48

نشريه پرستاري قلب و عروق ،دوره ششم ،شماره  ،1بهار 1931

Cardiovascular Nursing Journal، 6(1)، Spring 2017

مقاله پژوهشی اصیل
تاثیر تجویز دیورتیک وریدی بر مدت بستری افراد با نارسایی قلبی :رویکرد درمانی نوین
* ناهیده رحیمی ،1کارشناس پرستاری
احمد امین ،2فلوشیپ نارسایی و پیوند قلب
بهشید قدردوست ،3دانشجوی دکترای فیزیولوژی
خالصِ
ّدف .پژٍّش حاضز با ّذف تعییي تاثیز تشریق دیَرتیک داخل ٍریذی بز هذت بستزی افزاد با ًارسایی قلبی اًجام شذ.
زهیٌِ .در حالی کِ بیواری ًارسایی قلبی ّوَارُ بِ بستزی طَالًی هذت در بیوارستاى هی اًجاهذ ،استفادُ اس یک پزٍتکل استاًذارد هوکي است
بتَاًذ هٌجز بِ کاّش ّشیٌِّا ٍ عَارض در افزاد هبتال بِ ایي بیواری شَد.
رٍش کار .در ایي هطالعِ هذاخلِ ای یک گزٍّی (بذٍى گزٍُ کٌتزل) 111 ،بیوار هبتال بِ ًارسایی هشهي قلبی ،تحت درهاى با دیَرتیکک ٍریکذی
(ّز ًَبت ،شش ساعت) بِ هذت یک سال در بخش ًارسایی قلبی قزار گزفتٌذ .ایي درهاى در هاُ اٍل بِ صَرت یک بار در ّفتِ ،هاُ دٍم تا شکمکن
بِ صَرت یک بار ّز دٍ ّفتِ ٍ ،هاُ ّفتن تا دٍاسدّن بِ صَرت یک بار در ّز هاُ اًجام شذ .در طَل درهاى با دیَرتکیکک ،وهکَس ّکایکی دربکارُ
تغذیِ ،تٌظین دارٍّا ٍ اصالح شیَُ سًذگی بِ بیواراى دادُ شذ .دادُّای جوع وٍری شذُ شاهل بزٍى دُ ادراریٍ ،سى ،دفعات ٍ تکعکذاد رٍسّکای
بستزی ،الکتزٍلیتّا ،شاخصّای عولکزد کلیِ ٍ هیشاى هزگ بَدًذ.
یافتِ ّا .هیاًگیي سٌی ًوًَِ ّا  58/88سال با اًحزاف هعیار  16/33بَد .حذاقل ٍ حذاکثز دٍس دیَرتیک تجَیش شذُ ،بِ تکزتکیک 200 ٍ 20 ،
هیلیگزم بَد .هیاًگیي بزٍىدُ ادرای 1890 ،هیلیلیتز با اًحزاف هعیار ( 1101حذاقل 200 ،هیلیلیتز ٍ حذاکثز  5700هیلیلیتز) ٍ هکیکاًکگکیکي
کاّش ٍسى 3/4 ،کیلَگزم با اًحزاف هعیار  5/91بَد .افشایش کزاتیٌیي ٍ ّایپَکالوی بِ صَرت گذرا ،بِ تزتی در  20 ٍ 15بیوار هماّذُ شذ .در
دٍرُ یک سالِ درهاى 31 ،بیوار ( 27/4درصذ) ًیاسهٌذ بستزی در بیوارستاى ٍ اًتقال بِ سیسییَ شذًذ.
ًتیجِ گیری .دٍرُّای کَتاُ هذت تشریق دیَرتیک در افزاد با ًارسایی قلبی رٍشی ایوي است ٍ هی تَاًذ بستزی طَالًیهذت در بیوارستاى را بکِ
حذاقل بزساًذ.
کلیدٍاشُّاً :ارسایی قلبی ،درهاى با دیَرتیک ،هذت بستزی ،وهَس

