
 

اقدام الزم هنگامي كه دچار درد قلبي يا  –الف 

 :    احساس ناراحتي در قفسه سينه مي شويد 

استراحت كنيد در وضعيت نيمه نشسته قرار گرفته و 

به آرامي نفس عميق بكشيد و از قرصهاي شفاف 

قرمز رنگ زير زباني استفاده كنيد اگر پس از پنج 

دقيقه درد بهبود نيافت از قرص دوم زير زباني 

 ۵استفاده كنيد و در صورت عدم بهبودي پس از 

  د اگر دقيقه مي توانيد از قرص سوم استفاده كني

درد بهبود نيافت حتما به نزديكترين مركز درماني 

  .مراجعه نماييد 

چند نكته در مورد قرصهاي زير زباني 

  نيتروگلسيرين 

  هميشه تعدادي از اين قرص ها به همراه

  .داشته باشيد 

  قرص ها را در ظرفهاي تيره رنگ نگهداري

 .   كنيد و از نور و گرما محافظت كنيد 

  هميشه بايستي تازه باشند و هر اين قرص ها

ماه چند عدد تازه از داروخانه تهيه كنيد و قديمي 

  ها را دور بيندازيد

  :رژيم غذايي در بيماران قلبي  –ب  

به طور كلي از خوردن غذاي چرب و با نمك پرهيز   

  .كنيد 

  :غذاهايي كه بايد استفاده كنيد *  

  فندق و –پسته  –گردو ( كليه مغزهاي خام -۱

  )بادام زميني

٬ هلو  ٬سبزيجات و ميوه هاي تازه مانند سيب  -۲

  كدو ، اسفناج و سويا  ٬ كلم ٬ خيار ، هويج  ٬گالبي 

مي توانيد براي خوش طعم كردن از آبليمو و آب ( 

  . )غوره و سبزيجات معطر استفاده كنيد

پنير و ماست و شير كم چرب و مارگارين به  - ۳
  .جاي كره استفاده شود

استفاده از روغن ها ي گياهي مايع مثل روغن  -  ۴ 

  زيتون و آفتابگردان و سويا

  : غذاهايي كه نبايد استفاده كنيد * 

از خوردن غذاهاي چرب و نفاخ و غذاهايي مثل  -۱

كله پاچه و دل و جگر و سوسيس و كالباس به دليل 

  .كلسترول باال بپرهيزيد

د و از ايستادن به طور آهسته تغيير وضعيت دهي -۲

و حركت طوالني و حمام و دوش داغ و ورزش 

  .سخت پرهيز كنيد

قبل از باال رفتن از پله ها از قرص زير زباني  -۳

استفاده كنيد و كمي صبر كنيد و به حالت استراحت 

در صورت هر . در هر پله و آهسته آهسته باال برويد 

 گونه ناراحتي مثل تنگي نفس و درد فقسه سينه فوراً

  كنيدهمان جا بنشينيد و از قرص زير زباني استفاده 

در صورت تمايل به تماس جنسي قبل از آن از  -۴

قرص زير زباني استفاده كنيد و دقت كنيد كه 

ضربان بيشتر از ضربان  ۳۰ضربان قلب شما نبايد 

  .زمان استراحت شود



 

  :درماني در بيماران قلبي و پيگيري ها دارو* 

افرادخانواده بايستي از محل داروهاي شما ساير  -۱

اطالع داشته باشند از ريختن قرصهاي مختلف در 

  .يك ظرف در كنار هم خودداري كنيد

 مصرف مي در صورتيكه داروهاي ضد فشار خون -۲

كنيد بايستي فشار خون را قبل از مصرف دارو اندازه 

  .گيري كنيد

نداريد حداقل  در صورتيكه دستگاه فشار خون 

هفته اي يكبار به نزديكترين درمانگاه مراجعه 

  )استفاده كنيد 

تغييرات به پزشك مراجعه  در صورت داشتن  

  .نماييد

كنترل نشدن فشار خون منجر به ايجاد : توجه  

  سكته قلبي يا مغزي مي شود

وشت گاستفاده از مرع و ماهي و هفته اي دو بار  - ۳

  .قرمز 

بهتر است از روش هاي كباب كرده و آب پز و بخار  

  .استفاده شود زپ

داروهاي تجويز شده را سر ساعت مصرف كنيد و  روز  - ۴

  .قبل از تمام شدن داروها به پزشك مراجعه كنيد 

دو هفته پس از ترخيص از بيمارستان به پزشك قلب  - ۵

  خود مراجعه كنيد و پزشك تاريخ ويزيت بعدي را تعيين 

  .مي كند

  :به پزشك مراجعه كنيد  با مشاهده عاليم زير حتماً -۶

درد  -احساس سر درد و سر گيجه  -كوتاه شدن تنفس 

  سينه كه با قرص زير زباني بهبود نيافت

  

  

  

  

  

  

  

  

  A:ويرايششماره 
  FO-TR-۰۷ :شماره سند

  

  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

  درمان شهرستان آران و بيدگلشبكه بهداشت و 

  

  آموزش بيماران قلبي

  

  

  واحد آموزش
  بيمارستان سيدالشهداء
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