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 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

 .شود  مي 
     اگر قرص تازه باشد بعد از قرار گرفتن زيرر

زبان احساس سروز  زيرر زبران اير راد            

 . كند مي

 هايي كه سبب درد آنرييرن        قبل از فعاليت

شود ، مانند باال رفرترن از ه ره بررا             مي

ج وگير  از درد از قرص نيتروگ ريرسرريرن     

 .استفاده كنيد 

 :درصورت ایجاد درد، به روش زیر عمل كنید 

ها  خود را متوقف كنريرد و      بايد ك يه فعاليت(  ۱

بنشينيد و قرص نيتروگ يسرين را سريعاً زير زبران  

 . قرار دهيد و تا قطع كامل درد استراحت كنيد 

برا  تسريع در شروع اثرر در مروارد شرديرد           (  2

توان قرص را زير دندان خرد كرد ، از ب ع براا    مي

در صرور  امرنران بررا             . بايد خوددار  شود   

ج وگير  از كاهش فشارخرون وعرعريرتري دراز          

 .بنشيد 

قررص را بره        2 توانيد تا شما در موقع درد مي(  ۳

اگرر  .  دقيقه زير زباني مصرف كنيد    ۵ -۱۱فاص ه 

 . درد كاهش نيافت به اورژانس مراجعه كنيد 

: كررانرراگ ترر رراررران برريررمررارسررترران                 *
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  ها  سربرا انر ران        قبل از كار و غذا ورز
 .دهيد 

  استعماگ دخانيا  را قطع كنيد. 

      داروها  ت ويا شده توسط هاشا را حرتري
 .اگر هيچ عالمتي نداشته باشيد مصرف كنيد 

 ها  هر استرس اجتنرا    از برخورد با وععيت
ها  آران  كنيد و در مواقع عصبانيت از تننيا

 .ساز  استفاده كنيد 
  دقيقه در روز 5۵هياده رو   نيم ساعت تا 
      حتي االمنان از برخورد با آ  و هروا  سررد

 :خوددار  كنيد و به ننا  زير توجه كنيد 
برا  گرن كردن در آ  و هوا  بسيار سرد برا   .۱

 .شاگ گردن رو  دهان و بيني را بپوشانيد 
در مقابل باد حركت نننيد و در هروا  سررد      .2

 . آهسته حركت كنيد
اگر شما قرص نیتروگلیسرین مصرف مي كنید موارد زیر را به یاد 

 :داشته باشید 

  در تمامي اوقا  قرص نيتروگ يسرين را همراه

 .داشته باشيد 

         هميشه از قرص تازه استفاده كنريرد ، زيررا
ماه اثر خود را از دسرت   ۳ -۶قرص در عرض 

دهد و هميشه در شيشه تيره رنگ با در   مي
 .بسته ناهدار  شود 

      ظرف قرص را خي ي به بدن ناديا نرنرنريرد
 زيرا دما  بدن باعث بي اثر شدن آن 
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( زور زدن  ) استفاده كنيد ، كه نه تنها از يبروسرت     

كند ، ب نه تعداد و شرد  حرمرال          ج وگير  مي

همچنين سطح ك سترروگ  .  دهد  آنيين را كاهش مي

وهررهريرا    .  و تر  گ يسريد را كاهش مري دهرد         

گوشت و لربرنريرا      ) ها  اشباع شده ازمصرف چربي

 ( .هرچربي

  نکته های آموزشي در مورد بیماری

 تعدیل فعالیت های روزانه  

   مياان فعاليت روزانه در حد  باشد كه باعرث
درد قفسه سينه و تناي نفس و خسرتراري      

 . نشود 

              بين كار و فعاليرت در فرواصرل مرنراسرب
ها  مختصر استراحرت   دوره.  استراحت كنيد

در طوگ روز داشته باشيد، زود بخروابريرد و      
 .زمان استراحت طوالني داشته باشيد 

 هايي كه به تال  زياداحتياج  از ان ان فعاليت
ها  اياومتريا خروددار      دارد مانند ورز 

 .كنيد 

     بهتر است به جا  ه ه از آسانسور اسرترفراده
 .كنيد 

 (گاها)  در تنفس  مشنل  بروز ناگهاني  

 سوءهاعمه  مشابه  صدر   درد قفسه  

 در گردن  خفاي  حالت  

 هرا، يرا        ، دندان آرواره  به  كه  صدر   درد قفسه

 كشد يا فا تير مي  گو 

 بازو  صدر    ، درد در قفسه ، كرختي  سنايني ،

  مرعرمرواًل در سرمرت         ) ،   ، دست ، آرنج ، شانه 

  دو كتف  درد در بين( چپ  

 عوامل خطر آفرین

/ سرن براال       :  بعضي عوامل خطرساز هيدايش آ نيين 

/ يراسسراري      /  جنسيت با درصد باال  بروز در مردان 

/ مصرف دخرانريرا       /  ديابت / خانوادگي آنيين  سابقه

/ فشار خون براال         ( / هايپرك سترومي)ك ستروگ باال

اسرتررس          /  كمي تحرک و فعالريرت بردنري         /  چاقي 

 . مي باشد 

 اصول تغذیه ای

از هر خور  هرهيا و از مصرف كافريريرن خروددار        

كساني كه افاايش وزن دارند بايد وزن خرود    .   كنيد 

 از رژيم غذايي هرفيبر و سباي ا  . را كم كنند 

آنيين صدر  نوعي بيمار  است كه در اثر نرسيردن  

( ترنراري   ) اكسيين به عضال  ق ب به ع ت گرفتاي 

اين بيرمرار    .  شريان ها  كرونر  به وجود مي آيد 

باعث درد  شديد و تدري ي در قسرمرت هرايريرن        

اين درد گاهري بره     .  استخوان جناغ سينه مي شود 

به نردر     )  قسمت ها  ديار بدن مانند دست چپ 

شانه   چپ، فا، دندانرهرا، گرردن،      (  دست راست 

 .هشت و حتي به شنم انتشار هيدا مي كند 

شريان كرونر  چپ و شريان كرونر  راست وظيفره   

. رسانيدن خون به عضال  ق ب را به عهرده دارنرد       

خون به عضال  ق ب اكسيين و غذا مي رساند؛ امرا    

اگر خون و متعاقبا اكسيين به اندازه   كرافري بره        

عضال  ق ب نرسد مانند افراد  كه شريان كررونرر     

آنها بيمار است يا فشار خون باال دارند فررد دچرار       

 . درد  در جناغ سينه مي شود 

 عالیم

 فشرار ، يرا        شدن  ، فشرده گرفتاي   احساس ،

  صدر   درد در قفسه


