
 ثی اؽتْبیی، : حتوب ثِ ػالئن هغوَهیت ثب دیگَکغیي هبًٌذ

گیجی، تَْع ٍ اعتفزاؽ، خغتگی ٍ اختالالت ثیٌبیی تَجِ 

داؽتِ ثبؽیذ ٍ در فَرت ثزٍس ایي ػالئن ثِ پشؽک خَد 

 .هزاجؼِ ًوبییذ

  ثِ خبطز داؽتِ ثبؽیذ کِ هقزف ّوشهبى دیگَکغیي ثب

خبم، هیَُ ّب، عجشیجبت : ثزخی اس هَادغذایی پزفیجز هبًٌذ

، دارٍّبی (ؽزثت هؼذُ)عجَط، دارٍّبی آًتی اعیذ

مذاعْبل ٍ هلیي ّب ثبػث کبّؼ جذة دیگَکغیي هی 

. ؽَد، ثٌبثزایي اس هقزف ّوشهبى آًْب خَدداری کٌیذ

: درصورت مصزف داروهای ادرارآور  

 ایي دارٍّب را در اثتذای فجح هقزف کٌیذ. 

 هبییذٍسى ٍ فؾبرخَى خَد را رٍساًِ کٌتزل ى. 

 ِگیجی، ًجل ًبهٌظن، ؽلی : ػَارك ایي دارٍّب اس جول

اعْبل، تَْع ٍ  دعت ٍ پب، هَرهَرؽذى ػنالًی، کزختی ٍ

درد ؽکوی ،خؾکی دّبى، تؾٌگی سیبد ، تت، مؼف ٍ 

 .خغتگی را در ًظز داؽتِ ثبؽیذ 

: نکات قابل توجه

  ِثقَرت دٍرُ ای جْت اًذاسُ گیزی عذین ٍ پتبعین خَى ث

.  ُ کزدُ ٍ آسهبیؼ اًجبم دّیذپشؽک هزاجغ

  تَفیِ هی ؽَد ثزای جلَگیزی اس ػفًَتْبی تٌفغی اس رفتي

ثِ هحل ّبی آلَدُ ٍ ؽلَؽ ٍ توبط ثب افزاد ػفًَی خَدداری 

. کٌیذ 

  ِاٍل پبییش جْت پیؾگیزی اس آًفلَاًشا ثِ پشؽک خَد هزاجؼ

. کزدُ ٍ ٍاکغي ثشًیذ

 

 

 

 

 

 

 

 شما با آرسوی بهبودی و سالمت کامل بزای

 

هزکش آهَسؽی درهبًی  -ثبالتز اس هیذاى ٍلیؼقز -سًجبى: آدرط 

 (ػج)حنزت ٍلیؼقز

 024 – 33 770801-9: تلفي 

  www.valiasr.zums.ac.ir:ٍة عبیت

 z.valiasrhospital@yahoo.com:آدرط پغت الکتزًٍیک

 024-3370757:دٍرًگبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (عج)عصر مركس آموزشي درماني حضرت ولي

  خود مراقبتي آموزش

 در بیمار با نارسایي قلبي 

 

 

 واحد آموزش به بیمار

1395 

 

 



