
 

 سٌذرم حاد عزٍق کزًٍزقلة 

 مهین رمضانی اول )کارشناس پرستاری(تْیِ کٌٌذُ: 

 خانم دکتر محسنی  ٍیزاعت علوی: 
  89بازنگری خرداد —واحد اموزش سالمت

 درهاى:

 تغییز در ؽیَُ سًذگی:-1

 رصین غذایی عبلن 

 هتعبدل حفظ ٍسى 

 هذیزیت اعتزط ٍ ّیجبى 

 فعبلیت ثذًی ٍ ٍرسػ 

 دارٍ درهبًی-2

 جزاحی قلت-3

 ثبستَاًی-4

 رژین غذایی سالن تیواراى قلثی:

  فراورده های لثنی تذون چرتی یا کم چرب، ماننذ

 شیر تذون چرتی

  ماننذ ۳ماهی های غنی از اسیذهای چرب امگا ،

ماهی آزاد، ماهی تن و ماهی قسل آال )حذودا دو 

 تار در هفته(

 میوه ها ماننذ سیة، موز، پرتقال، گالتی و آلو 

  حثوتات، ماننذ لوتیا، عذس، نخود، نخود سیاه و

 لوتیا

 سثسیجات، از قثیل کلم تروکلی، کلم و هویج 

ّوچٌیي در سهیٌِ رژین غذایی سالن تایذ اس  

 :اجتٌاب کٌیذخَردى هَاد سیز 

 هصزف سیبد گَؽت قزهش ٍپزچزثی 

 رٍغي پبلن ٍ رٍغي ًبرگیل 

 ِغذاّبی ؽیزیي ٍ ًَؽبث 

 ًوک  ٍ غذاّبی ؽَر 

 ًکتِ آخز:

سًذگی ثب ثیوبری عزٍق کزًٍز هوکي اعت ثبعث تزط، 

هوکي اعت  اضطزاة، افغزدگی ٍ اعتزط ؽَد. ثیوبر

در هَرد هؾکالت قلجی یب ایجبد تغییزات در ؽیَُ 

سًذگی کِ ثزای عالهتی اػ السم اعت، ًگزاى ثبؽذ. 

گفتگَ ثب یک هؾبٍر حزفِ ای ٍ یب اگز احغبط افغزدگی 

ٍجَد دارد، هؾبٍرُ تَعط یک رٍاًؾٌبط، هی تَاًذ در 

 .اٍضبع رٍحی ثیوبر ًیش هَثز ثبؽذثْجَد 
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 چیست؟(ACS) سٌذرم حاد عزٍق کزًٍز قلة 

یک ثیوبری اعت کِ در آى هبدُ ای هَهی ؽکل ثِ ًابم  

پالک در داخل عزٍق کزًٍز قلت ثِ تذریج عبختِ های  

ؽَد.  ؽزیبى ّبی قلت ، ٍظیفِ اًتقبل خَى غاٌای اس      

اکغیضى را ثِ عضلِ قلت ثز عْذُ دارد. اهب ٌّگبهی کاِ   

ایي پالک ّب در طَل عبلیبى طَالًی در ؽازیابى ّاب      

عبختِ هی ؽَد؛ هَجت اًغذاد راُ خَى رعبًی ثِ قلت 

ؽذُ ٍ ثِ اصطالح فزد دچبر ثیوبری عزٍق کزًٍز قالات   

 هی ؽَد.

پبرگی پالک، یک لختِ خَى ثز رٍی عاطا     در صَرت

ِ هی آى تؾکیل  هی تَاًذ اس جازیابى خاَى          ؽَد. ک

در ایي ٌّاگابم فازد      .ؽزیبى کزًٍز جلَگیزی کٌذ در

دچبرآًضیي صذری ٍ یب حولِ قلجی ٍثذًجبل آى ًبرعبیی 

 .قلجی هی ؽَد

آًضیي صذری درد قفغِ عیٌِ ٍ احغبط ًبراحتای در    

هٌطقِ عیٌِ اعت. ایي درد احغبط هبًٌذ فؾزدُ ؽذى  

دارد ٍ هی تَاًذ ثِ ؽبًِ ّب، ثبسٍّب ٍ حتی فک عازایات   

کٌذ. گبّی ثیوبراى دچبر آًضیي صذری در اثتذا ایي درد    

 را ثب دردّبی ًبؽی اس عَء ّبضوِ اؽتجبُ هی گیزًذ.

عالئن آًضیي صذری ًیش هی تَاًذ ؽجیِ ثِ عالئن حاولاِ   

قلجی ثبؽذ. اگز درد در ایي ًبحیِ اس یک الگَی خابؿ     

پیزٍی ًوی کٌذ ٍ ّز ثبر تحت ؽزایطی گًَابگاَى ر      

هیذّذ. احتوبل ایٌکِ ًؾبًِ حولِ قلجی ثبؽذ ثیاؾاتاز     

اعت. در ّز حبل اگز هطوئي ًیغتیذ کِ ایي درد ًبؽای   

اس حولِ قلجی یب آًضیي صذری اعت یب خیز، ثْتز اعات    

 .توبط ثگیزیذ( 115فَرا ثب اٍرصاًظ )ؽوبرُ تلفي 

 علل ایجاد تیواری عزٍق کزًٍز قلة:

 سیگار کشیذن 

 مقادیر تاالی چرتی وکلسترول در خون 

 فشار خون تاال 

 دیاتت 

 سن تاال 

 عوامل شنتیکی و یا شیوه زنذگی 

 اضافه وزن یا چاقی 

 عالئن :
 درد قفغِ عیٌِ  )ؽبیعتزیي عالهت(-1

درد، احغبعی هبًٌذ فؾزدُ ؽذى دارد ٍ هی تَاًذ 

 ثِ ؽبًِ ّب، ثبسٍّب ٍ حتی فک ٍگزدى عزایت کٌذ

 تٌگی ًفظ -2

 تَْع )احغبط ًبراحتی در هعذُ(، اعتفزاغ،-3

 عزگیجِ یب غؼ، ٍ یب عزق عزد

اس افزاد هجتال ثِ ثیوبری ّبی عزٍق کزًٍز قلت  خیثز

 عالهت ؽبیع خبصی ًذارًذ.

 تشخیص: 

  (EKG)ًَار قلت -1

 ٍرسػ تغت-2

 اکَکبردیَگزافی-3

 هعبیٌِ فیشیکی-4

 ًتبیج حبصل اس آسهبیؾبت پشؽکی-5

 (CXRعکظ اس قفغِ عیٌِ)-6

آًضیَگزافی کزًٍز)ایي آسهبیؼ ثب اعتفبدُ اس -7

اًجبم هی ؽَد ٍ تَعط  Xرًگی خبؿ ٍ ًَعی اؽعِ 

آى پشؽک هی تَاًذ داخل عزٍق کزًٍز را ثزرعی 

 کٌذ(
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