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 داروها :

درصورت بروز عالئم فشار در قفسه سينه و درد            -

قفسه سينه با انتشار درد به گردن، شانه و دست از             

 نيتروگلسيرين زيرزباني استفاده نماييد.  

هرگز فراموش نکنيد قبل از انجام فعاليتي که آنژين           -

کند مانند: فعاليت ورزشي، باال رفتن از         را تحريک مي  

پله، فعاليت جنسي، قرار گرفتن در سرما و داروهاي           

 تجويز شده مانند نيتروگيليسيرن را مصرف کنيد. 

هاي خود را     هنگام ايجاد درد در قفسه سينه فعاليت        -

فورًا متوقف کرده، بنشينيد يا در بستر استراحت            

کنيد. سررا باالتر قرار داده و تنفس عميق و آرام              

انجام دهيد و داروي نيتروگليسيرين را مصرف نماييد         

 و تا رفع کامل درد استراحت کنيد.

استفاده کنيد و اگر      زيرزبانيدقيقه يک قرص      5هر    -

بار مصرف قرص، درد آنژيني بر طرف نشود و           3پس از   

ترين مرکز    دقيقه ادامه يافت به نزديک       02بيش از   

 اورژانس مراجعه کنيد.

 رژیم غذایی و تغذیه :

چرب و پرفيبر)چربي بايد کمتر از         رژيم غذايي کم  -

 % کل کالري دريافتي را تامين کند(02

 وزن خود را در حد مطلوب نگه داريد.-

اگر اضافه وزن داريد، يک رژيم الغري مناسب و            -

 تاييد شده توسط پزشک بگيريد.
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 در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

 دردي که با داروهاي تجويز شده خوب نشود.

 تنگي نفس يا سرفه به هنگام استراحت

 تهوع

 استفراغ

 اسهال

 تب 

 ها يا ساير جاها  خونريزي از لثه

 تپش قلب يا جا افتادن يک ضربان قلب



 

 سکته قلبی : 

هاي عضالني قلب در اثـر      عبـارت است از مـرگ سلول    

هاي قلب. غالبا    خـون سرخرگ  کـاهش يا توقف جريان     

دهـد. اين بيماري در      سال رخ مي    02در افـراد باالي     

ها نيز   تر است، امـا ميزان بروز آن در خانم         مردان شايع 

 رو به افزايش گذاشته است. 

 عالئم :

 شود شامل:  عالئم در فردي که دچار سکته قلبي مي

 علل شایع :

دنبال داشته باشد ولي با درمان اورژانسي و بستري کردن          

يو(، اکـثـر       سي  هاي  ويژه قلبي)سي      بيمار در بخش مراقبت   

اند بـهـبـود     بيماراني که دچار اولين حمله قلبي خود شده       

هفته فرصت داد تا      8الي    0يابند. پس از رفع خطر بايد          مي

 بهبودي حاصل شود. 

 تشخیص و درمان : 

جهت تشخيص و درمان سکته قلبي پزشـک اقـدامـات            

هاي تشخيصي زير را جهت شما انـجـام       درماني و بررسي  

 دهد:  مي

 نوار قلب -

 اسکن قلب -

ها با اشعه ايکس بــه         برداري از رگ    آنژيوگرافي) عکس    -

 ها(  کمک تزريق ماده حاجب درون آن

 هاي قلبي(  آنزيم  گيري آزمـايـش خـون) انـدازه-

 اکسيژن و داروهاي مختلف -

امکان دارد براي به کـار انداختن قلب نياز به تحـريـک              -

 الکـتريکي وجود داشته باشد.  

ساز، آنژيوپالستي با     جراحي) کارگذاشتن دستگاه ضربان      -

هاي قلبـي     بادکنک کوچک، يا جراحي با پيوند به سرخرگ       

 آسيب ديده در صورت صالحديد پزشک معالج(    


