
ضعف عضةل القلب

أ س بابه و عالجه



العوارض



فً الوزن زٌادة

ازدياد أولى عوارض ضعف عضلة القلب هً اّن 
.في الوزن

قد تكون هذه الزٌادة سرٌعة أو مفاجئة و أحٌانا 
.أخرى قد تتكّون تدرٌجٌا

احتقان المياه تأتً هذه الزٌادة فً الوزن نتٌجة الى 
الٌدٌن و ,الكواحل, البطن, و تجّمع الدم فً الرئتٌن

.الرجلٌن



مزمن  ارهاق
ضعف عضلة القلب بارهاق و تعب ٌشعر مرٌض 

مستمرٌن عندما ٌقوم بأداء واجبات بسٌطة مثال 

.صعود الدرج

تتزامن هذه العوارض مع ضٌق فً التنفس و عادة 

.  لهثة

تتزاٌد هذه العوارض مع تقّدم المرض الى أن 

ٌصبح المرٌض غٌر قادرا على القٌام بأعماله 

ٌّة .الٌوم



ضٌق فً التنفس
قد تتجمع المٌاه فً الجزء العلوي من الجسم 

.تحدٌدا فً البطن و الرئتٌن

ٌشعر مرٌض ضعف عضلة القلب فً ضٌق 

فً التنّفس و ذلك بسبب تجّمع المٌاه فً 

الرئتٌن

اذا حدث هذا فً اللٌل ٌستٌقظ المرٌض على 

.    شعورباالختناق



النوم  فً صعوبة
عادة ٌعانً مرٌض ضعف عضلة القلب من 

.صعوبة شدٌدة فً النوم

ٌعود ذلك الى حاالت ضٌق التنّفس التً 

.تصٌب المرٌض

لذلك نحن نرى أّن مرضى ضعف عضلة 

القلب كثٌرا ما ٌنامون واضعٌن عدة 

. وسادات تحت رؤوسهم



مزمن سعال
غالبا ما ٌعانً مرٌض ضعف عضلة 

القلب من سعال مزمن و مزعج قد 

.األكلٌمنعه من النوم أو 

هذا السعال نتٌجة لتجمع المٌاه فً ٌأتً 

.الرئتٌن

.قد ٌرافق هذا السعال بلغم أو حتى دم



و ارهاق تعب
اذا فشل مرٌض ضعف عضلة القلب 

من السٌطرة على تقدم مرضه أوالحد 

فاّن المرٌض قد , من عوارضه

. ٌصبح طرٌح الفراش

فأّن ضعف عضلة القلب ٌسبب ذلك 

. انحطاط و تعب شدٌدٌن



سبب حدوثهاالتجربة التً قد تواجههااألعراض

ضٌق فً النفس 

(أو ما ٌعرف بالزلّة)

 

صعوبة فً التنفس أثناء القٌام 

بأي نشاط أو عند االستراحة أو 

تحدث هذه الحالة بشكل . النوم

خاص عند االستلقاء فً السرٌر، 

بحٌث تشعر بالحاجة إلى النوم 

.على أكثر من وسادة

 

تحدث هذه األعراض نتٌجة تجّمع السوائل فً الرئتٌن 

(.االحتقان الرئوي)

