بیماری کرونر قلبی چیست؟
در ایٗ تیٕاری عزخزي ٞای وز٘ٚزی ت ٚ ًٙتاریه ٔی ؽ٘ٛذ
 ٚػضالت لّة اس رعیذٖ خ ٚ ٖٛاوغیضٖ وافی ٔحزٔ ْٚی
ٌزدد .در ایٗ فٛرت ٕٔىٗ اعت در حاِت اعتزاحت اؽىاِی
تزای فزد ایجاد ٘ؾٛد ،أا ٚلتی و ٝلّة ٔجثٛر اعت وار
تیؾتزی ا٘جاْ دٞذ (ٔثال تاال رفتٗ اس پّٞ ٝا ) ،عزخزٌٟای
وز٘ٚزی لّة ت ٝػّت تٍٙی ٕ٘ی تٛا٘ٙذ اوغیضٖ السْ را اس
طزیك جزیاٖ خ ٖٛت ٝػضالت لّة تزعا٘ٙذ  .در ٘تیج ٝؽخـ
حیٗ تاالرفتٗ اس پّٞ ٝا دچار درد لفغ ٝعی ٚ ٝٙآ٘ضیٗ لّثی ٔی
ٌزدد.

عوامل خطر بیماری کرونر قلبی
ایٗ ػٛأُ ت ٝد ٚدعت ٝتمغیٓ ٔی ؽ٘ٛذ:
.1عوامل قابل تغییر

.

ٌزدد ،جزیاٖ خ ٖٛدچار ا٘غذاد ؽذ ٚ ٜحّٕ ٝلّثی رخ ٔی دٞذ
تٙاتزایٗ ػضّ ٝلّثی و ٝتٛعط ري ٘أثزد ٜخ٘ٛزعا٘ی ٔی ؽٛدٔ ،ی
ٔیزدٞ .زچ ٝؤ ٝذت سٔاٖ ا٘غذاد عزخزي طٛال٘ی تز تاؽذ،آعیة
تیؾتز ٔی ؽٛد  .سٔا٘ی و ٝػضّ ٝلّثی تٕیزد ،آعیة لّثی دایٕی
خٛاٞذ تٛد.

تشخیص داد؟
٘ٛار لّة تغت ٚرسػ اعىٗ لّة اوٛواردیٌٛزافی
آ٘ضیٌٛزافی

 چزتی خ ٖٛتاال








در چٙیٗ ٔٛالؼی اٌز فزد وٕی اعتزاحت وٙذ ،درد
ٔؼٕٛال" اس تیٗ ٔی رٚد ِٚی در حاِت پیؾزفت ، ٝاٌز یه
عزخزي وز٘ٚزی ت ٝػّت ٔغذٚد ؽذٖ آٖ تٛعط یه
ِخت ٝخ ٖٛت ٝطٛر وأُ ٔا٘غ خ٘ٛزعا٘ی ؽٛد ،لغٕتی اس
ػضّ ٝلّة و ٝدیٍز خ ٖٛت ٝآٖ ٕ٘ی رعذ ،خٛاٞذ ٔزد ٚ
ٔٙجز ت ٝعىت ٝلّثی ٔی ؽٛد.
چه عاملی سبب حمله قلبی می شود؟
ین حّٕ ٝلّثی سٔا٘ی رخ ٔی دٞذ و ٝجزیاٖ خ ٖٛت٘ ٝاحیٝ
ای اس لّة لطغ ٔی ؽٛد (اغّة تٛعط یه ِخت ٝخ .) ٖٛایٗ
حاِت اغّة تذیٗ دِیُ رخ ٔی دٞذ و ٝعزخزٌٟای تأیٗ
وٙٙذ ٜخ ٖٛػضالت لّة ت ٝدِیُ رعٛب چزتی  ،وّغتزٚ َٚ
عایز ٔٛاد و ٝپالن ٘أیذٔ ٜی ؽٛد ،ت ٝتذریج ضخیٓ تز ،عفت
تز  ٚت ًٙتز ٔی ؽ٘ٛذ .اٌز پالن جذا ؽٛد ِ ٚخت ٝخ ٖٛتؾىیُ

چگونه می توان

فؾار خ ٖٛتاال
ٔقزف دخا٘یات
دیاتت
تغذی٘ ٝأٙاعة (ٔقزف تیؼ اس حذ چزتی ٞای
اؽثاع ٕ٘ ٚه)
اضافٚ ٝسٖ  ٚچالی
وٓ تٛدٖ تحزن  ٚفؼاِیت تذ٘ی

.2عوامل غیر قابل تغییر

 ػٛأُ ص٘تیىی  :عاتم ٝتیٕاری لّثی در افزاد
٘شدیه خا٘ٛادٜ
 عٗ تاال
ٛٞ رٔٞ ٖٛای س٘ا٘ : ٝایٗ ٛٞرٟٔ٘ٛا ٘مؼ حفاظتی
در پیؾٍیزی اس تزٚس تیٕاری ػزٚق وز٘ٚز دار٘ذ
(حذ الُ تا سٔا٘ی و ٝخا٘ٓ ٞا ت ٝیائغٍی تزعٙذ،
ٔزدٞا تیؾتز اس سٖ ٞا در ٔؼزك خطز ٞغتٙذ.

