
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چه زمانی ممکن است دچاردردقفسه سینه شویم؟

 باالرفتن ازپله ها 

 یت یا نارحتیهنگام عصبان 

 کارکردن درهوای بسیارسرد یابسیارگرم 

 غذاخوردن بیش ازحد دریک وعده غذایی 

 استرس عاطفی 

 ورزش سنگین 

 فعالیت جنسی 

 اقدامات تشخیصی الزم:

اکو  -نوار قلب -تست ورزش -آزمایش خون

 آنژیوگرافی -کاردیوگرافی

 درد قلبی چه باید کرد؟هنگام بروز 

که ممکن است  درصورت ابتال به چنین دردی

 باتعریق سرد وحالت تهوع وسبکی سرهمراه باشد

اطالع دهید. دراز بکشید  115سریعا به اورژانس 

عدد  3ودرصورت داشتن قرص زیر زبانی حداکثر

 دقیقه زیر زبان خود بگذارید.   5قرص بالفاصله هر 

 

 

 توصیه های الزم برای بیماران قلبی:

عدم استفاده از غذای حاوی چربی اشباع، -1

 روغن نباتی جامد وکلسترول

کنترل فشارخون باال، سطح کلسترول خون، -2

 قندخون وکنترل وزن

 اجتناب ازدمای خیلی باال یا خیلی پایین -3

 کنترل استرس -4

مصرف پرل نیتروگلیسرین قبل ازفعالیت  -5

 جنسی

درصورت تغغیر خصوصیات درد ویا افزایش  -6

شدت آن ویا افزایش تعداد تکرار آن به پزشک 

 مراجعه نمایید.

 فعالیتها:

فعالیتها رابه تدریج وآهسته شروع کنید طوری -

 که باعث درد قفسه سینه وخستگی نشود.

تحرک وورزش باعث کاهش فشارخون ،تنظیم  -

ن وکاهش قندخون، کاهش چربی خون، کاهش وز

 استرس و... می گردد

قبل تازانجام هرفعالیت که باعث دردقفسه سینه -

 می شود قرص زیرزبانی مصرف کنید.

 

 

 : عزیز بیمار

این پمفلت شامل یک سری مراقبتها وآموزشهای 

ازجانب پرستاری است که امیدواریم بارعایت آن 

شما وحمایت اطرافیانتان زندگی خوبی داشته 

 باشید.

 دردقفسه سینه:

دردقفسه سینه زمانی رخ میدهد که قلب اکسیژن 

مورد نیاز خود رادریافت نمی کند. دردقلبی 

باتغییر وضعیت یا نفس کشیدن فرقی نمیکند وبه 

 صورت ثانیه ای وگذرا نیست.

 شامل :عالئم بالینی:

 احساس درد وسنگینی درقفسه سینه-

 احساس تنگی نفس بادویدن-

 رقفسه سینهاحساس ناراحتی د-

 احساس سوزش یافشاردر قفسه سیبه-

احساس ناراحتی یادرد که ممکن است به بازوها ، -

 پشت،گردن،فک یامعده تیربکشد.

احساس بی حسی وسوزش درشانه ها ،بازوها -

 یامچ دستها

 احساس نارحتی معده-



 

ساعت بعداز غذا خوردن فعالیت بدنی  2-3تا -

 انجام ندهید.

ورزشهایی مثل پیاده روی ،آهسته دویدن وقدم -

زیر نظر پزشک بایدهمه فعالیتها زدن انجام دهید.

 باشد.

هنگام دردقفسه سینه فعالیت خودرا متوقف  -

کنید. سرتان را بالتر کنید ،بنشینید واستراحت 

قرار دهید ونفس عمیق بکشید، اگرپس از سه بار 

مصرف قرص زیرزبانی درد برطرف نشد به 

 اورژانس مراجعه کنید.

 رژیم غذایی:

عامل مهم  3رعایت رژیم غذایی مناسب وقلبی -

چاقی،افزایش فشارخون وکلسترول خون را 

  اصالح می کند.

داری ازخوردن غذای سنگین ،قلیان خود --

 کنید.

غذارا در حجم کم ودفعات زیاد بخورید،از -

 پرخوری وتندخوری خودداری کنید.

 قبل ازسیری ازغذا دست بکشید.-

ازمصرف غذاهای چرب،پرنمک وغذاهای آماده  -

 خودداری کنید.

به جای سرخ کردن ازغذاهای آب پز،کباب -

 کردن وبریان کردن استفاده کنید.

 
 

 

برای جلوگیری ازیبوست وکاهش چربی خون از -

 .میوه جات وسبزیجات استفاده کنید

مصرف قهوه،نوشابه های گازدار،کاکائو ونمک -

 خودرا کم کنید.

بجای نمک از آبلیمو ،آبغوره وسبزیجات معطر -

 استفاده کنید.

 دارودرمانی:

نیتروگلیسرین: این دارو راباید همیشه به همراه -1

داشته باشید تادرصورت ایجاد درد به صورت 

 کنید.زیرزبانی مصرف 

درهنگام استفاده ،قرص را زیرزبان نگه دارید -2

وقبل ازحل شدن قرص، بزاق دهان را نبلعید. به 

محض تسکین درد بقیه قرص را از دهان خارج 

 15ازسرگسجه وغش به مدت کنید.برای جلوگیری 

دقیقه استراحت کنیدوازحمام داغ اجتناب  20تا

 کنید.

ر ودرجای باید قرصهای زیرزبانی را دور از نو-3

سرد نگهداری کنید. نیتروگلیسرین میتواند به 

صورت اسپری وکپسول، برچسب وپماد پوستی 

 باشد.

 برونرسودارث  منبع:

 باآرزوی سالمتی وبهبودی برای شما
 
 
 

 بسمه تعالی

 

 گلستاندانشگاه علوم پزشکی 

 بیمارستان فاطمه الزهرا)س( مینودشت

آموزش مراقبت 

 دردقفسه سینهدر

 

 آموزش به بیمارواحد

 بیمارستان برکت فاطمه الزهرا )س( مینودشت


