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 راهنمای تیمار

 قلة یهاه چی دریهایماریب

 شرح تیماری 

 لسي ٍسِ( هيسرال) دٍلسي دريچِ. دارد دريچِ 4 للة

 درٍى تِ ازدّليسّا ي ٍرٍد خَى خرياى وٌسرل وِ( زريىَسديذ)

 ًيسوٌسرل ريَي ٍ آئَرذ دريچْْاي. دارًذُ ػْذ تِ تطٌْارا

 زٌگي. دارًذ ػْذُ تِ را  للة تِ ٍٍرٍدي خرٍخي خَى خرياى

دريچِ ًٍارسايي ازللة ٍٍرٍدخَى خرٍج واّص هَخة دريچْْا

 ػولىرد خس. هيطَد ضذُ خوح خَى هدذد زدى خس هَخة ّا

 اّوير خوح يه ػٌَاى تِ للة وارآهذي تراي درسسذريچْْا

.  دارد حيازي

 : ضاهلاًَاع تيواريْاي دريچْاي للة

 هيسرال زٌگي 

 هيسرال ًارسايي 

 هيسرال افسادگي 

 آئَرذ ًارسايي 

 آئَرذ زٌگي 

 لسي سِ دريچِ ًارسايي 

 لسي سِ دريچِ زٌگي 

 للة ريَي دريچِ زٌگي 

 للة ريَي دريچِ ًارسايي 

 عالئم 

 ًفس،خسسگي،احساس زٌگي: لسي دٍ يا هيسرال دريچِ ًارسايي 

(. صذري آًژيي) للة،دردسيٌِ سر،زدص سثىي

 ش فؼالير،زح درٌّگام ًفس زٌگي: هيسرال زٌگي

 خَى خرياىاّص ن دليلُ  ب( صذري آًژيي)للة،دردسيٌِ

 احسماى ػلر تِ خَاتيذُ يرعدرٍض ،سرفِ ورًٍري درضرياى

 ضرايط درايي زٌفس فرآيٌذ ّسسٌذ خرازهايغ ضطْا) ريَي

 دُ ترٍى واّص دليل تِ فؼاليسي خيطرًٍذُ ،خسسگي(دضَاراسر

) خًَي ،خلط(يىذليمِ در ازللة ضذُ خوح خَى هيساى) للة

 ضىن، ٍردى آآب هاًٌذ راسر للة ًارسايي مئ،ػال(ّوَخسسي

 ٍػفًَسْاي ٍخاّا،سرفِ دسر ٍرم ٍ وثذ ضذى تسري

 . هىررزٌفسي

 للة يافطارًذُ،زدص ،هثْن زيروطٌذُ دردسيٌِ: هيسرال افسادگي 

 ًطسسِ ازحالر ترخاسسي ٌّگام سر سثىي ٍاظطراب،احساس

 ًفس ياخَاتيذُ،خسسگي،ظؼف،زٌگي

 فؼالير،خسسگي،حولِ دًثال تِ ًفس زٌگي: آئَرذ ًارسايي 

 للة،سرفِ ضثاًِ،زدص ًفس زٌگي

 حيي ًفس زٌگي هاًٌذ للة ًارساييئن ػال: ئَرذ آزٌگي 

 فؼالير،دردسيٌِ،سٌىَج

 تاادهَ ّوراُ راسر تطي ضذيذ ًارسايى: لسي سِ دريچِ ًارسايي 

 تسرگي ادرار، هيساى ٍواّص ٍخسسگي ،ظؼف اًذاهْا ٍرم

 ضىن زَرم خيطرفسِ وثذي،درهراحل

 فطاري ٍدرد هفرط خسسگي احساس: لسي سِ دريچِ زٌگي 

 اسر،دراغلة ضىن راسر سور فَلاًي دروثذدرلسور

 هايؼاذ ٍاحسثاس ًفس زٌگي هاًٌذ تاليٌيئن هَاردػال

.  ٍخَدهيآيٌذ تِ للة سايردريچْْاي هؼوَالًدراثرتيواري

 ٍرزش درحيي تَيژُ ًفس زٌگي: للة ريَي دريچِ زٌگي 

 خَسر وثَدي ًذرذ سيٌِ،تِ هفرط،دردلفسِ وردى،خسسگي

 ريَي دريچِ اگرًارسايي: ٍيملةُ ري دريچِ ًارسايي 

 خس. ضَد راسر تطي تِ آسية تاػث اسر هوىي ضذيذزرضَد،

زٌگي: هيٌواييذ رازدرتِ تاليٌي مئػال راسر،ايي تطي ازآسية

 سيٌِ،زَرم هفرط،دردلفسِ ٍرزش،خسسگي درطَل تَْيژُ ًفس

(. آريسوي) للة غيرطثيؼي خا،ظرتاى ساق

 علل شایع 

:  زيرايدادضَد ػلل تِ اسر دريچْْاهوىي اخسالل

 ارثي ٍهطىالذ ًمايص 

 للة هادرزادي ًمايص 

 دروَدوي ًطذُ درهاى ازگلَدرداسسرخسَوىي وِ رٍهازيسوي زة 

.  ايدادهيطَد

 دريچِ لسْاي ضذى آّىي 

 ًطذُ درهاى هسهي تاالي فطارخَى 

 للة داخلي اليِ ياػفًَر ػفًَي آًذٍواردير 
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   عوارض احتمالي

