
) قلبي عروق حاد )ACSبيماري

) قلبي عروق حاد سندرم) ) در)ACSبيماري كه است فرآيندي
ناحيه سلولآن از عروقاي انسداد علت به قلب) (عضله ميوكارد هاي

مي آسيب دچار رساني اكسيژن عدم و (قلبي) انسدادكرونر شوند.
اس يا و لخته چربي، پالك اثر در تواند مي كرونر (تنگيعروق پاسم

و شود ايجاد ميشايعموقت) سينه قفسه شديد درد آن عالمت بازويباشدترين به است ممكن كه
يابد. انتشار پشت و تحتاني فك چپ،

قلبي دردهاي از پيشگيري به مربوط :اقدامات

فعاليتفعاليت• از و افزايشدهيد تدريج به را خود كههاي هايي
و خستگي نفسميسبب كنيد.تنگي خودداري شود

ورزش• انجام و زياد بار برداشتن كنيد.از خودداري سنگين هاي
موا• كردن شانه حمام، هنگام صندلي از استفاده مثال كنيد، استفاده انرژي ذخيره روشهاي ز

مسواك فعاليتو انجام حين و دورههايزدن باشد.روزانه داشته استراحت هاي
كاهش• منظور مقداربه به را غذايي مواد شكم، نفخ كاهش و سينه قفسه روي بر معده فشار

بپرهيزيد. غذا از بعد بالفاصله ورزشي حركات انجام از و كنيد مصرف بيشتر دفعات به و كم
كنيد.• خودداري الكلي مشروبات مصرف و سيگار كشيدن از
كنيد.• اجتناب گرم خيلي آب يا و سرد دوشآب از
استرس• باشيد.هاز داشته مناسب تفريح و كنيد اجتناب عصبي فشارهاي و روحي اي
نكنيد.• حركت باد جهت خالف بر و بپوشد گرمتر لباس سرد هواي در
باشيد.• داشته همراه را نيتروگليسيرين زيرزباني قرص هميشه و دارويي رژيم رعايت

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

يك وقت اسرع در و بكشيد دراز نشسته نيمه كرده، قطع را خود فعاليت قلبي درد شروع محض به

جذبTNGقرص نبلعيد.جهت را خود دهان داخل آب آن، كامل شدن حل تا و گذاشته خود زبان زير را

آ از قبل شود مي پيشنهاد لذا باشد، مرطوب بايد دهان دارو، سريعتر و بعدبهتر اگر بنوشيد. آب مقداري ن

اورژانس5تا3از با سريعا بايد نشد ساكت درد تماس115دقيقه

در اورژانس آمدن تا نيست! قلبي شما درد كنيد فكر اگر حتي بگيريد

هر فاصله به ديگر قرص دو مصرف اجازه درد داريد.5صورت دقيقه

روزانه، آسپيرين مصرف عدم صورت آسپري3در قرص راعدد بچه ن

بجويد. لخته پيشرفت از پيشگيري جهت

ميتوجه: قرص اثر نشانه پسسر ضربان و زبان زير سوزش باشد.احساس

قرص بدانيد كه است مهم ظرفTNGبسيار در بايد لذا است حساس بسيار گرما و رطوبت نور، تيرهبه هاي

و شود نگهداري يخچال در محكم، سر با قرص6تا3هرهمراه بايد هرماه و نماييد تجديد را خود هاي

بياندازيد. دور شود خرد براحتي كه را قرصي

:تغذيه
نفاخاز- غذاهاي مصرف و كلسترولپرخوري حاوي چربييا شدهو اشباع كردههاي بهخودداري و

روغن از آن كنيد.جاي استفاده وگياهي مايع هاي
قرمز- گوشت و شده سرخ غذاهاي گوشتمحدودرامصرف از آن جاي به سفيدو وهاي )(ماهي طيور

نماييد. استفاده تنوري يا و پز آب صورت به
آجيل)- كالباس، سوسيس، شده، كنسرو غذايي مواد دوغ، (خيارشور، نمك نماييدمصرف محدود .را
نوشابه- و چاي قهوه، زياد مصرف ااز قلب افزايشضربان علت به كافئين و كوال حاوي كند.هاي جتناب
شود.- مي توصيه چرب كم لبنيات و سبزيجات ميوه، بيشتر مصرف



ر:تركسيگا
عروقسيگار آسيب سبب و خون فشار قلب، ضربان افزايش سبب

مي نشان تحقيقات شود. مي راقلبي آن نبايد سيگار ترك براي كه دهد

قطع را آن مصرف مطلقاً بايد بلكه گذاشت، كنار تدريجي صورت به

است. بيشتر سيگار ترك شانس صورت اين در كرد،

كار به برگشت :زمان
و شغل نوع بيمار، باليني وضعيت ارزيابي به بستگي كار به برگشت

گيري تصميم پزشك با هماهنگي طي بايد كه دارد آن استرس سطح

شود.

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

دستفعاليت داشتن نگه باال از لذا كند، مي مصرف انرژي پاها از بيش ازدستها و كار حين ها

تكنيك از و كنيد. اجتناب نيز سركار در ماندن نماييد.زياد استفاده كار حين سازي آرام هاي

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

جدي نميخطر قلبي مجدد سكته يك شروع طوربراي به باشد.

نداشته جدي عوارض اگر سكته از بعد هفته دو بيماران معمول

اين در خود پزشك با آن از قبل بايد حتماً البته كرده، شروع را جنسي فعاليت توانند مي باشند،

شو مشخص تا شويد ورزش تست انجام به توصيه است ممكن كنند. مشورت چهرابطه تا شما قلب د

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