
 دفتز حاکويت تاليٌي

آب هيَُ  آهادُ، ًَؽاتِ ، دٍؽ  آهادُ، پيتشای آهادُ 
 . ،تزؽي ّا ٍ ادٍیِ ّا پزّيش کٌيذ 

 در چه صورت به پششک مزاجعه  کنید ؟ 

 : در صَرت داؽتي ػالئن  سیز تِ پشؽک هزاجؼِ کٌيذ 

تٌگي ًفظ ، خلط صَرتي ، تي قزاری ،تي اؽتْایي ، 
کيلَ گزم در  1/  5-  2/  3افشایؼ ٍسى  تِ هيشاى 

ػزض یک ّفتِ ،  تٌگي ًفظ حيي فؼاليت ، عزفِ  
 . هذاٍم  ، تَرم پاّا  ٍ  ؽکن  ٍ ؽة ادراری 

خاًن ّای جَاى در صَرت  توایل  تِ تارداری حتوا 
السم اعت  تا پشؽک  خَد در ایي راتطِ  هؾاٍرُ 

 . کٌٌذ 

تا تَجِ تِ هذاخالت  دارٍّای هتؼذد  در صَرت 
هزاجؼِ  تِ پشؽک دیگزی  ٍ یا تجَیش  دعتِ ّای 
دیگز دارٍیي تْتز اعت قثل اس هصزف  تا پشؽک 

 . فلة خَد هؾاٍرُ کٌيذ 

 چند نکته دیگز 

ؽوا هغتؼذ ػفًَتْای  تٌفغي  ّغتيذ،لذا اس رفتي 
تِ هحل ّای ؽلَؽ ٍ آلَدُ ٍ تواط تا افزاد  ػفًَي 

تِ خصَؿ در فصل عزد السهغت .  خَدداری  کٌيذ 
عاالًِ ٍاکغيٌاعيَى   ػليِ آًفَالًشا ٍ پٌَهَکَک  

 . اًجام  ؽَد

اس هصزف  عيگار ،الکل ،هَاد  ًيزٍسا ٍ هَاد هخذر 
 .اکيذا پزّيش  کٌيذ

هصزف دارٍّا تایذ  تِ  طَر  هٌظن ٍ طثق  دعتَر  
 .پشؽک  تاؽذ

ٍ . ٍیشیت  هٌظن  ٍ طثق  دعتَر  پشؽک تاؽذ
درصَرت تغييز حال ػوَهي عزیؼا تِ پشؽک 

 .هزاجؼِ کٌذ

تزخي  دارٍّا در اتتذای  هصزف  تاػث  تکزر ادرار ٍ 
تزٍس  ػالئن  خاصي  هي ؽَد  کِ پشؽک  تِ ها  

در صَرت  ػذم  تحول  دارٍ ظزف .ّؾذار خَاّذ داد
چٌذ رٍس  یا تزٍس هؾکل  حتوا تِ پشؽک هزاجؼِ ٍ 

 .تغييز دارٍ را طثق ًظز پشؽک اًجام دّيذ
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 دکتز فزٍُ ٍکيلياى 
 ؽيزیي جوالي 

 نارسایی قلبی



 نارسایی قلبی چیست ؟ 

در ایي تيواری قلة قادر ًيغت هقادیز کافي خَى 
را تزای رفغ ًياس اکغيضى ٍ هَاد غذایي تافت ّا 
تاهيي کٌذیا ایي کار را در حضَر  افشایؼ فؾار 

ایي تيواری  یکي      .حفزات  خَد اًجام  هي دّذ
اس ػلل  ؽایغ هزاجؼِ  تِ تيوارعتاى تخصَؿ در 

ؽایؼتزیي ػلل هي تَاًذ . عٌيي تاال هي تاؽذ
تيواری کزًٍزی ،فؾار خَى ٍیا تيواری ّای   

 .دریچِ ای  رٍهاتيغوال تاؽذ

در عٌيي  جَاًتز  تِ تيواریْای هادرسادی قلة ٍ  
یا ًارعایي قلثي پيؾزًٍذُ  ارثي  یا ػلل ٍیزٍعي  

 .هي تَاى اؽارُ کزد

اس فاکتَر ّای خطز هْن  اتتال  تِ ایي  تيواری     
فؾار خَى، :هي تَاى  تِ تيواریْای سیز اؽارُ کزد

دیاتت، عکتِ قلثي ،اعتفادُ  اس هَاد  هخذر ًيزٍسا 
 .، ؽيوي درهاًي ٍ رادیَ تزاپي

 عالئم نارسایی قلبی چیست ؟  

تٌگي ًفظ درحيي فؼاليت یا اعتزاحت،          
عزفِ خؾک یا ّوزاُ تا خلط درفؼاليت ٍ یاؽثاًِ 

،خلط کف آلَد ٍ گاّي صَرتي رًگ، خغتگي ، 
اضطزاب ، تؼزیق، تيقزاری، ضؼف ، پَعت عزد ٍ 

رًگ پزیذُ ، تي اؽتْایي ، تَْع  ٍ اعتفزاؽ ، ؽة 
 ادراری،ادم اًذام ّا یا کل تذى ، تشرگي کثذ ٍ ؽکن 