 للة،تسري ًاهٌظن ظرتاى تاػث اسر هوىي اخسالل تِ تسسِ

 ٍايداد للثي للثي،سىسِ ريِ،آًژيي للة،ادم للة،ًارسايي ضذى

.  ضَد دررگْا لخسِ

 

  تشخیص 

هي زيررااًدام لذاهاذ ا تيواري زطخيص ضواخْر هؼالح خسضه

:   دّذ

 ٌٍِػرٍق للة هسخصص خسضه زَسط هؼاي 

 ًَارللة 

 للة اوَوارديَگرافي 

 للثي وازسريساسيَى 

 ريِ ػىس 

 درمان 

 دريچْْا زخرية رًٍذُ سيرخيص واّص تراي دارٍيي درهاى 

  ى هثل ػَارض ترخي وٌسرل تراي ٍّوچٌيي

 للة ظرتاى ًاهٌظويْاي يا للثي ارساييى  .

 زٌگي رفغ خْر ازتالَى درهَاردضذيذزٌگي: ريَي دريچِ زٌگي 

.  هيطَد اسسفادُ دريچْاي

 ريَي دريچِ خراحي زرهين اٍلاذ گاّي: ريَي دريچِ ًارسايي 

تازهذرسْىَدواًداهوي دٍراى درطَل يؼٌي تسيارزٍدٌّگام

. ضَد

دريىثيوارتسرگسال،هؼوَالًاززرهيوثالًَيذريچْثرايثازوردًذريچْا

 ازخراحي تااسسفادُ دريچِ زؼَيط ًذرذ تِ يا هيطَدٍ سسفادُ

. هيگيرد اًدام

 تاخراحي تايذ حادآئَرذ ًٍارسايي درزٌگي: آئَرذ ًارسايي 

.  ضَد ػَض آئَرذ دريچِ

 زطريك آًا يازرهين آئَرذ دريچِ زؼَيط: آئَرذ دريچِ زٌگي 

 ياسسىِ تيواراى ٍتراي ضذُ هَلر زسىيي تاػث وِ خَسر

.  ًيسسٌذ خراحي لادرتِ

 لسي سِ دريچِ زٌگي درهاى تراي: لسي سِ دريچِ زٌگي 

. زوروسهيطَد للة سايردريچْْاي تيواري تيطسرتردرهاى

.  هيطَد ياسسفادُ ازخراح حاد درهراحل

 ًارسايي حاد هراحل درهاى تراي: لسي سِ دريچِ ًارسايي 

 للة دريچِ يازؼَيط زرهين تراي خراحي ازػول لسي سِ دريچِ

.  هيطَد اسسفادُ فلسي دريچِ ٍيا ياگاٍي خَوي تافسي تادريچِ

 زرهين تراي خراحي ازػول درهاى تراي: هيسرال افسادگي 

 ٍيادريچِ ياگاٍي خَوي تافسي تادريچِ للة دريچِ يازؼَيط

.  هيطَد اسسفادُ فلسي

 زرهين تراي خراحي ازػول درهاى تراي: هيسرال دريچِ زٌگي 

 ٍيادريچِ ياگاٍي خَوي تافسي تادريچِ للة دريچِ يازؼَيط

 رفغ خْر درهَاردضذيذزٌگي،ازتالَى. هيطَد اسسفادُ فلسي

.  هيطَد اسسفادُ دريچْاي زٌگي

 تا لًَسدىدريچِ، زؼَيط: هيسرال دريچِ ًارسايي 

 در چه شرایطي ته پزشک مراجعه نماییذ؟ 

 هراخؼِ خَد هؼالح خسضه تاهَاردزيررٍترٍضذيذتِ درصَرزيىِ

:  هَاردضاهل ًوائيذايي

 دى طرفة يه رفسي ٍخَاب ظؼف احساس 

 وَزاُ حسي درزىلن اخسالل 

 تازة ّوراُ خسسگي 

 خا ٍساق لَزن ٍغيرهؼوَل،زَرم سريغ ٍزى افسايص 

 تيٌي،لثِ،ادرار،هذفَع غيرطثيؼي خًَريسي 

 يا ٍ هصٌَػي دريچِ ضذى تازٍتسسِ دراحساس زغييرًاگْاًي 

 هصٌَػي دريچِ صذاي

 للثي ظرتاًْاي درًظن ًاگْاًي اخسالل 

 تيٌايي حس ًاگْاًي زغييراذ 

 ساًسيگراد درخِ 3/38 تاالزراز زة 

 تذًي تافؼالير ارزثاط تذٍى للة ٍزدص ًفس زٌگي 

 ازػول لثل هطاتِ سيٌِ لفسِ درد احساس 

 چروي زرضحاذ ضذى خارج ٍدرًْاير ٍلرهسي،گرهي السْاب 

 خراحي ترضْاي ازهحل

 زة آى دًثالُ  لرزضذيذٍب 

 اّا جساق خطر دردٍسفسي 

 