بِ بیوار

 1وبرؽٌبط دزعشبری ،هزوش سحمیمبر للت ٍ ػزٍق ؽْیذ رخبئی ،هزوش آهَسؽی سحمیمبسی ٍ درهبًی للت ٍ ػزٍق ؽْیذ رخبیی ،داًؾگبُ ػلَم دشؽىی ایزاى،
سْزاى ،ایزاى (*ًَیغٌذُ هغئَل) دغز الىشزًٍیهrahimi_nahid@yahoo.com :
 2داًؾیبر ،فلَؽیخ ًبرعبیی ٍ دیًَذ للت ،هزوش سحمیمبر للت ٍ ػزٍق ؽْیذ رخبئی ،هزوش آهَسؽی سحمیمبسی ٍ درهبًی للت ٍ ػزٍق ؽْیذ رخبیی ،داًؾگبُ ػلَم
دشؽىی ایزاى ،سْزاى ،ایزاى
 3داًؾدَی دوشزای فیشیَلَصی دشؽىی ،هزوش سحمیمبر للت ٍ ػزٍق ؽْیذ رخبئی ،هزوش آهَسؽی سحمیمبسی ٍ درهبًی للت ٍ ػزٍق ؽْیذ رخبیی ،داًؾگبُ ػلَم
دشؽىی ایزاى ،سْزاى ،ایزاى
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ثیوبری ًبرعبیی للت ًَػی اخشالل در ػولىزد للت ٍ خًَزعبًی ثِ ثبفزّب ٍ ارگبىّبی حیبسی ٍ دیبهذ هدوَػِای اس ثیییویبریّیبی
خطزًبن للجی اعز وِ در ثغیبری اسوؾَرّبی دًیب رٍ ثِ افشایؼ اعز ٍ هیشاى هزي ًبؽی اس آى ثیؼ اس ثغیبری اس عزطبىّب اعز.
در وؾَر آهزیىبً ،برعبیی للجی ثِ ػٌَاى یه ثیوبری دیؾزًٍذُ ٍ هشهي ،ثب هیشاى هزي ثبال ٍ ثغشزیّبی هشؼذد هؾخص هیگزدد وِ
ثِ دلیل صزف هٌبثغ هبلی سیبد در ایي سهیٌِ ،یىی اس دزّشیٌِسزیي ثیوبریّب هحغَة هی ؽَد (ثشبیی2002 ،؛ هىبدیب ٍ ّیویىیبراى
)2015
ػلیرغن دیؾزفزّبی درهبًی هزثَط ثِ ًبرعبیی للجی ،دیؼآگْی هطلَة ًیغز .هطبلؼبر ًؾبى هیدٌّذ وِ در  50درصیذ هیَارد،
افزادی وِ ثِ دلیل ًبرعبیی للجی در ثیوبرعشبى ثغشزی هی ؽًَذ ،در ػزض  3سب  6هبُ دظ اس آى ،یب دٍثبرُ ثغشزی هی ؽًَذ یب فیَر
هی وٌٌذ .هطبثك آهبر خْبًی ،ایي ثیوبری ّز عبلِ هٌدز ثِ  55000هَرد هزي در عزاعز خْبى هی ؽَد (دًَیىَاسوی ٍ ّیویىیبراى،
)2014
افزاد دچبر ًبرعبیی للجی خجزاىًؾذُ یب گزٍّی وِ درهبى ؽذُاًذ اهب ًبرعبیی همبٍم دارًذ طی فزایٌذ افشایؼ احشجبط عذین ٍ ثِ دًجبل
آى ،افشایؼ حدن دالعوب ٍ هبیؼبر خبرج علَلی ،دچبر ادم اًذامّب ،آعیز ٍ ادم ریِ هی ؽًَذ .در ایي هَارد ،دیَرسییهّیب خیا اٍل
درهبى ّغشٌذ ٍ فیَرٍعوبیذ در ایي دعشِ دارٍیی ًمؼ حیبسی در وبّؼ ػالین ًبرعبیی للجی دارد .فیَرٍعوبیذ ثب ّذف ایدبد سیؼیبدل
الىشزٍلیشی ٍ وبّؼ ثبر هبیؼبر سدَیش هیگزدد ٍ ایي وبر را اس طزیك افشایؼ دفغ عذین اًدبم هیدّذً .مؼ ولیذی فیَرٍعوبییذ در
درهبى ایي گزٍُ اس ثیوبراى اخشٌبة ًبدذیز اعز (ادیت ٍ ّوىبراى .)2013 ،اهب گزٍُ ٍعیؼی اس ایي ثیوبراى ػلیرغن درییبفیز دارٍی
فیَرٍعوبیذ ٍ عبیز دیَرسیهّبی خَراوی در هَالؼی هبًٌذ سغییز در رصین غذایی ،اعشزطّبی ػصجی ٍ رٍحی ،سغییز در عطح فؼبلییز،
