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ـ حتماً با پزشک خود راجع به انجام ورزش مشورت 01
 کنید. 

ـ پس از ترخیص ، فعالیت های خود را در حد توان 00
 انجام دهید.

ـ در صورتیکه در حین انجام فعالیت جنسی دچار درد 01
قفسه سینه می شوید قبل از شروع انجام فعالیت یک عدد 

( TNGقرص نیتروگلیسیرین زیر زبانی )تی ـ ان  ـ جی 
 استفاده نمائید و بهتر است در حالت نیمه نشسته باشید.

ـ در صورت بروز درد قفسه می توانید حداکثر از سه 01
دقیقه استفاده کنید. در  5قرص تی ـ ان ـ جی با فاصله هر 

 صورت ادامه درد حتماً به مراکز درمانی مراجعه نمائید. 

 ـ از فشار و هیجانات روحی ناگوار پرهیز کنید. 01

ـ در اجرای دستورات پزشکی، بخصوص استفاده 05
مرتب و دقیق داروها دقت کنید و احتیاط کنید میزان 

 مصرف دارو اشتباهاً کم یا زیاد نشود.

 در صورت بروز عالئم زیر به پزشک اطالع دهید.

دقیقه بعد از  01فشار یا درد قفسه سینه که در مدت 
 مصرف

 نیتروگلیسیرین برطرف نشود.
 در صورت بروز عالئم زیر به پزشک اطالع دهید. -01

دقیقه بعد از  01فشار یا درد قفسه سینه که در مدت 
 مصرف

احساس ضعف شدید ، از نیتروگلیسیرین برطرف نشود.
 حال

رفتن ،غش کردن ،عرق کردن زیاد و غیر عادی ) عرق 
 سرد (

،تهوع واستفراغ ،تنگی نفس غیر معمول ،تند شدن و یا 
 کند

شدن ضربان قلب ،تورم پاها و یا مچ آن ،افزایش ناگهانی 
 وزن و

   کاهش میزان ادرار.
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 مددجویان  قلبیگروه هدف:

 زیر نظرکمیته آموزش به بیمار

               42/8/89 

 پیشگیری از ابتال به تنگی عروق کرونر

ـ فشار خون بیش از حد طبیعی ، چربی خون بیش از حد 
طبیعی ، دیابت ، استعمال دخانیات و بی تحرکی در روز 
بیماریهای عروق کرونر و عوارض بعد از آن نقش مهمی 
به عهده دارند اما همه این عوامل با تغییر در شیوه زندگی 
قابل کنترل هستند. جهت پیشگیری از بیماریهای عروق 

 کرونر رعایت موارد زیر ضروری می باشد: 

 ـ پرهیز ازاستعمال دخانیات 0

ـ درمان فشار خون بیش از حد طبیعی ؛ کشف به موقع 1
فشار خون و رعایت رژیم دارویی در پیش گیری بسیار 

 موثر هستند. 

 15ـ کنترل قند خون؛ بیماریهای قلبی عروقی علت مرگ 1
درصد مبتالیان به دیابت است از این رو کنترل دقیق  55تا

 قند خون در این افراد بسیار اهمیت دارد. 

ـ کنترل چربی خون؛ چربی خون بیش از حد طبیعی با 1
 بیماریهای قلب عروقی ارتباط بسیار نزدیک دارد. 

فعالیت منظم بدنی؛ جهت پیشگیری از بروز تنگی -5
 11روز و هر دفعه   5عروق کرونر باید حداقل هفته ای 

دقیقه فعالیت داشته باشید. ورزش منظم و مداوم  15تا 
باعث افزایش قطر عروق کرونر قلب می شود. همچنین 
ورزش باعث می شود عضله قلب قوی شده و پمپاژ آن 

 افزایش یابد. 

ـ محققین معتقدند که قرار گرفتن در برابر استرس در 1
بروز بیماریهای قلبی عروقی نقش زیادی دارد. بنابراین 
باید تالش کنید تا روش های مقابله با استرس را یاد بگیرید 

 و بکار برید. 
 

 :Coronary Artery Disease. Available from.0منابع :   

http://www.mdconsult.com/das/patient/ 

body/186793699- : شهرهراهتهان نشانی تدوین کننده
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 به نام خدا

 عروق کرونر 

عروق کرونرعضالت قلب مانند سایر اعضای بدن نیاز 
به گردش خون مداوم دارند. نام رگ های قلب که این 
 وظیفه ی مهم را انجام می دهند، رگ های کرونری است.

