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م

ا هو

ق
صور

هو م�صطلح ي�ستخدم لو�صف
جمموعة من الأعرا�ض التي
ي�ص���اب به���ا املري����ض عندم���ا
يف�ش���ل القل���ب يف تو�ص���يل
كمية دم و�أك�سجني كافية �إلى
اجل�سم.

القل

ب؟

ما هي �أعرا�ض ق�صور القلب؟
� .1ضيق النف�س مع احلركة وعند اال�ستلقاء.
 .2تورم الأطراف ال�سفلية (ال�ساقني والكاحلني).
 .3تعب و�إعياء �شديد.

ما هي �أ�سباب ق�صور القلب؟
�إن ال�سبب الأكرث �شيوع ًا هو الإ�صابة بنوبة قلبية،
ومن الأ�سباب الأخرى لق�صور ع�ضلة القلب �أي�ض ًا:
 .1ارتفاع �ضغط الدم.
 .2خلل يف وظيفة �صمامات القلب.
 .3التهاب ع�ضلة القلب.
 .4مر�ض قلب خلقي.
 .5فقر الدم.
 .6اعتالل ع�ضلي قلبي.

كيف يتم الت�شخي�ص؟
الفحو�صات التالية ت�ساعد يف الت�شخي�ص:
 .1تخطيط كهربائية القلب.
 .2ت�صوير ال�صدر بالأ�شعة ال�سينية.
 .3تخطيط �صدى القلب.
 .4فح����ص ُيدعى ناترويوريتيك ببتايد ( )BNPوهو فح�ص يقوم بقيا�س م�س���توى
بع�ض الهرمونات املتعلقة بق�صور القلب.
 .5حتاليل دم خمربية �شاملة.

كيف ميكن التعاي�ش مع ق�صور القلب؟

�أ .تناول كميات �أقل من امللح:

•يعرف امللح بـ «ال�صوديوم» ويوجد يف الكثري من الأطعمة.
•حتتوي معظم الأطعمة على امللح حتى و�إن مل تره �أو تذق طعمه.
•يعمل امللح كمادة ا�سفنجية ويجعل اجل�سم يحتفظ باملاء.
•تناول كميات كبرية من امللح ي�ؤدي �إلى زيادة الوزن وتورم ال�س���اقني وجتمع املاء يف
الرئتني.
•تناول ملعقة طعام �صغرية فقط من امللح يف اليوم =  2300ملغم من ال�صوديوم.
•قم باختيار �أطعمة قليلة امللح.
•ال تقم ب�إ�ضافة امللح �أثناء الطبخ.
•ال ت�ضع امللح على طاولة الطعام.
•حاول �إ�ضافة النكهات والتوابل لإ�ضافة نكهة �إلى طعامك بد ًال من امللح.
•جتنب تناول بدائل امللح فهي حتتوي على م�ستويات عالية من البوتا�سيوم وال ُيو�صى
بتناولها لأنها ت�ؤثر على ق�صور القلب.
•تناول الفاكهة واخل�ضروات الطازجة كوجبة خفيفة.
•عندما تتناول الطعام خارج املنزل:
» »اطلب طبخ طعامك بدون �إ�ضافة ملح.
» »جتنب تناول الزبدة �أو اجلبنة �أو ال�صل�صات والكات�شب.
» »جتنب تناول الطعام املقلي و قم باختيار الطعام امل�شوي �أو املطهي
بالفرن �أو امل�سلوق.
» »ا�ستخدم الزيت واخلل لتتبيل ال�سلطة.

مالحظة:
تذك���ر �أن غذاءك هو وقود جل�س���دك،
ف����إذا تناول���ت طعام���اً جي���داً �ست�ش���عر
ب�شكل عام �أنك ب�صحة �أف�ضل.

ب .التقليل من �شرب ال�سوائل:

قم مبراقبة كمية ال�سوائل التي ت�شربها يومي ًا.
قد ُيطلب منك التقليل من كمية ال�س���وائل التي ت�شربها
يف اليوم (عليك ت�سجيل كمية ال�سوائل التي تتناولها).
عندما ت�شعر بالعط�ش قم مبا يلي:
 تناول مكعبات الثلج فقد تغنيك عن �شرب املاء. ام�ضغ العلك �أو تناول احللوى من حني لآخر. قم ب�إ�ضافة ع�صري الليمون �إلى املاء� ،سريوي املذاقاحلام�ض عط�شك ب�صورة �أ�سرع.
 -مت�ضم�ض باملاء �أو بغ�سول فم بارد.

ج .ممار�سة الن�شاطات:

•ت�ساعد على تخفيف بع�ض الأعرا�ض ك�ضيق النف�س والتعب.
•ت�ساعد على حت�سني جريان الأك�سجني يف اجل�سم.
•ت�ساعد على خف�ض �ضغط الدم.
•ت�ساعد على ال�سيطرة على الوزن.
•ت�ساعد على النوم.
•حت�سن ال�صحة العامة.

 من املهم ممار�سة الن�شاط بانتظام وب�شكل يومي كامل�شي يف ال�شارع وحول املنزل ،والقيامب�أعمال منزلية ،و�إعداد الطعام ،والذهاب �إلى ال�سوق.
 �إذا كن���ت ال متار�س الريا�ض���ة ،فابد�أ مبمار�س���تها ملدة 10دقائق  3مرات يف الأ�سبوع باتباع الطريقة التالية:
•امل�ش���ي ملدة  5دقائ���ق من باب املن���زل ومن ثم
العودة �إليه.
•بعد �أ�سبوعني قم ب�إ�ضافة  5دقائق لت�صبح
فرتة احلركة  15دقيقة.
•عندم���ا ت�ش���عر �أن���ه ب�إمكان���ك القي���ام
باملزيد ،قم ب�إ�ضافة  5دقائق �أخرى.

