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 قلب ییماران نارسایب صیآموزش ترخ
 برگه ارائه و حساب تسویه از بعد و شود؛ می اعالم شما به پرستار یا منشی توسط و شده نوشته شما ترخیص دستور وي دستیار یا معالج پزشک توسط ویزیت از پس

 .شد خواهد ارائه شما به ترخیص ن زما الزم وآموزشهاي پرونده خالصه منشی، به ترخیص
سبب افزایش کار قلب و بدنبال آن تورم در پاها و شکم و افزایش که  در بدن کو نماز تجمع اب  در بیماري نارسایی قلبی کم نمک رژیم غذایی  رعایتتغذیه:

گرم سدیم دارد. از  3/2گرم روزانه می باشد. یک قاشق چایخوري تقریباً  2-3رژیم غذایی کم سدیم شامل سدیم کمتر از  ، پیشگیري می کند.تنگی نفس می شود
 د.بیشترسعی کنید آبمیوه طبیعی یا میوه مصرف کنی ر پرهیزکنید.یماء الشع و آب میوه هاي صنعتی و دوغ ،خوردن غذاهاي کنسروي و آماده (فست فودها)، نوشابه 

ادویه و چاشنی هاي کم از اضافه کردن نمک به غذا خودداري کنید (از نمکدان سر میزغذا استفاده نکنید). خودتان را به غذاهاي کم نمک عادت دهید و از گیاهان،  
 نمک و یا بی نمک استفاده کنید. 

یت و به بهبود عملکرد قلب شما کمک کند. کلید موفق دادهئم را کاهش تحقیقات نشان داده که فعالیت می تواند به احساس بهترشدن شما کمک کند، عال فعالیت:
اده روي ت دهد. پیدر افزایش سطح تحمل فعالیت، انجام آن به آرامی و به تدریج می باشد. براي شروع، یک ورزش ساده انتخاب کنید که عضالت بزرگ شما را حرک

دقیقه در روز افزایش دهید. در  30دقیقه پیاده روي کنید. سپس به تدریج زمان آن را تا  5وانید روزي بهترین ورزش براي شما است. براي شروع فعالیت شما می ت
یماري، درد بهواي خیلی سرد یا گرم یا آلوده ورزش نکنید. هنگامی که تنگی نفس هنگام استراحت، احساس خستگی مفرط وکاهش انرژي، تب، عفونت یا احساس 

 و به پزشک خود مراجعه نمایید. نکنید وع و استفراغ، سرگیجه یا احساس سبکی سر را دارید ورزشقفسه سینه، تعریق شدید، ته
مام ح از آب ولرم نه خیلی داغ یا سرد استفاده کنید.  جهت حفظ انرژي خود از استحمام طوالنی مدت بپرهیزید. در صورت امکان از صندلی در داخلاستحمام: 

 یاد در محوطه حمام به علت افزایش تنگی نفس بپرهیزید.استفاده کنید. از ایجاد بخار ز
 و به صورت آزادانه یخود به راحت يها تیدر مورد مشکالت و محدود ندارند. یاز نظر روابط جنس یتیمحدود که تست ورزش نرمال دارند، یمارانیب فعالیت جنسی:

در  نهیدرصورت داشتن درد جلو قفسه س .دوري کنید یجنس تیاز انجام فعال و خوردن غذا و خسته کننده نیسنگ يپس از انجام کارها .دیبا همسر خود صحبت کن
 تیلفعا ،یکیددر روز بعد از نز دیشد یخواب یو ب یخستگ ،یکینزد انیبعد از پا قهیدق 10نفس تا  یتعداد تنفس و تنگ ،یباال ماندن ضربان قلب، یکیبعد از نزد ای نیح

 .دیخود اطالع بده پزشکو به  دیخود را متوقف کن یجنس
 درصورت بروز مشکالت یا موارد هشدار دهنده زیر با پزشک خود تماس بگیرید:

 ل داشته باشید.بمشکل در خوابیدن به علت تنگی نفس، مثال شب بطور ناگهانی به علت تنگی نفس بیدار شوید یا براي خوابیدن نیاز به بالش اضافی نسبت به ق
اهش یا ک اگر سرفه همراه با خلط کف آلود یا صورتی داشته باشید. نامنظم و تپش قلب که مداوم بوده و سبب سرگیجه یا سبکی سر در شما شود.ضربان قلب تند یا 

 کیلو گرم در هفته و یا کاهش میزان ادرار روزانه. 8/1گرم در روز یا  900افزایش وزن بیش از 
 تورم در زانوها، پاها، دستها یا شکم.

تر مایع زودگیري وزن مهم است، هدف این است که تغییر در وزن را قبل از اینکه ایجاد تورم یا دیگر عالئم کند، تشخیص دهیم. دراین صورت می توانیم  اندازه
بت اندازه گیري کنید؛ در جایی ث اضافی را از بدن خارج کنیم. به منظور اندازه گیري وزن، شما بایستی وزن خود را هرروز صبح،  بعد از ادرار کردن و قبل ازصبحانه

 کنید. میزان روزانه مایعات و میزان دفع مایعات(ادرار) را ثبت کنید.
داروهاي شما طبق آخرین نسخه پزشک هنگام ترخیص مشخص می شود. داروها در درمان نارسایی قلبی بسیار مهم است. داروها را طبق  نحوه مصرف داروها:

یا افزایش میزان آن خودداري  کنید. داروها را طبق زمان معین آن مصرف کنید. جهت استفاده صحیح و منظم ازداروها ابتدا یک  دستور مصرف کنید. از کم کردن
تی حا با خود ببرید. جعبه مخصوص دارو تهیه کرده و روي آن براي هر قرص میزان مصرف را بنویسید و ابتداي هفته آن  را پرکنید. هنگام ترك خانه داروهایتان ر

مارا یب مهم يداروها یبرخ به مربوط یکل اطالعات کردید و تنگی نفس و تورم نداشتید، باز هم بایستی داروهاي خود رامنظم مصرف کنید. اگر احساس خوب شدن
 .است موجود ریز جدول در یقلب یین نارسا

ماه بعد از ترخیص خواهد بود که قبل از ترخیص برگه  1هفته تا  2نوبت بعدي مراجعه به پزشک توسط ایشان تعیین و معموالً  نوبت بعدي مراجعه به پزشک:
مارستان، از قسمت پذیرش حتماً نوبت بعدي گرفته شود. بعد از ترخیص و گرفتن داروهاي خود بهتر یرك باز تنوبت دهی توسط منشی به شما داده خواهد شد. قبل 

 ت آنها را با پرستار خود چک و نحوه مصرف را بپرسید.اس
 ...............................نام بخش: .............................                                                             تلفن تماس: .........
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 آموزشي نكات و عوارض درماني اثرات داروئي اشكال ودار نام دارویي 
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 فوروزماید
Furosemide 40 mg 

 اضافی مایعات دفع -
 بدن

 ورم بهبود -
 نفس تنگی کاهش -

 
 روزانه وزن کنترل*. شود مصرف روزها امکان صورت در
 دصالحدی با پتاسیم مانند الکترولیتها اي دوره چک *

 پزشک
 عوارض احتمالی:

 آبی کم و پوستی راش –  سرگیجه  در شروع مصرف
 ، تیره شدن ادرار و کاهش وزن بدن

 متوالزون
Metolazone  5 mg 

 ھیدروكلروتیازید
Hydrochlorothiazide 50 mg 

 H تریامترن
Triamteren-H 

50 mg 
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 كاپتوپریل
Captopril 25-50 

جلوگیري از بدتر  -
 شدن عملکرد قلب 

بیماري  عالئم بهبود -
 نارسایی قلبی

 عمر طول افزایش -
 احتمال کاهش -

 مجدد بستري

با دوز پایین شروع میشود و به تدریج افزایش می یابد. 
آزمایش دوره اي براي کنترل عملکرد پتاسیم طبق 

 صالحدید پزشک الزم است.
 عوارض احتمالی :

در صورت ادامه سرگیجه بعد از چند روز اول ، داشتن 
،تنگی نفس ، راش ،ضعف ، گیجی و سرفه هاي خشک 

 ورم ،بالفاصله به پزشک خود اطالع دهید.

 اناالپریل
Enalapril 5-20 mg 

 لیزینوپریل
Lisinopril 5-10 mg 
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 لوزارتان
Losartan 25-50 mg 

 
 احتمال کاهش -

 مجدد بستري
بهبود عالئم نارسائی  -

 قلبی
شدن  احتمال بدتر -

عملکرد قلب را کم 
 میکند.