سعال متواصل

سعال جاف أو سعال ٌشوبه بلغم 

تتفاقم حّدة . وردي أو أبٌض اللون

السعال لٌلا 

تورم
توّرم فً الكاحلٌن، أو القدمٌن، 

أو البطن 

.  تحدث هذه األعراض نتٌجة تجّمع السوائل فً الجسم

ا الصودٌوم والسوائل فً جسمك  تحتجز الكلٌتٌن أٌضا

.  ما ٌتسبب بالتوّرم وزٌادة الوزن
زٌادة غٌر مبررة فً الوزنزٌادة فً الوزن



سبب حدوثهاالتجربة التً قد تواجههااألعراض

شعور بالتعب ونقص فً الطاقةاإلجهاد 

نتٌجة ضخ القلب لكمٌة أقل من الدم، تصبح األولوٌة 

مما . مناطة لألعضاء األساسٌة فً الجسم كالدماغ

.ٌعنً حصول العضل على كمٌات أقل من الدم

فقدان الشهٌة 

والغثٌان
شعور بالتخمة والغثٌان

تحدث هذه األعراض عند وجود توّرم فً البطن، أو 

ا لحصول جهازك الهضمً على كمٌة أقل من  نظرا

.  الدم

تسارع دّقات القلب

الشعور بخفقان القلب أو بأن قلبك 

ٌدق بوتٌرة سرٌعة، وال سٌما 

لدى القٌام بأي نشاط  جسدي

ٌعّوض القلب عن ضعف قدرته على ضخ ما ٌكفً 

.   من الدم عن طرٌق ضخ الدم بوتٌرة أسرع

، (الدوخة)الدوار 

والتشّوش

صعوبة فً التركٌز، وعدم القدرة 

.على التفكٌر بصفاء

لتلقً الدماغ كمٌة أقل من الدم تحدث هذه األعراض



األدوية



الديجوكسين
.هذا الدواء ٌساعد عضلة القلب غلى ضخ الدم بشكل أفضل

ٌجب اعالم الطبٌب بحال حدوث أي اختالجات أو عوارض 

.غٌر اٌجابٌة

تقٌؤ و فقدان الشهٌة, غثٌان :العوارض الجانبٌة



البول  مدر 
مثل اللزٌكس أو البورٌنكس

هذه المجموعة تساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة 

.مما ٌخفف من الضغط على القلب

ٌجب اعالم الطبٌب بحال حدوث أي اختالجات أو عوارض 

.غٌر اٌجابٌة

العوارض الجانبٌة: انخفاض ضغط الدم او االحساس بالخمول.



الكابوتين
هذه المجموعة تساعد الجسم على تخفٌض ضغط الدم و بالتالً 

.تسهل عمل القلب

ٌجب اعالم الطبٌب بحال حدوث أي اختالجات أو عوارض 

.غٌر اٌجابٌة

العوارض الجانبٌة: انخفاض ضغط الدم

السعال 



البوتاسيوم
.تستخدم لتعوٌض نقص البوتاسٌوم فً الجسم

اّن مدرات البول كاللزٌكس تؤدي الى افراز البوتاسٌوم من 

الجسم  عن طرٌق التبّول مم ٌؤدي بدوره الى انخفاض مستوى 

البوتاسٌوم فً الدم و ٌؤدي الى خلل فً ضربات القلب 

.الكهربائٌة

.قد ٌوصً الطبٌب بحمٌة غذائٌة غنٌة بالبوتاسٌوم

عصٌر , الموز: األطعمة التً تحتوي على البوتاسٌوم هً

.البرتقال و البندورة



اجراءات

وقائية



اجراءات وقائٌة
اّن ضعف عضلة القلب ال ٌعنً أّن المرٌض عاجز كلٌا عن 

.التمتع بالحٌاة

اّن مرٌض ضعف عضلة القلب ٌستطٌع أن ٌمارس نشاطات 

.حٌاته الٌومٌة اذا كان مستعدا أن ٌبذل مجهودا اضافٌا

على مرٌض ضعف عضلة القلب أن ٌأخذ القرار بأن ٌغٌر نمط 

.حٌاته لٌتماشى مع وضع قلبه



قم بأخذ وزنك يوميا
فلذلك . زٌادة الوزن هً دلٌل على احتقان السوائل فً الجسماّن 

. بفحص وزنهيوميا على مرٌض ضعف عضلة القلب أن ٌقوم 
:لذلك علٌه

دقٌقشراء مٌزان •

قبل , صباحا بعد الدخول الى الحمام يومياالوزن أخذ •
المٌاهاالستحمام أو التروٌقة أو شرب 

نفسهاالوزن مرتدٌن الثٌاب أخذ •

الطبًفً الملف  يومياالوزن تسجٌل •

الطبٌب بحال زاد الوزن واحد و نصف الى اعالم •
.كٌلوغرامٌن فً مدة ٌومٌن



!!!تخلص من الملح و المملحة
الجسم فً الملح أو السودٌوم ٌساعد على اختزان السوائل اّن 