اریشویّبی للجی ،ایغىوی للجی ،دزفؾبری خَى ٍ الشْبة ٍ ػفًَز للت دچبر ًبرعبیی للجی خجزاىًؾذُ هی ؽًَذ وِ در ًْبیز ،هٌدز
ثِ ثزٍس ًبرعبیی للجی حبد هیگزدد ٍ ثغشزی دٍثبرُ ثیوبر در ثیوبرعشبى را ثِ دًجبل خَاّذ داؽز.
ّزچٌذ ثزای ًبرعبیی للجی درهبى لطؼی ٍخَد ًذارد ،اهب اهزٍسُ ثب دیؾزفز ّبی درهبًی در سهیٌِ ًبرعبیی للجی ٍ هیذاخیالر سٍدرط
هی سَاى ثب هذیزیز هٌبعت ،ثذسزؽذى ٍ دیؾزفز ثیوبری را ثِ سبخیز اًذاخز ٍ ویفیز سًذگی ایي ثیوبراى را ثْجَد ثخؾیذ .ثیِ طیَر
هثبل ،هزالجز اس ایي ثیوبراى در درهبًگبُ ّبی رٍساًِ ثِ ػٌَاى هَثزسزیي رٍػ درهبًی در دًیب ؽٌبخشِ ؽذُ اعز وِ هی سَاًذ هٌدز ثِ
افشایؼ ویفیز سًذگی ٍ ،وبّؼ هذر ثغشزی ٍ ّشیٌِّبی ثیوبرعشبًی گزدد .در ثغیبری اس وؾَرّبی دیؾزفشِ دًیب ،ثِ هزالجیزّیبی
درهبًی دظ اس سزخیص سَخِ ٍیضُ هیؽَد .در ثغیبری اس ایي وؾَرّب ،درهبًگبُّبی ًبرعبیی للجی وِ سَعا دزعشبراى ادارُ هیؽًَیذ
ارائِ خذهز ٍ هزالجز اس ایي ثیوبراى را در سهیٌِ ّبی هخشلف ثِ ػْذُ دارًذ .ایي در حبلی اعز وِ در وؾَرّبی در حیبل سیَعیؼیِ
فمذاى درهبًگبُّبی ًبرعبیی للجی ٍ ػذم اهىبى آهَسػ هذاٍمٍ ،یشیز ٍ هزالجز صحیح در هٌشل ٍ ،ػذم دعشزعی ثیِ هؾیبٍرُّیبی
سلفٌی یب آًالیي ،هذیزیز ثیوبری ًبرعبیی للجی را دؽَار عبخشِ اعز ٍ اهىبى هؾبّذُ رًٍذ دیؾزفز ثیوبری را ثیزای ویبدر درهیبى
فزاّن ًوی آٍرد .در ًشیدِ ،ثیوبراى ثِ عجت ػذم آگبّی ٍ آهَسػ صحیح ،یب خیلی دیز هزاخؼِ هی وٌٌذ ٍ ثغشزی هی ؽًَذ یب ثِ ػلز
ًبرعبیی حبد خجزاىًؾذُ ،سخز ّبی ثخؼ اٍرصاًظ را اؽغبل هی وٌٌذ وِ ّوِ ایي رخذادّب ًِ سٌْب هغشلشم صزف ٍلز ٍ ّیشییٌیِ
الشصبدی ثزای فزد ،خبًَادُ ٍ خبهؼِ اعز ،ثلىِ در هَالغ ثغشزی طَالًیهذر ،فزد را ثب افشایؼ خطز ثزٍس ػَارض ثیوبرعشبًی هبًیٌیذ
ػفًَزّبی ثیوبرعشبًی ٍ خطبّبی درهبًی هَاخِ هیعبسد (وبًذر2014 ،؛ ثبرعَن ٍ ّوىبراى .)2013 ،دضٍّؼ حبضز ثب ّذف سؼیییي
سبثیز سشریك دیَرسیه داخل ٍریذی ثز هذر ثغشزی افزاد ثب ًبرعبیی للجی اًدبم ؽذ.
مواد و روشها
ایي دضٍّؼ در هزوش آهَسؽی سحمیمبسی ٍ درهبًی للت ٍ ػزٍق ؽْیذ رخبئی سْزاى در عبل ّبی  1325 ٍ 1324اًدبم ؽذ .خیبهیؼیِ
دضٍّؼ ؽبهل ّوِ افزاد ثشرگغبل دچبر ًبرعبیی للجی هشهي هزاخؼِ وٌٌذُ ثِ درهبًگبُ ًبرعبیی للجی در هحیا هَرد دضٍّؼ ثیَدًیذ.
ًوًَِ دضٍّؼ 111 ،فزد دچبر ًبرعبیی للجی ؽبهل  36سى ٍ  75هزد دارای هؼیبرّبی ٍرٍد ثِ هطبلؼِ ثَدًذ .هؼیبرّبی ٍرٍد ثِ هطبلؼِ
ؽبهل اثشال ثِ ًبرعبیی للجی (ثب ّز هیشاى ثزٍى دُ للجی) ،عىًَز در سْزاى ،داؽشي ػالین احشمبى ٍ ،اهىبى هزاخؼِ ّفشگی ثِ ثخیؼ

