
 

دهلیشی )لزسش( فیبزیالسیون  

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 50803255150تلفه: 

در غَرتی کِ دارٍّبی هذر)ادرار آٍر( استفافبدُ هفی        -8

کٌیذ، خػَغب سهبًی کِ دیگَگسیي ًیش در دارٍّبی ضوب 

ٍجَد دارد، ثِ هٌظَر جلَگیزی اس احتوبل هسفوفَهفیف      

 دیگَگسیي، اس هَاد ؿذایی حبٍی پتبسین استابدُ کٌیذ.

ایي هَاد ؿذایی ضبهل: هَس، هزکجبت، سجشیجبت ثفزگفذار      

سجش، گَجِ فزًگی، خزهب، سردآلَ، ّلَ، اًجیز ٍ ؿفذاّفبی     

 دریبیی.

ٍػذُ ّبی ؿذایی خَد را ثب حجن کن ٍ دففؼفبت سیفبد      -9

 تٌظین کٌیذ.

 اس هػزف کبفئیي ٍ سیگبر خَدداری کٌیذ.-10

هَاد ؿذایی را ثیطتز ثحبل  آة پش یب ثخبرپش استافبدُ  -11

 ًوبییذ.

اس ّیجبًبت ٍ استزس ّبی رٍحی ٍ ػبطفافی دٍری     -12

 کٌیذ.

 سودارث-منبع :پرستاری برونر

 رصیم غذایی:
اس هػزف ؿذاّبی ًوک دار خَدداری کٌیفذ. وفَى      -1

هػزف ًوک ثبػث ٍرم پبّب ٍ افشایص فطفبرخفَى هفی      

 ضَد.

جْ  خَش طؼن کزدى ؿذاّب اس آثلیوَ ٍ گفیفبّفبى    -2

 هؼطز ٍ هزکجبت استابدُ کٌیذ.  

سؼی کٌیذ اس ؿذاّبی آهبدُ، کٌسزٍّب، سفَسفیف ،      -3

کبلجبس ٍ گَض  ّبی فزآٍری ضذُ، تٌقفتت ضفَر ٍ       

 خیبرضَر استابدُ ًکٌیذ. 

در ٌّگبم خزیذ هَاد ؿذایی، ثزوست آًْب را هطبلؼفِ  -4

کٌیذ ٍ ؿذاّبیی را اًتخبة کٌیذ کِ سذیفن کفوفتفزی       

 دارد.

اس هػزف ؿذاّبی پزوزة هبًفٌفذ رٍؿفي ٍ کفزُ           --5

حیَاًی، لجٌیبت پزوزة، کلِ پبوِ، دل ٍ وگفز، سف      

 ّبی پزوزة)هبیًَش( ٍ ... خَدداری کٌیذ.

حذاقل دٍ ثبر در ّاتِ هبّی هػزف کٌیذ ٍ کوتز اس   -6

 گَض  قزهش استابدُ ًوبییذ.

 .هیَُ ٍ سجشیجبت را در ثزًبهِ ؿذایی خَد ثگٌجبًیذ-7

  

  عشرت جمعیتی –مُیه رمضاوی تُیٍ کىىذٌ:

 خاوم دکترشُرزاد محسىی )متخظض قلب يعريق( يیراست علمی : 

  81اردیبُشت  -ياحذآمًزش سالمت
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 فیبزیالسیون )لزسش( دهلیشی چیست ؟ 

 یک ثی ًظوی ثسیبر ضبیغ در ؾزثبًبت قلت اس .  

ثِ طَری کِ ثبػث هی ضَد قلت ثخَثی هٌقجؽ ًطَد. 

ثبر در دقیقِ هٌقجؽ هفیفطفَد       110-180قلت حذٍد 

ٍلی وَى ایي پوپبص هَثز ًیس  ًویتَاًذ خَى سیفبدی    

را ثِ داخل رگْب پوپبص کٌذ. در ًتیجِ هفوفکفي اسف         

 ػَارؾی هبًٌذ سکتِ هـشی اتابق ثیاتذ.

 

  : عالئم فیبزیالسیون )لزسش(دهلیشی

هْن تزیي ػته  تپص قلت یب احسبس ؾزیِ سزیغ در 

داخل قاسِ سیٌِ هی ثبضذ. گبّب ػفتمفوفی هفبًفٌفذ:          

سزگیجِ، تؼزیق،  تٌگی ًا ، اؾفطفزاة، خسفتفگفی        

 .سٍدرس، ؿص کزدى ٍ سٌکَح هوکي اس  ثزٍس ًوبیذ

 

 دارودرمانی: 

در طًرتی کٍ يارفاریه یا ریًارکسابان مظرف میی    

 کىیذ: 

طجق دستَر پشضک هػزف کٌیذ ٍ آسهبیطبت خفًَفی را در        -

 فَاغل هٌظن طجق دستَر اًجبم دادُ ٍ ثِ پشضک اطتع دّیذ. 