.مما ٌسبب جهدا اضافٌا على القلب

.تجنب العادة السٌئة باضافة الملح الى الطعام

المٌاه فً احتقان تخفٌفان التخفٌف من كمٌة الملح ٌساعد على 
.الرئتٌن و باقً أنحاء الجسم

أو الى الٌوم فًاّن الجسم بحاجة الى نصف غرام من الملح 
.ثلث ملعقة



اّتبع االرشادات التالية
المملحةمن تخلّص •

أو السمك طازجا أو , الدجاج, بشراء حاجاتك من اللحمةقم •
مفرزا 

:تجّنب •

الخضارأو , اللحمة, المعلبةاالطعمة •

الزٌتون•

المقلًأو السمك البطاطا •

الجبنة المالحة•

المخللت•

البندورة أو رب البندورة عصٌر •



ال تهمل صحتك البدنية
اٌجاد التوازن بٌن الراحة و النشاط أو الحركة هو الحل ان 

.األنسب لمرٌض ضعف عضلة القلب
:ٌتوجب على مرٌض ضعف عضلة القلب أن

ٌضع جدوال للنشاط مقسما على عدة فترات خالل الٌوم بحٌث •
ٌضمن فترات و لو بسٌطة من الراحة المطلقة

ٌرتاح لمدة نصف ساعة على األقل خالل النهار•
ال ٌنتظر الى أن ٌلهث أو ٌصاب بضٌق فً التنفس لٌرتاح•
ٌعلم الطبٌب عند االحساس بأن نشاطك البدنً بدأ ٌقل ألن •

.الحساس بالخمول ٌضعف القلب
مثل المشً ثلث مرات ٌومٌا لفترة : مارس نشاطاتك باعتدال•