50

نشريه پرستاري قلب و عروق ،دوره ششم ،شماره  ،1بهار 1931

Cardiovascular Nursing Journal، 6(1)، Spring 2017
ًبرعبیی للجی ثَدًذ .هؼیبرّبی خزٍج ؽبهل وزاسیٌیي ثبالسز اس  4هیلی گزم در دعی لیشز ٍ وٌشزل ػالین ًبرعبیی للجی ثب درهبى دارٍیی
خَراوی ثَد .ثزای خوغآٍری دادُّب اس دزًٍذُ دشؽىی ٍ ًشبیح آسهبیؾگبّی اعشفبدُ ؽذ.
ثیوبراى دظ اس ٍیشیز سَعا یىی اس دشؽىبى هشخصص ًبرعبیی للت ثِ ثخؼ ًبرعبیی للجی هؼزفی هی ؽذًذ ٍ سَعا دزعشبر ثخؼ
دذیزػ هیؽذًذ .فزآیٌذ دذیزػ ؽبهل ثجز ٍیضگیّبی دهَگزافیه ،سبریخچِ ثیوبری ،عبثمِ اًدبم دزٍعیدزّبی هذاخلِای ٍ عبثمیِ
خزاحی (ثب ثجز سبریخ ٍ هحل اًدبم آى) ،اًذاسُ گیزی ٍ ثجز ػالین حیبسی ٍ ٍسى ثَد .در ّز ًَثز درهبى وِ ؽؼ عبػز طَل هیی
وؾیذ ثیوبراى سحز دبیؼ وبهل للجی لزار هی گزفشٌذ ٍ دظ اس ثزلزاری هغیز ٍریذی ٍ ارعبل ًوًَِ خَى ثِ آسهبیؾگبُ سشریك دارٍی
فیَرٍعوبیذ ٍریذی آغبس هیؽذ .سغزّبی آسهبیؾگبّی ؽبهل اًذاسُ گیزی عطح عزهی عذین ،دشبعینً ،یشزٍصى اٍرُ خَى ،وزاسیٌییي،
ٍ دزٍثی سبیخ ًبسزی یَرسیه دذشیذ در ّز ًَثز هزاخؼِ ثَد .طجك دعشَر دشؽه هؼبلح ،فیَرٍعوبیذ ٍریذی اس طزیك دزفیَسر در ثیبسُ
سهبًی ؽؼ عبػشِ سشریك هی ؽذ .سؼییي دٍس دارٍ ثز اعبط ًظز دشؽه ٍ ثب درًظزگزفشي ؽزایا ثیوبر ،هیشاى ادم ریِ ییب اًیذامّیب ٍ
آعیز ثَد .در طَل سشریك ،خذة ٍ دفغ ثیوبر اًذاسُ گیزی ٍ ثجز هیؽذ .در دبیبى ّزًَثز درهبىً ،شیدِ آسهبیؾبر ٍ هیشاى خیذة ٍ
دفغ ثِ دشؽه اطالع دادُ هی ؽذ .درهبى ثب دیَرسیه ٍریذی (ّز ًَثز ،ؽؼ عبػز) ثِ هذر یه عبل اداهِ یبفز .ایي درهبى در هبُ
اٍل ثِ صَرر یه ثبر در ّفشِ ،هبُ دٍم سب ؽؾن ثِ صَرر یه ثبر ّز دٍ ّفشِ ٍ ،هبُ ّفشن سب دٍاسدّن ثِ صَرر یه ثبر در ّز هیبُ
اًدبم ؽذ .در طَل درهبى ثب دیَرسیه ،آهَسػّبیی درثبرُ سغذیِ ،سٌظین دارٍّب ٍ اصالح ؽیَُ سًذگی ثِ ثیوبراى دادُ ؽذ .دادُّیبی
خوغ آٍری ؽذُ ؽبهل ثزٍىدُ ادراریٍ ،سى ،دفؼبر ٍ سؼذاد رٍسّبی ثغشزی ،الىشزٍلیزّب ،ؽبخصّبی ػولىزد ولیِ ٍ هیشاى هیزي
ثَدًذ .دادُّب در ًزمافشار  SPSSهَرد سحلیل آهبری لزار گزفشٌذ.
یافتهها
ٍیضگی ّبی دهَگزافیه ٍ ثبلیٌی ًوًَِ ّبی سحز هطبلؼِ در خذٍل ؽوبرُ  1ارائِ ؽذُاعز .حذالل ٍ حذاوثز خلغیبر درهیبى ،ثیِ
سزسیت 13 ٍ 1 ،خلغِ ثَد .سؼذاد  67ثیوبر ( 5293درصذ) فزایٌذ وبهل درهبى را دریبفز وزدًذ ٍ  35ثیوبر ( 31درصذ) ثِ دلیل داؽیشیي
