
 
 
 

                                                                                              هرکس هدیریت بیواریْا                                                                  هرکس قلب تْراى                           

 ٍاحد پیشگیری                                                            ادارُ قلب ٍ عرٍق               

 

عالین ّشدار دٌّدُ حولِ قلبي کداهٌد ؟ 

دس حذٍد ًيوي اص هشگْاي ًاؿي اص تيواسيْاي . تيواسيْاي قلثي ٍ ػشٍقي اٍليي ػاهل هشه ٍ هيش هي تاؿٌذ 

.  ُ حولِ قلثي هي تاؿٌذ قلثي ػشٍقي هشتَط تِ تيواسي ّاي مشًٍشي قلثي اص جول

. افشاد تؼياسي تذليل حولِ مشًٍشي، پيؾ اص سػيذى تِ تيواسػتاى يا دس تخؾ اٍسطاًغ هي هيشًذ  ػاالًِ 

.  ّؼتٌذتؼياسي اص ايي هشگْا تا ػولنشد ػشيغ قاتل پيـگيشي 

ٍ تا دسد يا ًاساحتي  اها امثش آًْا تِ آّؼتگي آغاص هي ؿًَذ. تشخي اصحوالت قلثي، ًاگْاًي ٍ ؿذيذ هي تاؿٌذ 

. خفيفي ّوشاُ ّؼتٌذ 

: دسايٌجاتشخي اص ػاليوي مِ تِ هفَْم تشٍصحولِ قلثي ّؼتٌذرمشهي ؿًَذ
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ممكه تنگي نفس 

اضت با يا بدَن 

احطاش واراحتي در 

قفطً ضيىً رخ دٌد 

 .

ايه ساير عاليم 

عاليم ممكه اضت 

شامم تعريق ضرد ، 

تٍُع يا ضبکي ضر 

.  باشىد

 

 

احساس ناراحتي در 

ساير نواحي 

عاليم فوقاني بدن 

مي تُاود شامم 

درد َ واراحتي در 

ازَ يك يا ٌر دَ ب

، پشت ، گردن ، 

.  فك يا معدي باشد

 

احساس ناراحتي در 

اكثر قفسه سينه 

حمالت قلبي با 

احطاش واراحتي در 

قفطً ضيىً مركس 

بيش از  ي مدتب

چىد دقيقً ٌمراي 

ٌطتىد يا ايىكً 

درد رفع شدي َ 

.   برمي گردد

ايه درد احتمال 

دارد بً شكم 

احطاش فشار ، 

واراحتي ، پری يا 

درد در قفطً ضيىً 

. حص شُد 

 



 

 

 

 

 

 

. ساحتي دس آى هي تاؿذ هـاتِ هشداى ، ؿايؼتشيي ػالهت حولِ قلثي دس خاًن ّا ،دسد قفؼِ ػيٌِ يا احؼاع ًا

ٍلي خاًن ّا ًؼثت تِ آقاياى تشخي اصػالين ديگش تَيظُ تٌگي ًفغ ، تَْع يا اػتفشاؽ ٍ دسدفل يا دسدپـت سا 

. تيـتش تجشتِ هي مٌٌذ 

 

 

 اگر هشكَك بِ حولِ قلبي شدم چِ کار باید بكٌن ؟

  ًغ پضؿني هحلي هاًٌذ يا هشامض اٍسطا 115تا . تيؾ اص پٌج دقيقِ تا دسخَاػت مول صثش ًنٌيذ

 .هشامض آهثَالًغ تواع تگيشيذ 

. فَرا بِ بیوارستاى هراجعِ کٌید 

  اگش ؿوا فشدي ّؼتيذ مِ دچاس ػالين ؿذُ ايذ ٍ دػتشػي تِ هشامض اٍسطاًغ پضؿني ًذاسيذ ، اص

اُ ديگشي خَدتاى ساًٌذگي ًنٌيذ هگش آًنِ ٍاقؼاّيچ س. فشدي تخَاّيذ مِ فَسا ؿوا سا تِ تيواسػتاى تشػاًذ 

 .ًذاؿتِ تاؿيذ 

 

؟ گیرداًجام  دچِ کار دیگری هي تَاى

 ٍ ُهي تَاًذ تا سػيذى تاؿذآهَصؽ ّاي هٌاػة سا ديذُ فشدي  اگش احياي قلثي ٍ سيَي ضشٍسي تَد ،

 .اًجام دّذ  تيواسسا تش سٍي ( تٌفغ دّاى تِ دّاى ٍفـاس تش قفؼِ ػيٌِ ) CPRمول ،ػول 



  تشسػي مٌيذ مِ مذاهيل اص تيواسػتاى ّاي هٌطقِ ؿوا، خذهات پيؾ اصسخ دادى ٍضؼيت اٍسطاًغ

ّوچٌيي ليؼتي اص ؿواسُ تلفٌْاي اضطشاسي سا دس مٌاس تلفي خَد قشاس دادُ . ػاػتِ قلثي سا اسائِ هي دٌّذ  24

. ّن امٌَى ايي اقذاهات سا اًجام دّيذ . ٍ ّوَاسُ ّوشاُ خَدتاى داؿتِ تاؿيذ 

 

ریع ٍاکٌش ًشاى ًوي دٌّد ؟ چرا افراد بِ  هیساى کافي س

. ػاػت صثش هي مٌٌذ  2ًيوي اص افشادي مِ دچاس حولِ قلثي هي ؿًَذ، قثل اص دسخَاػت مول تيؾ اص 

يؼٌي ػالئوي سا تِ ػٌَاى ػالئن قلثي اظْاس مٌٌذ ٍلي ػالئن قلثي « ػالين اؿتثاُ»تؼياسي اص افشاد اص تياى 

ػؼي هي مٌٌذ تِ  ٍهي تشػٌذ دچاس حولِ قلثي ؿذُ تاؿٌذ اص ايي مِ تشخي . احؼاع خجالت هي مٌٌذ ًثَدُ ،

ّش چٌذدسك ايي احؼاػات ػادُ اػت اها ػول تِ آًْا . خَد دلذاسي تذٌّذ مِ دچاس حولِ قلثي ًـذُ اًذ 

.  اػتتؼياس خطشًاك 

ا دسخَاػت مول تواع تگيشيذ ٍ فَس 115اگش ؿوا يا يني اص ًضديناًتاى دچاس ػالين حولِ قلثي ؿذُ ايذ، تا 

. مٌيذ 

 

چگًَِ هي هي تَاًن از حولِ قلبي پیشگیری کٌن ؟ 

 دس صَست تاال تَدى فـاسخَى آى سا تحت دسهاى ٍ مٌتشل قشاس دّيذ. 

 ػيگاس ًنـيذ ٍ اص افشادػيگاسي دٍسي مٌيذ. 

  دس صَست تاال تَدى ملؼتشٍل خًَتاى ،آًشا تحت دسهاى قشاس دّيذ. 

  ستي اؿثاع، چشتي تشاًغ، ملؼتشٍل ٍ ًول سا هصشف مٌيذاص چ مويغزاّاي حاٍي هقاديش. 

  اص لحاظ جؼواًي فؼال تاؿيذ. 

  ٍصى خَد سا مٌتشل ًواييذ .

  سا تِ ؿنل هٌظن اًجام دّيذ (فـاسخَى،قٌذ خَى ٍ چشتي ّا ي خَى)پضؿني تشسػي ّاي .

  داسٍّاي خَد سا طثق دػتَسپضؿل هصشف مٌيذ. 

  ّؼتيذ، قٌذ خَى خَد سا مٌتشل مٌيذ ( خَى تيواسي قٌذ)دس صَستينِ دچاس دياتت. 



چگًَِ هي هي تَاًن بیشتر یاد بگیرم ؟ 

اگش هثتال تِ تيواسي قلثي ّؼتيذ يا قثال دچاس ػنتِ . تا پضؿل ، پشػتاس يا هـاٍس ػالهتي خَد هـَست مٌيذ 

هؼشض خطش  هغضي ؿذُ ايذ،چَى ايي تيواسي ّا صهيٌِ اسثي داسًذ هوني اػت اػضاي خاًَادُ ؿوا ّن دس

 .ايجاد تغييشات دس ؿيَُ صًذگي آًْا جْت ماّؾ هيضاى خطش هْن اػت . اتتالء تِ ايي تيواسي ّا تاؿٌذ 

ؿوا هي تَاًيذ اص متاتچِ ّا ٍ تشٍؿَسّاي ػلوي جْت اًتخاب صًذگي ػالوتش ٍ ماّؾ هيضاى خطش ، مٌتشل  

يي تَاًايي اػت تٌاتشايي تيـتش تياهَصيذ ٍ تيـتش داًا.تيواسي ٍ هشاقثت اص افشاد هَسد ػالقِ تاى اػتفادُ مٌيذ 

. صًذگي مٌيذ

آیا پرسش یا تَضیحي از پسشك خَد دارید ؟ 

: تشاي هثال. دقايقي سا تشاي يادداؿت ػَاالت خَد دس هالقات تؼذي خَد تا پضؿنتاى اختصاف دّيذ

هي چِ هَقغ تِ يل آًظيي قلثي هي تَاًن حولِ قلثي تگَين ؟ 

حولِ قلثي ٍ ػنتِ هغضي ٍجَد داسد ؟ چِ تفاٍتي هياى 



 


