
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ممکن است پزشک شما جهت کاهش درد

 تجویز کندنیتروگلیسیرین 

  همیشه از قرص نیتروگلیسیرین تازه
ماه اثر خود  6تا  3استفاده کنید. در عرض

 را از دست می دهد.
  دارو را دور از گرما در شیشه تیره رنگ در

 بسته دور از نور و حرارت نگه دارید.
  گرفتن در اگر قرص تازه باشد بعد از قرار

زیر زبان احساس سوزش در زیر زبان می 
 کنید.

  عوارض جانبی قرص سردرد, گیجی و
 گرگرفتگی است.

  قبل از فعالیتهایی مانند باالرفتن از پله و
فعالیت جنسی که می توانند سبب آنژین 
صدري شوند از قرص نیتروگلیسیرین 

 استفاده کنید.                      

آنژین صدري به ترتیب در صورت شروع حمله 

 زیر اقدام کنید.

)تمام فعالیت هاي خود را متوقف کنید و بنشینید. 1
قرص نیترو گلیسیرین را زیر زبان قرار داده تا قطع 

 کامل درداستراحت کنید

 

 

) قرص را زیر دندان خرد کرده،از بلع بزاق 2
 خودداري کنید

 )جهت جلوگیري از کاهش فشار خون دراز بکشید3

 5قرص را به فاصله  3)می توانید در موقع درد تا 4
 دقیقه به صورت زیر زبانی مصرف کنید.       10تا 

)اگر درد شما تسکین نیافت یا شدید شد و یا انتشار 5
 پیدا کرد،به نزدیکترین مرکز اورژانس مراجعه کنید.

 

کتاب مراقبت هاي پرستاري ویژه در بخش  منبع: 

CCU، ICU   .دکتر محمد رضا عسگري، و دیالیز
  دکتر محسن سلیمانی.

http://thc.tums.ac.ir/s_51/1073 

 

و  023342235در صورت داشتن سؤال با 

بیمارستان معتمدي گرمسار  02334220105

 تماس بگیرید.

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
 درمانی سمنان

 پمفلت آموزشی بیماران در رابطه با :

 آنژین صدري

 

 تهیه کننده:

 فاطمه اصغري

 کارشناسی ارشد پرستاري مراقبتهاي ویژه

 1398بهار 

 بیمارستان معتمدي گرمسار

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFgu2aq_jQAhXJSRoKHQJeCOoQjRwIBw&url=http://www.alborzdarouco.ir/blog/p/11566/%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-reg26%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85-1.html&psig=AFQjCNGx4hI9ga3IbFqUsjgJAEsWFV6OiA&ust=1481964775798449


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یهوالشاف

تعریف: آنژین صدري به درد جلوي قلبی (ناشی از خون 
به عضله قلب)گفته می شود، این درد به رسانی ناکافی 

دست چپ و راست و گردن انتشار دارد و با عرق سرد 
 و حالت تهوع همراه می باشد.

درد در هنگام فعالیت به وجود آمده و با  نکته مهم:

استراحت برطرف می شود و با فعالیت مجددا درد بر 
 می گردد.

 چه زمانی ممکن است دچار آنژین قلبی شوید؟

 فعالیت ( راه رفتن و باالرفتن از پله ها)

 اضطراب و استرس

تماس با هواي سرد و در جهت مخالف باد حرکت 
 کردن

 خوردن غذاي زیاد و سنگین

 عالیم بالینی:

مهم ترین عالمت آنژین صدري درد قفسه  .1
سینه در جلو قفسه سینه در ناحیه جلو 
قلب و در پشت استخوان جناغ می باشد 

دست چپ و راست، گردن، که گاهی به 
فک تحتانی و پشت منتشر می شود. مدت 

 دقیقه می باشد. 5درد کمتر از 

 

 

 

 تنگی نفس .2

 رنگ پریدگی .3

 تعریق .4

 تپش قلب .5

 سرگیجه .6

 اختالل هاضمه .7

 نکته:
اگر سالمند و دیابتی هستید حالت ضعف و 

 غش و تنگی نفس بیشتر دیده می شود.

 تست هاي تشخیصی

اسکن قلب، اکو، آنژیوگرافی عروق نوار قلب، تست ورزش، 
 کرونر، رادیوگرافی قفسه سینه.

 درمان:

 بر اساس نظر پزشک معالج  دارو درمانی

 کنترل عوامل خطر ساز

 

 درمان جراحی

 نکات آموزشی پس از ترخیص از بیمارستان

فعالیت روزانه خود را در حدي تنظیم  )1
کنید که باعث در قفسه سینه، تنگی 

 ا نشود.نفس و خستگی شم

اجتناب از پرخوري و خوردن غذاهایی  )2
 سنگین.

 پرهیز از خوردن غذاهاي نفاخ. )3

 مصرف سبزیجات فراوان و میوه جات. )4

 پرهیز از استعمال سیگار )5

 خودداري از مصرف زیاد کافئین )6

مصرف منظم داروها حتی اگر هیچ  )7
 عالمتی ندارید.

از مصرف خودسرانه داروهاي بدون  )8
 نسخه پزشک خوددداي کنید.

اجتناب از عصبانیت و قرار گرفتن  )9
 درموقعیت هاي پر استرس

    داجتناب از تماس با هواي سر )10

 