ادم ٍ ،آعیز ٍ احشمبى حبد ًیبس ثِ ثغشزی در ثیوبرعشبى (سب حذاوثز یه ّفشِ) داؽشٌذّ .وچٌیي 11 ،ثیوبر ( 297درصذ) فَر وزدًذ.
بحث
ّذف ایي دضٍّؼ ثزرعی سبثیز سشریك دیَرسیه داخل ٍریذی ثز هذر ثغشزی افزاد ثب ًبرعبیی للجی ثَد .سین ًبرعبیی للجی ثیب ثیِ-
وبرگیزی یه ؽیَُ خذیذ درهبًی ثزای اٍلیي ثبر در ایزاى ،درهبى ثیوبراى ًبرعبیی للجی را هذیزیز وزدًذ .ثزاعبط ًشبیح ایي هطبلؼیِ،
هیشاى ثغشزی طَالًی هذر ثیوبراى ثِ طزس چؾوگیزی وبّؼ یبفز ،ثِ ٍیضُ در ثیوبراى ثب ًبرعبیی للجی والط  3 ٍ 2ایي سیغیییییز
هحغَط سز ثَد .هَارد اریشوی خطزًبن ،ػَارض ًبخَاعشِ ٍ سغییزار ٍاضح ٍ خطزًبن در عطح الىشزٍلیزّب ٍ ویزاسیییٌیییي عیزم
هؾبّذُ ًؾذ .ایي ًشبیح ًؾبى داد وِ ایي ؽیَُ اعشبًذارد درهبًی هیسَاًذ ثزای گزٍُّبی هخشلف ًبرعبیی للجی اعشفبدُ ؽَد ،سیزا ػلی
رغن سدَیش دٍسّبی هخشلف فیَرٍعوبیذ ،ثزٍس هَارد ّبیذَوبلوی ،اخشالل ػولىزد ولیِ ٍ افشایؼ وزاسیٌیي ثغیبر خشئی ٍ ثیِ صیَرر
گذرا ثَد .ثزاعبط ًشبیح ایي هطبلؼِ ثِ ًظز هی رعذ دٍرُّبی وَسبُ هذر سشریك دیَرسیه رٍؽی ایوي ٍ گشیٌیِ ارخیح ثیز الیبهیز
طَالًیهذر ثیوبر در ثیوبرعشبى هی ثبؽذ .در ایي هطبلؼِ هؾخص ؽذ یىی اس دالیل ثغشزیّبی هىزر ٍ طَالًیهذر ایي ثییویبراى،
ػذم هذیزیز ٍ ًذاؽشي آهَسػ صحیح حیي سزخیص اعز .ایي ثذاى هؼٌی اعز وِ آًْب ثؼذ اس سزخیص ثِ حبل خَد رّب هی ؽًَذ ٍ
آگبّی وبفی درثبرُ ثیوبری خَد ،رصین غذایی ٍ دارٍّبی هصزفی در هٌشل ًذارًذ.
ثخؼ ًبرعبیی للجی هزوش آهَسؽی سحمیمبسی ٍ درهبًی للت ٍ ػزٍق ؽْیذ رخبئی ثب ّذف هذیزیز ٍ عبسهبًذّی ثیوبراى ًیبرعیبییی
للجی افششبح ؽذ سب ػالٍُ ثز درهبى عزدبیی ٍ وَسبُهذر ،ثب آهَسػ در سهیٌِ رصین غذایی ٍ دارٍیی ٍ ایدبد ارسجبط هذاٍم ٍ ًشدییه ثیب
ایي گزٍُ اس ثیوبراى ،اس ثغشزیّبی طَالًیهذر ٍ هزاخؼِّبی هىزر ثِ ثخؼ اٍرصاًظ خلَگیزی ًوبیذّ .ز چٌذ وِ اهىبى ثیزرعیی
وبّؼ ّشیٌِ ّبی ثیوبرعشبًی در ایي هطبلؼِ همذٍر ًجَد ،اهب هطبلؼِ هؾبثِ اًدبم ؽذُ در هزوش دشؽىی ثبی ٍیَ خبى ّبدىیٌشً ،ؾیبى
دٌّذُ وبّؼ  291ثیلیَى دالری ّشیٌِّبی ثیوبرعشبًی در عبل  2015ثَد ٍ ویفیز سًذگی ثِ دلیل وَسبُسز ؽذى هذر ثغیشیزی در
ثیوبرعشبى ثِ هیشاى لبثل سَخْی ثْجَد یبفز (هبوبدیب ٍ ّوىبراى.)2015 ،
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خذٍل ؽوبرُ  :1ثزخی ٍیضگی ّبی دهَگزافیه ٍ ثبلیٌی ًوًَِ ّبی هَرد دضٍّؼ
هتغیر

