دارودرمانی
دیگَکسیي:

اظطزاب ٍ استزس تز عولکزد قلة ضوا تاثیز هی گذارد.
تٌاتز ایي اس هَاجِْ ٍ اًجام فعالیت ّای استزس سا
خَدداری کٌیذ.

قثل اس هصزف ایي دارًٍ ،ثط خَد را کٌتزل کٌیذ ،اگز کوتز اس
 00ظزتِ در دقیقِ تَد دارٍ را هصزف کٌیذ ٍ تِ پشضک خَد
اصالع دّیذ.
اگز تا هصزف دارٍ عالین تی اضتْایی ،گیچی ،تَْع ،استفزاغ،

خستگی ٍ اختالالت تیٌایی را درخَد دیذیذ ،گشارش کٌیذ.
فَرٍسهایذ (ادرار آٍر):
ایي دارٍ را در اتتذای صثح هصزف کٌیذ.

تزای کاّص اظطزاب ٍ استزس ،تکٌیک ّای تٌفس
عویق ،پزت کزدى حَاس ،گَش کزدى هَسیقی ٍ  ...را
تِ کار تگیزیذ.

نارسایی قلبی

اسپزی ّا:
در صَرت داضتي احساس تٌگی ًفس اس اسپزی خَد تِ اًذاسُ

 2پاف استفادُ ًواییذ.
دیگز تَصیِ ّا
اس رفتي تِ هحل ّای ضلَغ ٍ آلَدُ خَدداری کٌیذ.

اگز عالیوی ضاهل؛ تی اضتْایی ،افشایص ٍسى تِ هیشاى
 2/5کیلَگزم در عزض یک ّفتِ ،تٌگی ًفس در حیي
فعالیت ،سزفِ هذاٍم ،ضة ادراریٍ ،رم پاّا ٍ ضکن را
هطاّذُ کزدیذ ،تِ پشضک خَد اطالع دّیذ.
اس هصزف خَد سزاًِ دارٍّا ،تِ خصَظ دارٍّای
آراهثخص ،خَدداری کٌیذ.

(آموزش بیماران)
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تیوار گزاهی ....
ایي پوفلت ضاهل یک سزی هزاقثت ّا ٍ آهَسش ّای

اس اًجام فعالیت ّای ضذیذ یا استزاحت طَالًی در

ٍسى خَد راّز رٍس در ساعت هطخصی (ّز رٍس صثح تعذ

پزستاری است کِ اهیذٍارین تا رعایت آى اس جاًة ضوا ٍ

رختخَاتتاى تپزّیشیذ.

اس ادرار کزدى) کٌتزل کٌیذ ٍ افشایص ٍسى تِ هیشاى 2/5

حوایت اطزافیاًتاى سًذگی خَتی را داضتِ تاضیذ.
تزای حفظ اًزصی فعالیت ّای خَد را ،تیطتز در تستز
اگز سٍد تز اس هَعذ خستِ هی ضَیذ ٍ احساس تٌگی ًفس

اًجام دّیذ..

داریذ یا پاّایتاى هتَرم ضذُ است ًطاًِ ًارسایی قلة
است کِ تا هصزف دارٍ اغلة تْثَد هی یاتذ .پس تْتز

تعذ اس ًارسایی قلة افسزدگی تَجَد هی آیذ کِ اگز ایي

است تِ پشضک خَد اطالع دّیذ.

عالین را داریذ تِ پشضک خَد اطالع دّیذ .افسزدگی
کیفیت سًذگی ضوا را کاّص هی دّذ.

فعالیت

پاّایتاى را در سطح تاالتزی قزار دّیذ.
اگز ٌّگام خَاتیذى دچار تٌگی تٌفس هی ضَیذ ،تِ هذت

رژیم غذایی
اس هصزف غذاّای ًوک دار خَدداری کٌیذ( .در ٌّگام
پختي ٍ صزف غذا اس افشٍدى ًوک خَدداری کٌیذ).
اس هَاد غذایی تا ًوک پاییي ،هاًٌذ :هزغ ،هاّی ،گَضت،
تزًج ،سیة سهیٌی ٍ  ...استفادُ کٌیذ.

یک ساعت قثل اس خَاب ،پاّایتاى را در سطح تاالتزی

اس هصزف غذاّای کٌسزٍ ضذُ ،سَسیس ،کالثاس... ٍ ،

قزار دّیذ.

تپزّیشیذ.

تزای جلَگیزی اس سزگیجِ ،تِ آراهی تغییز ٍظعیت دّیذ.

تزای خَش طعن کزدى غذا ،اس آتلیوَ ،آب غَرُ ،گیاّاى

اس قزار گیزی در َّای خیلی سزد یا گزم خَدداری کٌیذ،
در َّای سزد رٍی تیٌی ٍ دّاى خَد را تپَضاًیذ.

اس خَردى هَاد هحزک هاًٌذ :قَُْ ،الکل ،سیگارًَ ٍ ،ضاتِ
خَدداری کٌیذ.
ًوًَِ ّایی اس هَاد غذایی تاًوک پاییي:

تْتز است کوتز هصزف ضَد)

در ٌّگام استزاحت جْت کن کزدى تٌگی ًفس ،سز

جْت کن کزدى ٍرم در پاّاٌّ ،گام استزاحت یا ًطستي،

خَد را ًیش کاّص دّیذ.

هزغ ،هاّی ،گَضت قزهش( کِ الثتِ تخاطز چزتی تاال

درطَل رٍس استزاحت کافی داضتِ تاضیذ.

تختتاى را  20تا  30ساًتی هتز تاال تیاٍریذ.

کیلَگزم در هذت یک ّفتِ گشارش کٌیذ .هصزف هایعات

هعطز ،فلفل فزًگی ٍ هزکثات استفادُ کٌیذ.

