
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هوالشافی

تعریف:نارسایی قلبی وضعیتی اسـت کـه در آن قلـب    
قادر به پمپ خـون جهـت تـامین نیـاز بافـت هـا بـه        
اکسیژن و مواد غذایی نمـی باشـد. در واقـع قلـب در     
تنظیم بیرون ده کافی در تامین نیاز بدن نـاتوان مـی   

 .شود

 

نکاتی که بیمار نارسایی قلب مزمن باید بداند و رعایت 
 کند:

 .فعالیت1

      ار انجام فعالیت هـاي سـنگین و کـار زیـاد
 اجتناب کند.

  در هنگــام راه رفــتن بــه صــورت آهســته و
 .موزون قدم بردارد

     بیمار در معرض هواي خیلی گـرم یـا سـرد
 قرار نگیرد.

تشــویق بیمــار بــه انجــام ورزش هــایی مثــل پیــاده 
ــنا ,روي ــورت ,ش ــواري(پس از مش ــه س ــا  دوچرخ ب

 پزشک

 .تغذیه2

    ــار ــردد بیم ــدود گ ــک مح ــرف نم ــزان مص می
ــا      ــایخوري ی ــق چ ــک قاش ــه ی ــد روزان میتوان
ــدان و    ــفره از نمک ــر س ــرف کند.س ــر مص کمت

 اضافه کردن نمک به غذا خودداري کنید.
   از مصــــرف ســــس هــــاي آمــــاده مثــــل

ــایونز ــی ,مــ ــه فرنگــ ــواع ,ســــس گوجــ انــ
غــذاهاي کنســرو شــده و ســوپ هــاي ,شــورها

 آماده پرهیز کنید.

      مصـرف مایعـات محـدود شـودروزانه بایــد وزن
 بیمار کنترل شود.

       مصرف چربی محـدود شـود گوشـت قرمـز بـه
مقــدار کــم مصــرف نمایــد و چربیهــاي آن     

 کامال جدا شود.
بیشــتر ماســت و لبنیــات کــم چــرب مصــرف  

 کنید.
   ــه ــه زرده در هفتـ ــیش از سـ ــرغ بـ ــم مـ تخـ

 استفاده نشود.

              
   

 

     از میـــوه جـــات و ســـبزیجات ماننـــد
ــویج ــه,هـ ــوز,انبـ ــ,مـ ــذاهاي و البیطـ غـ

 .دریایی(سرشار از پتاسیم)استفاده شود

 داروها.3

  تشدید عالئم بیماران اغلب به علت تجمع
مایع بوده که با استفاده از ادرارآورها این 

 مسئله کنترل می شود.
  بیماران نارسایی قلبی نا منظمی اغلب

نبض دارند که جهت کنترل آن از 
 دیگوکسین استفاده می شود.

  هنگام استفاده از متورال و کاردیدلول
عوارض جانبی این داروها شامل خشکی 

یبوست باید , نفخ,استفراغ,تهوع,انده
 بررسی شود.

  قبل از استفاده از داروهاي فشار
 ود.فشار بیمار باید کنترل ش,خون

    جهت جلوگیري از ایجاد لختـه در بعضـی
بیماران با مشورت پزشک معالج سعی مـی  

که بیمار باید آزمایشات  شود مثل وارفارین
) را PT,INR,PTTمربوط به انعقاد خـون ( 

 .به صورت مرتب انجام دهد

۱ ۳ ۲ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشدارها

  اگر تنگی نفس بیمار را پس از به خواب رفتن
 کند. بیدار می

  کیلو گرم  5/1افزایش وزن بیش از  صورتدر
 در هفته باید به پزشک اطالع داده شود.

    بـار در   60در صورتیکه تعداد نـبض کمتـر از
دقیقه یا نبض نا مـنظم بـود بایـد بـا پزشـک      

 مشورت کند.
 کاهش فشار خون با تپش قلب 

   تنگـی  ,در صورت بروز عالئم ادم ریـه (سـرفه
ضربان قلب)به پزشـک  افزایش ,بیقراري,نفس

 اطالع داده شود.

 سایر نکات آموزشی

توصیه می شود که بیمار از رفتن به محل هاي آلوده و 
شلوغ با موارد عفونی خودداري کند و در صـورت لـزوم   
براي وي واکسیناسیون جهت پنومونی و آنفلونزا انجـام  

 شود.

بیمار از استرس و اضطراب پرهیز کنـد و از تکنیکهـاي   
 سازي و کاهش استرس استفاده کند.آرام 

 

با انجـام فعالیـت هـاي ورزشـی     
ــذایی و   ــت غـ ــنظم و رعایـ مـ
مصرف به موقع داروهـا بیمـاري   

 نارسایی قلبی را کنترل کنید.

 

کتــاب مراقبتهــاي پرســتاري ویــژه در :منبــع
ــال,CCU,ICUبخــش  دکتــر عســکري و -یزدی

 دکتر سلیمانی

 

 بهداشتی درمانی سمناندانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 بیمارستان معتمدي گرمسار

 پمفلت آموزش به بیماران در رابطه با:

 نارسایی قلبی

 
 تهیه کننده:مریم حیدري فرد

 کارشناس پرستاري

 98اردیبهشت 

۴ ۵ 

و  02334225868در صــورت داشــتن ســوال بــا شــماره 
ــدي  02334220105 ــتان معتمــ ــار  بیمارســ گرمســ

 تماس حاصل فرمایید. CCUبخش