ًبرعبیی قلجی ثِ دلیل ػذم تَاًبیی قلت در پوپبص کبفی خَى ثزای : تعزیف 

 .رفغ ًیبس ثبفت ّب ثِ اکغیضى ٍ هَاد هغذی ایجبد هی ؽَد

: عالئم بیماری

ؽجبًِ  تٌگی ًفظ ثِ ٌّگبم دراس کؾیذى ٍ تٌگی ًفظ حولِ ای -1

ی خؾک یب هزطَة، ٍجَد خلط کف آلَد ٍ گبّی فَرتی رًگ، ّبعزفِ   -2

خغتگی، امطزاة، تؼزیق، ثی قزاری  -3

 ٍرم دعت ّب ٍ .عیبُ ؽذى لت ّب ٍ ًبخي ّب، پَعت عزد ٍ رًگ پزیذُ -4

پبّب کِ ثِ فَرت گَدُ گذار ثبؽذ 

ف ٍ ؽت ٍ مغثی اؽتْبیی، تَْع ٍ اعتفزاؽ، درد ؽکن پظ اس فزف غذا   -5

 ادراری

 ایؼ ٍسى ثِ ػلت تجوغ هبیغ در ثذىافش -6

 سٍدرط ٍ کبّؼ ظزفیت فؼبلیتی ثذى مؼف ٍ خغتگی -7

 ٍ تبری دیذ، عزگیجِ ٍ تؼزیق عزد افت فؾبر خَى، مؼف -8

: درمان

. دارٍ درهبًی یب جزاحی

 :آموزش خود مراقبتي 

: فعالیت و استزاحت 

  هزحلِ ی حبد هذدجَی ػشیش ثِ ؽوب تَفیِ هی ؽَد کِ در

ثیوبری، در طَل رٍس اعتزاحت کبفی داؽتِ ثبؽیذ ٍ در سهبى اعتزاحت، 

عبًتی هتز ثبال  30الی  20ثزای کبّؼ تٌگی ًفظ ثْتز اعت ثغتز را 

 .ثزدُ ٍ در حبلت ًؾغتِ یب ًیوِ ًؾغتِ قزار ثگیزیذ

  در فَرتی کِ در حبلت دراسکؼ دچبر تٌگی ًفظ هی ؽَیذ

ًیذ ٍ پبّبی خَد را اس لجِ ی تخت آٍیشاى ثْتز اعت لجِ ی تخت ثٌؾی

 .کٌیذ ٍ دعت ّب ٍ عز خَد را رٍی هیش ثبالی تخت قزار دّیذ

  پظ اس ثْتز ؽذى ثیوبری، فؼبلیت خَد را ثِ آّغتگی ٍ ثب

 .کن آًزا افشایؼ دّیذ کوک دیگزاى ؽزٍع کٌیذ ٍ کن

  ثزای جلَگیزی اس عزگیجِ ثِ آّغتگی تغییز ٍمؼیت دّیذ

 .تِ ثِ ایغتبدُ درآییذٍ اس حبلت ًؾظ

 پظ اس ّز ثبر فؼبلیت کوی اعتزاحت ًیش داؽتِ ثبؽیذ. 

