
ػضلِ للة ًیش هاًٌذ سایز ًماط تذى تزاي سالن  :تعریف 

هاًذى ٍ اًجام ّز چِ تْتز ػولکزد خَد ٍ دریافت غذا ٍ 

ایي ػول تَسظ ضزیاًْاي . اکسیژى ًیاسهٌذ خًَزساًی است

اگز تِ ّز دلیلی هثل چزتی  . اًجام هیطَد( کزًٍزي)للثی 

ي خاًَادگی  ي رگْا، ساتمِ ضذى دیَارُ خَى تاال، سخت

خَى تاالي کٌتزل ًطذُ ٍ  تیواري للثی، فطارخَى تاال ٍ لٌذ

 ّا هسذٍد ضَد، خًَزساًی تِ ػضلِ سیگار ٍ غیزُ هسیز رگ

للة کن ضذُ ، غذا ٍ اکسیژى کافی تِ آى ًویزسذ ٍ فزد 

دچار درد للثی هیطَد کِ تِ ایي درد للثی آًژیي غذري 

. گَیٌذ

  مشخصات درد آوژیىی چیست؟ 

جلَ ٍ ػوك لفسِ ي سیٌِ ٍ پطت دردي است کِ در  

استخَاى جٌاؽ احساس هیطَد ٍ ًویتَاى تزاي ًطاى 

 دادى هحل آى دست رٍي ًمغِ ي خاغی گذاضت

ًظیز تاال ٍ پاییي )ضزٍع درد ّوزاُ تا فؼالیت ضذیذ تذًی  

ّا، تلٌذ کزدى جسن سٌگیي، پارٍ کزدى ٍ  رفتي اس پلِ

تزس ، سٌگیي، اس یا تواس تا سزها، خَردى غذاي...( 

 اضغزاب ٍ ػػثاًیت است

درد تِ غَرت لِ کٌٌذُ، فطارًذُ، سَساًٌذُ است ، تزًذُ  

اس ًظز اغلة افزاد ضذت آى تِ حذي است . ٍ تیش ًیست

 اًذ کِ لثالً هاًٌذ آى را تجزتِ ًکزدُ

غالثاً درد فمظ هحذٍد تِ هٌغمِ للة ًیست ٍ تِ گزدى،  

ٍ پٌجن  ّا، تاسٍّا، هچ دست، اًگطتاى چْارم فک، ضاًِ

تیز هیکطذ، ٍلی تا ( تِ خػَظ دست چپ)دست 

  .استزاحت ٍ یا تا هػزف لزظ سیز ستاًی تْثَد هییاتذ

 .هذت سهاى درد ًْایتاً سِ تا پٌج دلیمِ هیثاضذ 

ػالٍُ تز درد هوکي است ػالئوی هاًٌذ سختی در ًفس  

کطیذى ، کَتاّی ًفس، رًگ پزیذگی، ػزق سزد، گیجی، 

سَء ّاضوِ تا  عپص للة، تَْع، استفزاؽ، اضغزاب

 احساس خفگی ضذیذ ًیش ٍجَد داضتِ تاضذ

 :  وکات مهم

در افزاد دیاتتی هوکي است تِ دلیل درگیزي  .1

  گیزًذّْاي ػػثی احساس درد کاّص یاتذ

در سالوٌذاى ًیش اکثزاً حولِ ي آًژیي غذري تذٍى  .2

  .درد ٍ ّوزاُ تا ضؼف ٍ تیحالی تزٍس هیکٌذ

:   یشگیري ي درمانپ

 اگز در خاًَادُ خَد افزاد هثتال تِ تیواري للثی- 

ي داریذ ، ضوا در هؼزؼ خغز دیاتتػزٍلی ٍ 

تٌاتزایي . تیطتزي تزاي اتتال تِ ایي تیواریْا ّستیذ

تایذ تغَر هٌظن جْت ٍیشیت ٍکٌتزل لٌذخَى، 

.  آسهایطات للثی ٍ کٌتزل فطارخَى هزاجؼِ ًواییذ

 ِػزٍلی  -یکی اس تیواریْاي للثی اگز ضوا هثتال ت

 هاًٌذ آًژیي غذري ّستیذ ، حتواً تحت ًظز پشضک

هتخػع تاضیذ تا تؼذ اس اًجام آسهایطات ٍ الذاهات 

درهاى ... ًَار للة ، اکَ، تست ٍرسش ٍ : السم هاًٌذ

. دارٍیی هٌاسة را تزایتاى در ًظز تگیزد

  تِ یاد داضتِ تاضیذ کِ دارٍي ضوا هخػَظ خَد

ّزگش آًْا را تِ دٍستاى ٍ آضٌایاًی کِ  ضواست،

. تیواري هطاتْی دارًذ ، تَغیِ ًکٌیذ

  تغَر هٌظن تِ پشضک هزاجؼِ کٌیذ ٍ ّیچ ٍلت

 .دارٍّایتاى را خَدسزاًِ لغغ یا کن ٍ سیاد ًکٌیذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با آرزيي سالمتی  

 

ي درهاًی حضزت هزکش آهَسش -تاالتز اس هیذاى ٍلیؼػز -سًجاى: آدرس 

 (ػج)ٍلیؼػز

  024– 33 770801-9: تلفي 

  www.valiasr.zums.ac.ir:ٍب سایت

 z.valiasrhospital@yahoo.com:آدرس پست الکتزًٍیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( عج)عصر مركس آمًزشی درماوی حضرت يلی

 در مراقبتیخًد 

 آوژیه صذري

 

 

 

ياحذ آمًزش به بیمار 
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