
 
 

 
 

  دستورالعمل و راهنمای آموزش به بیمارنیاز های آموزشی ، تشخیص پرستاری ، 

 

Acute Coronary Syndrome 

 علت بستری : 

 مواد از  نیدارند که ا ازیمواد مغذی ن ریو سا ژنیبه غذا، اکس اتیبدن برای ادامه ح سلولهای

 شوند. یمنتقل مخون  قیطر

 شود که به آن عروق کرونر  یم هیتغذ یمانند تمام اعضای بدن توسط رگ های خون زین قلب

 شود.   یم گفته 

 و انسداد  یدچار تنگ ند،یگو یکه به آن عوامل خطر م یعروق کرونر ممکن است بعلل مختلف

 .شودیم یدرد قلب جادیعروق قلب باعث ا یتنگ شوند. 

  : یماریب عالئم

 رفع شده و دوباره بر گردد. ای دهیطول کش قهیاز چند دق شیکه ب نهیدرد در مرکز قفسه س ایفشار، پری  ،یاحساس ناراحت

 معده.  ایفک ، گردن ،پشت ،هر دو بازو ای کیدر  یناراحت ایاحساس درد 

  نهیدرقفسه س یبدون احساس ناراحت اینفس با  یتنگ

 سر یسبک استفراغ و مانند تهوع میعال ریسا

 ACSعوارض 

 قلبی بایستی جدی گرفته شود در صورت عدم درمان ممکن است باعث:  درد

 شود  قلب ییقلب، نارسا یها یتمیآر ،یقلب سکته

 

 

 

 

  ACSنیازها و اولویتهای آموزشی حین بستری وهنگام ترخیص بیماران 

 شناخت بیماری و مشخصات عالیم دردقلبی  دوری از استرسها و منع مصرف سیگار ودخانیات 

 اقدامات در صورت ایجاد درد و اطالع به پرستارآموزش  طریقه استفاده از قرص زیر زبانی 

 رژیم غذایی کم نمک و کم چرب  ومصرف ملین  موزش عالیم هشدار دهنده درد قلبی آ

 فعالیت ) استراحت و ورزش (  کنترل و اموزش بیماریهای زمینه ای ) دیابت و فشارخون( و  کنترل وزن

 پیشگیری و درمان آنژین  و چکاب منظم  پیگیری های پس از ترخیص 

 و عوارض آن حیداروها و زمان صح حیمصرف صح آموزش و پیگیری  پرستاری واحدارجاع به 
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  عوامل زمینه ساز بیماری:

 : قابل کنترل ریخطرغ عوامل

 سن                          شیافزا 

                            )جنس )مذکر بودن 

  نژاد 

 لیفام کیعروق قلب درافراد درجه  مارییب یخانوادگ سابقه 

 :  خطرقابل کنترل عوامل

 قابل کنترل هستند یعادات شخص ایو  یزندگ وهیش رییعوامل خطری که با تغ

 خون باال  یچرب     خون باال                                          فشار

  ابتید                       اتیدخان گارواستعمالیس ودد

 عدم تحرك                                                            یاقچ

 یو فشارروح سترسا

 ACSرژیم غذایی مناسب در 

 .  دیکن روییای را پ ترانهیمد میو رژ یماه میشامل رژ یقلب میرژ

 کندمی کمک خون کلسترول کاهش ، خون فشار کاهش ،وزن کاهش به( کلسترول کم –) کم نمک  حیصح ییغذا میرژ کی . 

 زکندیو با حجم کم استفاده کند، و از پرخوری پره ادیازغذاهای سبک دروعده های ز. 

  .به جای سرخ کردن غذاها از روش آب پز، بخارپز و کباب کردن استفاده کند 

  بار در هفته کاهش دهد. 2مصرف زرده تخم مرغ رابه 

 دیتازه استفاده نما جاتیوسبز وهیم ،بوستیاز رییجهت جلوگ. 

 چرب  یپوست مرغ، قسمت ها ردان،یو ش رابیکله پاچه، مغز، دل و جگر، س ،یوانیروغن ها و کره ح ل،یجامد، روغن نارگ یروغنها

  .دعنوان استفاده نشو چیسرخ شد به ه یگوشت قرمز و غذاها

 است دیدر روز مف یقاشق غذاخور کیروغن کانوال در حد  تون،یمثل روغن ز دیمف یهایچرب.  

 کند یخون کمک م یزردچوبه و سماق به کاهش چرب اه،یپ ر،یس جات،یها و سبز وهیاز م استفاده.  

 مصرف شود. دیت شور نباالنمک سود شده و تنق یکالباس، گوشت ها س،یکنسرو شده، سوس ایآماده  یغذاها و سوپ ها انواع 

 : فعالیتیزان م

 دینما تیاستراحت مطلق را رعا دیبا یماریمرحله حاد ب در. 

 دیکن یشود خوددار یم ینفس و خستگ یتنگ ای نهیدرد قفسه س جادیکه باعث ا یتیو هر فعال نیسنگ یها تیاز فعال. 

