
 راهنمای خود مراقبتی آنژين صدری

احساس درد و ناراحتی در قفسه سينه می باشد و زمانی رخ می دهد که قلب اکسيژن مورد نياز خود را   آنژين صدری چيست؟

عضله قلب مانند سایر نقاط بدن برای سالم ماندن و فعاليت بهتر و دریافت غذا نياز به خون رسانی و اکسيژن . دریافت نمی کند

 )کرونری(نهای کرونری انجام می شود به هر علتی که شریانهای قلبی دارد که این عمل توسط رگهای موجود در قلب به نام شریا

خون کافی دریافت نکنند خون رسانی به عضله قلب کم شده غذا و اکسيژن کافی به آن نمی رسد و فرد دچار درد قلبی می شود 

 .که به این درد آنژین صدری می گویند

 علت آنژين صدری چيست؟  

  تصلب شرایين(در اثر رسوب چربی و سایر مواد در دیواره آنها  )نریکرو(تنگ شدن شریانهای قلبی( 

 نامنظم بودن ضربان قلب و آریتمی های قلبی 

  کم خونی 

  انقباض و یا اسپاسم شریانهای کرونر که به نوبه خود باعث کاهش  =تنگ شدن(بيماری شریانهای کرونر، فشردگی

 خونرسانی به قلب می شود 

 به آنژين صدری چيست؟ الر ابتعوامل افزايش دهنده خط

 الفشارخون با 

 (الکلسترول با) الچربی خون با 

  (دیابت)مرض قند  

  نداشتن تحرک و ورزش منظم 

  مصرف سيگار 

  چاقی 

  خوردن زیاده از حد نمک وچربی 

  سال 06مردان باالی 

 یائسگی در زنان 

 انحراف خون به سمت معده و نرسيدن خون کافی به قلب )وعده های سنگين غذا(  

 قرار گرفتن در معرض سرما تنگ شدن عروق کرونر شده 

 استرس ، اضطراب و عصبانيت و هر گونه فعاليت هيجانی 

 سابقه خانوادگی بيماری قلبی 

 انجام فعاليت و ورزش سنگين 

  ئم و نشانه ای آنژين صدری چيست؟الع



  صورت له کننده، فشار دهنده است از نظر اغلب افراد شدت آن به حدی است که قبالً مانند آن را درد در قفسه سينه به

  .تجربه نکرده اند

  غالباً درد فقط محدود به منطقه قلب نيست و به گردن، فک و شانه ها، بازوها، مچ دست، انگشتان چهارم و پنجم دست

 تير می کشد ولی با استراحت و یا با مصرف قرص زیر زبانی بهبود می یابد (خصوص دست چپب)

 مدت زمان درد نهایتاً سه تا پنج دقيقه می باشد 

 ئمی مانند سختی در نفس کشيدن، کوتاه شدن نفس، رنگ پریدگی، عرق سرد، گيجی، الوه بر درد ممکن است عالع

  .اس خفگی شدید نيز وجود داشته باشدطپش قلب، تهوع و استفراغ؛ اضطراب، سوء هاضمه، احس

 ممکن است به دليل درگيری گيرنده های عصبی احساس درد کاهش یابد: در افراد دیابتی 

 گاهی حمله های آنژین صدری در سالمندان بدون درد و  .مت تنگی نفس وجود داردالدر افراد سالمند آنژین صدری با ع

 همراه با ضعف و بی حالی بروز می کند

 تشخيص داده ميشود؟ نهچگوی صدرآنژن 

ئم و نشانه های مشاهده شده و انجام آزمایشات خون و نوار قلب و تست ورزش و انجام آنژیوگرافی قلبی تشخيص البا توجه و ع 

 .داده می شود

 راههای پيشگيری از آنژين صدری 

 سيگار نکشيد و از افراد سيگاری دوری کنيد.  

 بودن فشار خون آن را درمان کنيد الدر صورت با.  

 از رژیم کم نمک و کم چرب استفاده کنيد 

  دقيقه در بيشتر یا تمامی روزهای هفته ورزش کنيد 06دست کم. 

 وزن خود را در سطح سالمی حفظ نمایيد 

 قات نمایيدالپزشک خود را به شکل منظم م 

 داروهای خود را درست مطابق دستور پزشک مصرف نمایيد 

 هستيد قند خون را کنترل کنيد (دیابت)به مرض قند  التاگر مب 

 از عوامل فيزیکی و عاطفی استرس زا دوری کنيد.  

 ئم هشدار دهنده حمله قلبی را بياموزیمالع 

 

 ؟ درد قلبی برايم پيش می آيد چيست به عوارضی در صورت عدم توجه

  (انفارکتوس ميوکارد)سکته قلبی 

  (آریتمی)نامنظمی ضربان قلب 



 ( نارسایی قلب)ل کار قلب الاخت 

 مرگ ناگهانی 

 مراقبت در مدد جوی مبتال به آنژين صدری

 حتماً بين فعاليت و استراحت خود تعادل برقرار کنيد 

 عاليت روزانه تان منظم و تا حدی باشد که موجب ایجاد درد در قفسه سينه، تنگی نفس و خستگی شما نشودف.  

