
 

 

 
 رؽت ٌّغبر تخققی ٚفٛق تخققی ثیٕبرعتبٖ

 درد قفسه سینه:

 ثٝ را اوغیضٖ وٝ خٛ٘ی جزیبٖ وٝ دٞذ ٔی رخ سٔب٘ی لّجی حّٕٝ .دار٘ذ ٘یبس اوغیضٖ ثٝ ٔب٘ذٖ س٘ذٜ ثزای ؽٕب لّت ٞبی ٔبٞیچٝ

 لّت ٞبی ٔبٞیچٝ وٝ لّت ) ٞبی ري( ػزٚق س٘ذٌی، طَٛ در .ؽٛد یٔ لطغ یب یبثذ یٔ وبٞؼ ؽذت ثٝ ب٘ذرع ٔی  لّت ٞبی ٔبٞیچٝ

 تؾىیُ رٚ٘ذ ایٗ .ؽٛد یٔ ٌفتٝ «پالن» ٟ٘ب آ ثٝ وٝ ؽٛ٘ذ ٔی ثبریه دیٍز ٔٛاد ٚ وّغتزَٚ چزثی، تجٕغ اثز ثز وٙٙذ، یٔ تغذیٝ را

 .ؽٛد یٔ ٌفتٝ )ػزٚق ٌزفتٍی( ؽزاییٗ تقّت رٚ٘ذ، ایٗ ثٝ وٝ رٚد ٔی پیؼ آرأی ثٝ ػزٚق، ؽذٖ ثبریه ٚ رعٛثبت
 ٔی تؾىیُ خٖٛ ِختٝ آٖ، اطزاف در ؽٛد، ٔی جذا ٌٟب ر دیٛارٜ اس ٚ ؽىٙذ یٔ ػزٚق در ؽذٜ تؾىیُ وٟبی پال اس لغٕتی ىٍٝٞٙبٔی

 ٚ آٖ ٌٟبی ر ؽذٖ ٔغذٚد ػّت ثٝ لّت، ٞبی ٔبٞیچٝ یىٍٝٞٙبٔ .ؽٛد ٌٟب ر ؽذٖ ٔغذٚد ٔٛجت تٛا٘ذ ٔی ٘یش خٛ٘ی ِختٝ ایٗ .ؽٛد

 .ؽٛد ٔی ٌفتٝ «ٔٛضغ خٖٛ وٕجٛد» یب «ایغىٕی»  حبِت ایٗ ثٝ ؽٛد، السْ ٔٛاد ٚ اوغیضٖ ؽذیذ وٕجٛد دچبر وبفی، ٘زعب٘ی خٛ ػذْ

 «لّجی عىتٝ»  یب «لّجی حّٕٝ»حبِت  ایٗ ثٝ ثیبفتذ، وبر اس یب، ثجیٙذ آعیت لّت ٞبی ٔبٞیچٝ اس لغٕتی لّجی، ایغىٕی اثز ثز ٚلتی

 .ؽٛد ٔی ٌفتٝ

 

 عروقی : -بیماریهای قلبی اهمیت

 – لّجی ٞبی ثیٕبری وٝ دٞذ ٔی ٘ؾبٖ آٔبرٞب .افتذ ٔی اتفبق ػزٚلی – لّجی یٟبی ثیٕبر ػّت ثٝ جٟبٖ در ٔزي سیبدی تؼذاد عبِیب٘ٝ

 ٞبی وٕه الذأبت لّجی، حّٕٝ ػالیٓ ثزٚس اس پظ وٝ ایٙجبعت تٛجٝ لبثُ ٘ىتٝ  . ٞغتٙذ جٟبٖ در ٔزي ػّت اِٚیٗ وٕبوبٖ ػزٚلی

 .دارد ثیٕبر ٔؾىُ ثٟجٛد در ٟٕٔی ثغیبر ٘مؼ اِٚیٝ

  ها نشانه و عالیم

 اِٚیٗ ظبٞزی، ٞبی ٘ؾب٘ٝ ٚ ػالیٓ ؽٙبخت أب اعت؛ ثیٕبر اس لّت ٘ٛار ٌزفتٗ لّجی ٔؾىُ یه تؾخیـ ٞبی راٜ تزیٗ ٔطٕئٗ اس یىی

 :وٙیذ ٔؾبٞذٜ ثیٕبر در را سیز ػالیٓ ٕٞٝ یب ٞزوذاْ اعت ٕٔىٗ ٔٙظٛر ٕٞیٗ ثٝ .اعت لّجی ٔؾىُ یه تؾخیـ اس ٌبْ

