للة اص چْاس حفشُ ؿاهل  2دّلیض ٍ  2تغي زـکیل ؿذُ

تِ کلیِ ٍ دس ًسیدِ احسثاع هایغ دس اًذام ّای هخسلف تذى

دارو درمانی

اػر .تغي چح للة ٍظیفِ خوح کشدى ٍ دس ًسیدِ خَى

هی ؿَد  .احسثاع هایغ دس سیُ زٌگی ًفغ ٍ دس خاّا ٍ ؿکن

داسٍّایی کِ دسهاى ًاسػایی للة

ٍسم ایداد هی کٌذ .ػایش ػالئن ػثاسزٌذ اص :

ؿًَذ ػثاسزٌذ اص:

سػاًی تِ اًذام ّا ٍ تافر ّای

تذى سا تِ ػْذُ داسد  .دس

صَسذ اتسال تِ ًاسػایی للة خوداط ٍ خَى سػاًی تِ اًذام ّا

 خؼسگی صٍدسع

دچاس اخسالل هی گشدد.

 ػشگیدِ

علل نارسایی قلب

 ػذم زحول فؼالیر

ّش ػاهلی کِ ػثة آػیة تِ للة ؿَد ًاسػایی للة سا تِ

 ػشفِ ،کَزاُ ؿذى زٌفغ

 ادساسآٍسّا هثل فشٍػوایذ ٍ اػدشیيٍالکسَى؛ ایي داسٍّا
تِ دفغ هایغ احسثاع ؿذُ دس تذى کوک هی کٌذ.
 داسٍّایی کِ تِ خوح خَى اص للة کوک هی کٌٌذ هثل
 ،زٌگی ًفغ دس

ٌّگام

 خشفـاسی خَى (تاال سفسي فـاس خَى )؛ دس ایي افشاد

کاسٍدیلَل ،هسَسال ،کاخسَخشیل ٍ لَصاسزاى
 سلیك کٌٌذُ ّای خَى هثل آػدشیي ٍ ٍاسفاسیي؛ افشادی

فؼالیر ،زٌگی ًفغ دس ٌّگام خَاب ٍ یا دساص کـیذى

ّوشاُ خَاّذ داؿر .ؿایغ زشیي ایي ػلل ػثاسزٌذ اص :

هوکي اػر اػسفادُ

ً اهٌظوی ٍ افضایؾ ضشتاى للة

کِ ًاسػایی للة ّوشاُ تا تی ًظوی ضشتاى للة داسًذ

 تی اؿسْایی ٍ زَْع

دس هؼشض خغش ایداد لخسِ خَى دس للة هی تاؿٌذ ٍ

خوح کشدى خَى هسحول فـاس صیادی ؿَد تٌاتشایي

تشخیص

ایي داسٍّا تا ّذف خیؾ گیشی اص ایداد لخسِ اػسفادُ

دس دساص هذذ للة تضسگ ٍ دس ًْایر دچاس ًاسػایی

زـخیص تا هؼایٌِ فیضیکی زَػظ خضؿک صَسذ هی گیشد .

هی ؿَد.

هی گشدد.

ػایش آصهایـاذ زـخیصی ػثاسزٌذ اص :

تِ ػلر تاال تَدى هماٍهر سگ ّا للة تایذ تشای

 تیواسی ّای دسیچِ ای للة؛ ًاسػایی دسیچِ للة
افضایؾ کاس للة ٍ تسذسیح ًاسػایی للة هی ؿَد .
للة زَػظ سگ

ّایی تِ ًام ػشٍق کشًٍش هـشٍب هی ؿَد

 .زٌگ

ؿذى ایي ػشٍق ػثة اخسالل دس خَى سػاى ی تِ
للة ٍ دس ًسیدِ اخسالل دس کاس للة تِ ٍیظُ

ًَ -اس للة؛ خْر زـخیص تی ًظوی دس ضشتاى للة

 اگش اضافِ ٍصى داسیذ یا چاق هی تاؿیذ زالؽ کٌیذ ٍصى

 -ػکغ لفؼِ ػیٌِ؛ خْر تشسػی اًذاصُ للة ٍ ٍضؼیر

چِ تصَسذ زٌگی ٍ یا تشگـر خَى تاؿذ تاػث
 تیواسی ّای ػشٍق کشًٍش؛ خَد

توصیه های مهم

دس

سی ّا
ُ

کاّؾ کاس للة ٍ دس ًسیدِ تْثَد ػالئن هی ؿَد.

 -اکَکاسدیَگشافی؛ خْر تشسػی دسیچِ ّا ٍ ػولکشد

 اص اػسشاحر عَالىی هذذ دس زخر اخسٌاب کيید  .فمظ

للة

دس صَسذ ؿذذ ػالئن تایذ اػسشاحر کٌیذ دس غیش

 -آًظیَگشافی؛ خْر تشسػی ػشٍق للة

ایٌصَسذ فؼالیر ّای هؼوَل سا اًدام دّیذ ٍ چٌذیي

درمان

صهاى فؼالیر هی ؿَد ّوچٌیي دس صَسذ زٌگی

ایي اخسالل لاتل کٌسشل هی تاؿذ اها دسهاى لغؼی ًذاسد

کاهل ػشٍق ٍ تشٍص ػکسِ للثی؛ هاّیچِ للة دچاس

ّذف اص دسهاى کاّؾ ػالئن ٍ احسوال تشٍص ػَاس

آػیة ؿذیذ هی ؿَد.

