َّالؾبفی

ػٌَاى عٌس :بیواریْای ضایع

ٍاحذ آهَزش

زارای گَاّیٌبهِ اعشبًسارز ایشٍ 1001
زر هسیزیز ویفیز ٍ زرػِ یه ػبلی ارسؽیبثی
ؽوبرُ عٌس :ف7530

ؽوبرُ ثبسًگزی1 :

سبرید اثالؽ1313/7/30 :

سبرید آذزیي ثبسًگزی1313/7/30:

بیواریْای ضایع
قلب ٍ عرٍق
بخص خَاّراى
تْیِ کٌٌذُ:
هرین غالم ًاٍی – کارضٌاس ٍاحذ آهَزش
تٌظین ٍ ّواٌّگی :
سَپرٍایسرآهَزضی-حسیي حصاری ًژاد

سبرید ثبسًگزی ثؼسی1314/7/30 :

َّالؾبفی

ػٌَاى عٌس :بیواریْای ضایع

ٍاحذ آهَزش

زارای گَاّیٌبهِ اعشبًسارز ایشٍ 1001
زر هسیزیز ویفیز ٍ زرػِ یه ػبلی ارسؽیبثی
ؽوبرُ عٌس :ف7530

ؽوبرُ ثبسًگزی1 :

سبرید اثالؽ1313/7/30 :

سبرید آذزیي ثبسًگزی1313/7/30:

سبرید ثبسًگزی ثؼسی1314/7/30 :

آًژیي صذری ًاپایذار U/A
تعریف:
آًضیي صسری ثِ ػلز وبّؼ ػزظِ ذَى ثِ ػعلِ للت ٍ افشایؼ ًیبس ػعلِ للت ثِ ذَى ٍ اوغیضى ایؼبز هی
گززز .زر ایي آًضیي الگَی زرز سغییز وززُ ٍ زر حبل ثسسز ؽسى اعز .ثِ ؼَریىِ زر حبلز اعشزاحز ّن ایؼبز هی
گززز .اس ایؼبز ایي ًَع آًضیي ووشز اس  60رٍس گذؽشِ ٍ ثِ زلیل ایٌىِ ثِ زارٍزرهبًی ػَاة ًوی زّس ًیبس ثِ
ثغشزی زر  CCUهی ثبؽس.
عَاهل ایجاد کٌٌذُ:
ؽبیؼشزیي ػلز آى آسزٍاعىلزٍس هی ثبؽس.
تظاّرات بالیٌی:
اٍلیي ػالهز ایغىوی زرز لفغِ عیٌِ اعز.
تذابیر پرستاری:
 آهَسػ ثیوبر زر هَرز حذف ػَاهل لبثل سؼسیل زر سًسگی ( عیگبر وؾیسى ٍ )....
 دزّیش اس دزذَری ،اعشزط ٍ فؼبلیز ثیؼ اس حس ٍ سٍر سزى ( هبًَر ٍالغبلَا ،دبرٍ سزى)
 اػشٌبة اس راُ رفشي زر همبثل عزهب ٍ دزیسى زر اعشرز آة ید
 سؾَیك ثیوبر ثِ وبّؼ ٍسى
 ثزرعی ػَارض هْن ًیشزاسْب ًظیز ّیذَسبًغیَى ،سبویىبرزی ،فالؽیٌگ ٍ عززرزّب.
 عززرز زر ثیوبری وِ ًیشزاسْب را اعشفبزُ هی وٌٌس هَلشی اعز ٍ دظ اس هسسی ثِ ایي ػبرظِ همبٍم هی
ؽَز.
 زر صَرر اعشفبزُ اس  TNGسشریمی ،زارٍ ثبیس زاذل  100عی عی عزم زر هیىزٍعز حل ؽسُ ٍ ثب
وٌشزل فؾبر ٍ هحبعجِ سؼساز لؽزار سؼَیش ؽَز.
 زر صَرسی وِ فؾبر ثیوبر ووشز اس  10هیلی هشز ػیَُ ثبؽس هصزف زارٍ لؽغ هی گززز.
 آهَسػ ثِ ثیوبر زر هَرز ػسم لؽغ زارٍّبی للجی ثسٍى اػبسُ دشؽه ( ذؽز عىشِ للجی ٍػَز زارز)

