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هو م�صطلح ي�صتخدم لو�صف 
جمموعة من �لأعر��ض �لتي 
�ملري�ـــض عندمـــا  بهـــا  ي�صـــاب 
تو�صـــيل  يف  �لقلـــب  يف�صـــل 
كمية دم و�أك�صجني كافية �إلى 

�جل�صم.

ما هو قصور القلب؟



ما هي اأعرا�ض ق�صور القلب؟

1. �صيق النف�ض مع احلركة وعند ال�صتلقاء.
2. تورم الأطراف ال�صفلية )ال�صاقني والكاحلني(.

3. تعب واإعياء �صديد.

ما هي اأ�صباب ق�صور القلب؟
 

اإن ال�صبب الأكرث �صيوعًا هو الإ�صابة بنوبة قلبية، 
ومن الأ�صباب الأخرى لق�صور ع�صلة القلب اأي�صًا:

1. ارتفاع �صغط الدم.
2. خلل يف وظيفة �صمامات القلب.

3. التهاب ع�صلة القلب.
4. مر�ض قلب خلقي.

5. فقر الدم.
6. اعتالل ع�صلي قلبي.

كيف يتم الت�صخي�ض؟

الفحو�صات التالية ت�صاعد يف الت�صخي�ض:
1. تخطيط كهربائية القلب.

2. ت�صوير ال�صدر بالأ�صعة ال�صينية.
3. تخطيط �صدى القلب.

4. فح�ـــض ُيدعى ناترويوريتيك ببتايد )BNP( وهو فح�ض يقوم بقيا�ض م�صـــتوى 
بع�ض الهرمونات املتعلقة بق�صور القلب. 

5. حتاليل دم خمربية �صاملة.



�أ. تناول كميات �أقل من �مللح:
يعرف امللح بـ »ال�صوديوم« ويوجد يف الكثري من الأطعمة.	•
حتتوي معظم الأطعمة على امللح حتى واإن مل تره اأو تذق طعمه.	•
يعمل امللح كمادة ا�صفنجية ويجعل اجل�صم يحتفظ باملاء.	•
تناول كميات كبرية من امللح يوؤدي اإلى زيادة الوزن وتورم ال�صـــاقني وجتمع املاء يف 	•

الرئتني.
تناول ملعقة طعام �صغرية فقط من امللح يف اليوم = 2300 ملغم من ال�صوديوم.	•
قم باختيار اأطعمة قليلة امللح.	•
ل تقم باإ�صافة امللح اأثناء الطبخ.	•
ل ت�صع امللح على طاولة الطعام.	•
حاول اإ�صافة النكهات والتوابل لإ�صافة نكهة اإلى طعامك بدًل من امللح.	•
جتنب تناول بدائل امللح فهي حتتوي على م�صتويات عالية من البوتا�صيوم ول ُيو�صى 	•

بتناولها لأنها توؤثر على ق�صور القلب.
تناول الفاكهة واخل�صروات الطازجة كوجبة خفيفة.	•
عندما تتناول الطعام خارج املنزل:	•

اطلب طبخ طعامك بدون اإ�صافة ملح. «
جتنب تناول الزبدة اأو اجلبنة اأو ال�صل�صات والكات�صب. «
جتنب تناول الطعام املقلي و قم باختيار الطعام امل�صوي اأو املطهي  «

               بالفرن اأو امل�صلوق.
ا�صتخدم الزيت واخلل لتتبيل ال�صلطة. «

كيف ميكن التعاي�ض مع ق�صور القلب؟



 تذكـــر �أن غذ�ءك هو وقود جل�صـــدك، 
فـــاإذ� تناولـــت طعامـــاً جيـــد�ً �صت�صـــعر 

ب�صكل عام �أنك ب�صحة �أف�صل. 

ب. �لتقليل من �صرب �ل�صو�ئل:
 قم مبراقبة كمية ال�صوائل التي ت�صربها يوميًا.

قد ُيطلب منك التقليل من كمية ال�صـــوائل التي ت�صربها 
يف اليوم )عليك ت�صجيل كمية ال�صوائل التي تتناولها(.

عندما ت�صعر بالعط�ض قم مبا يلي:
- تناول مكعبات الثلج فقد تغنيك عن �صرب املاء.

- ام�صغ العلك اأو تناول احللوى من حني لآخر.
- قم باإ�صافة ع�صري الليمون اإلى املاء، �صريوي املذاق 

   احلام�ض عط�صك ب�صورة اأ�صرع.
- مت�صم�ض باملاء اأو بغ�صول فم بارد.

ج. ممار�صة �لن�صاطات:
• ت�صاعد على تخفيف بع�ض الأعرا�ض ك�صيق النف�ض والتعب.	
• ت�صاعد على حت�صني جريان الأك�صجني يف اجل�صم.	
• ت�صاعد على خف�ض �صغط الدم.	
• ت�صاعد على ال�صيطرة على الوزن.	
• ت�صاعد على النوم.	
• حت�صن ال�صحة العامة.	

مالحظة:



- من املهم ممار�سة الن�ساط بانتظام وب�سكل يومي كامل�سي يف ال�سارع وحول املنزل، والقيام 
باأعمال منزلية، واإعداد الطعام، والذهاب اإلى ال�صوق.

- اإذا كنـــت ل متار�ض الريا�صـــة، فابداأ مبمار�صـــتها ملدة 10 
دقائق 3 مرات يف الأ�صبوع باتباع الطريقة التالية: 

• امل�صـــي ملدة 5 دقائـــق من باب املنـــزل ومن ثم 	
العودة اإليه. 