تا به دوز مناسب برسد. کنترل میشود از دوز پایین شروع 
آزمایش خون دوره اي براي عملکرد کلیه و پتاسیم خون 

 طبق صالحدید پزشک الزم است.
 عوارض احتمالی :

 والسارتان سرگیجه
Valsartan 80 mg 
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 كارودیلول

Carvedilol 
 

12.5-6.25 

 
 بهبود عملکرد قلب -
 کاهش احتمال بستري مجدد -
 افزایش طول عمر -
 بهبود ضربان نامنظم قلب-

بطور ناگهانی قطع نشود ،با دوز پایین شروع میشود تا به 
دوز مناسب برسد. امکان افت فشار خون وضعیتی وجود 

 .ددارد.ضربان قلب خود را بگیری
 عوارض احتمالی :

دامه سرگیجه بیش از دو خستگی و سرگیجه ،در صورت ا
هفته ، احساس تنگی نفس یا ضربان قلب خیلی کند با 

 پزشک تماس بگیرید.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بیزوپرولول

Bisoprolol  
(CON Cor) 

 

5-10 

 
 متوپرولول

Metoprolol 

47.5-50 



����قا�ی �ما�ی ��ب و �وق ���د رجایی  ،�� آ�وز�ی    

 

ون
تر

دس
 آل

ست
ونی

تاگ
آن

 

 
 اسپیرونوالكتون

Spirinolactone 
25 mg 

دفع مایعات اضافی  -
 بدن 

بهبود عالئم بیماري  -
 نارسایی قلبی

 افزایش طول عمر -

آزمایش خون دوره اي جهت عملکرد کلیه و سطح 
 پتاسیم با صالحدید پزشک 

 عوارض:
د به پزشک خو "اگر دچار اسهال یا استفراغ شدید سریعا

 مراجعه نمایید.
 

 اپلرنون
Eplernone 

25 mg 
 
 

شاد
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 ھیدراالزین

Hydralazine  
 

 

10-25-50 
 قرص

گشاد کننده عروق  -
 خون 

افزایش قدرت  -
 عضالنی قلب

 بهبود پمپاژ قلبی - -

در صورت داشتن عالئمی مانند: درد مفاصل ، تب ، تغییر 
در حجم ادرار ، التهاب مفاصل و گلو درد با پزشک 

 تماس بگیرید.

 
 ایزوسورباید

Isosorbide 10-50 

گشاد کننده عروق  -
 محیطی 

بهبود کنترل ورم و  -
 نارسایی قلب

در اوایل درمان سر درد طبیعی است ،احتمال بروز افت 
فشار خون وضعیتی وجود دارد ، تغییر آهسته وضعیت از 

نشسته به ایستاده ، دراز کشیدن با اولین عالئم این 
اثرات را به حداقل میرساند. در صورت بروز تاري دید یا 

 ع دهید.خشکی دهان و با سر درد مداوم به پزشک اطال
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 دیگوكسین
Digoxin 

 قرص 0.25

 کنترل ضربان نامنظم قلب -
 بهبود عملکرد قلب  -
 بهبود عالئم نارسایی قلبی -

 ساعت مصرف شود 2آنتی اسید یا آهن حداقل با فاصله 
با  Digoxinچک دوره اي الکترولیتها مانند پتاسیم و 

 صالحدید پزشک
 عوارض :

در صورت داشتن عالئم تهوع ، تاري دید ، ضربان قلب  
 به پزشک مراجعه کنید. "کند ، سرگیجه سریعا
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 ایوابرادین

Ivabradin 
5 mg 

کاهش احتمال  -
 بستري مجدد

به علت تشدید 
 نارسایی قلبی

کاهش دردهاي 
 آنژینی قلب

همراه با غذا مصرف شود.گریپ فروت مصرف نشود. با 
 پایین شروع میشود تا به دوز مناسب یرسد.دوز 

در صورت داشتن عالئم طپش قلب ، فشار در قفسه 
سینه ، تنگی نفس ، سرگیجه ، خستگی با پزشک تماس 

 بگیرید.
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 وارفارین

Warfarin 
 
 
 

1-5 mg 

ضد انعقاد خون و  -
 رقیق کننده خون

طبق تجویز پزشک می  Ptدوز مناسب با آزمایش 
باشد.دارو سر ساعت معین از روز استفاده شود.درصورت 

خونریزي بینی یا خون مردگی در بدن یا خون در مدفوع 
 به پزشک سریع مراجعه کنید.

 ایناكساپارین
Enoxaparin 40-60-80 

Amp 

این دارو در بیمارستان اسنفاده میشود. در  "معموال 
نجوه  "دستور پزشک حتماصورت ادامه در منزل ، طبق 

 تزریق آنرا از پرستار خود یاد بگیرید.