َّالؾبفی

ػٌَاى عٌس :بیواریْای ضایع

ٍاحذ آهَزش

زارای گَاّیٌبهِ اعشبًسارز ایشٍ 1001
زر هسیزیز ویفیز ٍ زرػِ یه ػبلی ارسؽیبثی
ؽوبرُ عٌس :ف7530

ؽوبرُ ثبسًگزی1 :

سبرید اثالؽ1313/7/30 :

سبرید آذزیي ثبسًگزی1313/7/30:

سبرید ثبسًگزی ثؼسی1314/7/30 :

 وٌشزل ػَارض ولغین وبًبل ثلَوزّب ًظیز یجَعزّ ،یذَسبًغیَى ،گیؼی ،ازم ،اؽشْب  ،عززرز ٍ
ثزافزٍذشگی.

ًارسایی احتقاًی قلب CHD
تعریف:
ًبرعبیی احشمبًی للجی عٌسرهی اعز وِ سَعػ سظبّزار افشایؼ حؼن ذَى ،دزفیَصى ًبوبفی ثبفشی ٍ وبّؼ
سحول فؼبلیز هؾرص هی ؽَز.
عَاهل ایجاد کٌٌذُ:
 دزثبری غیز ؼجیؼی للت هبًٌس اذشالالر زریچِ ای للت
 اذشالالر عبذشبری هیَوبرز ًظیز اًفبروشَط هیَوبرز ٍ وبرزیَدبسی
 اذشالالر ریشن ٍ اذشالالر ّسایشی للت ًظیز زیظ ریشوی ّب ٍ ثلَن ّب
ٍ ظؼیز یب ثیوبری وِ ثبػض هحسٍز ؽسى دزؽسگی ثؽي ّب هی ؽَز
تظاّرات بالیٌی:
ًبرعبیی للت چخ -زیغشزط سٌفظ ،عزفِ ،ذلػ وف آلَز ،ارسَدٌِ ،سٌگی ًفظ حولِ ای ؽجبًِ،الگَی سٌفغی
ؽبیي اعشَوظّ ،یذَوغی هغشی ،سبویىبرزی ،اًمجبظبر سٍزرط زیالسبعیَىّ ،یذزسزٍفی ثؽي چخ
ًبرعبیی للت راعز -ازمّ ،ذبسَهگبلی ،احشمبى وجس ،عیزٍس للجی ،آعیز ٍ سرزی ،ثی اؽشْبیی ،سَْع ٍ ثبزگلَ وززى
ثِ صَرر طبًَیِ ثِ احشمبى گَارؽی

تذابیر پرستاری:
 اًسام ّب را اس ًظز ػوك ٍ ٍعؼز ازم ثزرعی وٌیس.
ٍ سى ثیوبر را رٍساًِ زر یه عبػز هؾرص ٍ سزػیحب لجل اس صجحبًِ اس ًظز افشایؼ ًبگْبًی ٍسى وٌشزل
وٌیس.

