
 

 

 مركز آموزشي،حتقیقاتي و درماني قلب و عروق شهید رجائي

 

    

مراقبت در مددجوي مبتال به آنژین صدري        :آموزش  عنوان  
 

 
 

  .فعالیت و اسرتاحت خود تعادل برقرار كنید بین " حتما - ١
فعالیت روزانه تان تنظیم و تا حدي باشد كـه موجـب اجيـاد درد  قفسـه سـینه       •

 .گي مشا نشود ،تنگي نفس و خست
 از ورزشهاي سنگني و یا ناگهاني بپرهیزید  •
بـه جـاي پلـه از آسانسـور     " المكان فعالیت هایتان را سبك كنیـد مـث  تا حد ا •

 .استفاده كنید 
 .وره هاي اسرتاحت داشته باشید لیتهاي خود دما بني فعا •
از ورزش كردن و ماندن در هواي بسیار گرم و خبصوص هواي سـرد خـودداري كنیـد     •

. 
 .قبل از شروع كار یا صرف غذا ورزش هاي سبك اجنام دهید  •
 در زمستان نكات زیر را رعایت فرمائید " حتما •

  .از لباس گرم استفاده كنید  -
 .حركت نكنید باد در مقابل  -
 .آهسته حركت كنید و زودتر خود را به منزل برسانید سرددر هواي  -

 
  .ريید هرگز سیگار نكشید و در معرض دود سیگار قرار نگ - ٢
 در مورد مصرف داروها به نكات زیر توجه كنید - ٣

قطره هاي ضد احتقـان بـیين    ,از مصرف خود سرانه داروها نظري داروهاي الغري •
یزید چون میتوانند باعث افزایش ضربان قلـب و فشـار خـون شـوند     بپره... 

. 
 ه و خودسرانه آا را قطع نكنید داروها را منظم مصرف كرد •
  .نبض و فشار خونتان را كنرتل كنید" ا حتماقبل از مصرف داروه •
 .آزمایشات خوني را بطور منظم و حتت نظر پزشك معاجلتان اجنام  دهید  •
 .مهواره قرص هاي زیر زباني مهراه داشته باشید  •

  :دستورالعمل استفاده از قرص زیرزباني هنگام درد - ۴
یــر متــام فعالیــت هایتــان را متوقــف كنیــد ،بنشــینید و اولــني قــرص را ز •

 .زبانتان بگذارید و تا قطع كامل درد اسرتاحت مطلق داشته باشید 
بعد از گذاشنت قرص زیر زباني صرب كنید تا خـوب حـل شـود و بـزاق را كمـي       •

 .نگهدارید  بعد آنرا قورت دهید
دراز بكشید ،سعي كنید ذهنتـان آزاد باشـد و هـیچ اسرتسـي بـه خـود وارد        •

 .نكنید 
ردتان كمرت نشد دومني قـرص را اسـتفاده مناییـد    دقیقه صرب كنید ،اگر د ۵- ١٠ •

چنانچه پس از ده دقیقه دردتان تسكني نیافت سـومني قـرص را زیـر زبانتـان     
 .بگذارید و به نزدیك ترین مركز درماني مراجعه منایید 

 .ماه قابل استفاده هستند  ٣قرص هاي زیرزباني تا  •
 .قرص ها را در جاي خشك و خنك و در شیشه تريه رنگ نگهداري منایید  •
قبل از فعالیتهاي سنگني و شركت در موقعیت هاي هیجـاني و یـا فعالیتـهاي     •

 .جنسي یك قرص زیر زبانتان بگذارید 
قرص خیلي نزدیك بدن نباشد چون دماي بدن میتواند سـبب بـي اثـر شـدن آن      •

 .شود 
 .زباني سردرد ،گیجي و گرگرفتگي مي باشد از عوارض جانيب قرص زیر  •

وزنتان را بطور منظم كنرتل كنید اگر اضـافه وزن داریـد بـا یـك برنامـه صـحیح        - ۵
  .غذایي اقدام به كاهش وزن منایید 

 :نكات قابل توجه در رژمي غذایي  - ۶
    .را رعایت كنید ) كم كالري ،كم چرب و یا فیرب زیاد (رژمي غذایي  •
یتوانید حجـم غـذاي كمـرتي را در وعـده هـاي بیشـرتي       هرگز پرخوري نكنید م •

دانشگاه علوم 
پزشكي و خدمات 

،درماني  هبداشيت
 هتران



 .دریافت كنید و میان وعده ها را بني  وعده هاي اصلي بگنجانید 
خـودداري  )قهـوه  ( از نوشیدن چاي پررنـگ و نوشـیدني هـاي حـاوي كـافئني       •

 .كنید 
غذاهاي نفاخ مصرف نكنید بعد از صرف غـذا مـدت كوتـاهي اسـرتاحت كنیـد و       •

 .دني نداشته باشید ساعت فعالیت ب ٢تا 
را ...) سبزجيات و میوه ها مانند شـوید ،هـویج ،سـیب و   (رژمي غذایي پرفیرب  •

در برنامه غذایي تان بگنجانید چون فیرب باعـث كـاهش زور زدن حـني اجابـت     
سـطح  " مزاج و احتمال یبوست و سایر ناراحيت هـاي روده اي مـي شـود ضـمنا    

را كـم كـرده و از شـدت محـالت     ) كلسرتول و تري گلیسـريید (چربیهاي مضر خون 
 .آنژیين مي كاهد 

متام عواملي را كه احتمال میدهید روبرو شـدن بـا آـا در مشـا موجـب شـروع درد        - ٧
  میشود را شناسایي كرده و از مواجهه با آا بپرهیزید 

اسرتس نداشته باشـید ،در اجنـام كارهـا عجلـه نكنیـد و بـراي كارهایتـان         •
 .برنامه ریزي داشته باشید 

بـه روانشناسـي مراجعـه    " دارید حتما...اگر سابقه مشكل رواني ،اضطراب و •
 .كنید 

 .ا به نزدیك ترین مراكز درماني مراجعه كنید در مواقع تنش ز •
  به پزشك مراجعه كنید " در چه مواردي باید حتما - ٨

 .دردها تعدادش بیش از حد معمول شود  •
 .بدون فعالیت هم درد بروز كند  •
 .نیابد  با اسرتاحت تسكني •
 .با داروي زیرزباني برطرف شود  •
 .دقیقه طول بكشد  ۵بیش از  •

  
 
 


