
 قلب احتقانی نارسایی
 

بسياري از بيماريهاي قلبي و  نارسايي احتقاني قلب عارضه جدي

خود را  پمپ كردنكامل كه طي آن قلب مقداري از ظرفيت  غيرقلبي است 

بنابراين  و لذا خون كافي به اعضاي مختلف بدن نمي رسد. از دست مي دهد

 س زده مي شود.به داخل ديگر اعضاي بدن خصوصاً ريه ها و كبد پ خون

 زماني كه قلب نتواند به ميزان نياز بدن خون را پمپ كند، نارسايي قلبي اتفاق افتاده است.

 

 عالیم شایع:

  تنگي نفس، به خصوص هنگام فعاليت يا موقع دراز كشيدن روي تخت )وقتي كه اندامها همسطح سر و تنه قرار

 مي گيرند(

 تند يا نامنظم شدن ضربان قلب  

 ن سياهرگ هاي گردنبرجسته شد  

 خستگي، ضعف يا غش 

 )سرفه ) معموالً خلط دار  

 كاهش فشار خون  

 تورم شكم، پا و مچ پا 

 بزرگ شدن كبد 

 

 :علل

 گرفتگي شريانهاي خون رسان قلب 

 هر عاملي كه باعث افزايش غير طبيعي ضخامت و ديواره هاي قلبي شود  

 عفونت ها  

 بيماري هاي دريچه اي قلب 

 فشار خون باال  

 نامنظمي هاي ضربان قلب  

 پركاري تيروئيد  

 بيماري هاي مادر زادي قلب 



 :عوامل افزایش دهنده خطر

ديابت، سيگار كشيدن، الكل، چاقي، رژيم پرچرب و پرنمك وجود 

يك عامل خطر ساز به تنهايي كافي است تا نارسايي قلب ايجاد شود، 

 .اما تركيب اين عوامل به شدت خطر را افزايش مي دهند

 

 :پيشگيري

ديابت و فشار خون  كنترل شرايطي است كه شما را در خطر ابتال به بيماري قرار مي دهد مثل چاقي،يك راه پيشگيري،

اگر دچار بيماري هستيد كه منجر به نارسايي قلب مي شود، به پزشك مراجعه كنيد و برنامه درماني مربوطه را به  .باال

اشيد. دستورات تغذيه اي را نيز رعايت كرده و كشيدن سيگار و نوشيدن الكل را متوقف دقت اجرا كرده، و به آن پايبند ب

 . كم كنيدوزن خود را در صورت اضافه وزن، ورزش كنيد. نمك كمتر مصرف كنيد. استرس خود را كنترل نموده و  .كنيد

 

 :اصول كلی درمان

 رمان نارسايي قلب باعث بهبود عالئم شما و مل ايجاد كننده نارسايي قلب درمان پذير نيستند اما داهمه عو

 افزايش طول عمر شما خواهد شد. 

  هدف از درمان عبارت است از بهبود كار پمپ كردن قلب، كه معموالً به كمك دارو، استراحت و ساير اقدامات

 حياتي انجام مي گيرد.

 نجام شود.ها يا سرخرگهاي قلب اگاهي بر حسب علت بيماري ممكن است جراحي روي دريچه 

 

 :داروها

 داروهاي ادرارآور)ديورتيك ها( براي كاهش تجمع مايع در بدن و تورم اندامها 

 ديژيتال براي تقويت و تنظيم ضربان قلب 

 داروهاي ضد نامنظمي ضربان قلب براي منظم كردن ضربان قلب  

 .داروهاي گشاد كننده عروق براي كاهش فشار خون، حتي اگر فشار خون طبيعي باشد 

 

  :فعاليت

استراحت در تخت به طوري كه سر و قسمت باالي بدن ، در مراحل اوليه

باالتر از ساير نقاط بدن قرار گيرد، اهميتي به حد دارو دارد. از فعاليت بدني 

غير ضروري ) مثل باال رفتن از راه پله ( تا زماني كه بيماي تحت كنترل در 

 نيامده، خودداري كنيد.



 :در این شرایط به پزشك خود مراجعه كنيد

  تانيا يكي از اعضاي خانوادهشما در م نارسايي احتقاني قلب ئعالدر صورت وجود 

 عاليم عفونت: از جمله تب، دردهاي عضالني، سردرد و سرگيجه 

 بدتر شدن عاليم، بخصوص تند يا نامنظم شدن ضربان قلب يا بروز خس خس سينه در شب 

  زياد شدن خلط يا خوني شدن آنسرفه همراه با 

  روز 1-2كيلوگرم در عرض  5/1-2افزايش وزن به ميزان حدود  

 

 بيمار گرامي رعايت نكات زير مي تواند نقش مهمي در بهبودي شما داشته باشد:

 15 دقيقه در روز را به آرامي و ساكت بنشينيد، عميقاً نفس بكشيد و در مورد يك تصوير آرامش بخش فكر  22تا

 يد.كن

  سعي كنيد چيزهايي را كه نمي توانيد تغيير بدهيد بپذيريد. در مورد مشكالت خود صحبت كنيد و به جاي شرايط

 بد به موارد خوب فكر كنيد.

  ،به طور منظم در فعاليتهاي جسماني شركت كنيد. آنچه را كه از آن لذت مي بريد انجام دهيد: قدم زدن، شنا

 شود كه احساس بهتري داشته باشيد.مودن تنشها از بدنتان سبب ميدوچرخه سواري يا دويدن. خارج ن

  .الكل مصرف نكنيد 

 آل برسانيد.زن خود را به حد ايدهسعي كنيد و 

  از چيزهايي كه ممكن است شما را ناراحت كنند، اجتناب كنيد مثالً وقت كمتري را با افراديكه شما را ناراحت مي

 در ساعات اوج ترافيك پرهيز كنيد.كنند، سپري كنيد و يا از رانندگي 

 .جهت انجام امور به خودتان وقت بيشتري بدهيد 

 .فوايد سالمتي ناشي از ترك سيگار قابل توجه مي باشد. پس سيگار نكشيد 

 .روزانه وزن خود را كنترل كنيد 

 .داروهاي خود را بشناسيد و در هر نوبت همراه خود داشته باشيد 

  ،داروهاي خود را كم يا زياد نكنيد.بدون توصيه پزشك قلب خود 

  از مواد غذايي تازه و سبزيجات تازه استفاده كنيد و در رژيم غذايي

 خود از مغز آجيل خام و و بدون نمك استفاده كنيد.

  ميلي گرم در هر  142برچسب ارزش غذايي محصوالت را نگاه كنيد و از مصرف مواد غذايي داراي سديم بيش از

 پرس اجتناب كنيد.

 .از مصرف مواد غذايي كنسرو شده، فريز شده و فراوري شده اجتناب كنيد 

  از مواد غذايي حاوي ويتامينB   وC .در رژيم غذايي خود استفاده كنيد 
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 : كبري قره باغميظنتگردآوري و 
 دكتر مرجان حاج احمهي  نندهه:اتديي