َّالؾبفی

ػٌَاى عٌس :بیواریْای ضایع

ٍاحذ آهَزش

زارای گَاّیٌبهِ اعشبًسارز ایشٍ 1001
زر هسیزیز ویفیز ٍ زرػِ یه ػبلی ارسؽیبثی
ؽوبرُ عٌس :ف7530

ؽوبرُ ثبسًگزی1 :

سبرید اثالؽ1313/7/30 :

سبرید آذزیي ثبسًگزی1313/7/30:

سبرید ثبسًگزی ثؼسی1314/7/30 :

 صساّبی ریِ را اس ًظز رال ،سالػ ّبی سٌفظٍ ،ػَز ٍ ؽسر ارسَدٌِ ثزرعی وٌیس.
 عز  30سب  45زرػِ ثبال ًگِ زاؽشِ ؽَز ٍ اس ًظز ٍریس صٍگَالر ػْز ٍػَز اسغبع زر ٍظؼیز ًؾغشِ
ثزرعی ؽَز.
 فؾبر ٍریس هزوشی ،فؾبر هشَعػ ؽزیبًی  ،فؾبر ؽزیبى ریَی (  ٍ )PCWPثزٍى زُ للت را وٌشزل ٍ ثِ
دشؽه گشارػ زّیس.
ً ؾبًِ ّبی حیبسی ،وبّؼ فؾبر ذَى ،سبویىبرزی ،سبوی دٌِ را ثزرعی ٍ زر صَرر ٍػَز ًبرعبیی للت
الساهبر السم را زر ػْز سؾریص دزعشبری وبّؼ ثزٍى زُ للت ثؼول آٍریس.
 هیشاى ػذة ٍ زفغ هبیؼبر را وٌشزل وٌیس.
 زر صَرر ٍػَز ازم زر اًسم ّبی ٍاثغشِ هزسجب ثیوبر را حسالل ّز  2عبػز سغییز ٍظؼیز زّیس.
 هحسٍزیز زریبفز عسین ٍ هبیؼبر را زر ثزًبهِ غذایی رٍساًِ اػوبل وٌیس.

بیواری ایسکوی حاد قلبی IHD
تعریف:
ثیوبریْبیی ّغشٌس وِ ًبؽی اس وبّؼ ذًَزعبًی ثِ ػعلِ للت (هیَوبرز) ٍ ایغىوی آى هیثبؽٌس .ایي ثیوبریْب
اغلت ًبؽی اس اًغساز ػزٍق وزًٍز هظال زر اطز آسزٍاعىلزٍسیظ هیثبؽٌس.

عَاهل ایجاد کٌٌذُ:
 فؾبرذَى ثبال)(HTN
 اعشؼوبل زذبًیبر
تظاّرات بالیٌی:
تذابیر پرستاری:

َّالؾبفی

ػٌَاى عٌس :بیواریْای ضایع

ٍاحذ آهَزش

زارای گَاّیٌبهِ اعشبًسارز ایشٍ 1001
زر هسیزیز ویفیز ٍ زرػِ یه ػبلی ارسؽیبثی
ؽوبرُ عٌس :ف7530

ؽوبرُ ثبسًگزی1 :

سبرید اثالؽ1313/7/30 :

سبرید آذزیي ثبسًگزی1313/7/30:

سبرید ثبسًگزی ثؼسی1314/7/30 :

 آهَسػّبی لجل اس ػول ػزاحی ثزای ثْجَز ٍظؼیز سٌفغی ثؼس اس ػول ٍ ثِ حسالل رعیسى ػَارض
سٌفغی


فیشیَسزادی ٍ ثِ حزوز زر آٍرزى ثیوبر زر ثرؼ

 زازى یه ثزًبهِ ٍرسؽی هٌبعت ثِ ثیوبر زر ذبًِ
 ثزگشاری اًَاع والطّبی آهَسؽی ثبسسَاًی زر ؼَل هسر ثغشزی زر ثیوبرعشبى


حوبیز ٍ دؾشیجبًی اػشوبػی اس ثیوبراى ٍ زازى آهَسػ السم ثزای اصالح سغذیِ زر هٌشل ٍ سزن عیگبر

 دظ اس یه هبُ اس سزذیص ثیوبراى ثزًبهِّبی ثبسسَاًی ذبرع اس ثیوبرعشبى ؽزٍع هیؽَز .ثزًبهِّبی
ثبسسَاًی زر ایي زعشِ اس ثیوبراى ؽبهل اًؼبم هؼبیٌبر ؼجی هٌظن ،آهَسػ ٍرسػ هٌبعت ،وٌشزل ریغه
فبوشَرّبی للجی ،سَصیِّبی ؽغلی ،وٌشزل ػَاهل اعشزطسا ،سَصیِّبی غذایی ٍ حوبیز رٍاًی اػشوبػی
اس ثیوبراى اعز.

