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مراقبت در منزل از بیماران مبتال به   

 ضربان قلب باال  )تاکی کاردی بطنی ( :

  استراحت کافی  –1

در صورت تکرار باال رفتن ضربان قلب باایاد  -2

توسط یک پزشک متخصص  ماااایاناه شاد  ودر 

صورت ادامه ضارباان قالاب بااال فاوری باه یاک 

 بیمارستان مراجاه کنید.

یاد گیری تایین تاداد ضریان قلب مناما    در -3

 در دقایا(اه(  1۵۵-۰۵بزرگساالن. )نبض  بایان 

ورزش منم  که ورزش  قلب را قاوی تار و   –4

کارآمد تر می کند و سبب کااشاش فشاار خاون و 

  ضربان قلب می شود.

یاد بگایاریاد باا اساتاراحات وماحایاطای آرا      -۰
 اضطراب را کنترل کنید. 

در صورت مبتال شدن به  بیماری شای دیگر -6  
مطابق با توصیه شای پازشاک از دارو اساتا ااد  

 شود .  

 

 

 

 

 

 

 

 

جانیس ال هییینیکیل ای.پ اتاری.دیخیا.پ  ا ی ی  منبع: 

وج.اح  ب.ون. و دو ا.ث ق ب و ع.وق، خی.جیمی  : 

مالحت نیک .وان،ح یم  امین ، دیی  مدی یه می،ی وپ، 

 ا3131ژال  محم  ع ی،اا   خ،.ان:جامع  نگ. ، 

میدان —شهرستان صوماه سرانشانی تدوین کنند  : 

انتما    جنب پارک ابریش    بیمارستان اما  خامایانای 

 )ر ( 

 ۵1344323۵41شمار  تماس : 

 :سایت بیمارستان

http://www.gums.ac.ir/imamh 

 

 

 

    
   

 
 

     
  انشگاه ع وه رزشک  و   مات ب، اشخ  گیالن         

  بیما.دخان اماه  مین  ).ه( صومع   د.ا        

 )تاکی کاردی بطنی (باال بودن ضربان قلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیگار نکشید   حتی 

الم(دور اضطراب خود را ک  

کنید   از مصرف داروشای 

ک  کنند  اشتها  قهو  و 

 سایر محرک شا پرشیز کنید
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 به نا  خدا

 ضربان قلب باال  )تاکی کاردی بطنی(

تاکی کااردی باطانای   باه اخاتاالل در تاحاریاکاات 

الکتریکی داخل بطن گ تاه مای شاود کاه ضارباان 

بار در دقی(اه اسات  16۵قلب با سرعت بیشتر از 

 که در نتیجه  پمپاژ خون به بدن کمتر می شود.

 علل ضربان قلب باال  )تاکی کاردی بطنی( :

از دست دادن سریع خون مانند خونریزی  -1

 شای شدید

 ک  خونی-2

 درد -3

 تب-3

 ورزش-4

 اضطراب-۰

 نارسایی قلب -6

مصرف محرک شا مانندالکل  سیگار   -7

 کافئین چای و قهو  وکوکائین و....

 نشانه شای ضربان قلب باال  )تاکی کاردی بطنی( :

 احساس تند شدن ضربان قلب -1

 درد ق سه سینه -2

 تنگی ن س -3

 تاریق شمرا  با رنگ پریدگی پوست  -4

 سرگیجه  -۰

 فشار خون پایین  -6

 ضایف شدن نبض  -7

 بی شوشی -8

 

 درمان ضربان قلب باال ) تاکی کاردی بطنی (

 مراجاه فوری به پزشک  -1

 اکسیژن درمانی  -2

 تجویز داروشای ضد آریتمی  -3

احیای قلبی وریوی در صورت بی شوشی و  -4

 نبودن نبض 

 


