
 

 

 (ACS)قلةعزٍق کزًٍز حاد مسٌذر

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 تْیِ کٌٌذُ: 
 )وبرؽٌبط پزعتبری( هْیي رهضبًی اٍل

 : علمی يیراست

 آموزش سالمت سوپروایسر روایسر آموزشی،سوپ

ّوچٌیي در سهیٌِ رژین غذایی سالن تایذ اس خَردى 

 :هَاد سیز اجتٌاب کٌیذ

هصزف سیبد گَؽت لزهش 

رٍغي پبلن ٍ رٍغي ًبرگیل 

غذاّبی ؽیزیي ٍ ًَؽبة 

 ًکتِ آخز:

ترس، زودگی تا تیماری عريق کريور ممکه است تاعث 

 است ممکه اضطراب، افسردگی ي استرس شًد. تیمار

 شیًٌ در تغییرات ایجاد یا قلثی مشکالت مًرد در

. تاشد وگران است، الزم اش سالمتی ترای کٍ زودگی

 احساس اگر یا ي ای حرفٍ مشاير یک تا گفتگً

رياوشىاس،  یک تًسط مشايرٌ دارد، يجًد افسردگی

 .می تًاود در تُثًد ايضاع ريحی تیمار ویس مًثر تاشد

 سودارث-منبع:پرستاری برونر

 با ما و پاسخگویی به سواالت:ارتباط 

 05157236835تلفه: 

 1300داخلی: 

 درهاى:

 تغییز در ؽیَُ سًذگی:-1

رصین غذایی عبلن 

هتعبدل حفظ ٍسى 

هذیزیت اعتزط ٍ ّیجبى 

فعبلیت ثذًی ٍ ٍرسػ 

فعبلیت ثذًی ٍ ٍرسػ 

 دارٍ درهبًی-2

 جزاحی للت-3

 ثبستَاًی-4

 :رژین غذایی سالن تیواراى قلثی

 فزاٍردُ ّبی لجٌی ثذٍى چزثی یب ون چزة، هبًٌذ

 ؽیز ثذٍى چزثی

 هبًٌذ 3هبّی ّبی غٌی اس اعیذّبی چزة اهگب ،

هبّی آساد، هبّی تي ٍ هبّی لشل آال )حذٍدا دٍ ثبر 

 در ّفتِ(

َهیَُ ّب هبًٌذ عیت، هَس، پزتمبل، گالثی ٍ آل 

 ٍ ُحجَثبت، هبًٌذ لَثیب، عذط، ًخَد، ًخَد عیب

 لَثیب

عجشیجبت، اس لجیل ولن ثزٍولی، ولن ٍ َّیج 

غالت وبهل هبًٌذ جَ دٍعز، ثزًج لَُْ ای ٍ 



 

 چیست؟(ACS)  عزٍق کزًٍز قلةحاد  مسٌذر

ای هَهی ؽىل ثِ ًبم پالن  یه ثیوبری اعت وِ در آى هبدُ

در داخل عزٍق وزًٍز للت ثِ تذریج عبختِ هی ؽَد. ایي 

ؽزیبى ٍظیفِ اًتمبل خَى غٌی اس اوغیضى را ثِ عضلِ للت ثز 

عْذُ دارد. اهب ٌّگبهی وِ ایي پالن ّب در طَل عبلیبى 

طَالًی در ؽزیبى ّب عبختِ هی ؽَد؛ هَجت اًغذاد راُ خَى 

اصطالح فزد دچبر ثیوبری عزٍق رعبًی ثِ للت ؽذُ ٍ ثِ 

 وزًٍز للت هی ؽَد

 

 آى عطح رٍی ثز خَى لختِ یه پالن، پبرگی در صَرت

 وزًٍز ؽزیبى هی تَاًذ اس جزیبى خَى در وِ. ؽَدهی  تؾىیل

آًضیي صذری ٍ یب در ایي ٌّگبم فزد دچبر.وٌذ جلَگیزی

 .هی ؽَدٍثذًجبل آى ًبرعبیی للجی حولِ للجی 

 

آًضیي صذری درد لفغِ عیٌِ ٍ احغبط ًبراحتی در هٌطمِ 

عیٌِ اعت. ایي درد احغبط هبًٌذ فؾزدُ ؽذى دارد ٍ هی 

تَاًذ ثِ ؽبًِ ّب، ثبسٍّب ٍ حتی فه عزایت وٌیذ. گبّی 

ثیوبراى دچبر آًضیي صذری در اثتذا ایي درد را ثب دردّبی 

 هی گیزًذ.ًبؽی اس عَء ّبضوِ اؽتجبُ 

ًیش هی تَاًذ ؽجیِ ثِ عالئن حولِ للجی  عالئن آًضیي صذری

ثبؽذ. اگز درد در ایي ًبحیِ اس یه الگَی خبؿ پیزٍی ًوی 

وٌذ ٍ ّز ثبر تحت ؽزایطی گًَبگَى رخ هیذّذ. احتوبل 

ایٌىِ ًؾبًِ حولِ للجی ثبؽذ ثیؾتز اعت. در ّز حبل اگز 

هطوئي ًیغتیذ وِ ایي درد ًبؽی اس حولِ للجی یب آًضیي 

یز، ثْتز اعت فَرا ثب اٍرصاًظ )ؽوبرُ تلفي صذری اعت یب خ

 .توبط ثگیزیذ( 115

 :علل ایجاد تیواری عزٍق کزًٍز قلة

عیگبر وؾیذى 

 ولغتزٍل در خَىٍهمبدیز ثبالی چزثی 

فؾبر خَى ثبال 

دیبثت 

عي ثبال 

عَاهل صًتیىی ٍ یب ؽیَُ سًذگی 

اضبفِ ٍسى یب چبلی 

عذم فعبلیت ثذًی 

 

 :عالئن 

 )ؽبیعتزیي عالهت(آًضیي صذری -1

 تٌگی ًفظ -2

تَْع )احغبط ًبراحتی در هعذُ(، اعتفزاغ، عزگیجِ یب غؼ، ٍ -3

 یب رعك عزد

رخی از افراد مثتال تٍ تیماری َای عريق کريور قلة ت

 عالمت شایع خاصی ودارود.

 تشخیص:

  (EKG) ًَار للت-1

 تغت ٍرسػ-2

 اوَوبردیَگزافی-3

 هعبیٌِ فیشیىی،-4

 ًتبیج حبصل اس آسهبیؾبت پشؽىی-5

 (CXRعىظ اس لفغِ عیٌِ)-6

ایي آسهبیؼ ثب اعتفبدُ اس رًگی خبؿ ٍ )آًضیَگزافی وزًٍز-7

اًجبم هی ؽَد ٍ تَعط آى پشؽه هی تَاًذ  X ًَعی اؽعِ

 (داخل عزٍق وزًٍز را ثزرعی وٌذ

 

 