در غَرت هزاجؼِ ثِ ثیوبرستبى یب کلیٌیک، پفشضفک را اس          -

 هػزف ایي دارٍ هطلغ ًوبییذ. 

 اس کبر کزدى ثب ٍسبیل تیش هثل تیؾ ٍ وبقَ خَدداری کٌیذ -

 هزاقت پَس  خَد ثبضیذ ٍ اس هسَاک ًزم استبدُ کٌیذ -

در غَرت ثزٍس خًَزیشی اس لثِ، خلط خًَی، ادرار خفًَفی،        -

هذفَع قیزی، خًَزیشی ضذیذ در قبػذگی، کجذی پَس ، تت ٍ 

لزس ٍ خستگی، دل درد ٍ ضکن درد ضذیذ ٍ استافزاؽ خفًَفی      

 هػزف ٍارفبریي را قطغ کزدُ ٍ ثِ پشضک هزاجؼِ کٌیذ.

 اس هػزف خَدسزاًِ دارٍ ثپزّیشیذ. -

 اس هػزف سیبد سجشیجبتی هبًٌذ کلن ٍ کبَّ خَدداری کٌیذ. -

 قجل اس ضزٍع ّز دارٍی جذیذ ثب پشضک خَد هطَرت ًوبییذ. -

در طًرتی کٍ قرص دیگًکسیه مظرف می کىیذ بیٍ      -

 تًطیٍ َای زیر تًجٍ کىیذ: 

قزظ را طجق دستَر پشضک هػزف کٌیذ هْن اس  کِ ّفز     -

رٍس در سبػ  هؼیٌی قزظ هػزف ضَد ٍ هؼوَال ثْتفز اسف      

 غجح ّب ًبضتب خَردُ ضَد.

اگز ػبدت داریذ غجحبًِ ًبى ثزضتِ ثخَریذ هزاقفت ثفبضفیفذ       -

 .سبػ   ثؼذ غجحبًِ هػزف کٌیذ 1-2دیگَکسیي را حذاقل 

) سجَس هَجَد در ؿتت ثِ دیگَکسیي هتػفل ضفذُ ٍ اس           

 جذة آى جلَگیزی هی کٌذ(.

اس هػزف دیگَکسیي ًجؽ خَد را یک دقیقِ ثطوبریفذ.   قجل-

آًفزا هػفزف      ،ؾزثِ در دقیقِ ثَد 60در غَرتی کِ کوتز اس 

 ًکٌیذ.

در غَرت فزاهَش کزدى هػزف قزظ دیگَکسیي، تب وْبر -

سبػ  ثؼذ اس سهبى هػزف فزغ  داریذ آًزا ثخَریذ. در ؿیفز   

ایٌػَرت ًَث  فزاهَش ضذُ را رّب کزدُ ٍ ثِ ثزًبهِ دارٍیفی  

 هؼوَلتبى ثزگزدیذ ٍ هػزف آًزا در رٍس ثؼذ دٍ ثزاثز ًکٌیذ.

اگز دیگَگسیي هی خَریذ، در غَرت ثی اضتْبیی، اسْفبل،  -

تَْع، گیجی، تبری دیذ)هطبّذُ ّبلِ سرد رًگ ٍ سفجفش در        

اطزاف وزاؽ( ٍرم دس  ٍ پبّب، تٌگی ًا ، اففشایفص ٍسى        

سبػ (، طپص قلت یب ًجؽ کوتفز    24کیلَ در  1/5ًبگْبًی)  

تب در دقیقِ، اس هػزف آى خَدداری کٌیذ ٍ ثِ پشضفک   60اس 

 اطتع دّیذ.

در غَرت هػزف دارٍّبی ؿیز قلجی، پشضفک خفَد را اس         -

 هػزف ایي دارٍّب هطلغ کٌیذ.

دیگَکسیي را جذا اس قزظ ّبی دیگز ًگْذاریذ ٍ آًفزا ثفب       -

دارٍّبی دیگز در یک ظزف هخلَط ًکٌیذ ٍ در ثفزاثفز ًفَر        

 خَرضیذ قزار ًذّیذ.

در طًرتی کٍ آمیًدارين مظرف می کىیذ وکات زیر را 

 مذوظر قرار دَیذ:

 ثْتز اس  قزظ را ّوزا ثب ؿذا هػزف کٌیذ.-

قجل اس هػزف حتوب ًجؽ خَد را کٌتزل کٌیذ. در غَرتیکِ  -

 ؾزثِ در یک دقیقِ ثَد قزظ را هػزف ًکٌیذ. 60کوتز اس 

در طی هذت درهبى ٍ وْبر هبُ پ  اس آى، اس قزار گزفتي در -

 هؼزؼ خَرضیذ پزّیش کٌیذ. 

هبُ ثِ هتخػع ریِ  جْ  هؼبیٌِ هزاجؼفِ   6تب  3حتوب ّز -

 ًوبییذ.

 


