مراقبتهای حمایتی

چه مواقعی با پزشک تماس بگیریم؟

• رژیم غذایی :پ ز شک به شما تو صیه خواه د ک رد که مق دار

درد در ناحیه گردن و بازو

نمک مصرفی را کاهش دهید و غذاهای کم چرب و کم کلسترول
مصرف نمایید .میزان مصرف نمک در این بیماری نقش بسیار مهمی
داشته و در صورت عدم رعایت مواردی که پزشک معالج در این زمینه
توصیه میکند میتواند سبب تشدید عالئم بیماری میگردد.

احساس درد و فشار در قفسه سینه
احساس سرگیجه
بیهوشی ناگهاتی

• ورزش :بی شت ر بیمارا ن مبتال به نار سای ی قل ب هم چنا ن

مشکل تنفسی

میتوانند ورزش کنند ،اما پزشک میزان و نوع ورزش را به شما خواهد

افزایش ضربان قلب

گفت زیرا ورزشهایی که به نحوی سبب افزایش فشار وارده به بدن

سایر موارد تماس :

شود مانند وزنه برداری (ورزشهای استاتیک ) در اغلب بیماران مبتال به
این بیماری ممنوع میباشد.
• وزن :در صور ت نیاز ،پ ز شک به شما خواه د گف ت که

کوتاه شدن تنفس به طور ناگهانی

وزنتان را کاهش دهید .کنترل وزن نیز در این بیماری از مواردی است
که باید به شدت رعایت شود.

افزایش احساس خستگی نسبت به قبل

• حمایت خانواده :خانواده نق ش م هم ی در حمای ت و درما ن

در صورت گرفتگی عضالت یا ضعف عضالنی شدید

بیمار مبتال به نارسایی قلبی دارند .کسانی که دچار این بیماری میشوند

داشتن سرفه تی هشم و هشن
در صورت وجود تب باال یا افزایش خلط

موضوع اغلب به دلیل اضطراب ناشی از ابتال به این بیماری است در
صورتیکه هنوز بیماری پیشرفت ننموده و بیمار اغلب کارهای خود را

کدGCC-PA-082/06 :

افزایش ناگهانی

افزایش درم در پا ،قوزک پا ،شکم ،دست یا صورت

اغلب دچار احساس ناتوانی در مراحل اولیه بیماری میکنند ،که این

نارسایی قلبی

منابع :

میتواند بدون مشکل انجام دهد .لذا حمایت خانواده در این مراحل بسیار

برونر .سودارث ،پرستاری بیناری های قلبی -عروقی

اهمیت دارد.

غفاری و همکاران .آموزش به بیمار و خانواده

واحدآموزش همگانی
تاریخ آخرین بازنگری0040 /40/40 :

نارسایی قلب
تارسایی قلبی به معنای بی کفایتی قلب در پمپ کردن خون است.
نارسایی قلب به معنای ایست کار قلب یا حمله قلبی نیست.

عالیم نارسایی قلب چیست؟
بعضی از افراد مبتال به نارسایی قلب ،عالیم کمی از خود نشان میدهند.
در زیر عالئمی که ممکن است در افراد مبتال به نارسایی قلب دیده

نارسایی قلب را نارسایی احتقانی قلب نیز مینامند .احتقان به معنی تجمع

شود ،ذکر شده است:

مایعات در بدن به علت کاهش توانایی پمپاژ خون توسط قلب است.

• تنگی نفس (خصوصا زمان راهرفتن ،باال رفتن از پلهها یا فعالیت)

عالیم نارسایی قلبی در طول هفته ها و ماه ها متعاقب ضعیف تر شدن

• تنگی نفس هنگام درازکشیدن

قلب و توانایی کمتر آن برای پمپ کردن خون براساس نیازهای بدن

• کاهش اشتها

ایجاد می شوند  .نارسایی قلب اغلب منجر به بزرگ شدن قلب (بطن

• تنگی نفس ناگهانی شبانه که باعث بیدار شدن از خواب میشود

چپ) می شود

• خستگی یا ضعف عمومی (شامل کاهش توانایی در ورزش کردن)

علت نارسایی قلب چیست؟
نارسایی قلب علل مختلفی دارد .بعضی اوقات علت دقیقی برای آن یافت
نمیشود .شایعترین علل نارسایی قلب در زیر ذکر شده است:
• مشکالت عضله قلب (کاردیومیوپاتی)
• فشار خون باال
• مشکالت دریچههای قلب
• ضربان غیرطبیعی قلب (آریتمی)
• استفاده از مواد سمی (مانند الکل یا مواد مخدر)

• تورم پا

راههای تشخیص
پزشک سواالتی در مورد عالیم بیماری و سابقه پزشکی از بیمار میپرسد.
سپس بیمار را معاینه میکند و ممکن است تستها و آزمایشات زیر را
درخواست کند:
• آزمایش خون
• آزمایش ادرار
• عکس قفسهسینه
• نوار قلب ()ECG
• اکوکاردیوگرام قلب
• رادیونوکلید ونتریکولوگرافی

• تورم شکم یا احساس پری در شکم
• ضربان قلب سریع یا نامنظم
• افزایش وزن ناگهانی ( 5درصد یا یک کیلوگرم در روز برای  3روز
پیاپی)
• سرفه و خسخس سینه بهطور مزمن

چه درمانهایی برای نارسایی قلب نیاز است؟

• تهوع

درمان نارسایی قلب برای پمپاژ بهتر قلب و رفع عالیم کمک کننده است،

در صورت بروز هر یک از این عالیم به پزشک مراجعه کنید ،خصوصاً

اما بیماری نارسایی قلب بهطور کامل بهبود نمییابد .بخش مهمی از

اگر سابقه بیماری قلبی دارید.

درمان شامل بهبود عوامل ایجاد کننده نارسایی قلب است ،مانند کاهش

• بیماری مادرزادی قلبی

فشارخون و اصالح دریچههای قلب .همچنین ،درمان شامل تغییر روش

• دیابت

زندگی و مصرف دارو نیز میباشند

• بیماریهای غده تیروئید