 درمان  نارسایی قلب چگونه است؟

 اعتزاحت ٍفؼاليت  هٌظن -1

 رػایت رصین غذایي-2

 

 

تذٍى ًغخِ پشؽک دارٍیي  را اعتفادُ ًکٌيذ  – 2

چَى  آًتي اعيذّا ، هغْل ّا ، ؽزتت ّای ضذ عزفِ 

 .ٍ قزؿ ّای هغکي  حاٍی ًوک  فزاٍاى ّغتٌذ 

ٍػذُ ّای غذایتاى  را تا حجن کن ٍ در دفؼات   – 3

 .هتؼذد ، هيل کٌيذ 

تا تَجِ تِ تجَیش پشؽک هحذٍدیت هصزف هایؼات   –4

هصزف  هجاس رٍساًِ ا ليتز تا حذ اکثز . را رػایت کٌيذ 

 . ليتز در رٍس هي تاؽذ  2

تزای رفغ  خؾکي دّاى هي تَاًيذ اس آب ًثات   – 5

عفت ٍ آداهظ تذٍى قٌذ اعتفادُ کٌيذ  یا دّاًتاى را 

 . ؽغتؾَ  دّيذ 

اس هَاد غذایي  تا ًوک پائيي  هثل هزؽ ،هاّي   ،   – 6

هَاد . اعتفادُ کٌيذ ... گَؽت تزًج ، عية سهيٌي ٍ

غذایي  هي تَاًذ پختِ یا کثاتي  ٍلي تا چزتي  کن  ٍ 

 تذٍى ًوک تاؽذ 

عؼي کٌيذاس هَاد غذایي هتٌَع  ٍ ًشدیک تِ رصین  – 7

 . کٌيذ ّويؾگي خَد اعتفادُ

ٍػذُ  در رٍس  3- 5هصزف هيَُ ٍ عثشی تاسُ  – 8
 . تَصيِ هي ؽَد 

ّز رٍس صثح در یک عاػت هؼيي  ٍسى خَد را   – 9
کٌتزل ٍ ثثت ًوائيذ  ٍ ّز گًَِ افشایؼ  ٍسى ًاگْاًي 

 کيلَگزم  یا تيؾتز در طي جٌذ رٍس  یا  0/  9تِ هيشاى 

 . خَد گشارػ دّيذ 

اس هصزف غذاّای حاٍی ًوک  سیاد هثل گَؽت  – 10
ّای آهادُ ، غذاّای کٌغزٍ ؽذُ ، عَعيظ  ٍ کالثاط 

 ، ّوثزگز ، عظ ّا  ، 

 رػایت هصزف ًوک ٍ هایؼات -3

 هصزف هٌظن دارٍّا ٍتَجِ تِ تَصيِ پشؽکاى-4

 : توصیه هایی در مورد فعالیت روسانه 

در هزحلِ ؽذیذ تيواری تْتز اعت در طَل رٍس اعتزاحت کافي  – 1
داؽتِ تاؽيذ ٍ تِ تذریج تا تْثَد  تٌگي ًفظ فؼاليت خَد را ؽزٍع 

 . کٌيذ 

  20  –30تزای کاّؼ تٌگي ًفظ تْتز اعت ، قغوت تاالی عز را   – 2
درجِ  تاال تياٍریذ  ایي کار  را هي تَاًيذ  تا قزار دادى  چٌذ تالؼ  

 .سیز عز اًجام دّيذ 

دقيقِ  20 – 30دقيقِ ؽزٍع  ٍتِ  10- 15فؼاليت خَد را رٍساًِ  – 3
 . رٍساًِ تزعاًيذ 

اس اعتزاحت  طَالًي در تغتز یا فؼاليت ّای ؽذیذ اجتٌاب  – 4
 . کٌيذ ٍ تِ طَر هتٌاٍب فؼاليت ٍ اعتزاحت را اًجام دّيذ 

حول تار عٌگيي ٍ فؼاليت  ؽذیذ  فيشیکي  عٌگيي  ٍ فؼاليت  
 .ٍ ٍرسػ ّای  رقاتتي هضز هي تاؽذ 

جْت کاّؼ ٍرم پاّا ، ٌّگام اعتزاحت یا ًؾغتي پاّا رادر  – 5
    . عطح تاالتز قزار دّيذ 

ایي . تزای جلَگيزی  اس عزگجِ تِ آراهي تغييز ٍ ضؼيت دّيذ – 6
 . کار را هي تَاًيذ تا قزار دادى  چٌذ تالؼ  سیز عز اًجام دّيذ 

اس قزار گزفتي در َّای خيلي گزم یا خيلي عزد خَدداری کٌيذ  – 7
ٍ در َّای عزد ٍ هحيط ؽلَؽ  رٍی تيٌي ٍ دّاى خَد را  پَؽاًذُ  ٍ 

 .لثاط گزم ٍ هٌاعة  تپَؽيذ 

 شما بهتز است چه رصیم غذایی داشته باشید ؟ 

 هصزف ًوک را هحذٍد کٌيذ در ایي رصین  تایذ ٌّگام طثخ غذا  – 1

ًوک تِ آى اضافِ ًؾَد ٍ جْت خَػ طؼن کزدى  غذا اس آتليوَ ،  

 . گياّاى هؼطز ٍ هزکثات اعتفادُ کٌيذ 