 عیٙٝ لفغٝ در وٙٙذٜ ِٝ عٍٙیٙی یب درد احغبط 

 چپ ثبسٚی یب وتف ٞب، د٘ذاٖ ٚ فه ٌزدٖ، ثٝ درد ا٘تؾبر 

 ٘فظ تٍٙی احغبط ٚ عزیغ تٙفظ 

 اعت ٔؼَٕٛ حذ اس تز آراْ ٘جض، اٚلبت ٌبٞی( ٘بٔٙظٓ یب عزیغ ٘جض( 

 پزیذٜ ًر٘ ٚ آثی ثٝ پٛعت رً٘ تغییز 

 وزدٖ غؼ یب عز عجىی احغبط 

 عزد تؼزیك 

 تٟٛع 

 اضطزاة احغبط 

 :خودمراقبتی های توصیه



 

 

 :دٞیذ ا٘جبْ را ٔزاحُ عىتٝ ػالیٓ ٔؾبٞذٜ ٔحض ثٝ

 ثبؽیذ خٛ٘غزد. 

 فذا را اٚ ثّٙذ فذای ثب ٚ سدٜ ضزثٝ ٞبیؼ ؽب٘ٝ رٚی آراْ) .وٙیذ ثزرعی را اٚ ٞٛؽیبری رعذ، ٔی ٘ظز ثٝ ٞٛػ یث ثیٕبر اٌز 

 .)ثش٘یذ

 وٙیذ ؽزٚع را لّجی احیبی ) رٚد ٕ٘ی پبییٗ یب ثبال اٚ عیٙٝ لفغٝ( ٘ذارد ٞٓ تٙفظ ٚ ثٛدٜ ٞٛػ ثی ثیٕبر اٌز. 

 داریذ ٍ٘ٝ پّٟٛ یه ثٝ را اٚ وؾذ ٔی ٘فظ أب ثٛدٜ ٞٛػ یث ثیٕبر اٌز. 

 ثٙؾب٘یذ ٘ؾغتٝ ٘یٕٝ فٛرت ثٝ ٚ وزدٜ حزوت یث ثالفبفّٝ را اٚ اعت، ٞٛؽیبر ثیٕبر اٌز. 

  وٙیذ آراْ را ثیٕبر ٚ ثٍیزیذ تٕبط 111 اٚرصا٘ظ ثب. 

 ثٕب٘یذ ثیٕبر وٙبر ، 111 اٚرصا٘ظ رعیذٖ تب. 

 وٙیذ دریبفت رإٞٙبیی ٚ ٌزفتٝ تٕبط 111 ثب ٔجذدا ثیٕبر، ؽزایط در تغییز ٞزٌٛ٘ٝ فٛرت در. 

 ثذٞیذ اٚ ثٝ پشؽه لجّی دعتٛر طجكدارد ٚ  ٞٛؽیبر اعت،   آعپیزیٗ لزؿ خٛد ٕٞزاٜ ثیٕبر وٝ فٛرتی در. 

 مان مراجعه به مراکس بهداشتی ودرمانی : ز
 درٔب٘ی ثٟذاؽتی ٔزوش ثٝ ٔزاجؼٝ سیز ؽزایط در أب دارد إٞیت عیٙٝ لفغٝ در درد ٘ٛع ٞز لّجی، ٞبی حّٕٝ سیبد إٞیت ثٝ تٛجٝ ثب

 :اعت ضزٚری

 دارد عیٙٝ لفغٝ در ٘بخٛؽی احغبط ٘ٛع ٞز حبضز حبَ در ٚ داؽتٝ دیبثت ثیٕبری عبثمٝ ثیٕبر اٌز.  

 اعت وؾیذٜ طَٛ دلیمٝ 1 اس ثیؼ وٝ دردی. 

 اعت وزدٜ پیذا ا٘تؾبر فه یب پؾت ثبسٚٞب، ٔب٘ٙذ دیٍز ٞبی لغٕت ثٝ درد.  

 ٗاعت وزدٜ پیذا تظبٞز خٛ٘ى ی عزفٝ یب فزاٚاٖ تؼزیك تٟٛع، حبِت ٘فظ، تٍٙى ٔب٘ٙذ دیٍزی ػالیٓ ثب ٕٞچٙی. 

 

 :بعدی تهایمراقب و پیگیری

 ثیٕبر در ٔغتمیٓ طٛرٝ ث دیبثت ٚ ثبال وّغتزَٚ دخب٘ی، ٔٛاد عبیز اعتؼٕبَ ٚ وؾیذٖ عیٍبر ٘بعبِٓ، غذایی رصیٓ ٔب٘ٙذ ٔختّفی ػٛأُ

 وزد تالػ خطزعبس ػٛأُ حذف ثزای ثبیذ ثٙبثزایٗ اعت؛ ٔٛثز ػزٚلی - لّجی یٟبی

 :ٌزدد یٔ تٛفیٝ سیز خٛدٔزالجتی ٞبی تٛفیٝ رػبیت ٔٙظٛر ٕٞیٗ ثٝ 

 ثیٕبری اس ثتبوبرٚتٗ ٚ« ای» ٚ  « ث» ٚیتبٔیٗ حبٚی غذای ٚ سیتٖٛ رٚغٗ پیبس، عیز، آجیُ، ٞب، عجشی ٚ ٞب ٔیٜٛ دریبیی، غذاٞبی 

 .وٙٙذ یٔ جٌّٛیزی ػزٚق ٚ لّت ٞبی

 ؽٛد ٔی لّجی ٞبی ثیٕبری ثٝ اثتال احتٕبَ وبٞؼ ٔٛجت وٝ اعت 3 أٍب چزثی سیبدی ٔمبدیز حبٚی ٞب ٔبٞی. 

 ،ٞغتٙذ لّت وٙٙذٜ تٔحبفظ غذایی ٔٛاد اس ٞبیی ٕ٘ٛ٘ٝ ثبداْ ٚ سیتٖٛ رٚغٗ فٙذق. 

 دار٘ذ وٙٙذٜ تٔحبفظ اثز ٌٙذْ جٛا٘ٝ ٚ ای عجشیٙٝ ٔٛاد عجش، ِٛثیب ٔثُ ٔٙیشیْٛ اس عزؽبر ٔٛاد.  

 را ػزٚلی -یلّج ٞبی ثیٕبری اس ثغیبری ایجبد خطز ثبال فؾبرخٖٛ .ثزد ٔی ثبال افزاد اوثز در را فؾبرخٖٛ ٕ٘ه، سیبد ٔقزف 

 .دٞذ یٔ افشایؼ

 اعت دخیُ ػزٚلی -لّجی ٞبی ثیٕبری ثٝ اثتال خطز ایجبد در ثذٖ ٚسٖ افشایؼ ٚ چبلی. 

 َؽٛد ٔی ٔغشی عىتٝ ٚ لّجی حّٕٝ ٘تیجٝ در ٚ خٖٛ ؽذٖ ِختٝ خطز ٔیشاٖ افشایؼ عجت دخب٘یبت اعتؼٕب. 

 یبثذ ٔی وبٞؼ ٘قف ثٝ عیٍبر اعتؼٕبَ ثب ٔزتجط ػزٚلی -لّجی ٞبی ثیٕبری ثٝ اثتال خطز عیٍبر، تزن اس پظ عبَ یه. 



 

 

 ؽٛد ٔی ػزٚلی -لّجی ٞبی ثیٕبری ثٝ اثتال خطز افشایؼ عجت )افزاد ثزخی در ٚیضٜ ثٝ( اعتزط. 

 یٔ وبٞؼ را ػزٚلی -لّجی یٟبی ثیٕبر ٚ فؾبرخٖٛ ثٝ اثتال خطز ٕ٘ه، ٚ چزثی ا٘ذن ٔمبدیز حبٚی غذایی رصیٓ یه اس پیزٚی 

 .دٞذ

 وٙیذ اعتفبدٜ یٟب عجش ٚ ٞب ٜ ٔیٛ اس ٌٛ٘بٌٛ٘ی ا٘ٛاع اس ػزٚلی - لّجی ٞبی ثیٕبری اس پیؾٍیزی ثزای. 

 ثٍٙجب٘یذ را پٛعت ثذٖٚ ٔزؽ ٚ ِٛثیب ٘خٛد، ٔبٞی، چزثی، ثذٖٚ یب چزة وٓ ِجٙی ٔحقٛالت خٛد غذایی رصیٓ در. 

 وٙیذ ٔحذٚد را ؽیزیٙی ٚ لٙذی ٞبی ی٘ٛؽیذ٘ ٔقزف. 

 

 ٚسارت ثٟذاؽت درٔبٖ آٔٛسػ پشؽىی درد لفغٝ عیٙٝ /  رإٞٙبی خٛدٔزالجتی ثغتٝ اطالػبتی ٔٙجغ :

 / دفتز آٔٛسػ ٚ ارتمبی عالٔت ٔؼبٚ٘ت درٔبٖ  -ٔؼبٚ٘ت ثٟذاؽت
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