؛ خْر تزرعی دریچِ ّا ٍ ػولکزدللة
 -آًضیَگزافی؛ خْر تزرعی ػزٍق للة

للة ٍ در ًسیدِ اخسالل در کار للة تِ ٍیضُ در

درمان

سهاى فؼالیر هی ؽَد ّوچٌیي در صَرذ زٌگی

ایي اخسالل لاتل کٌسزل هی تاؽذ اها درهاى لغؼی ًذارد.

کاهل ػزٍق ٍ تزٍس عکسِ للثی؛ هاّیچِ للة دچار

ّذف اس درهاى کاّؼ ػالئن ٍ احسوال تزٍس ػَارض

آعیة ؽذیذ هی ؽَد.

هی تاؽذ .ؽایغ ززیي ػَارض ػثارزٌذ اس:

 کاردیَهیَخازی؛ در ایي تیواری ػضالذ للة تشرگ
ٍ ًاکارآهذ هی ؽًَذ.

توصیه های مهم
 اگز اضافِ ٍسى داریذ یا چاق هی تاؽیذ زالػ کٌیذ ٍسى
خَد را تِ حذ هسٌاعة تزعاًیذ سیزا کاّؼ ٍسى عثة
کاّؼ کار للة ٍ در ًسیدِ تْثَد ػالئووی ؽَد.
 اس اعسزاحر عَالًی هذذ در زخر اخسٌاب کٌیذ .فمظ
در صَرذ ؽذذ ػالئن تایذ اعسزاحر کٌیذ در غیز
ایٌصَرذ فؼالیسْای هؼوَل را اًدام دّیذ ٍ چٌذیي رٍس
در ّفسِ ٍرسػ ّای عثک هثل خیادُ رٍی اًدام دّیذ.
 اس فؼالیسْای سیاد ٍ خز اًزصی تدزّیشیذ .عؼی کٌیذ دٍرُ
ّای اعسزاحر ٍ فؼالیر را تِ زٌاٍب داؽسِ تاؽیذ.
 غذا را در دفؼاذ تیؾسز ٍ هیشاى کن هصزف کٌیذ .ایٌکار

 تشرگ ٍ ضؼیف ؽذى ػضالذ للة یا کاردیَهیَخازی

تاػث هی ؽَد کِ اًزصی سیاد خْر ّضن غذا  ،کاّؼ

 تی ًظوی در ضزتاى للة یا کاردیَهیَخازی

یاتذ .

عالئم

 عکسِ للثی

تیؾسزیي ػالئن ًارعایی للة هزتَط تِ کاّؼ خَى رعاًی

درهاى ززکیثی اس دارٍ درهاًی ٍ زغییز در ؽیَُ سًذگی ٍ

خشؽک کاّؼ دّیذ .هایؼاذ ؽاهل آب  ،چای  ،آب

رصین غذایی هی تاؽذ.

هیَُ ،لَُْ ،ؽیز ،تغسٌی ،عَج ٍ هاعر هی ؽَدّ .ز

 هیشاى دریافر هایؼاذ در رٍس را خظ اس هؾَرذ تا

چٌذ کِ هصزف هیَُ تزای ؽوا خیلی خَب اعر اها تِ

دارٍّایساى را لغغ ًکٌیذ یا هیشاى هصزف آى را زغییز

یاد داؽسِ تاؽیذ کِ هیَُ ّا ّن حاٍیآتوی تاؽٌذٍ

ًذّیذ .

لغوسی اس هایؼاذ دریافسی هحغَب هیؾًَذ .
 هصزف ًوک را هحذٍد کٌیذ .عز هیش غذا  ،تِ غذایساى
ًوک اضافِ ًکٌیذ .اس هصزف غذاّای ًوک دار هاًٌذ

 دارٍّایساى را در سهاى هؾخصی در رٍس هصزف کٌیذ .
در صورت بروز عالئم زیر به پسشکتان مراجعه کنیذ:
 افشایؼ ٍسى تِ هیشاى  2کیلَگزم در ّفسِ یا یک

غذاّای کٌغزٍی ،ززؽیداذ ،خیسشا ،عَعیظ ،کالثاط،

کیلَگزم در عی 1رٍس .

مركسآموزشي درماني نمازي

آخیل ؽَر ٍ غذاّای آهادُ اخسٌاب کٌیذ .هصزف سیاد

 -درد لفغِ عیٌِ

واحد آموزش ضمن خدمت

ًوک هٌدز تِ زدوغ سیاد هایغ در تذًؾاهل افشایؼ

 -خستگي زود رس

ٍسى ،زٌگی ًفظٍ ،رم دعر ٍ خا ٍ ؽکن ٍ احغاط

 -سر گيجه

زَْع هی ؽَد .

 -تپش قلب ناگهاني

 تزای کاّؼ زٌگی ًفظ در ٌّگام اعسزاحر ٍ خَاب،

نارسایی قلب

 -تنگي نفس

عز زخر را  20-30عاًسی هسز تاال تثزیذ ٍ ،یا زؼذاد

 -تنگي نفسشبانه

تالؼ ّا را افشایؼ دّیذ .

 -بي اشتهايي و احساس تهوع

 هوکي اعر تذلیل هصزف دارٍی ادرارآٍر هاًٌذ

 -افسايش نشانه هاي تجوع هايع در بدى هانند

فزٍعوایذ دچار کاّؼ خساعین خَى ٍ ػالئوی هثلضؼف

ورم در قوزک پا  ،تنگ شدى لباس ها و بسرگ

ػوَهیؾَیذ .زَصیِ هی ؽَد در رصین غذایی زاى اس

شدى شکن .

غذاّای خز خساعین اعسفادُ کٌیذ هاًٌذ ّلَ ،هَس ،اًدیز،
چغٌذر ،گزیح فزٍذ ،سردآلَی خؾک ،آب خززغال ،آب
گَخِ فزًگی ،اعفٌاج  ،کؾوؼ  ،کذٍ ٍ ٌّذٍاًِ .
 رٍساًِ لثل اس صزف صثحاًِ ٍ تؼذ اس ادرار کزدى
خَدزاى را ٍسى کٌیذ .در صَرذ اضافِ ٍسى  1کیلَگزم
در عی یک رٍس تِ خشؽکساى اعالع دّیذ.
 دارٍی ادرارآٍر هاًٌذ فزٍعوایذ را در صثح سٍد ٍ در
تؼذ اس ظْز لثل اس عاػر

 5ػصز هصزف کٌیذ زا

اخساللی در خَاب ؽوا تِ ٍخَد ًیاٍرد .
 اس هصزف الکل ٍ عیگار اخسٌاب کٌیذ .
 دارٍّایساى را هصزف کٌیذ حسی اگز احغاط تْثَدی
هی کٌیذ .لثل اس هؾَرذ تا خشؽکّ ،یچ گاُ
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