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  پاس باي  ، يا جراحي مسدودشده  قلبي  هاي سرخرگ

شديداً مسدود   قلبي  هاي سرخرگ  كه  در حالتي

ذكر   پيشگيري  در قسمت  كه  هايي توصيه. اند شده

را   كار قلب  كه  هايي از موقعيت. نماييد  شد را رعايت

  ، هواي دهند پرهيز كنيد، مثالً عصبانيت مي  افزايش

  جز مسافرت  به  البته(باال   يا سرد، ارتفاع  گرم  خيلي

، يا فعاليت در زمان ابتال به ) مسافربري  با هواپيماي

 داروها ناگهانيطور   به  اين بيماري شديد بدني

حاد را بهبود   صدري  آنژين  نيتروگليسيرين

  فوري  استفاده  را براي  آن  بخشد هميشه مي

دارد ساير داروها مورد   امكان. باشيد  داشته همراه

 ، مثل قلبي  هاي سرخرگ  بيماري  براي  استفاده

  مسدودكننده  يا داروهاي ، بتا ـ بلوكرها، آسپيرين

،  صورت  در اين. ، نيز تجويز شوند كلسيم  كانال

   است  بسيار مهم  دستور دارويي  دقيق  رعايت

   فعاليت در زمان ابتال به اين بيماري  

  فعاليت در زمان ابتال به اين بيماري خود را طوري- 

  . درد بروز نكند  كنيد كه  تنظيم

  

كنيد   را بهانه  صدري  آنژين  كه طور نباشد  اين  البته

  باشيد كه  داشته  بايد توجه. نكنيد  و اصالً ورزش

با نظر (  منظم و  متعادل  صورت  به  ورزش  انجام

  .كند  كمك  عاليم  كنترل  تواند به مي)  پزشك

و   چرب  كم  شود غذاهاي مي  توصيه: غذاييرژيم 

  . نماييد  استفاده  نمك  كم

  كنيد  خود را كم  ، وزن وزن  اضافه  در صورت

اگر در چه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟

از موارد زير   اگر يكي. را داريد  صدري  آنژين  عاليم

  درد قفسه  ـ حمله: دهد  رخ  از تشخيص  پس

 با  و درمان  استراحت  رغم ، علي صدري

. بكشد  طول  دقيقه ۱۰-۱۵از   ، بيش  نيتروگليسيرين

بلند كنيد، و درد با   از خواب  صدري  با درد قفسه ـ

  اگر اين. شود نمي  برطرف  نيتروگليسيرين  قرص  يك

اگر   كنيد، حتي  يافتند، حتماً مراجعه  ادامه  حمالت

درد   ـ حمله. كند  آنها را برطرف  نيتروگليسيرين

يا شديدتر از حد   با گذشته  متفاوت  صدري  قفسه
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   صدري  ژينآن
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  بيمارستان سيدالشهداء
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