بیواریْای ضریاى کرًٍرCAD
تعریف:
هبّیچِ للت ثبیس ثزای اًمجبض صحیح ،ذَى وبفی زاؽشِ ثبؽس ٍلشی یه ؽزیبى وزًٍز ثبریه یب هغسٍز هی ؽَز
ًبحیِ ای اس هبّیچِ للت وِ سَعػ آى ؽزیبى هؾزٍة هی ؽَز زچبر ایغىوی ( ون ذًَی هَظؼی) ؽسُ ٍ صسهِ
هی ثیٌس ٍ عىشِ هوىي اعز ایؼبز ؽَز .اذشالالر اصلی وِ ثِ ػلز ػسم وفبیز ذًَزعبًی ثِ ػعلِ للت هی
ثبؽٌس ػجبرسٌس اس آًضیي صسریً ،برعبیی احشمبًی للت ٍ CHFعىشِ للجی  MIایي اذشالالر هؼوَػب ثِ ًبم
ثیوبری ؽزیبى وَرًٍز ً ٍ CADیش ثیوبری ایغىویه للت ً ISHDبهیسُ هی ؽًَس.
عَاهل ایجاد کٌٌذُ:
افشایؼ فؾبر ذَى ،اذشالل زر چزثی ذَى ،زیبثز  ،چبلی ،عي ثبالی  40عبل  ،ػٌظ هززً ،ضاز عیبُ دَعز.
تظاّرات بالیٌی:

َّالؾبفی

ػٌَاى عٌس :بیواریْای ضایع

ٍاحذ آهَزش

زارای گَاّیٌبهِ اعشبًسارز ایشٍ 1001
زر هسیزیز ویفیز ٍ زرػِ یه ػبلی ارسؽیبثی
ؽوبرُ عٌس :ف7530

ؽوبرُ ثبسًگزی1 :

سبرید اثالؽ1313/7/30 :

سبرید آذزیي ثبسًگزی1313/7/30:

سبرید ثبسًگزی ثؼسی1314/7/30 :

سصلت ؽزائیي ثِ سٌْبیی ًؾبًِ ّبیی را ایؼبز ًوی وٌس ثزای ایٌىِ سظبّزار ایؼبز ؽًَس ثبیس ًمص هْوی زر
ذًَزعبًی ثِ للتً ،غجز ثِ ًیبس ػعلِ للت ثِ اوغیضى ٍ هَاز غذایی ٍػَز زاؽشِ ثبؽس.

تذابیر پرستاری:
 هبًیشَر ریشن للت
 فزاّن آٍرزى هحیػ آرام
 حفظ ٍظؼیز اعشزاحز زر سرز
 ثزرعی ٍیضگی ّبی زرز ٍ ًؾبًِ ّبی ّوزاُ آى
 وٌشزل فؾبر ذَى ظوي زازى ًیشزٍگلیغیزیي
 دزّیش اس فؼبلیز ّبی ؽٌبذشِ ؽسُ ای وِ آًضیي را سغزیغ هی وٌٌس هظل ذَرزى غذای عٌگیيٍ ،رسؽْبی
عرز ٍ سَاى فزعبَّ ،ای عزز
 سساثیز هزثَغ ثِ فؾبر ذَى ثبال ٍ هحسٍزیز ّبی رصین غذایی
 وٌشزل ٍسى ٍ سزن زذبًیبر
 سساثیز هزثَغ ثِ فؾبر رٍاًی
 هحل ٍرٍز وبسشز را اس ًظز ذًَزیشی ٍ ّوبسَم وٌشزل وٌیس.

