
ٍ تا کٌتزل ایي دارٍ تاػث تقَیت ػضلِ ضذُ  :دیگوکسین•

تایذ هػزف ضَد.تَجِ داضتِ تاضیذ  60ضزتاى قلة تیطتز اس 

در غَرت تزٍس ػالئن هسوَهیت تا دیگَگسیي هثل تَْع ٍ 

 هزاجؼِ ًواییذاستفزاؽ یا اسْال ضذیذ تِ پشضک 

 : پیشرفته مًارد درمان  های ريش سایر

 در!!(  قلة تاتزی تِ هؼزٍف)  ای حفزُ سِ هیکز پیس تؼثیِ

 اختالل حضَر در  درهاى تِ پاسخ ػذم تا تیواراى تزخی

 .است هفیذ تطٌی ّذایتی

:زوذگی با وارسایی قلبی  

 در ًذارد. قطؼی درهاى ّیچ قلثی، ًارسایی حاضز حال در

 ٍ درهاى رًٍذ ػوز، پایاى تا تایذ ضوا هطکل، ایي تزٍس غَرت

 در کٌیذ. هػزف دارٍ ٍ کٌیذ دًثال را پشضک ّایتَغیِ

 تزطَالًی سًذگی تَاًیذهی پشضک، ّایتَغیِ اًجام غَرت

 .تاضیذ داضتِ تزیسالن ٍ

 سودارث-منبع: پرستاری برونر

 

 

 

 (CHFوارسایی قلبی)

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 تهیه کننده: 
 )کارشناس پرستاری( مهین رمضانی اول

 : علمی يیراست

 آموزش سالمت سوپروایسر روایسر آموزشی،سوپ

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 05157236835تلفن: 

 1300داخلی: 

 مه چه کار میتًاوم بکىم؟

  پیزٍی اس دستَرات پشضک •

 هػزف دارٍّا طثق دستَرپشضک •

 تَسیي رٍساًِ خَدتاى جْت تزرسی افشایص هایغ •

هػزف رصین غذایی سالن حاٍی هقادیزاًذک ًوک ٍ  •

چزتی اضثاع

 

 درمان داريیی:

که برای :)فوروزماید(کننده مایعات داروهای دفع •

 است السم تیوار  تَسیي دٍرُ ای تزاى تٌظین دٍس

 گشادکننده های وریدی )نیترات ها(•

 )متورال ,کارودیلول(آریتمیداروهای ضد • 

 



 

ی قلبی چیست؟یوارسا  

ًارسایی قلثی تِ هفَْم ًاتَاًی ًسثی قلة در پوپ کزدى 

خَى تِ درٍى سیستن گزدش خَى است. تذیي تزتیة ایي 

ّا ٍ در ًتیجِ ضؼف ٍ تیواری هَجة کوثَد خَى در اًذام

حالی ضذُ ٍ اس طزفی تجوغ خَى در سیستن ٍریذی، تی

 .ضَدّا تِ خػَظ پاّا هیهَجة ٍرم در اًذام

 تپد، دو بخش دارد: قلب راستقلبی که مثل یک تلمبه در سینه ما می

 و قلب چپ

تزیي ًارسایی قلة، هختع قلة چپ است. حتی ضایغ

 .گیزًذّای قلة راست، اس قلة چپ هٌطا هیًارسایی

 

 عالئم :

کطیذى ٍ یا تٌگی ًفس  ٌّگام فؼالیت,دراستٌگی ًفس )•

  ضثاًِ کِ تاػث تیذار ضذى اس خَاب هی ضَد.(

 •کاّص اضتْا

 •خستگی یا ضؼف ػوَهی 

هچ ٍ سلق پاتَرم   • 

 تَرم ضکن یا احساس پزی در ضکن• 

 ضزتاى قلة سزیغ یا ًاهٌظن• 

درغذ یا یک کیلَگزم در رٍس تزای  5افشایص ٍسى ًاگْاًی )• 

 رٍس پیاپی( 3

طَر هشهي خس سیٌِ تِسزفِ ٍ خس  • 

 •تَْع

:تشخیص  

 آسهایص خَى•

 آسهایص ادرار•

 سیٌِػکس قفسِ•

 (ECG) ًَار قلة•

 اکَکاردیَگزام قلة•

خَى )تشیق هادُ حاجة تِ داخل رادیًََکلیذ ًٍتزیکَلَگزافی•

 ٍ تػَیز تزداری(

 

 علل:

 آسیة تِ ػضلِ قلثی ًاضی اس حولِ قلثی پیطیي •

 ٍجَد ًقع قلثی اس سهاى تَلذ• 

 ػفًَت قلة ٍ یا دریچِ ّای قلة •

 پز فطاری خَى •

 دریچِ ای قلةتیواری  •

 تیواری ػضالت قلة• 

 درمان:

 استزاحت •

 هػزف کوتز ًوک ٍ غذاّای حاٍی ًوک•

هوکي است در تزخی هَارد،اًجام ػول جزاحی ضزٍری •

  تاضذ

هوکي است جْت تقَیت قلة ضوا ،پشضک ضوا دارٍّایی •

تجَیش ًوایذ ٍ یا جْت دفغ آب اضافی تِ ضوا قزظ ّای 

 را تذّذ« دفغ آب یا هذر»

 


