
 .حداقل امكان از قرار گرفتن در آب و هواي سرد پرهيز نماييد�

 
هـاي  ورزش  و  هايي كه به تالش زياد احتياج دارنـد از انجام فعاليت�

 .ناگهاني و ايزو متريك خودداري نماييد

 
 .در صورت امكان و حتي المقدور افزايش وزن نداشته باشيد�

 
در تمامي اوقات قرص هاي زيرزباني نتيروگلسيرين را همراه خـود    �

 .داشته باشيد

 
 .از غذاهاي سبك و وعده هاي زياد اما با حجم كم استفاده نماييد�

 
از خوردن غذاهاي پر چرب سرخ كرده و آماده و در ضمن پرخـوري  �

 .پرهيز نماييد

 
استعمال دخانيات را متوقف كنيد و از بودن با يك فرد سيگاري در   �

 . يك اتاق پرهيز نماييد

 

 

 : تهيه و تنظيم

 ) POST.CCU.Aبخش(مريم عسگري  -فاطمه اسماعيلي

 

 

 

 آنژين صدري

 روابط عمومي و انتشارات بيمارستان آتيه: طراحي و  چاپ

شهرك غرب، تقاطع بلوار فرحزادي و شهيد دادمان : آدرس 

 بيمارستان آتيه



 درمان  �

 درمان دارويي  •

 كنترل عوامل خطر آفرين •

 

 

 در صورت شروع حمله آنژين صدري

 :اقدام نماييد ترتيب به 
 

. هاي خود را متوقف كنيد و بنشينيد يا دراز بـكـشـيـد      كليه فعاليت�
قرص زير زباني نيترو گلسيرين را سريعاً زير زبان قرار داده و تا قـطـع     

 .كامل درد استراحت كنيد

 

بـه    و  در زمان درد فقط تا سه عدد قرص زيرزباني نيترو گلسيـريـن  �
اگر درد كاهـش  .  فاصله هر پنج دقيقه به صورت زيرزباني استفاده كنيد

نيافت سريعاً بايد به نزديكترين مركز درماني مراجعه نماييد خطر سكته 
 .قلبي وجود دارد

 

داروهاي تجويز شده توسط پزشك را حتي اگر هيچ عالمت بالينـي  �
 .نداشته باشيد حتماً مصرف كنيد

 
 .از مصرف خودسرانه داروها بدون نسخه پزشك خودداري كنيد�

 

 .استرس اجتناب نماييدهاي پراز برخورد با وضعيت�

 
 .بهتر است از آسانسور بجاي پله استفاده كنيد�

 
 .بين كار و فعاليت در فواصل مناسب استراحت كنيد�

 دوره هاي مختصر استراحت در طول 

 .روز داشته باشيد

 

 برنامه و ميزان فعاليت هاي روزانه�

 در حدي باشد كه باعث درد قفسه سينه  

 .يا تنگي نفس و خستگي نشود
 

 

 آنژين صدري �

آنژين صدري يك احساس ناراحتي در قفسه سينه است اين نـاراحـتـي    
نوع  يا هر ممكن است به صورت درد، سوزش، احساس فشار، خستگي و

جريـان    بودن  حالت ناخوشايند ديگر رخ دهد كه معموالًٌ به علت ناكافي
 .خون عروق خونرساني كننده قلب به عضله قلب ايجاد مي شود

 

 ويژگي هاي آنژين صدري �

 : محل ناراحتي

در   درد  زيـرا   تواند با انگشت خود محل درد را نشان دهـد فرد مبتال نمي
 .يك منطقه مانند نيمه چپ قفسه صدري منتشر شده است

 : مدت ناراحتي

دقيقه است و در طي اين مدت چنان چه فرد به استـراحـت    3-5حدود 
گلسيرين نيترو  قرص  به  درد  رود، همچنين اينبپردازد ناراحتي از بين مي

 .دقيقه طول مي كشد 10جواب مي دهد و به ندرت بيش از 

 : عوامل ايجاد كننده

هاي يا هيجان  بدنيفعاليت   عاملي كه سبب افزايش كار قلب شود مانندهر 
بروز آنژين قلبي   و  بيش از حد، سبب افزايش نياز عضله قلب به اكسيژن

 . مي شود

 

 علت  �

وقتي عروق خونرساني كننده عضله قلب تنگ و مسدود مي شود عضله 
قلب قادر به تامين خون الزم نمي باشد در نتيجه ميزان اكسيژن عضله 

دچـار   هاي عضله قلبقلب براي رفع نياز متابرميك كافي نبوده و سلول
 . شوندمي) خونرساني ناكافي(ايسكمي 

 

 تشخيص �

تشـخـيـص      اغلب با بررسي تظاهرات باليني و شرح حال دقيق بيماري
 :بررسي هاي تشخيصي ديگر عبارتند از. داده مي شود

 گرفتن نوار قلب -1 

 تست ورزش -2 

 اسكن ايزوتوپ -3 

 اكوكارديوگرافي -4 

 آنژيوگرافي شريان كرونري  -5 

 

 