النشاطقصٌرة ما ٌكسب الجسم الحٌوٌة و 



خفف من وزنك



قليل الملح و الدهون: تناول طعاما صحيا



بل ٌجب ان ٌترافق مع حمٌة , ال ٌكفً الدواء وحده للعلج

.غذائٌة

الملحاتبع حمٌة غذائٌة خالٌة من •

الوصفة الملصقة على االطعمة الجاهزة دائما و تأكد اقرأ •

الملحأنها خالٌة من 

السوائلكمٌة الماء و حدد •

وجبات متعددة و تجنب الوجبات الكبٌرة التً تجهد تناول •

القلب



افحص ضغطك يوميا



امتنع عن التدخين

عن التدخٌن الن الدخان ٌنقص نسبة االوكسٌجٌن المتوفرة ابتعد 

.للقلب و ٌعرقل عملٌة ضخ الدم

اطلب من  زوارك المدخنٌن التدخٌن فً مكان مفتوح و بعٌد 

.عنك



الكحولتجنب كثرة 
تضعف عضلة القلبالنها للكحولتجنب االستعمال المفرط 



خذ ما تحتاجه من الراحة
جدوال للنشاط مقسما على عدة فترات خالل الٌوم بحٌث ضع 

.ٌضمن فترات و لو بسٌطة من الراحة المطلقة

قم باخذ نصف الى ساعة كاملة من الراحة على األقل خالل 

النهار



خفف من نسبة تناولك للمياه
البطٌخ, اللٌمون, االفندي: مثلالفواكه 

الخس, الخٌار, االبندورة: الخضار مثل

المرقة

اللبن أو الحلٌب او الشاي

القهوة أو المشروبات الغازٌة أو الروحٌة

البوظة أو العصٌر

.حدد كمٌة المٌاه المسموحة الى قنٌنة مٌاه صغٌرة



الحاالت

الطارئة



بعض التوجيهات العامة عن أدوية القلب 

سٌعمل . تختلف الحاجات إلى األدوٌة من شخص إلى آخر

طبٌبك معك على إٌجاد أفضل األدوٌة التً تخّفف من 

.أعراضك، وتحّسن وضع قلبك، وُتشعرك براحة أكبر

وما ٌجب أن نتذّكره هو أّن هذه األدوٌة تساعد على الحّد أو  

ٌجب علٌك تناول بعض لذا، . الوقاٌة من تفاقم حالة قصور القلب

األدوٌة بشكل ٌومً حّتى ولو لم تكن تعانً من أي عارض، 

فتناول األدوٌة . وذلك من أجل الوقاٌة من تدهور وضع قلبك

. هو أحد أهّم األمور التً قد تفعلها لمعالجة قلبك



احتفظ معك دائماا بلئحة )أسماء األدوٌة وكٌفٌة عملها تعرف 

(.  لألدوٌة

، فً الوقت نفسه كّل تناول األدوٌة بحسب إرشادات الطبٌب

إذا توّقفت فجأةا عن تناول الدواء، فقد ٌؤّدي ذلك إلى تفاقم )ٌوم 

(.  حالتك

أو إذا زاد وضعك  اّتصل بطبٌبك إذا لم تشعر بأي تحّسن

.  سوءاا 

.لتناول األدوٌةعادات روتٌنٌة اتبع 



.وسّجل كّل جرعة تأخذهااحتفظ بروزنامة خاصة بالدواء 

.ال تخّفض من جرعات الدواء لتوفٌر المال

ال تتناول األدوٌة التً ال تحتاج إلى وصفة طبٌة أو المتّممات 

فبعضها )الغذائٌة أو العلجات العشبٌة إال بعد استشارة طبٌبك 

(.  قد تزٌد وضعك سوءاا 

ال تتوّقف عن تناول دوائك، حّتى ولو شعرت أّنه ال ٌعطً 

.  مفعوالا 



 :على مريض ضعف عضلة القلب أن يتعهد بأن

لها من قبل الطبٌب و الممرضة  المحددفً الموعد  األدوٌةٌأخذ 

.المسؤولة

.الدسمو باألخص الطعام الكثٌر  الملحٌتجنب 

.حسب ارشادات الممرضة ٌومٌانفسه  ٌزن

.جسدي جهدبٌن الحٌن و االخر خصوصا عند القٌام بأي  ٌرتاح

ٌّاه منظمة  التغذٌةٌّتبع نظام  الذي ٌصفه له الطبٌب و تعطٌه ا

.التغذٌة



متى ٌجب أن تّتصل –عالمات اإلنذار 

بالطبٌب 

ٌمكنك التغلّب على قصور القلب من خلل اّتباع العلج 

الصحٌح وإجراء بعض التعدٌلت على نمط حٌاتك، بحسب 

ولكن من المهّم أٌضاا أن تراقب أعراضك . إرشادات الطبٌب

.  بشكل منتظم ألّن قصور القلب قد ٌتفاقم ببطء
ال تنتظر حّتى تصبح األعراض حادة لدرجة أن تستدعً العالج 

.الطارئ



:على مريض ضعف عضلة القلب أن يتصل بطبيبه عند
فً ضٌق التنّفس ازدٌاد •

االستٌقاظ المتكّرر فً اللٌل •

بسبب ضٌق النفس 

الحاجة إلى المزٌد من •

الوسادات للشعور بالراحة 

أثناء النوم

السعال أثناء اللٌل•

سرعة دّقات القلب أو تفاقم •

فً الخفقان

زٌادة سرٌعة فً الوزن•

انتفاخ تدرٌجً أو ألم فً •

البطن 

ازدٌاد توّرم الساقٌن أو •

الكاحلٌن

الغثٌان/فقدان الشهٌة•

إرهاق متزاٌد•

تفاقم السعال•



 

 إذا الطوارئ قسم إلى الذهاب علٌك ٌجب

التالٌة األعراض لدٌك ظهرت

اللسان تحت الدواء حبّة تناول بعد ٌزول ال الصدر ًف مستمرّ  ألم•

واالسترخاء الراحة أثناء ومستمرّ  حاد التنفّس ًف ضٌق•

ودوار التنفّس ًف ضٌق مع تترافق سرٌعة قلب دقّات•

  الوعً فقدان مع إغماء نوبات•