مالحظة:
يج���ب ممار�س���ة الريا�ض���ة مل���دة 30
دقيق���ة  3مرات يف الأ�س���بوع ،ويحتاج
ج�س���مك بع����ض الوق���ت للت�أقل���م م���ع
زيادة الن�ش ��اط و�س ��تالحظ �أن الأمر
قد �أ�صبح �أكرث �س���هولة و�أنه ب�إمكانك
القيام باملزيد.
توقف عن ممار�س���ة جميع الن�شاطات
الريا�ضية �إذا �ش���عرت ب�ضيق نف�س �أو
�أمل يف ال�صدر.

د .الوزن:

•�أف�ضل وقت لقيا�س وزنك هو يف ال�صباح بدون مالب�س وبعد الذهاب �إلى
دورة املياه.
•قم با�ستخدام ميزان ميكن االعتماد عليه.
•ق���م با�س���تخدام نف�س املي���زان ويف نف�س امل���كان يف كل مرة ،و�ض���عه على
�سطح م�ستقيم و�صلب ويف�ضل �أال يكون على ال�سجاد.
•احتفظ بجدول يومي للوزن.
•قم ب�إح�ضار هذا اجلدول عند احل�ضور �إلى موعد املتابعة لدى الطبيب.

هـ .التدخني:
•�سي�س���اعد التوقف عن التدخني يف تخفيف
اجله���د ع���ن ع�ض���لة القل���ب وحت�س�ي�ن
الأعرا�ض التي تعاين منها.
•�إذا كن���ت ترغ���ب يف الإق�ل�اع ع���ن
التدخني ا�س����أل مقدم الرعاية و�س���يقوم
مب�ساعدتك.

و .الن�شاط اجلن�سي:
ال مانع من املحافظة على العالقة اجلن�سية ،ولكن قد يالحظ البع�ض
انخفا�ض الرغبة اجلن�س���ية نظر ًا لل�شعور بالتعب والأدوية التي يتم تناولها ،و�إذا كنت
تواجه بع�ض ال�صعوبات �أو ترغب يف مناق�شة الأمر ميكنك طلب التوجيه والن�صح من
الفريق الطبي امل�شرف على عالجك.

ز .طرق تناول الأدوية:
ميك���ن ال�س���يطرة عل���ى ق�ص���ور القل���ب بتناول
الأدوي���ة ،و�سي�س���اعد تناول���ك للأدوي���ة ب�ش���كل
�ص���حيح عل���ى �أن يعم���ل القل���ب ب�ص���ورة �أف�ض���ل
وال�شعور بحالة �أف�ضل والعي�ش لفرتة �أطول.
•قم بتناول جميع الأدوية يومي ًا يف الأوقات ال�صحيحة.
•جت ّنب �أن تفوت �أي جرعات حتى لو �شعرت بحال جيدة.
•امتنع عن تناول جرعات مزدوجة �إال با�ست�شارة الطبيب.
•ال تتوقف عن تناول الأدوية فج�أة.
•�إذا عانيت من �آثار جانبية ناجمة عن الأدوية ،فال تتوقف عن تناولها بل ا�س�أل الطبيب.
•ت�أك���د من وجود كمية كافية م���ن العالج يف عبوات الأدوية ،وال تدعه���ا تنفذ قبل �إعادة
�صرفها.
•جت ّنب تناول �أدوية مت و�ص���فها ملري�ض �آخر حتى و�إن كنت تعتقد �أنها نف�س الأدوية التي
تتناولها فقد تكون جرعتها خمتلفة.
•اتبع نظام ًا ي�ساعدك على تذكر �أوقات وكيفية تناول الأدوية.
•احتفظ بقائمة للأدوية التي تتناولها مع جرعاتها و�أوقات تناولها.
•احتفظ بعبوات الأدوية يف مكان ي�ساعدك على تذكر تناولها بانتظام.
•�إن ا�س���تخدام علب���ة للع�ل�اج ه���ي
�أف�ضل طريقة لتذكر تناول الأدوية .مالحظ��ة :تذك���ر �أن تناولك للأدوية ب�ش���كل
�صحيح �سي�ساعد على عمل القلب ب�صورة �أف�ضل
وال�شعور بحالة �أف�ضل والعي�ش لفرتة �أطول.

كيف متنع تفاقم الأعرا�ض؟
قم ب�إجراء فح�ص لنف�سك يوميا:
•كيف ت�شعر؟
•هل تعاين من تورم؟
•قم بقيا�س وزنك.

متى يتوجب عليك االت�صال مبقدم الرعاية؟
.1
.2
.3
.4
.5

�1إذا عانيت من �ضيق نف�س �أثناء الراحة �أو ق�صر نف�س �أكرث من العادة.
�2إذا �شعرت برغبة يف النوم ب�شكل قائم �أو على كر�سي �أو بو�ضع و�سادات �إ�ضافية.
�3إذا عانيت من زيادة تورم ال�ساقني.
�4إذا عاني���ت م���ن دوار �أو
دوخة �أكرث من العادة.
5يف ح���ال ازدي���اد وزن���ك
مبع���دل  2.5كيل���و غ���رام
خ�ل�ال � 3أي���ام ع���ن وزنك
الطبيعي.