هی تاؿذ .ؿایغ زشیي ػَاسض ػثاسزٌذ اص :

 کاسدیَهیَخازی؛ دس ایي تیواسی ػضالذ للة تضسگ

خَد سا تِ حذ هسٌاػة تشػاًیذ صیشا کاّؾ ٍصى ػثة

 تضسگ ٍ ضؼیف ؿذى ػضالذ للة یا کاسدیَهیَخازی

سٍص دس ّفسِ ٍسصؽ ّای ػثک هثل خیادُ سٍی اًدام
.
ض

دّیذ.
 اص فؼالیر ّای صیاد ٍ خش اًشط ی تدشّیضیذ .ػغی کٌیذ
دٍسُ ّای اػسشاحر ٍ فػالیر سا تِ زٌاٍب داؿسِ تاؿیذ.
 غزا سا دس دفؼاذ تیـسش ٍ هیضاى کن هصشف کٌیذ .ایٌکاس

 تی ًظوی دس ضشتاى للة یا کاسدیَهیَخازی

تاػث می ؿَد کِ اًشط ی صیاد خْر ّضن غزا  ،کاّؾ

عالئم

 ػکسِ للثی

یاتذ .

ب کاّؾ خَى سػاًی
تیـسشیي ػالئن ًاسػایی للة هشتَط ُ

دسهاى زشکیثی اص داسٍ دسهاًی ٍ زغییش دس ؿیَُ صًذگی ٍ

ٍ ًاکاسآهذ هی ؿًَذ.

سطین غزایی هی تاؿذ.

 هیضاى دسیافر هایؼاذ دس سٍص سا

خغ اص هـَسذ تا

خضؿک کاّؾ دّیذ  .هایؼاذ ؿاهل آب  ،چا ی  ،آب

هیَُ ،لَُْ ،ؿیش  ،تؼسيی ،ػَج ٍ هاػر می ؿَدّ .ش

 داسٍّایساى سا هصشف کٌیذ حر ی اگش احؼاع تْثَد ی

چٌذ کِ هصشف هیَُ تشا ی ؿوا خیلی خَب اػر اها تِ

هی کٌیذ .لثل اص هـَسذ تا خضؿک

یاد داؿسِ تاؿیذ کِ هیَُ ّا ّن حاٍی آب هی تاؿٌذ ٍ

داسٍّایساى سا لغغ ًکٌیذ یا هیضاى هصشف آى سا زغییش

لؼوری اص هایؼاذ دسیافری هحؼَب هی ؿَىد .

ًذّیذ .

 هصشف ًوک سا هحذٍد کٌیذ .ػش هیض ؽرا  ،تِ غزایساى
ًوک اضافِ ًکٌیذ  .اص هصشف غزاّا ی ًوک داس هاًٌذ
غزاّای کٌؼشٍی ،زشؿیخاذ ،خیسضا ،ػَػیغ ،کالثاع ،
آجیل ؿَس ٍ غزاّای آهادُ اخسٌاب کٌیذ  .هصشف صیاد
ًوک هٌدش تِ زدوغ صیاد هایغ دس تذى

 افضایؾ ٍصى تِ هیضاى  2کیلَگشم دس ّفسِ یا یک
کیلَگشم دس طی  1سٍص .

ؿاهل افضایؾ

 -دسد لفؼِ ػیٌِ

زَْع می ؿَد .

 -سر گيجه

 تشای کاّؾ زٌگی ًفغ دس ٌّگام اػسشاحر ٍ خَاب ،

 -تپش قلة ناگهاىي

ػش زخر سا  20-30ػاًری هسش تا ال تثشیذ  ٍ ،یا زؼذاد

 -تنگي نفس

تالؾ ّا سا افضایؾ دّیذ .

 -تنگي نفس شثانه

ی ادساسآٍس هاًٌذ

 -بي اشتهايي و احساس تهوع

ػالئوی هثل

نارسایی قلب

 -افسايش نشانه ها ي تجوع هايع در تدى هانند

ضؼف ػوَمی ؿَیذ .زَصیِ می ؿَد دس سطین غزایی

ورم در قو زک پا  ،تنگ شدى لثاس ها و تسرگ

زاى اص غزاّا ی خش خساػین اػسفادُ کٌیذ هاًٌذ ّلَ ،هَص،
اًدیش ،چغٌذس ،گشیح فشٍذ

واح وموزش مم حمم

در صورت بروز عالئم زیر به پسشک تان مراجعه کنیذ:

ٍصى ،زٌگی ًفغٍ ،سم دػر ٍ خا ٍ ؿکن ٍ احؼاع

فشٍػوایذ دچاس کاّؾ خساػین خَى ٍ

مرکز آموزشي درماني نمازي

 داسٍّایراى سا دس صهاى هـخصی دس سٍص هصشف کٌیذ .

 -خستگي زود رس

 هوکي اػر تذلیل هصشف داسٍ

ّ ،یچ گاُ

شدى شکن .

 ،صسدآ لَی خـک ،آب

غال ،آب گَخِ فشًگی ،اػفٌاج  ،کـوؾ  ،کذٍ ٍ
خشذ
ٌّذٍاًِ .
 سٍصاًِ لثل اص صشف صثحاًِ ٍ تؼذ اص ادساس کشدى
خَدزاى سا ٍصى کٌیذ .دس صَسذ اضافِ ٍصى  1کیلَگشم
دس طی یک سٍص تِ خضؿکساى اعالع دّیذ.
 داسٍی ادساسآٍس هاًٌذ فشٍػوایذ سا دس صثح صٍد ٍ دس
تؼذ اص ظْش لثل اص ػاػر  5ػصش هصشف کٌیذ زا
اخساللی دس خَاب ؿوا تِ ٍخَد ًیاٍسد .
 اص هصشف الکل ٍ ػیگاس اخسٌاب کٌیذ .
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