
 

 درد قلبی

 بخش  داخلی 

 بازنگری سوم—واحد آموزش سالمت 

، درهدوای  از تماس با آب و هوای سرد خودداری کنید -5

 سرد با شال گردن روی دهان و بینی خود را بپوشانی .

تدر را   درمقابل باد حرکت نکنی  و درهوای سرد آهسدهد 

 بروی  و درزمسهان لباس گرمهری بپوشی .

در صورت مصرف قرص زیر زبانی،  آن را  هدمدید د   -6

 همرا  خود داشه  باشی  . 

  همی   قرص تاز  مصرف کنی  زیرا این قرص در عرض

 ما  اثر خود را از دست می ده . 3-6

  قرص را درشی   تیر  یا درب بسدهد  و یدای سدرد

 وخ ک نگه اری کنی . 

  ظرف قرص خیلی نزدیک ب ن نباش ، زیرا دمای بد ن

 باعث بی اثر ش ن آن می شود.

  اگر قرص تاز  باش  هنگا  مصرف احساس سوزش زیدر

زبان می کنی . درهنگام اسهفاد ، قرص را زیر زبان نگ  

 داری  و قبل از حل ش ن قرص، بزاق دهان را نبلعی . 

   ب  محض تسکین درد بقی  قرص را از دهدان خدار

 کنی .

  02-  55برای یلوگیری از سرگیج  و غش ب  مد ت 

 دقیق  اسهراحت کنی  و از حمام داغ ایهناب کنی .

  قبل از انجام هر فعالیهی ک  باعث درد قفس  سین  مدی

 شود قرص زیرزبانی مصرف کنی .

در اول پاییز با پزشک خود در مورد تزریق واکسن آنفوالنزا  -7

 م ورت نمائی .

 توجه:

هنگام ایجاد درد در قفسه سینه فعالیت خود را فورا  

 متوقف کنید، بنشینید و استراحت کنید، 

 سرتان را باالتر قرار دهید و تنفس عمیق انجام دهید، 

 5اگر پس از سه بار مصرف قرص زیرزبانی به فاصله

    دقیقه درد برطرف نشد به اورژانس مراجعه کنید.

 آدرس وبسایت : 

Www.Bohlool.gmu.ac.ir 
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 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 55853255155تلفن: 

  8811: 8بخش  داخلی 



 آنژین قلبی چیست؟                                             

آنژین یا درد قلبی احساس درد یا ناراحهی در قفس  سین  مدی 

باش  و زمانی رخ می ده  ک  قلب شما اکسیژن مورد نیاز خود 

را دریافت نمی کن . با گذشت زمان سرخرگ هدای کدروندری 

تامین کنن   خون مورد نیاز قلب شما ممکدن اسدت در اثدر 

رسوب چربی، و سایر مواد دچار انس اد شون .  اگر یک یا تع اد 

بی هری سرخرگ  دچار انس اد شون ، خون ب  مقد ار کدافدی 

نمی توان  یریان پی ا کن  و ممکن است شما احساس درد یدا 

 ناراحهی در قفس  سین  نمایی .

 چه زمانی ممکن است دچار آنژین قلبی شوید ؟

 باال رفهن از پل  ها                                                 

 احساس ناراحهی یا عصبانیت                                      

 کارکردن در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم                                      

 غذا خوردن بیش از ح  در یک وع   غذایی                           

 رابط  ینسی

 ورزش

 آنژین قلبی به چه شکلی احساس میشود : 

 آنژین قلبی اغلب برای چن  دقیق  ب  طول می انجام . 

 احساس درد و سنگینی درقفس  سین                          

 احساس تنگی نفس )دشواری در تنفس(                                                             

 احساس سوزش یاف ار در قفس  سین                               

ناراحهی و دردی ک  ب  بازوها، پ ت، گردن، فک یا مع   تیر  

 بک         

 .احساس بی حسی و سوزش در شان  ها ، بازوها یا مچ دست

 احساس ناراحهی مع                 

 تشخیص:

با بررسی تظاهرات بالینی درد ،شرح حال بیمار، گرفدهدن ندوار 

قلب آزمای ات خونی، تست ورزش ، اسکن قلب وآنژیدوگدرافدی 

 عروق قلب می باش .

 درمان:

اه اف درمانی شامل بهبودی از حمل  حاد و یدلدوگدیدری از 

 حمالت بع ی برای کاهش خطر بروز سکه  قلبی میباش . 

 درمان معموال ب  دو صورت طبی ویراحی انجام می شود. 

درمان طبی شامل مصرف دارویی وکنهرل عوامل خطر افدریدن 

است و درمان یراحی شامل گذاشهن اسهنت و پیدوند  عدروق 

 قلب می باش .

 نکات آموزشی

بیمار بای  عوامل ایجاد کنن   درد را ب ناس  مانن :  پرخوری ، 

 عصبانیت ، فعالیت ب نی  وآن ها را تع یل نمایی .                                        

 فعالیت )تحرک(                                                      -5

  ،تحرک و ورزش باعث کاهش ف ار خون، تنظیم قند خدون

  کاهش چربی خون، کاهش وزن، کاهش اسهرس می شود. 

  فعالیت ها را ب  ت ریج و آهسه  شروع کنی  طوری ک  باعث

 درد قفس  سین ، تنگی نفس و خسهگی ن ود                    

  برای انجام کارها عجل  نکنی  و بین فعالیت ها اسدهدراحدت

                                                                   داشه  باشی 

  می توانی  ورزش هایی مثل پیاد  روی، آهسه  دوی ن، ق م

زدن را انجام دهی  ولی در حین فعالیت ندبدض خدود را 

 .کنهرل کنی  و هم  فعالیت ها زیر نظر پزشک باش 

   بههراست ب  یای باال رفهن از پل  از آسانسدوراسدهدفداد

 کنی   

   ،  دور  های مخهصراسهراحت درطول روز داشه  باشدید

 زود بخوابی  و زمان اسهراحت شما طوالنی تر باش .

 : تغذیه  -2

  اگر افزایش وزن داری  وزن خود را کاهش دهی  کدمدهدر

 غذا بخوری  

  از مصددرف غددذاهددای چددرب، پددرنددمددک، غددذاهددای

سوسیس و پیهزا( غذاهای نفاخ وپر نمک ومصدرف )آماد  

 کافئین وقهو  واسهعمال دخانیات  خودداری کنی .

  ، غذا را در حجم کم و دفعات زیاد بخوری 

   از پرخوری و تن خوری خودداری کنی 

 . قبل از احساس سیری از غذا دست بک ی 

 0 ساعت بع  از خوردن غذا فعالیت بد ندی اندجدام  3تا

 ن هی  .                                                              

  ب  یای سرخ کردن غذا از کباب کردن، بریان کردن و یا

 آب پز کردن اسهفاد   کنی 

  مصرف غذاهای پرفیبر مانن  میو  ها وسبزیجات و نانهای

سبوس دار ن  تنها از یبوست یلوگیری می کن  ،  بلکد  

  .تع اد و ش ت حمالت آنژین ص ری را کاهش می ده 

 

 را حهی اگر عالمت بالینی ن اری ، مصرف کنی .داروها -3

 ایهناب کنی .از استرس -4
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