نارسایی قلبی چیست ؟

درمان نارسایی قلب چگىنه است؟

شما بهتز است چه رژیم غذایی داشته باشید ؟

زر ایي تیواری قلة قازر ًیظت هقازیز کافی ذْى
را تزای رفغ ًیاس اکظیژى ّ هْاز غذایی تافت ُا
تاهیي کٌسیا ایي کار را زر حضْر افشایغ فؼار
حفزات ذْز اًجام هی زُس.ایي تیواری یکی
اس ػلل ػایغ هزاجؼَ تَ تیوارطتاى ترصْؽ زر
طٌیي تاال هی تاػس .ػایػتزیي ػلل هی تْاًس
تیواری کزًّزی ،فؼار ذْى ّیا تیواری ُای
زریچَ ای رّهاتیظوال تاػس.
زر طٌیي جْاًتز تَ تیواریِای هازرسازی قلة ّیا
ًارطایی قلثی پیؼزًّسٍ ارثی یا ػلل ّیزّطی
هی تْاى اػارٍ کزز.
اس فاکتْر ُای ذطز هِن اتتال تَ ایي تیواری
هی تْاى تَ تیواریِای سیز اػارٍ کزز:فؼار ذْى،
زیاتت ،طکتَ قلثی ،اطتفازٍ اس هْاز هرسر ًیزّسا
 ،ػیوی زرهاًی ّ رازیْ تزاپی.

-1اطتزاحت ّفؼالیت هٌظن
-2رػایت رژین غذایی
-3رػایت هصزف ًوک ّ هایؼات
-4هصزف هٌظن زارُّا ّتْجَ تَ تْؽیَ پشػکاى

– 1هصزف ًوک را هحسّز کٌیس زر ایي رژین تایس
ٌُگام طثد غذا ًوک تَ آى اضافَ ًؼْز ّ جِت ذْع
طؼن کززى غذا اس آتلیوْ  ،گیاُاى هؼطز ّ هزکثات
اطتفازٍ کٌیس
 – 2 .تسّى ًظرَ پشػک زارّیی را اطتفازٍ ًکٌیس
چْى آًتی اطیسُا  ،هظِل ُا  ،ػزتت ُای ضس طزفَ
ّ قزؽ ُای هظکي حاّی ًوک فزاّاى ُظتٌس.
ّ– 3ػسٍ ُای غذایتاى را تا حجن کن ّ زر زفؼات
هتؼسز  ،هیل کٌیس.
– 4تا تْجَ تَ تجْیش پشػک هحسّزیت هصزف
هایؼات را رػایت کٌیس  .هصزف هجاس رّساًَ ا لیتز
تا حس اکثز 2لیتز زر رّس هی تاػس.
– 5تزای رفغ ذؼکی زُاى هی تّاًیس اس آب ًثات
طفت ّ آزاهض تسّى قٌس اطتفازٍ کٌیس یا زُاًتاى را
ػظتؼْ زُیس.
– 6اس هْاز غذایی تا ًوک پائیي هثل هزؽ ،هاُی
،گْػت تزًج  ،طیة سهیٌی ّ ...اطتفازٍ کٌیس .
هْازغذایی هی تْاًس پرتَ یا کثاتی ّلی تا چزتی کن
ّتسّى ًوک تاػس
– 7طؼی کٌیساس هْاز غذایی هتًْع ّ ًشزیک تَ رژین
ُویؼگی ذْز اطتفازٍ کٌیسّ 3.ػسٍ زر رّس – 8
هصزف هیٍْ ّ طثشی تاسٍ تْصیَ هی ػْز.
 -9اس هصزف غذاُای حاّی ًوک سیاز هثل گْػت
ُای آهازٍ  ،غذاُای کٌظزّ ػسٍ  ،طْطیض ّ کالثاص،
ُوثزگز  ،طض ُا ،
 -10آب هیٍْ آهازًٍْ ،ػاتَ  ،زّؽ آهازٍ ،پیتشای آهازٍ
،تزػی ُا ّ ازّیَ ُا پزُیش کٌیس.