بیماری کرونر

قلبی را

نشانه های بیماری قلبی
احغاط ٘اراحتی در لفغ ٝعیٝٙ
و ٝاغّة فؾار٘ذ ٚ ٜدر ٘احی ٝپؾت جٙاؽ ٔی
تاؽذ.تا فؼاِیت افشایؼ  ٚتا اعتزاحت تفیف
ٔی یاتذٕٔ،ىٗ اعت ت ٝتاس ، ٚدعت چپ ٚ
ٌا ٜتٌ ٝزدٖ  ٚفه ا٘تؾار یاتذ .تا ٔقزف
لزؿ سیز ستا٘ی در طی ع ٝاِی پٙج دلیمٝ
لطغ ٔی ؽٛد  .در فٛرتی و ٝدرد ٕٞزا ٜتا
تؼزیك عزد ،تٟٛع  ٚاعتفزاؽ تٛد ٚ ٜتیؾتز اس
 30دلیم ٝط َٛتىؾذ ٔزاجؼ ٝعزیغ تٝ
اٚرصا٘ظ ضزٚری اعت.
ضؼف  ٚخغتٍی پذیزی سٚدرط
تٍٙی ٘فظ
عزٌیجٝ
طپؼ لّة

آموزش به بیمار بعذ از ترخیص












دعت وٓ  30دلیم ٝدر تیؾتز یا تٕأی رٚسٞای ٞفتٝ
ٚرسػ ٕ٘اییذ.
ٚسٖ خٛدتاٖ را در عطح عإِی حفظ وٙیذ.
اٌز ٔثتال ت ٝدیاتت ٞغتیذ  ،لٙذ خ ٖٛخٛدتاٖ را وٙتزَ
وٙیذ.
تؼذ اس فزف غذا ٔذت وٛتاٞی اعتزاحت ٕ٘اییذ.
اس ٔقزف غذاٞای ٘فاخ ،فغت فٛدٞا ،غذاٞای وٙغزٚی
 ،اعٙه ٞاٛ٘ ،ؽیذ٘ی ٞا  ٚؽیزیٙی جات پز واِزی
پزٞیش وٙیذ ٕ٘ ٚه را اس رصیٓ غذایی خٛد حذف  ٚیا
غذای وٓ ٕ٘ه ٔقزف ٕ٘اییذ.
اس ٔقزف سیاد ل ٜٟٛخٛدداری ٕ٘اییذ.
رصیٓ غذایی ؽٕا تایذ ؽأُ ٔحقٛالت ِثٙی وٓ چزب
 ٚیا تذ ٖٚچزتیٔ ،اٞی ٘ ،خٛد فزٍ٘ی ِٛ ٚتیأ ،زؽ
تذ ٖٚپٛعت ٌٛ ٚؽت ِخٓ تاؽذ.
ٔی ٚ ٜٛعثشی تٚ ٝفٛر ٔقزف ٕ٘اییذ
اس ٔقزف ِثٙیات پزچزبٌٛ ،ؽت پز چزب  ٚرٚغٗ ٞای
ٞیذرٚص٘ ٝخٛدداری ٕ٘اییذ.

 تٛفی ٝافّی اعتفاد ٜاس غذای وٓ ٕ٘ه  ٚوٓ
چزب اعت.


 پیشنهاد می شود وٝ
 غذاٞایی ٔا٘ٙذ ٔزؽ ٔ ٚاٞی ٌٛ ٚؽت تاس ٚ ٜتذٖٚ
چزتی  ،عثشیجات ٔ ٚی ٜٛجات تاسٛ٘ ٚ ٜؽیذ٘ی
ٞای غیز ؽیزیٗ اعتفاد ٜوٙیذ  .خٛردٖ غذاٞایی
ٔا٘ٙذ ٌٛؽت چزب  ٚتخٓ ٔزؽ ،وز ، ٜتغتٙی ٚ
ؽیزیٙی ٞای وزْ دار ،ل ،ٜٟٛچای پزرً٘  ٚعایز
غذاٞای عٍٙیٗ تٛفیٕ٘ ٝی ٌزدد ٔ .قزف آجیُ
ٔثُ باداْ ٔفیذ اعت ٔ.قزف ٛٞیج  ٚعیة  ٚؽٛیذ
عثة واٞؼ وّغتزٔ َٚی ؽٛد ٌٛ.ج ٝفزٍ٘ی تٝ
دِیُ ٚج ٛآ٘تی اوغیذاٖ عثة واٞؼ تیٕاریٟای
لّثی ٔی ؽٛد  .تا ػجّ٘ ٝخٛریذ ،غذا را در حجٓ
وٓ ٚ ٚػذٞ ٜای تیؾتز اعتفاد ٜوٙیذ  ٚپظ اس غذا
اعتزاحت وٙیذ.





دانشگاه علوم پسشکی و خدمات تهداشتی
درمانی شهید تهشتی
تیمارستان سوم شعثان دماوند

تیماری کرونر قلثیCAD

اس اعتؼٕاَ دخا٘یات پزٞیش .
وٙیذ
تپزٞیشیذ
.
اس تزخٛرد تا ٚضؼیت ٞای پز اعتزط
ٕ٘اییذ
.
اس تٕاط تا آب ٛٞ ٚای عزد خٛدداری
ٕ٘اییذ
.
دارٞٚای رٚسا٘ ٝخٛد را ت ٝطٛر ٔٙظٓ ٔقزف
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