تعداد (درصد)

هیاًگیي (اًحراف هعیار)

سي (سال)

)16/33( 58/88

برٍى دُ قلبی (درصد)

)9/37( 17/87

ٍزى (کیلَگرم)

)21/90( 76/70

فشارخَى (هیلی هتر جیَُ)
سیستَل

)14/30( 102/30

دیاستَل

)12/01( 74/10

برٍى دُ ادراری (هیلیلیتر)

)1101( 1890

ًیترٍشى اٍرُ خَى (هیلیگرم در دسیلیتر)

)29/80( 45/01
)0/77( 1/73

کرایتیٌیي (هیلیگرم در دسیلیتر)
سدین (هیلیگرم در دسیلیتر)

)4/89( 134/87

پتاسین (هیلیگرم در دسیلیتر)

)0/54( 4/06

هٌیسین

)0/34( 2/11
)9209/91( 8184/97

پرٍبی تایپ ًاتری یَرتیک پپتید (پیکَگرم در هیلیلیتر)
جٌس
زى

)32/4( 36

هرد

)67/6( 75

کالس ًارسایی قلبی
دٍ

)21/6( 24

سِ

)54/1( 60

چْار

)24/3( 27

ًَع اختالل
کاردیَهایَپاتی ایسکویک

)60/4( 67

کاردیَهایَپاتی گشادشًَدُ

)6/3( 7

ًارسایی احتقاًی قلب

)21/6( 24

کاردیَهایَپاتی هحدٍدشًَدُ

)0/9( 1

کاردیَهایَپاتی بعد از زایواى

)2/7( 3

فشارخَى ریَی باال

)1/8( 2

غیرُ

)6/3( 7

ثز اعبط دضٍّؼ هؾبثِ دیگزی وِ سَعا داًؾگبّی در ٍیزصیٌیب در عبل  2016اًدبم ؽذً ،شبیح حبصل اس سشریك دیَرسیه ٍریذی ثِ
هذر  3عبػز ثِ  60ثیوبر ًبرعبیی للجی در یه درهبًگبُ عزدبیی هطوئي ٍ هطلَة گشارػ ؽذ ٍ ایي راّجزد ثِ ػٌَاى خیبییگیشییي
هٌبعت ثزای ثغشزیّبی هىزر ٍ طَالًیهذر ٍ هذیزیز ثْشز ایي ثیوبراى هؼزفی گزدیذ (ثَولی ٍ ّوىبراى.)2016 ،
ًشبیح هطبلؼِ حبضز ًؾبى دٌّذُ سبثیزار ثبلمَُ سزویت درهبى سشریمی عزدبیی ،آهَسػ ّوشهبى ثِ ثیوبر ٍ ّوزاّبى ،سغییز ًگزػ ثیوبر
در هَرد ثیوبری ٍ رػبیز ًىبر آهَسؽی هی ثبؽذ .دریبفز آهَسػ ّبی ضزٍری ،داؽشي آگبّی ًغجز ثِ ثیوبری ٍ عَْلز دعشزعیی
ثِ خذهبر درهبًی ،خطزار ٍ ػَارض ثیوبری را وبّؼ هیدّذ (ریگل ٍ ّوىبراى.)2002 ،
ّزچٌذ وِ رٍػ درهبًی هَرد ثزرعی در ایي دضٍّؼ ثزای ّوِ گزٍُّبی ًبرعبیی للجی اًدبم ؽذ ،اهب ثیوبراى ثب ًبرعبیی للجی والط
ً 4یبس ثِ ثغشزی طَالًیسز ٍ هذاخلِّبی ثیؾشزی چَى سدَیش ایٌَسزٍح داؽشٌذ.
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نتیجه گیری
 اعشیفیبدُ اس اییي.سشریك دیَرسیه ٍریذی در دٍرُ ّبی وَسبُ هذر ثزای درهبى افزاد ثب ًبرعبیی للجی رٍؽی هطلَة ٍ هطوئي اعز
 ثلىِ هَخت رضبیز ثیوبراى اس ایي ؽیَُ درهبًی،رٍػ ًِ سٌْب ثبػث وبّؼ هَارد ثغشزی طَالًیهذر ثیوبراى در ثیوبرعشبى هی ؽَد
 ٍیشیز ٍ آهَسػ هٌظن ثِ ثیوبر ثبػث هیؽَد ؽَاّذ ؽزٍع هزحلِ حبد ًبرعبییی.ٍ وبّؼ اثشال ثِ ػفًَزّبی ثیوبرعشبًی هی گزدد
