
 

  آنژين قلبي چيست ؟

آنژين قلبي احساس درد يا ناراحتي در قفسه سينه مي باشدو زماني رخ مي دهد كه قلب شما اكسيژن مـورد                     

با گذشت زمان سرخرگهاي كروناري تامين كننده خون مورد نياز قلـب شـما              . نياز  خود را دريافت نمي كند      

اين رسوبات پالك ناميده مـي      . ر انسداد شوند    ممكن است در اثر رسوب چربي ، كلسترول و ساير مواد دچا           

اگر يك يا تعداد بيشتري سرخرگ به شكل نسبي دچار انسداد شـوند ، خـون بـه مقـدار كـافي نمـي                        . شوند  

آنژين قلبي شايع مي .تواند جريان پيدا كند و ممكن است شما احساس درد يا ناراحتي در قفسه سينه نماييد              

  بيماري قلبي و نياز     احتمال وجود  ه ايجاد شده و رفع شود، اين امر نشاندهنده        اگر آنژين در قفسه سين    . باشد  

  .  درمان مي باشدبه

 در شيوه زندگي ،استفاده كردن از داروها و برخي از اقدامات پزشـكي و اعمـال جراحـي مـي                     يايجادتغييرات

  .توانند آنژين قلبي را كاهش دهند 

  
 سبب جلوگيري از رسيدن غذا و اكسيژن كافي به قلب بشود ،ممكن است آنژين زمانيكه يك سرخرگ كروناري دچار انسداد،

  .قلبي رخ دهد 

  
  آنژين قلبي به چه شكلي احساس مي شود ؟

در اين قسمت نمونه هايي از احساساتي       . آنژين قلبي اغلب تنها براي چند دقيقه به طول مي انجامد           

 :، ذكر مي شود كه توسط بيماران مبتال به آنژين قلبي بيان مي شود

 . احساس سفتي و سنگيني درقفسه سينه 



 ). دشواري در تنفس(احساس تنگي نفس  

 . احساس سوزش يافشار در قفسه سينه 

 . احساس ناراحتي كه ممكن است به بازوها ، پشت ، گردن ، فك يا معده تير بكشد 

 .احساس بي حسي و سوزش در شانه ها ، بازوها يا مچ دست  

 .عدهاحساس ناراحتي م 

  چه زماني ممكن است من دچار آنژين قلبي شوم ؟

  :ممكن است شما هنگام انجام دادن امور زير دچار آنژين قلبي شويد

 .باال رفتن از پله ها 

 . احساس ناراحتي يا عصبانيت 

 . كاركردن در هواي بسيار سرد يا بسيار گرم 

 . غذا خوردن بيش از حد در يك وعده غذايي 

 . رابطه جنسي 

  . عاطفياسترس  

 .ورزش 

  من چه تست هايي را بايد انجام دهم ؟

 .آزمايش هاي خوني  

 . تست استرس ورزشي 

 ).ECG يا EKG(نوارقلبي يا الكتروكارديوگرام  

 . كاتتر گذاري قلبي 

 .آنژيوگرافي كروناري 

 

  

 



  آنژين قلبي چگونه درمان مي شود ؟

  :نيتروگليسيرين . ويز نمايدممكن است پزشك شما جهت كاهش درد به شما نيتروگليسيرين تج

به صورت قرص هاي كوچكي مي باشد كه شما زير زبان خودتان قرار مـي دهيـد و بـه شـكل هـاي        

 .اسپري ، كپسول ، برچسب و پماد پوستي هم يافت مي شود 

  .نيتروگليسيرين ايمن بوده و نسبت به آن عادت حاصل نمي شود  

  :حتما از پزشك ، پرستار يا دارو ساز خود بپرسيد 

 انجام دهيد ؟بايد اگر شمادچار آنژين قلبي شويد، چه كاري  

  مصرف كنيد؟بايدچگونه به طور صحيح نيترو گليسيرين خود را 

  من چه كاري در مقابل آنژين قلبي مي توانم بكنم ؟

ود را تغيير دهيد و شانس ايجاد حمـالت آنـژين   شما مي توانيد شيوه زندگي خ  . در مقابل آن تسليم نشويد      

بعضي از اقدامات ساده اي كه بـه شـما در احـساس راحتـي بيـشتر كمـك مـي كننـد                       . قلبي را كاهش دهيد     

  :عبارتند از 

 . قطع استعمال سيگار و دوري از برخورد با افراد سيگاري 

 .  ، كلسترول و سديماستفاده از غذاي حاوي مقادير پاييني از چربي اشباع ، چربي ترانس 

 .كنترل پر فشاري خون و سطح كلسترول خون 

 . اجتناب از دماي خيلي باال يا خيلي پايين 

 . پرهيز ازانجام فعاليت شديد 

 . آموزش ويژه براي ايجادآرامش و كنترل استرس 

براي مثال اگر اخيرادر هنگام استراحت      . تماس با پزشك در صورت تغيير خصوصيات آنژين قلبي         

 .دچار آنژين مي شويد، يا شدت آن بدتر شده است نيز

  



  من چگونه مي توانم بيشتر ياد بگيرم ؟

اگر مبتال به بيماري قلبي مـي باشـيد يـا قـبال دچـار               . با پزشك ، پرستار يا مشاور سالمتي خود مشورت كنيد           

ات در شـيوه  ايجـاد تغييـر  . سكته مغزي شده ايد، ممكن است اعضاي خانواده شما در معـرض خطـر باشـند     

  .زندگي آنها جهت كاهش ميزان خطر مهم است 

 شما مي توانيد از كتابچه ها و بروشورهاي علمي جهت انتخاب زندگي سالمتر و كاهش ميزان خطر ، كنتـرل      

دانـايي توانـايي اسـت بنـابراين بيـشتر بياموزيـد و             .بيماري و مراقبت از افراد مورد عالقه تان استفاده كنيـد            

  .كنيدبيشتر زندگي 

  آيا پرسش يا توضيحي از پزشك خود داريد ؟

  :براي مثال. دقايقي را براي يادداشت سواالت خود در مالقات بعدي خود با پزشكتان اختصاص دهيد

   مي توانم ورزش كنم ؟منآيا

  من چه زماني بايد با پزشك خود تماس بگيرم ؟ 

 

                                                    

  

 