سکتِ قلبی MI
تعریف:

َّالؾبفی

ػٌَاى عٌس :بیواریْای ضایع

ٍاحذ آهَزش

زارای گَاّیٌبهِ اعشبًسارز ایشٍ 1001
زر هسیزیز ویفیز ٍ زرػِ یه ػبلی ارسؽیبثی
ؽوبرُ عٌس :ف7530

ؽوبرُ ثبسًگزی1 :

سبرید اثالؽ1313/7/30 :

سبرید آذزیي ثبسًگزی1313/7/30:

سبرید ثبسًگزی ثؼسی1314/7/30 :

ٍظؼیز سْسیس وٌٌسُ سًسگی اعز وِ ثب سؾىیل ًَاحی ًغغ هززُ هَظؼی زر ػعلِ للت هؾرص هی ؽَز .عىشِ
للجی هؼوَال ثِ زًجبل اًغساز ًبگْبًی ؽزیبى وَرًٍز ٍ ایغز ًبگْبًی ػزیبى ذَى ٍ اوغیضى ثِ ػعلِ للت رخ هی
زّس.
تظاّرات بالیٌی:
زرز لفغِ عیٌِ ،وبّؼ فؾبر ذَى ،رًگ ذبوغشزی چْزُ ،ػزق عززً ،جط ظؼیف ،عیبًَس هحیؽی ،سَْع ٍ
اعشفزاؽ

تذابیر پرستاری:
 ثیوبر را زر ٍظؼیز ًیوِ ًؾغشِ یب ًؾغشِ لزار زّیس.
 زر صَرر لشٍم دبّب را اس سرز آٍیشاى وٌیس.
 اعشزاحز ػغوی ٍ رٍاًی ثیوبر را افشایؼ زّیس.
 ثیوبر را ثِ زریبفز هَاز غذایی ثِ همسار ون ٍ ثِ زفؼبر سیبز سؾَیك وٌیس.
 اوغیضى را ؼجك زعشَر دشؽه هصزف وٌیس.
 ثِ دشؽه زر صَرر ٍػَز ثیوبریْبی سهیٌِ ای ًظیز آًویّ ،بیذزسبًغیَىّ ،بیذزسیزٍئیسیغن ،ثیوبریْبی
اًغسازی هشهي ریِ اؼالع زّیس.
 ثیوبر را ثِ ػسم هصزف عیگبر سؾَیك وٌیس.
 افشایؼ فؼبلیز ثیوبر ثِ سسریغ ٍ ثب سَػِ ثِ عؽح سحول ثیوبر
 زر صَرر وبًفیَس ثَزى ثیوبر الساهبر حفبظشی ًظیز ثبال ثززى ًززُ ّبی وٌبر سرز را اًؼبم زّیس.
 سزػیحب ثیوبر را ػْز وبّؼ ًیبس ثِ اوغیضى ٍ ػلَگیزی اس عٌىَح اعشزاحز هؽلك وٌیس.
 رٍساًِ آًشیوْبی للجی را اًساسُ گیزی وٌیس .زر صَرر وبّؼ ؽسیس ثزٍى زُ للجی احشوبل آعیت ثِ ثبفز
هیَوبرز ٍػَز زارز.
 دَعز ،زّبى ،ثغشز ًبذي ّب ،لجْب ،اللِ گَػ ٍ اًساهْب را اس ًظز عیبًَس ثزرعی وٌیس.
 ػسم اًؼبم هبًَر ٍالغبلَا ( ػسم سٍر سزى ٌّگبم زفغ هسفَعً ،گِ زاؽشي سٌفظ ٌّگبم حزوز )