للجی ٍ احشوبل ٍخین ؽذى ؽزایا ثیوبر وِ ثِ ثغشزی طَالًیهذر ثیوبر در ثیوبرعشبى هی اًدبهذ ثِ صَرر سٍدٌّگبم ؽٌبعبیی ؽَد
.ٍ اس طزیك درهبى صحیح هذیزیز گزدد
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Original Article
The effect of intravenous diuretic therapy on hospitalization of people with heart
failure: A novel therapeutic approach
* Nahideh Rahimi1, BSc
Ahmad Amin2, MD
Behshid Ghadrdoost3, Ph.D Candidate
Abstract
Aim. This study was aimed to examine the effect of intravenous diuretic therapy hospitalization of people
with heart failure patients.
Background. Heart failure is a progressive disease with a long term hospital admission; while having a
standardized protocol can lead to a reduction in hospital costs and adverse effects of hospitalized days.
Method. This clinical trial (without control group) was conducted on 111 heart failure patients who received intravenous diuretic therapy (in 6 hours sessions) for at least one year in heart failure ward. This
treatment was performed once a week in the first month, once in two weeks in the second to sixth month
and once in month in the 7th to 12th month. During the treatment, patients were given training on nutrition,
drug regimen and lifestyle modification. Outcomes included urine output, weight loss, hypokalemia, worsening of renal function, hospitalization and mortality rate.
Findings. The mean age of patients was 58.88±16.33. The minimum dose of prescribed diuretics was 20
mg and the maximum dose was 200 mg. Mean of urine output and weight loss were 1890±1101 ml and
3.04±5.91 kg, respectively. Transient worsening of renal function and hypokalemia occurred in 15 and 20
patients, respectively. During one year period, 31 patients (27.4%) need to be hospitalized.
Conclusion. Short courses of intravenous diuretic therapy in people with heart failure are a safe and effective method that may provide an alternative to hospitalization.
Keywords: Heart failure, Diuretic therapy, Hospitalization, Patient education
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