 روزانه و فاصله کوتاه شروع  یرو ادهیبا پ مارستانیاز ب صیمثال بعد از ترخ ی.  برادیده شیافزا جیخود را به تدر یها تیفعال

 . دیده شیقدم افزا نیخود را چند ریهر روز مس جیو به تدر دیکن

 دیکن زی، کار با دستگاه و ... پره یمثل وزنه بردار نیسنگ یاز ورزش ها . 

  دیکن یهنگام خوددار نیو ورزش در ا یرو ادهیو از پ دیبعد از غذا استراحت کنتا دو ساعت. 
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 دیکن یخوددار دیماندن و قدم زدن در طوفان و باد شد رونیگرم و ب یلیسرد و خ یلیخ یاز مواجهه با هوا. 

 دیکن زیپره ی، مواد مخدر و مشروبات الکل گاریاز مصرف س. 

 دیمناسب بپرداز حاتیو تفر یرو ادهیپ به شتریآرامش ب ی. برادیتا حد ممکن اجتناب کن یو فشار عصب یاز استرس روح. 

 نید.زکیپره"دا ج ،یوزنه بردار مثل ینیسنگ یورزش ها ن،یسنگ لیاز جابجا کردن وسا  
 

 حمام کردن :
 نباشد.  شتریب قهیدق  22تا     51. مدت حمام کردن از دیگرم استفاده نکن ایسرد و  یلیاز آب خ 

 .دیاز حمام خارج شو عایسر قیچشم ها و تعر یاهیو س جهیدر صورت احساس ضعف و سرگ

 :  کردن یرانندگ
 . دیادامه ده یوسپس به رانندگ دیقدم زده و استراحت کن قهیساعت توقف کرده ، چند دق کیمدت حتما هر  یطوالن یدر رانندگ

 مصرف داروها: 

 دیبخور ینیمع دارو را هر روز سر ساعت. 

 آن بدون مشورت با پزشک خود جداً  شیافزا ای. از قطع، کاهش و ابدی ادامه دیبا ،یبهبود احساسدر صورت یدارو، حت مصرف

 .دیینما یخوددار

 شود،  مصرف دیبا نوبتآن ادآوردنیب محض شود، به دارو فراموش مصرف نوبت کی که یدر صورت 

 دو برابر  زین یبعد شود و مقدار مصرف یخوددار نوبت آن از مصرف باشد،ماندهیباق ساعت 4 یبعد نوبت مصرفاگر تا زمان یول

 نگردد.

  :یمصرف یاروهاد

 راهمراه خود داشته باشد.  نیریسیتروگلیقرصهای ن شهیهم 

 1-52درد به فاصله   نیو درصورت عدم تسک دیبگذار ماریزبان ب ریقرص ز کینشسته  مهیابتدا در حالت ن نه،یدرصورت بروز درد س  

  د،یبگذار ماریب رزبانیقرص ز کیتا سه بار  قهیدق

 دیاطالع ده 551به اورژانس  د،بو یباق نهیاگر پس از سه بار مصرف قرص درد س. 

 یآورنده چرب نییپا ایداروه گرید ایها  نیاستات رینظ ییداروها افتیکاهش سطح کلسترول خون با در 

 مانند آسپرین و پالویکس یضد تجمع پالکت یداروها 

 لوزارتان، متورال و آمیلودیپین، ، توپریلمانند کاپ ضربان قلبکنترل فشارخون و کنترل کننده  یداروها.... 

 : هشدار بیماری الئمع

 : دییمراجعه نما مارستانیبه ب ای دیریتماس بگ 551رخ داد، فورا با  ریاز حاالت ز کیکه هر  یدر صورت

 نهیدرد قفسه س 

 نفس یتنگ 

 موقت و غش کردن یاریاز دست دادن هوش 

 تند شدن ضربان قلب  ایدر ضربان قلب  ینظم یاحساس ب 
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 منابع: 

 Nanda nursing diagnoses2021-2023  

 Brunner Suddarth's textbook of Medical surgical Nursing2018 

 https://familydoctor.org/ 

  مبتنی بر شواهد  پرستاری بالینیراهنمای  

 کارگروه درون بخشی آموزش به بیمار بخشهای داخلی و سی سی یو 

 

ند نمونه تشخیص پرستاری در بیماران قلبی چ  

  خطر کاهش تحمل فعالیت 

  کاهش خروجی قلب 

  خطر کاهش خروجی قلب 

 خطر بروز فشارخون ناپایدار 

  خطر بروز کاهش خرنرسانی بافت قلبی  

  اختالل در خونرسانی بافت محیطی 

 حیطی م خطر بروز اختالل در خونرسانی افت 

  خطر اختالل در عملکرد قلبی عروقی 

  خطر بروز ترومبوز 

  امادگی بیمار جهت افزایش اطالعات 

 خطر ابتال به یبوست 

  درد حاد 

  واسترس بیش از حداضطراب 

  خطر شوك 

 اختالل در تمامیت بافتی 

  خطر بروز اختالل در تمامیت بافتی 

  ترومبوآمبولی وریدی خطر بروز 

  خطر صدمه عروقی 

  خطر بروز واکنش آلرژیک 

  الگوی خواب مختل شده 

  کمبود آگاهی 

  اقبت در منزل مراختالل در 

https://familydoctor.org/

