چگونه نارسايي احتقاني قلب درمان مي شود؟
بادرمان صحيح وتنظيم بعضي از شيوه هاي زندگي
روزانه معموال"بيماران احساس بهبودي فراواني مي
كنند .درمان بايد:خستگي را كاهش دهد-تنگي نفس
وورم را كم كند-سطح انرژي بهتري حفظ گردد.
وتوانايي فعاليت بشتر شود– .از پيشرفت بيماري
جلوگيري كند يا سرعت آنرا كاهش دهد -امكان
افزايش طول عمر وراحتي بيشتر بيماران را فراهم
كند.
اولين گام :محدود كردن مصرف نمك-نگهداري پتاسيم
ومنيزيم خون در حد نرمال -وكنترل وزن است.
نمك را از روي ميز غذا برداريد-ازچاشني هاي كم
نمك استفاده كنيد-سبزي تازه وساير غذاهاي كم نمك
را جايگزين كنسرو وغذاهاي پيش آماده كنيد-برچسب
روي غذاهارابخوانيد تا مقدار نمك آنرا بدانيد-از
مصرف داروهايي كه براي سردرد يا سوزش معده
استفاده مي كنيد وحاوي بيكربنات سديم يا كربنات
سديم هستند مصرف نكنيد.

نارسايي احتقاني قلب

گام دوم :هرروز صبح خودتان را وزن كنيد.در
صورت افزايش وزن پزشكتان را در جريان بگذاريد
زيرا جمع شدن آب در بدن باعث باال رفتن وزن مي
شود.
گام سوم :داروهايي كه توسط پزشك تجويز شده با
دقت وطبق دستور مصرف كنيداصوال" پزشكان قرص
ادرار اور براي شما تجويز مي كنندتا آب ونمك اضافي
بدن را دفع كند بنابراين شما بايد از موادي كه پتاسيم
دارند با مشورت پزشك مصرف نماييد تا سطح پتاسيم
خون شما پايين ترازحد عادي نشود توصيه مي شود
از ميوه هايي مثل موز،گرمك،پرتقال،گريب فروت،
سيب زميني وسبزي ها استفاده نماييد.
روش ديگر درمان هم جراحي قلب است.
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نارسايي احتقاني قلب

بعضي از عوامل که نارسايي قلب را تشديد

قلب به عنوان تلمبهای عمل میکند که خون را در بدن
خون بايد به طور متوسط در هر .به گردش درمیآورد
دقيقه يک بار بدن را به طور کامل دور بزند و اگر
نتواند اين وظيفه را به خوبی انجام دهد نارسايی قلبی
به وجود میآيداز شايعترين عوامل ايجاد کننده
نارسايی قلبی ،بيماريهای عروقی قلب (مانند سکته
قلبی) و فشار خون باالست ممکن است فردی به فشار
خون باال مبتال باشد اما هيچگونه عالمتی نداشته
باشد ،خيلی از افراد اولين بار با عوارض ناشی از
پرفشاری خون (مثل همين آب آوردن ريه) به پزشک
مراجعه میکنند و عدهای نيز به طور اتفاقی متوجه
فشار خون باال میشوند

ميکنند عبارتند از:

به هر حال يکی از مهمترين عوارض فشارخون،
نارسايی قلبی است و وقتی هم که نارسايی قلبی
پيشرفت کند ،مايع در ريهها جمع میشود و عوام
»میگويند «ريهاش آب آورده

چه عواملي باعث نارسايي احتقاني قلب مي
شود؟
تنگي سرخرگ-حمله قديمي قلبي-افزايش فشارخون-
بيماري دريچه اي قلب-بيماري اوليه ماهيچه اي قلب-
نواقص داخل قلب-عفونت دريچه اي قلب

 – ۱درمان نامناسب و ناکافي فشار خون :بيماران
فشار خونی و بسياری از بيماران قلبی بايد بدانند که
الزم است تا آخر عمر به طور مرتب دارو مصرف
کنند ،اکثر بيماران پس از چندی از درمان ،به گمان
اينکه ديگر بهبود يافتهاند ،درمان را قطع میکنند و
اين خود عاملی برای تشديد عاليم به شمار میرود.
 – ۲عفونتها :بسياری از بيماران قلبی ،با خوردن
دارو ،رعايت رژيم غذايی و ساير نکات الزم ،تحت
کنترلاند ،اما با يک سرماخوردگی يا مسموميت غذايی
ساده ،وارد فاز حاد بيماری میشوند که میتواند حتی
کشنده باشد ،بنابراين بايد با رعايت نکات بهداشتی با
بيماری جنگيد.
 – ۳بیماريهای ريوی :ممکن است فرد آسم داشته
باشد و از طرفی يک نارسايی قلبی جبران شده نيز
داشته باشد ،با تشديد عاليم آسم ،عاليم نارسايی نيز
بروز خواهد کرد.
 – ۴فشار روحي ،فیزيکي و تغییرات جوی :ضعف
و خستگی ،بحرانهای روحی – روانی و هوای گرم و
مرطوب از ديگر علل شايع نارسايی قلبی به شمار
میروند.
 – ۵نارسايي کلیوی :به دنبال نارسايی کليه ،تجمع
مايع در بدن را داريم و اين مسئله حجم کار قلب را
زياد میکند قلبی که نارسا باشد ،توان جابجايی اين
حجم مايع را ندارد و عاليم نارسايی قلبی تشديد
میشود.

عاليم نارسايي قلبي
شايعترين و اولين عالمت نارسايی قلبی ،تنگی نفس
است که بر حسب شدت به ترتيب به صورت تنگی
نفس فعاليتی ،تنگی نفس در حالت درازکش ،تنگی
نفس حملهای شبانه و باالخره شديدترين حالت همان
آب آوردن ريهها مي باشد.
نکته ديگر اين که وقتي مايع در بدن جمع مي شود،
خود را به صورت افزايش وزن و ورم نشان میدهد.
يعنی در طول روز که شخص در حالت ايستاده است
در پاها و در صورت بیحرکتی طوالنی مدت در
ساکروم (انتهای ستون فقرات) به وجود میآيد
ضعف و خستگی هم به دنبال کارهای روزمره در اين
بيماران ديده میشودهمانطور که مشکالت گوارشی،
به صورت بیاشتهايی ،سوءهضم ،يبوست ،گاهی ديده
میشود

اگر دچار هر يک از عاليم بالينی زير شديد ،بالفاصله
به پزشک مراجعه نماييد:
•تنگی نفس ،به خصوص هنگام دراز کشيدن و در حين فعاليت.
•بيدار شدن از خواب به علت تنگی نفس.
•خستگی نامعمول يا خواب آلودگی.
•سرفه درهنگام فعاليت و يا درازکشيدن.
•خلط صورتی رنگ.

•ورم شکمی.

•ادم و ورم در ساقها و مچ پاها• .تپش قلب.
•از دست دادن اشتها و يا احساس عدم هضم غذا.
•ورم ناگهانی ،افزايش وزن ناشی از احتباس مايعات .

