ًارسایی قلب چیست؟
افزاد تغیاری تا ًارعایی احتماًی للة سًذگی هی
وٌٌذً.ارعایی احتماًی للة یىی اس شایع تزیي علل
هزاجعِ تِ تیوارعتاًْا در افزاد  65عال ٍ تشرگتز
اعت .عالْا طَل هی وشذ تا ًارعایی احتماًی للة
ایجاد شَد .در ًتیجِ اگز شوا ّن اوٌَى هثتال تِ آى
ًثَدُ اها در هعزع خطز اتتال تِ آى ّغتیذ  .تایذ اس
ّویي اهزٍس تغییزاتی را در شیَُ سًذگی خَد در
جْت پیشگیزی اس آى اًجام دّیذ  .عالین ًارعایی
للة در طَل ّفتِ ّا ٍ هاُ ّا هتعالة ضعیف تز
شذى للة ٍ تَاًایی ووتز آى تزای پوپ وزدى
.
خَى هتٌاعة تا ًیاسّای تذى ایجاد هی شًَذ
ًارعایی للة اغلة هٌجز تِ تشرگتز شذى للة (تطي
چپ) هی شَد.

چِ چیز هوکي است رخ دّد؟
للة تِ اًذاسُ وافی پوپ ًىٌذ.
خَى تِ عیاّزگْا تزگزدد.
هایعات تذى افشایش یاتذ ٍ هٌجز تِ تَرم پاّا،
هچ پا ٍ عاق پا گزدد؛ وِ ادم ًاهیذُ هی شَد .
هایعات در تذى تجوع پیذا وٌٌذ.
هایعات در ریِ جوع شًَذ وِ تِ آى ادم ریَی
گفتِ هی شَد.
علَل ّای تذى خَى ،غذا ٍ اوغیضى تِ اًذاسُ
وافی دریافت ًىٌذ.
عالین ًارسایی احتقاًی قلب چیست؟
 تٌگی ًفظ تِ ٍیضُ تِ ٌّگام دراس وشیذى
 تَرم پاّا ،هچ پا ٍ عاق پا
 اختالالت شٌاختی یا عذم تَاًایی تفىز
طحیح
 خغتگی ،احغاط تی حالی
 افشایش ٍسى تِ دلیل جوع شذى هایع

علل ًارسایی احتقاًی قلب چِ ّستٌد؟







 تیواری عضالت للة
ًارسایی احتقاًی قلب چگًَِ درهاى هی شَد؟


اعتزاحت




هظزف ووتز ًوه ٍ غذاّای حاٍی ًوه
اعتفادُ تیشتز اس هیَُ جات ٍ عثشیجات
تاسُ




آیا قلب شوا ایستادُ است؟
اتتال تِ ًارعایی للثی تِ هعٌی ایغتادى للة اس
ضزتاى ًیغت ،تلىِ تِ ایي هفَْم اعت وِ للة شوا
تِ شىل هَثزی  ،خَى را پوپ ًوی وٌذ  .للة وار
هی وٌذ اها ًیاس تذى تِ خَى ٍ اوغیضى تاهیي ًوی
شَدً .ارعایی للثی در طَرت عذم درهاى تذتز هی
شَد .رعایت دعتَرات پششه تغیار هْن اعت  .اگز
شوا در شیَُ سًگی خَدتاى تغییزات عالوی را اًجام
دّیذ ،احغاط تْتزی داشتِ ٍ اس سًذگی لذت
تیشتزی هی تزیذ.

عذم اجاسُ تِ جزیاى خَى وافی اس للة
ًاشی اس اًغذاد عزخزگْا
آعیة تِ عضلِ للثی ًاشی اس حولِ للثی
پیشیي
ٍجَد ًمض للثی اس سهاى تَلذ
عفًَت للة ٍ یا دریچِ ّای للة
پزفشاری خَى.
تیواری دریچِ ای للة

هظزف چاشٌی ّا یی هثل آتلیوَی تاسُ،
فلفل عثش ،ریحاى ٍ هزسُ ،عیز ٍ پیاس تِ
جای اعتفادُ اس ًوه
عذم اعتفادُ اس عَعیظ ،والثاط ٍ



غذاّای وٌغزٍی
هحذٍد وزدى هظزف هایعات



هوىي اعت در تزخی هَارد  ،اًجام عول



جزاحی ضزٍری تاشذ.
هوىي اعت جْت تمَیت للة شوا،
پششه شوا دارٍّایی تجَیش ًوایذ ٍ یا
جْت دفع آب اضافی تِ شوا لزص ّای
هخظَص دفع آب یا ادرار آٍر را تذّذ.

رفرًس:

هي چِ کاری هی تَاًن اًجام دّن؟






پیزٍی اس دعتَرات پششه
هظزف دارٍّا طثك دعتَر پششه
تَسیي رٍساًِ خَدتاى جْت تزرعی
افشایش هایع
هظزف رصین غذایی عالن حاٍی
همادیز اًذن ًوه ٍ چزتی اشثاع.

 .1پزعتاری داخلی -جزاحی للة ٍ عزٍق تزًٍز ٍ
عَدارث 2010
 .2هزوش تحمیمات للة ٍ عزٍق شْیذ رجایی

داًشگاُ علَم پزشکی ٍ خدهات بْداشتی
درهاًی شْید بْشتی
بیوارستاى سَم شعباى دهاًٍد

ًارسایی قلب
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