وارسایی احتقاوی قلب چگًوٍ درمان مین :شًد ؟

 .استزاحت
 هظزف ووتز ًوه ٍ غذاّای حاٍی ًوه
 .هوىي است در تزخی هَارد،اًجام ػول

َّالشافی

هٌاتغ2
ٍاحذ پیشگیزی هزوش للة تْزاى -دوتز اوثز ًیه پضٍ

جزاحی ضزٍری تاشذ

دارای گَاّیٌاهِ استاًذارد ایشٍ1009
در هذیزیت ویفیت ٍ درجِ یه ػالی ارسشیاتی

هوىي است جْت تمَیت للة شوا ،پششه
شوا دارٍّایی تجَیش ًوایذ ٍ یا جْت دفغ آب

آمًزش بٍ بيمار

اضافی تِ شوا لزص ّای «دفغ آب یا هذر»

در مًرد

مه چٍ کاری می تًاوم بکىم ؟

وارسایی

 .پیزٍی اس دستَرات پششه

احتقاوی قلب

.هظزف دارٍّا طثك دستَرپششه
 .تَسیي رٍساًِ خَدتاى جْت تزرسی

تْیِ ٍ تٌظین2

افشایش هایغ
 .هظزف رصین غذایی سالن حاٍی همادیز
اًذن ًوه ٍ چزتی اشثاع

سالمتی شما آرزيی ماست

دوتزهحسي والًتزیاى – هتخظض للة ٍ ػزٍق
سَپزٍایشرآهَسشی  -حسیي حظاری ًضاد
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نارسایی احتقانی قلب )(CHF

آیا قلب شما ایستاده است ؟

بیماری خطزًاکی اعت کِ درآى قلب خَى را

ابتال بِ ًارعایی قلبی بِ هعٌی ایغتادى قلب اس

بِ طَر هَثز پوپ ًویکٌذ ٍ در ًتیجِ خَى

ضزباى ًوی باشذ ،بلکِ بِ ایي هفَْم اعت کِ

در ریِّا ٍ عایز اعضای بذى هثل کبذ جوع

قلب شوا بِ شکل هَثزی ،خَى را پوپ ًوی

هیشَد .بیشتز هبتالیاى بِ ًارعایی احتقاًی

کٌذ  .قلب کار هی کٌذ اها ًیاس بذى بِ خَى ٍ

قلب ٍضعیت با ثبات ٍ پایذاری دارًذ ٍ با

اکغیضى تاهیي ًوی شَد ً .ارعایی قلبی در

درهاًی هٌاعب تا عالّا بِ خَبی سًذگی

صَرت عذم درهاى بذتز هی شَد .

هیکٌٌذ .هوکي اعت ًارعایی احتقاًی قلب

رعایت دعتَرات پششک بغیار هْن اعت .اگز

ًاشی اس ًاتَاًی قلب در پزشذى کاهل اس خَى

شوا در شیَُ سًذگی خَدتاى تغییزات عالوی را

ٍ یا ضعیف شذى عولکزد عضالت قلب بزای

اًجام دّیذ  ،احغاط بْتزی داشتِ ٍ اس سًذگی

پوپ کزدى خَى باشذ .قلب با پوپ کزدى

لذت بیشتز ی هی بزیذ.

خَى ،آى را در عزاعز بذى پخش هیکٌذ.

چه چیز ی ممکن است رخ دهد ؟

عولکزد کاّش یافتِ ٍ پوپاص غیزهَثز قلب

 .قلب بِ اًذاسُ کافی خَى پوپ ًکٌذ

باعث تجوع هایع (احتقاى) ٍ بزگشت خَى بِ

 .خَى بِ عیاّزگ ّا بز گزدد

عقب یعٌی بِ ریِّا ٍ عایز بافتّای بذى

 هایعات بذى افشایش یابذ ٍ هٌجز بِ تَرم پاّا

هیگزدد .هوکي اعت ایي شزایط بِ آّغتگی

 ،هچ پا ٍ عاق پا گزدد ،کِ«ادم»ًاهیذُ هی شَد

ٍخین شَد .اغلب ًارعایی قلب تا عالّا

 .هایعات در بذى تجوع پیذا کٌٌذ

بذٍى عالین بالیٌی یا با عالین اًذکی باقی

 .مایعات در ریه افزایش یابند که به آن «احتقان
ریوی» گفته می شود

جبزاى هیکٌذ .

 .بدن خون  ،غذا و اکسیژن به اندازه کافی دریافت
نکند

هیهاًذ ٍ هعوَال قلب ضعف تذریجی خَد را

عالیم نارسایی احتقانی قلب چه هستند ؟
.تٌگی ًفظ بِ ٍیضُ بِ ٌّگام دراس کشیذى
.تَرم پاّا  ،هچ پا ٍ عاق پا
اختالالت شٌاختی یا عذم تَاًایی تفکز
.صحیح
.خغتگی  ،احغاط بی حالی ٍ ًشاری
.افشایش ٍسى بذلیل احتباط هایع
علل نارسایی احتقانی قلب چه هستند ؟
 .عذم اجاسُ بِ جزیاى خَى کافی بِ قلب
ًاشی اسعزخزگ ّای دچار اًغذاد
 آعیب بِ عضلِ قلبی ًاشی اس حولِ قلبی
پیشیي.

ٍ .جَد ًقص قلبی اس سهاى تَلذ
 .عفًَت قلب ٍ یا دریچِ ّای قلب
 . پز فشاری خَى
 .بیواری دریچِ ای قلب
 .بیواری عضالت قلب