  بپرهيزیداز ورزشهای سنگين و ناگهانی.  

 تا حد امکان فعاليت هایتان را سبک کنيد مثال به جای پله از آسانسور استفاده نمایيد.  

 ما بين فعاليت های خود دوره های استراحت بگنجانيد.  

  از ورزش کردن بعد از وعده غذا، در هنگام آشفتگی و اضطراب و روزهای مه آلود بسيار گرم و به خصوص در هوای سرد

 .نيدخودداری ک

  حتماً در زمستان نکات ذيل را رعايت نماييد

 با شال گردن روی دهان و بينی تان را بپوشانيد  

 از لباس گرم استفاده کنيد 

  در مقابل باد حرکت نکنيد 

 در هوای سرد آهسته حرکت کنيد و زودتر خود را به منزل برسانيد  

 هرگز سيگار نکشيد و درمعرض دود سيگار قرار نداشته باشيد.  

  :در مورد مصرف داروها به نکات زیر توجه کنيد

 .به یاد داشته باشيد که دارو شما مخصوص خود شماست و هرگز به دوستان و آشنایانی که بيماری مشابه دارند توصيه نکنيد

  باعث بپرهيزید چون می تواند  )قطره های ضداحتقان بينی و غيره -غریالداروی )از مصرف خودسرانه داروهایی نظير

 افزایش ضربان قلب و فشارخون شود

  داروها را منظم مصرف کرده خودسرانه آن را قطع نکنيد 

 رالعمل استفاده از قرص زیرزبانی هنگام دردودست .قرص زیرزبانی همواره با خود داشته باشيد 

 کامل درد استراحت مطلق  ر زبانتان بگذارید و تا قطعیتمام فعاليتهایتان را متوقف کرده، بنشينيد و اولين قرص را ز

 .داشته باشيد

 بعد از گذاشتن قرص زیر زبانی صبر کنيد تا خوب حل شود و بزاق را کمی نگهدارید بعد آنرا قورت دهيد.  

 دراز بکشيد، سعی کنيد ذهنتان آزاد باشد و هيچ استرسی به خود وارد نکنيد. 

 را استفاده نمایيد پنج تا ده دقيقه صبر کنيد، اگر دردتان کمتر نشد دومين قرص 



  چنانچه بعد از ده دقيقه دردتان تسکين نيافت، سومين قرص را زیر زبانتان گذاشته و به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه

  .نمایيد

 ماه قابل استفاده هستند0قرصهای زیرزبانی تا.  

 قرصها را در جای خشک و خنک و در شيشه تيره رنگ نگهداری کنيد 

 سنگين و شرکت در موقعيت های هيجانی یک قرص زیر زبانتان بگذارید قبل از فعاليت های 

 اگر اضافه وزن دارید با یک برنامه صحيح غذایی اقدام به کاهش وزن نمایيد: وزنتان را بطور منظم کنترل کنيد 

  نکات قابل توجه در مورد رژيم غذايی

  را رعایت نمایيد (کم کالری، کم چرب و با فيبر زیاد)رژیم غذایی. 

  هرگز پرخوری نکنيد، می توانيد حجم غذا کمتری را در وعده های بيشتر دريافت کنيد و ميان وعده ها را بين وعده های

 اصلی بگنجائيد

 ساعت فعاليت بدنی نداشته باشيد2بعد از صرف غذا مدت کوتاهی استراحت کنيد و تا. غذاهای نفاخ مصرف نکنيد.  

 خودداری کني (هقهو)نگ و نوشيدنی های حاوی کافئين از نوشيدن چای پرر 

 را در برنامه غذايی تان بگنجانيد چون فيبر باعث کاهش (... پرفيبر سبزيجات و ميوه ها مانند شويد، هويج و سيب  )رژيم

زور زدن حين اجابت مزاج و احتمال يبوست و ساير ناراحتی های روده ای می شود ضمناً سطح چربيهای مضر خون 

  . ت آنژين می کاهدالرا کم کرده و از شدت حم(کلسترول و تری گليسريد)

  تمام عواملی را که احتمال می دهيد روبرو شدن با آنها در شما موجب شروع درد می شود، شناسايی کرده و از مواجهه با

 .آنها بپرهيزد

 •مه ريزی داشته باشيددر انجام کارها عجله نکنيد و برای کارهايتان برنا. استرس نداشته باشيد.  

 اگر سابقه مشکل روانی، اضطراب داريد حتماً به روانشناس مراجعه کنيد.  

  مراجعه کنيد (مشاور، پزشک، پرستار(در مواقع تنش زا به نزديکترين مرکز درمانی 

  در چه مواردی باید حتماً به پزشک مراجعه کنید؟

 دردها، تعدادش بيش از حد معمول شود 

 .  فعاليت هم بروز کندبدون 

  با استراحت تسکين نيابد 

  دقيقه طول بکشد 5با داروی زيرزبانی برطرف نشود بيش از 