• بعد اأ�صبوعني قم باإ�صافة 5 دقائق لت�صبح 	
فرتة احلركة 15 دقيقة. 

• القيـــام 	 باإمكانـــك  اأنـــه  ت�صـــعر  عندمـــا 
باملزيد، قم باإ�صافة 5 دقائق اأخرى. 

   مالحظة:

يجـــب ممار�صـــة الريا�صـــة ملـــدة 30 
دقيقـــة 3 مرات يف الأ�صـــبوع، ويحتاج 
ج�صـــمك بع�ـــض الوقـــت للتاأقلـــم مـــع 
زيادة الن�س���اط و�س���تالحظ اأن الأمر 
قد اأ�صبح اأكرث �صـــهولة واأنه باإمكانك 

القيام باملزيد.

توقف عن ممار�صـــة جميع الن�صاطات 
الريا�صية اإذا �صـــعرت ب�صيق نف�ض اأو 

اأمل يف ال�صدر.



• اأف�صل وقت لقيا�ض وزنك هو يف ال�صباح بدون مالب�ض وبعد الذهاب اإلى 	
دورة املياه.

• قم با�صتخدام ميزان ميكن العتماد عليه.	

• قـــم با�صـــتخدام نف�ض امليـــزان ويف نف�ض املـــكان يف كل مرة، و�صـــعه على 	
�صطح م�صتقيم و�صلب ويف�صل األ يكون على ال�صجاد.

• احتفظ بجدول يومي للوزن.	

• قم باإح�صار هذا اجلدول عند احل�صور اإلى موعد املتابعة لدى الطبيب. 	

د. الوزن:



هـ. التدخني:

• �صي�صـــاعد التوقف عن التدخني يف تخفيف 	
وحت�صـــني  القلـــب  ع�صـــلة  عـــن  اجلهـــد 

الأعرا�ض التي تعاين منها.

• عـــن 	 الإقـــالع  يف  ترغـــب  كنـــت  اإذا 
التدخني ا�صـــاأل مقدم الرعاية و�صـــيقوم 

مب�صاعدتك. 

و. الن�ساط اجلن�سي:

ل مانع من املحافظة على العالقة اجلن�صية، ولكن قد يالحظ البع�ض  
انخفا�ض الرغبة اجلن�صـــية نظرًا لل�صعور بالتعب والأدوية التي يتم تناولها، واإذا كنت 
تواجه بع�ض ال�صعوبات اأو ترغب يف مناق�صة الأمر ميكنك طلب التوجيه والن�صح من 

الفريق الطبي امل�صرف على عالجك.



ز. طرق تناول الأدوية:
ميكـــن �ل�صـــيطرة علـــى ق�صـــور �لقلـــب بتناول 
�لأدويـــة، و�صي�صـــاعد تناولـــك للأدويـــة ب�صـــكل 
�صـــحيح علـــى �أن يعمـــل �لقلـــب ب�صـــورة �أف�صـــل 

و�ل�صعور بحالة �أف�صل و�لعي�ض لفرتة �أطول.

قم بتناول جميع الأدوية يوميًا يف الأوقات ال�صحيحة.	•
جتّنب اأن تفوت اأي جرعات حتى لو �صعرت بحال جيدة.	•
امتنع عن تناول جرعات مزدوجة اإل با�صت�صارة الطبيب.	•
ل تتوقف عن تناول الأدوية فجاأة.	•
اإذا عانيت من اآثار جانبية ناجمة عن الأدوية، فال تتوقف عن تناولها بل ا�صاأل الطبيب.	•
تاأكـــد من وجود كمية كافية مـــن العالج يف عبوات الأدوية، ول تدعهـــا تنفذ قبل اإعادة 	•

�صرفها.
جتّنب تناول اأدوية مت و�صـــفها ملري�ض اآخر حتى واإن كنت تعتقد اأنها نف�ض الأدوية التي 	•

تتناولها فقد تكون جرعتها خمتلفة.
اتبع نظامًا ي�صاعدك على تذكر اأوقات وكيفية  تناول الأدوية.	•
احتفظ بقائمة لالأدوية التي تتناولها مع جرعاتها واأوقات تناولها.	•
احتفظ بعبوات الأدوية يف مكان ي�صاعدك على تذكر تناولها بانتظام.	•
اإن ا�صـــتخدام علبـــة للعـــالج هـــي 	•

مالحظــة: تذكـــر اأن تناولك لالأدوية ب�صـــكل اأف�صل طريقة لتذكر تناول الأدوية.
�صحيح �صي�صاعد على عمل القلب ب�صورة اأف�صل 

وال�صعور بحالة اأف�صل والعي�ض لفرتة اأطول.



كيف متنع تفاقم الأعرا�ض؟

قم باإجراء فح�ض لنف�سك يوميا:
كيف ت�صعر؟	•
هل تعاين من تورم؟	•
قم بقيا�ض وزنك.	•

متى يتوجب عليك الت�سال مبقدم الرعاية؟

اإذا عانيت من �صيق نف�ض اأثناء الراحة اأو ق�صر نف�ض اأكرث من العادة. . 1

اإذا �صعرت برغبة يف النوم ب�صكل قائم اأو على كر�صي اأو بو�صع و�صادات اإ�صافية. . 2

اإذا عانيت من زيادة تورم ال�صاقني.. 3

اأو . 4 دوار  مـــن  عانيـــت  اإذا 
دوخة اأكرث من العادة.

وزنـــك . 5 ازديـــاد  حـــال  يف 
مبعـــدل 2.5 كيلـــو غـــرام 
خـــالل 3 اأيـــام عـــن وزنك 

الطبيعي.


