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فرآیندي است که در  (ACSبيماري ) سندرم( حاد عروق قلبي )

هاي ميوکارد )عضله قلب( به علت انسداد عروق اي از سلولآن ناحيه

شوند. انسداد کرونر )قلبي( و عدم اکسيژن رساني دچار آسيب مي

پاسم )تنگي عروق کرونر مي تواند در اثر پالک چربي، لخته و یا اس

که ممکن است به بازوي  باشدترین عالمت آن درد شدید قفسه سينه ميشایعموقت( ایجاد شود و 

   چپ، فک تحتاني و پشت انتشار یابد.

 

            :اقدامات مربوط به پيشگيري از دردهاي  قلبي

 هایي که هاي خود را به تدریج افزایش دهيد و از فعاليتفعاليت

 شود خودداري کنيد.تنگي نفس مي سبب خستگي و

 هاي سنگين خودداري کنيد.از برداشتن بار زیاد و انجام ورزش 

 ز روشهاي ذخيره انرژي استفاده کنيد، مثال استفاده از صندلي هنگام حمام، شانه کردن مو ا

 هاي استراحت داشته باشد.روزانه دوره هايزدن و حين انجام فعاليت و مسواک

  فشار معده بر روي قفسه سينه و کاهش نفخ شکم، مواد غذایي را به مقدار به منظور کاهش

 کم و به دفعات بيشتر مصرف کنيد و از انجام حرکات ورزشي بالفاصله بعد از غذا بپرهيزید.

    .از کشيدن سيگار و مصرف مشروبات الکلي خودداري کنيد 

 .از دوش آب سرد و یا آب خيلي گرم اجتناب کنيد 

 اي روحي و فشارهاي عصبي اجتناب کنيد و تفریح مناسب داشته باشيد. هاز استرس 

  .در هواي سرد لباس گرمتر بپوشد و بر خالف جهت باد حرکت نکنيد 

 .رعایت رژیم دارویي و هميشه قرص زیرزباني نيتروگليسيرین را همراه داشته باشيد 



 (:TNGرزباني )نکات مهم در مورد نحوه نگهداري و مصرف  قرص نيتروگليسيرين زي

به محض شروع درد قلبي فعاليت خود را قطع کرده، نيمه نشسته دراز بکشيد و در اسرع وقت یک 

را  زیر زبان خود گذاشته و تا حل شدن کامل آن، آب داخل دهان خود را نبلعيد.جهت جذب TNG قرص 

ن مقداري آب بنوشيد. اگر بعد بهتر و سریعتر دارو، دهان باید مرطوب باشد، لذا پيشنهاد مي شود قبل از آ

تماس  115دقيقه درد ساکت نشد باید سریعا با اورژانس  5تا  3از 

بگيرید حتي اگر فکر کنيد درد شما قلبي نيست! تا آمدن اورژانس در 

دقيقه دارید.  5صورت درد اجازه مصرف دو قرص دیگر به فاصله هر 

ن بچه را عدد قرص آسپری 3در صورت عدم مصرف آسپيرین روزانه،

 جهت پيشگيري از پيشرفت لخته بجوید.

 باشد.احساس سوزش زیر زبان و ضربان پس سر نشانه اثر قرص ميتوجه: 

هاي تيره به نور، رطوبت و گرما بسيار حساس است لذا باید در ظرف TNGبسيار مهم است که بدانيد قرص 

هاي خود را تجدید نمایيد و هر ماه باید قرص 6تا  3هر همراه با سر محکم، در یخچال نگهداري شود و 

 قرصي را که براحتي خرد شود دور بياندازید.

 

  :تغذيه

و به خودداري کرده هاي اشباع شده و چربيیا حاوي کلسترول  پرخوري و مصرف غذاهاي نفاخ از -

 هاي مایع وگياهي استفاده کنيد.جاي آن از روغن

طيور (  )ماهي و هاي سفيدو به جاي آن از گوشتمحدود را مصرف غذاهاي سرخ شده و گوشت قرمز  -

 به صورت آب پز و یا تنوري استفاده نمایيد. 

 .را محدود نمایيد مصرف نمک )خيارشور، دوغ، مواد غذایي کنسرو شده، سوسيس، کالباس، آجيل( -

 جتناب کند.هاي حاوي کوال و کافئين به علت افزایش ضربان قلب ااز مصرف زیاد قهوه، چاي و نوشابه -

 مصرف بيشتر ميوه، سبزیجات و لبنيات کم چرب توصيه مي شود. -

 



  ر:ترک سيگا

سبب افزایش ضربان قلب، فشار خون و سبب آسيب عروق  سيگار

دهد که براي ترک سيگار نباید آن را قلبي مي شود. تحقيقات نشان مي

 به صورت تدریجي کنار گذاشت، بلکه باید مطلقاً مصرف آن را قطع

 کرد، در این صورت شانس ترک سيگار بيشتر است.

 

 :زمان برگشت به کار

برگشت به کار بستگي به ارزیابي وضعيت باليني بيمار، نوع شغل و 

سطح استرس آن دارد که باید طي هماهنگي با پزشک تصميم گيري 

 شود. 

 به طور معمول بعد از چهار الي هشت هفته اجازه برگشت به کار داده مي شود.

ها حين کار و از دستها بيش از پاها انرژي مصرف مي کند، لذا از باال نگه داشتن دست فعاليت

 هاي آرام سازي حين کار استفاده نمایيد.زیاد ماندن در سرکار نيز اجتناب کنيد. و از تکنيک
 

 :شروع مجدد فعاليت جنسي
بر خالف باور بسياري از مردم، فعاليت جنسي یک عامل 

باشد. به طور براي شروع یک سکته مجدد قلبي نميخطر جدي 

معمول بيماران دو هفته بعد از سکته اگر عوارض جدي نداشته 

باشند، مي توانند فعاليت جنسي را شروع کرده، البته حتماً باید قبل از آن با پزشک خود در این 

د قلب شما تا چه رابطه مشورت کنند. ممکن است توصيه به انجام تست ورزش  شوید تا مشخص شو

 هاي ورزشي، جنسي و ... ( را دارد.هاي فيزیکي )فعاليتميزان تحمل استرس

  

 



 

 مارموزش هب بي آ

 

 15346تلفن:  -آموزشي ردماني حضرت رسول اكرم)ص(مجتمع  -خيابان نيايش -آردس: خيابان ستارخان
http://hrmc.iums.ac.ir/ 

 1كد 

 (ACSبيماري حاد عروق قلبي )

 

 تهيه كننده: منا تيزهوش
 ميظنت كننده: كبري قره باغ

 دكتر مرجان حاج احمدي اتديي كننده:


