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FOR HEART FAILUREDISCHARGE INSTRUCTIONS  

 هصاحئ ظحَة ملرىض كصور )فشل( املوة

 :امنشاط امحدين 

دًة مثاًل( و ال  (1 ميكنم بأن جس خفِد من متاٍرن ثس َعة مثل امليش مؼظم بأايم الأس حوع و امس حاحة وتؼض امامتٍرن اخلفِفة )امسًو

ال تؼد فرتت من امزمن   جشؼر ابالإحداط لأن امفائدت من امامتٍرن غري موموسة ثشلك حِد اإ

ذ (2 ا شؼرث تبأمل ابمصدر بأو دوخة بأو ضَق هفس مذوسط خذ كسعًا من امراحة بأزناء ممارسة امرايضة و ثوكف غن املخاتؼة اإ

 امشدت.

 مارس هوػًا من امرايضة اكمليش امرسًع وسخًِا بأو امس حاحة بأو امؼمل يف احلدًلة و املزنل. (3

ة و حتسن نفاءت املوة. ةممارس (4  ىذه امنشاظاث امحدهَة ابهخظام جشؼرك ابمنشاط و احلًَو
 

 :امحلَة 

ىل احنحاس امسوائل يف اجلسم اثحع محَة غذائَة مناس حة ملرىض  املوة و ثبأند خاصة من االإكالل من ثناول املوح لأن املوح ًؤدي اإ

هجاد املوة. واثحع امنصاحئ امغذائَة امخامَة: ىل اإ  وذكل ًؤدي اإ

ىل امعؼام (1  ال ثضَف املوح اإ

 ثناول الأظؼمة املومسَة و اههباراث تدل املوح (2

نثار من ثناول امسوائل جييد املوة وسخًِا.اسبأل ظحُدم غن مكَة امسوائل املسموحة كل ًو  (3  مًِا لأن االإ

 امذنع غن ثناول امكحول معولًا. (4

 يف املعامع اظوة ظؼامًا كوَل املوح. (5
 

 :امخدخني 

 من امرضوري خدًا حرك امخدخني. (1

ىل ثصوة امرشاًني و ،امخدخني ضار خدًا ابمصحة و خاصة املوة (2 ىل ىحوط  حِر ًؤدي اإ خوعاث املوة و ابمخايل ًؤدي اإ

 املوة .

 نام بأن املشارنة يف جرامج حرك امخدخني ًلوي فرصخم مالمذناع غنو.بأول و بأمه معل ثفؼهل ىو حرك امخدخني  (3

ة و تدائل امنَكوثني اميت جساػدك ػىل حرك امخدخني. (4  اسبأل ظحُدم غن الأدًو
 

 :ة  الأدًو

ة املوصوفة كل ابهخظام و (1 ة اميت ثدناوميا و ظًرلة معويا و فوائدىا و احذفغ تلامئة ىذه  ثناول الأدًو ثؼرف ػىل بأهواع الأدًو

ة يف لك الأوكاث.  الأدًو

خم يف اموكت احملدد ملك مهنا. (2  ثناول بأدًو

ذا حان وكت اجلرػة امخامَة خذ اجلرػة امخامَة يف وكهتا فلط )  (3 ذا وسُت ثناول دواء يف وكذو، خذه غندما ثخذهر، و مكن اإ اإ

 ىت ال ثخضاغف اجلرػة(.ح
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 :مراكدة اموزن 

 حافغ ػىل كِاس وزهم ًومِاً  (1

 يف حامخم. اً امزايدت املفاحئة يف اموزن ثؼين احذحاس امسوائل يف اجلسم و حراحؼ (2

احرص ػىل كِاس وزهم تنفس اموكت و ًفضل صحاحًا و تؼد اخلروح من دورت املَاه، كدل امفعور و تثِاة خفِفة )بأي  (3

 تنفس امظروف(.

حراء املعووة غند مالحظة زايدت مؼخربت مفاحئة يف اموزن. مثاًل غند زايدت اموزن بأنرث من )ًن (4 ( 1صحم امعحُة ػادت ابالإ

ىل حرامك امسوائل يف حسمم و 2.5نؽ يف امَوم امواحد بأو بأنرث من ) زايدت اهخفاخ  كد ثالحغ( نؽ ابلأس حوع، ىذا ٌشري اإ

 .ويف ىذه احلاةل جية مراحؼة امعحُة يف ضَق امخنفس )ثورم( املدمني و امساكني بأو مالحظة زايدت
 

 :املخاتؼة 

ض كصور املوة موػدًا كًرحًا ملراحؼة غَادت املوة ذا اكن  ػادت ما ًؼعى مًر فِنصح ابملخاتؼة يف بأحلِة امؼالح، و بأما سوامه ذوي  اإ

ماكه مسدشفِاث  نومخاتؼة ىناك. غن حامخو ظوة ثلٍرر ظيب ووزارت امصحة وتـاإ

حراء امخحامَل املعووتة كدل امؼَادت مدارشت.احذفغ  (1  مبوػد املراحؼة و اإ

ىل حتسن احلاةل امؼامة و ًؼزز من فرص  (2 ة املوصوفة ًؤدي اإ ن احملافظة ػىل املواغَد و االإرشاداث امعحَة و ثناول الأدًو اإ

 حِدت. حصَة امحلاء حباةل
 

 مىت حراحع امعحُة: 

 ػالماث ثدىور حاةل املوة مثل: جية مراحؼة امعوارئ / امعحُة فور حدوج     

ذا جتاوزث اموزن اذلي حدده كل امعحُة.2.5( نؽ يف ًوم واحد بأو )1زايدت بأنرث من ) (1  ( نؽ ابلأس حوع بأو اإ

 مزتاًدت يف امنفس بأزناء اجليد بأو ضَق شدًد ابمنفس ال ٍزول ابمراحة. صؼوتة (2

 حصول اهخفاخ خدًد يف امساكني بأو املدمني بأو زايدت يف الاهخفاخ. (3

 اهخفاخ بأو امل يف امحعن. (4

ىل الاسدِلاظ و زايدت ػدد اخملداث. (5  ضَق امنفس بأزناء امنوم اذلي ًؤدي اإ

 امسؼال املخكرر اذلي ال ٍزول. (6

رىاق غري مبأموف. (7  امشؼور تخؼة و اإ

 حتت انوسان. امن ِّرتوغوُرسٍنبأمل شدًد ابمصدر ال ٍزول ابمراحة وال تؼد ثناول حدة  (8

 بأو مذغري انوون) بأصفر بأو بأخرض بأو غكر( مرتافق مع ضَق امنفس. خمضة ابدلمسؼال و كشع  (9

 جرسع يف املوة بأو ػدم اهخظام دكاثو. (11

 ادلوخة امشدًدت بأو فلد اموغي. (11

بأغراض خوعة ادلماغ مثل حمنَل مفاحئ بأو ضؼف يف هجة واحدت من اموخو بأو اذلراع بأو امساق بأو اضعراة مفاحئ يف  (12

 اضعراابث امحرص.اذلىن و اضعراة امالكم بأو 


