پیگیری بیماری :

ن:

تؼذاد دفؼبت ثزٍس آًضیي ٍهذت سهبى درد ثغیبر هْن
اعت درفَرت تغییز درالگَی درد پشؽه خَد را
در جزیبى ثگذاریذ.

َّالؾبفی

ٍ اعیذّبی چزة ضزٍری تَفیِ هی ؽَد.
 اگز عبثمِ فؾبر خَى ثب تٌگی ًفظ حیي فؼبلیت
داریذ حتوب غذایتبى ون ًوه ثبؽذ.

آمًزش بٍ بیمار :

 در َّای خیلی عزد یب َّای گزم فؼبلیت سیبد

 السم اعت درفَرت هقزف عیگبر حتی االهىبى

ًىٌیذ.

آى را تزن وٌیذ.

 اگز خبًوی در عٌیي ثبرٍری ّغتیذ لزؿ ضذ

 چزثی ٍلٌذ خَى را هزتجب˝ چه ٍدر فَرت ثبال

ثبرداری هقزف ًىٌیذ.

ثَدى ثِ درهبى آى ثپزداسیذ.

 در فَرتی وِ فؼبلیت هَجت درد لفغِ عیٌِ هی

 عؼی وٌیذ اػقبثتبى آرام ثبؽذ ٍاسفؼبلیت در

ؽَد فؼبلیت را ون وٌیذ.

هحیط ّبی پز اعتزط اجتٌبة وٌیذ.

 دارٍّبی خَد را ثِ هَلغ هقزف وٌیذ در فَرت

 در فَرت اضبفِ ٍسى ثبرػبیت رصین غذایی ٍثبًظز

فزاهَػ وزدى یه ًَثت تب  2-3عبػت ثؼذ اس هَػذ

پشؽه ٍسًتبى را وبّؼ دّیذ .غذاّبی حبٍی چزثی

همزر لزؿ را هقزف وٌیذ ٍلی ّزگش ًَثت ثؼذی را دٍ

ّبی اؽجبع ؽذُ هبًٌذ رٍغي حیَاًی،ولِ پبچِ ،دل،

ثزاثز ًىٌیذ.

جگز ،للَُ ،خبهِ  ،عزؽیز ،عزهبعت،وبفئیي ،الىل
ٍ گَؽت پزچزثی را عؼی وٌیذ هقزف
ًىٌیذ.اعتفبدُ اس عجشیجبت تبسُ ،غالت وبهل

دارای گَاّیٌبهِ اعتبًذارد ایشٍ1009
در هذیزیت ویفیت ٍ درجِ یه ػبلی ارسؽیبثی
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در مًرد
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مقدمه :

علل بیماری :

 -2آوژیه صدری واپایدار:

آًژیي صذری یا آًژیي قلبی ٍضؼیتی گفتِ هی ضَد

بیواری ضریاى ّای قلب هْوتریي ػلت آًژیي صذری

کوتر دیذُ هی ضَد ،رگْای قلب در ایي ًَع بِ

کِ بیوار دچار درد قفسِ سیٌِ ضذُ باضذ کِ هٌطأ

است.سایر ػَاهل ضاهل کن خًَی ،پرکاری تیرٍئیذ

ضذت هسذٍد ّستٌذ،غیر قابل پیص بیٌی ٍ اغلب

درد بیواریْای ضریاى ّای کرًٍر (قلبی)باضٌذ .

ٍافسایص ضرباى قلب است.

در حالت استراحت بِ ٍقَع هی پیًَذد.

دلیل ظَْرآًژیي صذری فقذاى اکسیژى کافی در

عالئم :

درمان:

درد بااحساس ًاراحتی،سَزش،فطارٍسٌگیٌی رٍی

ّذف از درهاى بازگرداًذى تَاًایی زًذگی

قفسِ سیٌِ برٍزهی کٌذ ٍ بِ بازٍ ٍاًگطت کَچک

رٍزهرُ ٍتَاى فؼالیت بِ هیساى هتَسط

هاّیچِ ّای قلبی است کِ اغلب در ًاحیِ بیي
سیٌِ ای سوت چپ ٍبا قابلیت اًتطار بِ بازٍی چپ
گاّی ّردٍ بازٍ ،فک ،بخص هیاًی دٍ ضاًِ برٍز هی
کٌذ .
اًسذاد ًسبی ضریاى ّای قلب بِ هفَْم ایي است
کِ قلب خَى کافی بخصَظ در ٌّگام ٍرزش بِ
فؼالیت ًیوِ سٌگیي ٍسٌگیي ٍیا هَاجِْ با استرس

دست چپ ،فک ٍگردى اًتطار هی یابذ کِ درد
فطارًذُ گاّی با حالت تَْع،آرٍؽ زدى ٍتؼریق ّوراُ
است .

عوارض آوژیه صدری :

ٍدرهاى بیواری قلبی ٍپیطگیری از ٍخین
ضذى آى است.
ضایؼتریي درهاى دارٍیی استفادُ از قرظ

 حولِ قلبی (سکتِ قلبی)

ًیترٍگلیسریي زیر زباًی در ٌّگام درد بِ

 سکتِ هغسی

فاصلِ  5دقیقِ تا 3قرظ ٍدر صَرت اداهِ

 تکرارهجذدآًژیي صذری

یافتي هراجؼِ بِ پسضک است کِ

دارد.

 بیواریْای کلیَی

برخی ػَاهل خطرساز پیذایص آًژیي سي باال،

ً ارسایی قلبی

ضایؼتریي ػارضِ آى سرگیجِ ٍسردرد

بِ

 هرگ ًاگْاًی

دریافت ًویکٌذدرد قفسِ سیٌِ در ٌّگام استراحت
گاّی ًیس ٍجَد داضتِ ٍیا درد پس ازتظاّر ظرف
چٌذ دقیقِ بْبَد ًیابذ احتوال حولِ قلبی ٍجَد

جٌسیت

(درصذ

باالی

برٍز

هربَط

هرداى)،یائسگی ،سابقِ خاًَادگی آًژیي ،دیابت ،
هصرف دخاًیات ،کلسترٍل باال ،افسایص فطار
خَى،چاقی،کن تحرکی ٍفؼالیت بذًی ٍاسترس
است.

اوواع آوژیه :
-1

آوژیه صدری پایدار :

است ،سایر دارٍّا با ًظر پسضک براساس
ًَع درد قفسِ سیٌِ ٍػلت آى تَسط
پسضک تجَیس هی ضَد.
گاّی درهاى بِ صَرت تْاجوی ٍاًجام

بِ صَرت خفیف ،قابل پیص بیٌی ٍ با قرظ

جراحی (آًژیَگرافی،آًژیَپالستی ٍػول

ًیترٍگلیسیریي زیر زباًی رفغ هی ضَد .

جراحی باز قلب) اًجام هی ضَد.