عالئم نارسایی قلبی چیست ؟
تٌگی ًفض زرحیي فؼالیت یا اطتزاحت،
طزفَ ذؼک یا ُوزاٍ تا ذلظ زرفؼالیت ّ
یاػثاًَ،ذلظ کف آلْز ّ گاُی صْرتی رًگ،
ذظتگی،اضطزاب  ،تؼزیق ،تیقراری ،ضؼف  ،پْطت
طززّ رًگ پزیسٍ  ،تی اػتِایی  ،تِْع ّ اطتفزاؽ
 ،ػة ازراری،ازم اًسام ُا یا کل تسى  ،تشرگی کثس
ّ ػکن

تىصیه هایی در مىرد فعالیت روسانه:
– 1زر هزحلَ ػسیس تیواری تِتز اطت زر طْل رّس
اطتزاحت کافی
زاػتَ تاػیس ّ تَ تسریج تا تِثْز تٌگی ًفض فؼالیت
ذْز را ػزّع کٌیس.
– 2تزای کاُغ تٌگی ًفض تِتز اطت  ،قظوت تاالی
طز را تیظت تا طی زرجَ تاال تیاّریس ایي کار را هی
تْاًیس تا قزار چٌس تالغ سیز طز اًجام زُیس.
.
حول تار طٌگیي ّ فؼالیت ػسیس فیشیکی طٌگیي ّ
فؼالیت ّ ّرسع ُای رقاتتی هضز هی تاػس.
–  - 5جِت کاُغ ّرم پاُا ٌُ ،گام اطتزاحت یا
ًؼظتي پاُا را
زر ططح تاالتز قزار زُیس.
 – -6تزای جلْگیزی اس طزگجَ تَ آراهی تغییز ّ
ضؼیت زُیس  .ایي کار را هی تْاًیس تا قزار زازى چٌس
تالغ سیز طز اًجام زُیس.
– 7ا س قزار گزفتي زر ُْای ذیلی گزم یا ذیلی
طزز ذْززاری کٌیس ّ زر ُْای طزز ّ هحیظ ػلْؽ
رّی تیٌی ّ زُاى ذْز را پْػاًسٍ ّ لثاص گزم ّ
هٌاطة تپْػیس
.

در چه صىرت به پششک مزاجعه کنید ؟
زر صْرت زاػتي ػالئن سیز تَ پشػک هزاجؼَ کٌیس:
تٌگی ًفض  ،ذلظ صْرتی  ،تی قزاری ،تی اػتِایی ،
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ػزض یک ُفتَ  ،تٌگی ًفض حیي فؼالیت  ،طزفَ
هساّم  ،تْرم پاُا ّ ػکن ّ ػة ازراری.
ذاًن ُای جْاى زر صْرت توایل تَ تارزاری حتوا
السم اطت تا پشػک ذْز زر ایي راتطَ هؼاّرٍ
کٌٌس.

تزذی زارُّا زر اتتسای هصزف تاػث تکزر ازرار ّ
تزّس ػالئن ذاصی هی ػْز کَ پشػک تَ ها
ُؼسار ذْاُس زاز.زر صْرت ػسم تحول زارّ ظزف
چٌس رّس یا تزّس هؼکل حتوا تَ پشػک هزاجؼَ ّ
تغییز زارّ را طثق ًظز پشػک اًجام زُیس.

نارسایی قلبی

تا تْجَ تَ هساذالت زارُّای هتؼسز زر صْرت
هزاجؼَ تَ پشػک زیگزی ّ یا تجْیش زطتَ ُای
زیگز زارّیی تِتز اطت قثل اس هصزف تا پشػک
فلة خّز هؼاّرٍ کٌیس.
چند نکته دیگز
ػوا هظتؼس ػفًْتِای تٌفظی ُظتیس،لذا اس رفتي
تَ هحل ُای ػلْؽ ّ آلْزٍ ّ تواص تا افزاز ػفًْی
ذْززاری کٌیس  .تَ ذصْؽ زر فصل طزز السهظت
طاالًَ ّاکظیٌاطیْى ػلیَ آًفْالًشا ّ پٌْهْکْک
اًجام ػْز.
اس هصزف طیگار ،الکل ،هْاز ًیزّسا ّ هْاز هرسر
اکیسا پزُیش کٌیس.
هصزف زارُّا تایس تَ طْر هٌظن ّ طثق زطتْر
پشػک تاػس.
ّیشیت هٌظن ّ طثق زطتْر پشػک تاػس ّ.
زرصْرت تغییز حال ػوْهی طزیؼا تَ پشػک
هزاجؼَ کٌس.
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