 تنگی عروق کرونر 

تنگی عروق کرونر شایع ترین بیماری قلب و عروق می 
باشد. علت تنگی عروق کرونر تجمع غیر طبیعی چربی 
در دیواره رگ قلب می باشد به این چربی ها پالک گفته 
می شود. تنگی عروق کرونر باعث کاهش خون رسانی 
به قلب و در نتیجه دردهای قفسه سینه ) آنژین صدری( و 
سکته قلبی )آسیب دیدن بافت قلب به علت عدم خون 

 رسانی ( می شود. 

 عالئم تنگی عروق کرونر

پالک ها بتدریج تشکیل و بزرگ می شوند و تا زمانی که  
خون رسانی به قلبب دچبار اخبتبالل نشبود، فبرد عبالمبتبی 

 نخواهد داشت. 

 

نشانه اصلی تنگی عروق کرونر و کاهش خبون رسبانبی ببه 
بافت قلب درد قفسه سینه می باشد اما ممبکبن اسبت ببعبضبی 

دقیقه طبول مبی  1افراد درد نداشته باشند. این درد بیش از  
کشد و ممکن است قطع شود و دوباره شروع شود. احسباس 
درد مانند احساس فشار و له شدگی در قفسه سینه یا احسباس 
پری در قفسه سینه است. این درد ممبکبن اسبت ببه مبنباطبق 
دیگر مانند هر دو بازو ، کمر ، گردن ، فک  پایین یا مبعبده 
کشیده شود. عالئم و نشانه های دیگر عبببارتبنبد از : تبنبگبی 
نفس، عرق سرد، سبکی سر، تهوع، خستگی غیر معمول و 
احساس ناراحتی در معده می باشد. در افبراد دچبار تبنبگبی 
عروق کرونر در شرایطی که قلب نیازمند اکسبیبژن ببیبشبتبر 

گبرفبتبن در مبعبرض است مثل زمان فعالیت، هیبجبان، قبرار
سرما و یا زمان غذا خوردن، درد قفسه سبیبنبه افبزایبش مبی 

 . یابد

 عوامل زمینه ااز تنگی عروق کرونر:

این عوامل عبارتند از :  استعمال دخانیات شامل سیگار، 
تنباکو، قلیان و غیره ، فشار خون بیش از حد طبیعی  
،چربی خون بیش از حد طبیعی  ،دیابت ،بی تحرکی ، 
سابقه خانوادگی ابتال زودرس به بیماریهای قلبی عروقی 

سال در  55سال در مردان ،سن بیش از  15،سن بیش از 
زنان ، اضافه وزن ، شخصیت تهاجمی ، قرص های 

 خوراکی ضد بارداری .

 راهرای تشخیص تنگی عروق کرونر عبارتند از : 

 تست ورزش 

 اسکن قلب 

 آنژیوگرافی 

 اکوکاردیوگرافی

نکات الزم و ضروری که در صورت ابتال به تنگی عروق   
 کرونر قلب باید رعایت کنید : 

ـ از مصرف دخانیات ) سیگار ، قلیان و نظایر آن( 0
 خودداری کرده و از فضای آلوده به دود دوری نمایید.

ـ جزوه مربوط به کنترل چربی خون را از پرستار بخش   
بخواهید و حتماً با یک متخصص تغذیه در رابط با کنترل 

 چربی خون مشورت کنید.

ـ از مصرف زیاد چای، قهوه ، نسکافه ، نوشابه های 1
گازدار و سایر دم کردنیهای که باعث افزایش ضربان قلب 

 می شوند خودداری کنید.

ـ تا دو ساعت پس از صرف غذا از انجام فعالیت های بدنی 1
 خودداری نمایید و هرگونه اضافه وزنی را گزارش کنید.

ـ میوه جات و سبزیجات را به اندازه کافی مصرف کنید، تا 1
 از ابتال به یبوست پیشگیری نمائید.

ـ از انجام فعالیتهای بدنی اضافی که باعث درد، سوزش و 5
ناراحتی در قفسه سینه و یا ایجاد تنگی نفس و خستگی می 
کند پرهیز نمائید و در بین کار در فواصل مناسب استراحت 

 داشته باشید.

 ـ از راه رفتن سریع و شتاب در انجام امور پرهیز کنید. 1

ـ از فعالیتهایی مانند هل دادن ماشین، برداشتن وزنه های 5
 کیلوگرم( اجتناب کنید. 1سنگین )بیش از 

هفته پس از ترخیص، از انجام رانندگی خودداری  1ـ تا 8
 نمائید. 

ـ از قدم زدن در هوای بسیار گرم یا سرد خودداری کنید و 9
 بهتر است قبل از خوردن غذا راه پیمایی کنید.


