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 ضربان قلب باال  )تاکیکاردی سینوسی(

پزشک برای درمان تاکیکاردی سینوسیی   

به جای تمرکز بر بیماری باید به رفع علی  

آن توجه نمایید   اریر ضیربیان قیلیب بیاالی 

شما نشانه ای از ییک مشیکی    بیه مید  

طوالنی داشته باشد  حتیی کیا یر ضیربیان 

قلب می تواند موجیب آسیییب بیییشیتیری بیه 

قلب شده و بیییمیاری زمییینیه ای  یمی ینیان 

 درمان نشده به حا  خود باقی خوا د ماند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جانیس ال هینکل,کری اچ.پرستاری داخلی وجررایری منبع: 

برونر و سودارث قلب و عروق، تررجرمرم  مرنیر  نریر  

روان،یلیمم امینی، سید مسلم مهدوی، ژالم مریرمرد عرلریرهرا.   

 .3131تهران:جامعم نگر ،,

میدان —شهرستان صومعه سرانشانی تدوین کننده : 

انتظام   جنب پارک ابریشم   بیمارستان امام خیمییینیی 

 )ره( 

 30411444310شماره تماس : 

 :سای  بیمارستان

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

    
    
   

         
   دانشگاه علوم پزشکی و خدما  بهداشتی گینن 

  بیمارستان امام خمینی )ره( صومعم  سرا
 

 )تاکیکاردی سینوسی(باال بودن ضربان قلب

 

 

 

 مددجویان قلبی رروه   دف : 

 زیر نظر کمیته  آموزر به بیمار

04/294941تاریخ:  

 

سیگار نکشید   حتی 

المقدور اضطراب خود را کم 

کنید   از مصرف دارو ای 

کم کننده اشتها  قهوه و 

 سایر محرک  ا پر یز کنید
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 به نام خدا

 ضربان قلب باال  )تاکیکاردی سینوسی(

ضربان قلب باال زمانی ایجاد می شود قلب با 

 سرعتی بیر از صد 

 ضربه در دقیقه تولید کند   

 عل  ضربان قلب باال  )تاکیکاردی سینوسی(:

از دس  دادن سریع خون مانند خونریزی  -0

  ای شدید

 کم خونی-4

 درد -4

 تب-4

 ورزر-1

 اضطراب-1

 نارسایی قلب -6

مصرف محرک  ا مانندالک   سیگار   -7

 کافئین  ای و قهوه وکوکائین و    

 

 نشانه  ای ضربان قلب باال  )تاکیکاردی سینوسی(:

 احساس تند شدن ضربان قلب -0

 درد قفسه سینه -4

 برجسته شدن رگ  ناحیه رردن -4

 کا ر  فشار خون  -1

 تاری دید -1

 تنگی نفس -6

. 

 

عوام  تشدید کننده ضربان قلب باال  )تاکیکاردی 

 سینوسی(:

 بیماری قلبی -0

 فشار خون باال -4

 سیگار کشیدن -4

 مصرف زیاد الک  و کافئین -1

 اضطراب - 1

 عواملی مث  افزایر سن و سابقه خانوادری -6

 