َّالؾبفی

ػٌَاى عٌس :بیواریْای ضایع

ٍاحذ آهَزش

زارای گَاّیٌبهِ اعشبًسارز ایشٍ 1001
زر هسیزیز ویفیز ٍ زرػِ یه ػبلی ارسؽیبثی
ؽوبرُ عٌس :ف7530
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 زریبفز هَاز غذایی ثِ همسار ون ٍ ثِ زفؼبر سیبز
 ػسم زریبفز هبیؼبر حبٍی وبفئیي ًظیز لَُْ ،چبی ،ؽىالر ٍ وَال.
 اعشزاحز زر فَاصل ثیي اًؼبم فؼبلیز ٍ هزالجز اس ذَز.
 ػسم سغییز دَسیؾي ًبگْبًی اس حبلز ذَاثیسُ ثِ ًؾغشِ ٍ اس ًؾغشِ ثِ ایغشبزُ
 اعشفبزُ اس رٍؽْبی آرام عبسی ػْز وبّؼ سزط ٍ اظؽزاة
 اس عجشیؼبر ،آثلیوَ ،سزؽی ،هبعز ػْز سحول رصین غذایی ون ًوه اعشفبزُ وٌیس.
 ثْجَز ٍظؼیز ذَاة ثیوبر ثب عبوز وززى هحیػ ،اػبسُ ثِ اًؼبم ػبزار هؼوَلی ذَاثیسى ،ثزًبهِ ریشی
ػْز زاؽشي حسالل یه عیىل ذَاة  10سب  120زلیمِ
 ثیوبر را ثِ زریبفز  4سىِ هیَُ سبسُ ٍ همسار سیبزی عبالز سؾَیك وٌیس.
 ثِ سسریغ زریبفز هَاز عجَط زار را افشایؼ زازُ ٍ ّوزاُ ثب زریبفز آى هبیؼبر زریبفز وٌیس.
 ثیوبر را ثِ زریبفز رٍساًِ حسالل  2لیشز هبیؼبر سؾَیك وٌیس هگز ایٌىِ هٌغ هصزف زاؽشِ ثبؽس.
 یه لیَاى آة گزم  30زلیمِ لجل اس صزف صجحبًِ ثٌَؽیس.
 زر صَرر اعشزاحز هؽلك ثَزى آهَسػ اًؼبم ٍرسؽْبی زر سرز زر حس سحول ( زر سرز زراس ثىؾس ٍ
یه ساًَیؼ را ثِ عوز لفغِ عیٌِ ذن وٌس ٍ ّز ساًَ  10سب  20ثبر ثِ عوز لفغِ عیٌِ ذن ؽَز) ٍ ایي
وبر را  3یب  4ثبر زر رٍس اًؼبم زّس.
 زر صَرر سٌگی ًفظ ٍ ارسَدٌِ اس ثبلؼ اظبفی ٍ لزار زازى ثیوبر زر ٍظؼیز ًیوِ ًؾغشِ اعشفبزُ وٌیس.
 دَؽیسى ػَراثْبی االعشیه فؾبری ٍ ػَراثْبی ظس آهجَلی ثزای ػلَگیزی اس سزٍهجَس ٍریسّبی ػومی.
 ثِ ثیوبر ػْز اًؼبم فؼبلیز ػٌغی زر صجح ٍ لجل اس ذبرع ؽسى اس ثغشز سَصیِ وٌیس.
 سَصیِ ثِ ػسم اًؼبم همبرثز:
 ثسًجبل احغبط سٌگی ًفظ ،وَسبّی سٌفظ ،زرز لفغِ عیٌِ ،ذغشگی
 ثالفبصلِ ثؼس اس ذَرزى ٍ آؽبهیسى
 زر هحیػ ّبی ثب زرػِ حزارر ثبال ٍ دبییي
 لؽغ فؼبلیز ػٌغی ثِ زًجبل ثزٍس زرز لفغِ عیٌِ ،زیظ دٌِ ،ذغشگی.
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هٌابع:
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