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*سیگاررا ترک کنید وازدر معرض قرار گرفتن  

 دودسیگار دیگران اجتناب کنید.

وکنترل قندخون *رعایت رژیم غذایی کم چرب 

وچربی خون بطور منظم وهمینطور کنترل 

 فشارخون

 2*ازمصرف غذابا حجم زیاد خودداری کنید وتا

 غذا فعالیت بدنی انجام ندهید.ساعت بعداز صرف 

*بصورت منظم ودوره ای به پزشک خود مراجعه 

 کنید.

 عوامل افزایش خطر آنژین صدری:

 *دیابت وفشارخون باال

 و سابقه کلسترول باال *سابقه بیماری قلبی

 *افزایش سن

 *بی تحرکی و چاقی

 *استفاده از سیگار واسترس

 

 

   

 رای پیشگیری ازحملهب

 آنژین صدری

*داروهای تجویز شده توسط پزشک را بصورت 

 .منظم استفاده کنید

*فغالیتهای روزانه خودرا تعدیل کنید واز انجام 

 خودداری نمایید.ورزشهای ناگهانی وشدید 

*بین کار در فواصل زمانی مناسب استراحت 

 کنید.

 *ازبرخورد با وضعیتهای عاطفی وپراسترس

 اجتناب کنید.

 مرکز آموزشی و درمانی الغدیر ابهر

 آنژین صدری



 

*از مصرف قرص های غذایی وداروهای  

ضداحتقان بینی یا هردارو بدون نسخه پزشک 

 اجتناب کنید.

 

 عالئم و نشانه ها:

 *احساس فشار ودرد قفسه سینه

 *درد طوالنی درقسمت فوقانی شکم

 *تنگی نفس

 *تعریق

 *احساس خفگی

 *غش کردن

 *تهوع واستفراغ

 

 فعالیتهایی که باعث  

 درد آنژینی میشوند:

 ورزش شدید*

 باد راه رفتن در مقابل*

 ماس با سرما*ت

 هیجان روحی و استرس*

 وعده غذایی با حجم باال*

 فعالیت جنسی*

 توجهات :

*افراد سالمند ودیابتی مکن است درصورت ابتال به 

 آنژین درد شاخصی را گزارش ندهند.

*در موقع بروز درد فعالیت را متوقف کرده روی 

 تخت درحالت نیمه نشسته قراربگیرید.

عدد قرص  3*درصورت ابتال به درد حداکثر 

دقیقه زیرزبان بگذارید وبه  5نی به فاصله زیرزبا

 نزدیکترین مرکز اورژانس مراجعه کنید.

   

 تعریف

آنژین قلبی درد یا ناراحتی قفسه سینه است 

درآن قلب اکسیژن مورد نیاز خودرا  که

دریافت نمیکند. درد درموقع فعالیت 

واسترس شروع شده پس از استراحت برطرف 

م عالئ "میشود وبا ازسرگرفتن فعالیت مجددا

برمیگردد. درد ممکن است به گردن و فک 

ودستها وشانه و قسمت داخلی بازو منتشر 

 شود وبا تهوع وضعف همراه باشد.

 