 هی تَاًیذ . ثب تَجِ ثِ ؽزایط، فؼبلیت خَد را افشایؼ دّیذ

ٍرسػ ّبیی هبًٌذ پیبدُ رٍی، ؽٌب ٍ دٍچزخِ عَاری اًجبم دّیذ؛ 

درفَرتی کِ قبدر ثِ تحول فؼبلیت ًیغتیذ، ثالفبفلِ آى را هتَقف 

 .کٌیذ

ر گزفتي در هؼزك َّای خیلی عزد یب گزم خَدداری کٌیذ ٍ در اس قزا

َّای عزد رٍی ثیٌی ٍ دّبى خَد را ثب ؽبلگزدى ثپَؽبًیذ ٍ لجبط گزم 

ّوچٌیي ثْتز اعت فؼبلیت خَد را در هَقؼی . ٍ هٌبعت اعتفبدُ کٌیذ

. اس رٍس کِ َّا هؼتذل اعت اًجبم دّیذ

:  تغذیه

 کوتز ( عذین)س ًوکثِ ؽوب تَفیِ هی ؽَد در غذای خَد ا

هیلی گزم  400اعتفبدُ ًوبییذ، ّز یک گزم ًوک تقزیجب 

هیشاى عذین هَرد ًیبس در رصین غذایی افزاد . عذین دارد 

گزم در رٍس اعت، ٍلی السم اعت ؽوب  10الی  3عبلن 

گزم در رٍس هحذٍد ًوبییذ، یؼٌی  1هقزف آى را ثِ کوتز اس 

افِ ًکٌیذ ٍ اس ثِ ٌّگبم طجخ ٍ فزف غذا ثِ آى ًوک اك

هقزف غذاّبی ًوکذار ًیش خَدداری ًوبییذ، سیزا ایي هقذار 

عذین در هَاد خبم غذایی ثذٍى امبفِ کزدى ًوک ٍجَد 

ٍلی ثزای خَػ طؼن کزدى غذاّب هی تَاًیذ اس آثلیوَ، . دارد

 .گیبّبى هؼطز، هیخک، فلفل فزًگی ٍ هزکجبت اعتفبدُ کٌیذ

 گَؽت ًوک عَد ؽذُ، : هَادغذایی ثب عذین فزاٍاى ؽبهل

گَؽتْبی آهبدُ ٍ غذاّبی کٌغزٍ ؽذُ، عَعیظ، ّوجزگز، 

اًَاع عظ ّب، تزؽی، ؽَرّب، ادٍیِ جبت ٍ ثزخی پٌیزّب هی 

 .ثبؽذ کِ السم اعت اس خَردى آًْب خَدداری کٌیذ

  هزؽ، هبّی، ثزًج، عیت سهیٌی، عذین کوی : غذاّبیی هبًٌذ

 .یذ اعتفبدُ کٌیذدارًذ، اس ایي دعتِ اس هَادغذایی هیتَاى

  ثزچغت هَادغذایی، ًَؽیذًی ّب ٍ غذاّبی آهبدُ را اس ًظز

ّوچٌیي دارٍّبیی هبًٌذ آًتی . هیشاى عذین کٌتزل کٌیذ

، هغْل ّب، ؽزثت مذعزفِ ٍ (ؽزثت ّبی هؼذُ)اکغیذّب 

قزؿ ّبی هغکي هوکي اعت حبٍی عذین فزاٍاى ثبؽٌذ، 

 .کٌیذثٌبثزایي ثذٍى ًغخِ ی پشؽک دارٍیی را هقزف ى

  تؼذاد ٍػذُ ّبی غذایی خَد را ثیؾتز، ٍلی حجن آى را کن

قَُْ، هَاد حبٍی : کٌیذ ٍ اس هقزف هَاد هحزک هبًٌذ

 .کبفئیي، الکل ٍ عیگبر خَدداری ًوبییذ

  ثغتِ ثِ ٍمؼیت خَد ٍ ثب ًظز پشؽک هحذٍدیت هقزف

 .هبیؼبت رارػبیت کٌیذ

  1.5هوکي اعت ًیبس ثِ هحذٍد کزدى هبیؼبت ثِ کوتز اس 

ثزای رفغ خؾکی دّبًتبى هی تَاًیذ اس . لیتز در رٍس ثبؽذ

آثٌجبت عفت ٍ آداهظ ثذٍى قٌذ اعتفبدُ کٌیذ ٍ یب دّبًتبى 

 .را ؽغتؾَ دّیذ

  الجتِ درفَرتی کِ عذین هَجَد در رصین غذایی خَد را

هؼوَال هقزف . کٌتزل ًوبییذ ٍ دارٍی ادرار آٍر هقزف کٌیذ

ؽَد ٍ ًیبسی ثِ هحذٍدیت هبیؼبت خَد ثِ خَد تٌظین هی 

ؽذیذ هبیؼبت ًذاریذ، هگز ایٌکِ دعتَر پشؽکی خبفی 

 .داؽتِ ثبؽیذ

  جْت ثزرعی حجن هبیؼبت ثذًتبى، ّز رٍس فجح در یک

عبػت هؾخـ پظ اس تخلیِ ی هثبًِ ٍسى خَد را کٌتزل ٍ 

یبدداؽت ًوبییذ ٍ ّز گًَِ افشایؼ ٍسى ًبگْبًی ثِ هیشاى 

در ػزك یک ( 3/2 -5/2)یب  کیلَگزم در رٍس( 9/0 -4/1)

 .ّفتِ را گشارػ دّیذ

ثغتِ ثِ ًَع دارٍی ادرارآٍری کِ هقزف هی کٌیذ هوکي اعت یک 

هَادغذایی ثب . رصین غذایی ثب پتبعین کن یب سیبد ثِ ؽوب تَفیِ ؽَد

هَس، هزکجبت، عجشیجبت ثزگذار عجش، گَجِ فزًگی، : پتبعین ثبال ؽبهل

. اّبی دریبیی هی ثبؽذخزهب، سردآلَ، ّلَ، اًجیز ٍ غذ

: درمورد مصزف داروهای قلبی

: هذدجَی ػشیش لطفب در فَرتیکِ دیگَکغیي هقزف هی کٌیذ

  حتوب قجل اس هقزف آى ًجل خَد را کٌتزل کٌیذ ٍ در

مزثِ در دقیقِ ثَد ثِ پشؽک خَد  60فَرتی کِ کوتز اس 

 .اطالع دّیذ


