
 

  

3 

 نکته: 

اگر برای شما دارویی بنام نیتروگلیسرین )قرص زیر 

زبانی( تجویز شده است ، با احساس درد یک قرص را 

 5زیر زبان قرار داده اجازه دهید تا حل شود و بعد از 

دقیقه صبر کنید، اگر دردتان ساکت نشد برای بار دوم 

یک قرص دیگر استفاده کنند و اگر مجددًا درد ساکت 

گر صبر کرده و قرص سوم را در مسیر دقیقه دی 5نشد ، 

درمانگاه یا بیمارستان یا مطب پزشک بگذارید و 

نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه کنید. در صورتیکه با 

مصرف قرص سوم دردتان ساکت نشد ، اجازه مصرف 

 قرص چهارم را ندارید. 

  قلبی ، استفاده از بالون یا ؟؟ به کاتتریزاسیون

 های مسدود شده  منظور باز کردن شریان

  ترمیم شریان ها )سرخرگ ها (از طریق جراحی 

 توصیه های مهم: 

  رژیم غذایی شما کمک نمک و کم چرب

بار   4تا  2باشد. از ماهی تازه حداقل هفته ای 

 و از میوه و سبزیجات تازه استفاده کنید. 

  همیشه و همه جا قرص زیر زبانی و سایر

 داروهای مصرفی را به همراه داشته باشید. 
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  ، احساس سبکی سر ، گیجی و عدم تعادل
 همچنین تنگی نفس 

  درد در ناحیه شکم و یا احساس تهوع 
 بروز درد پس از فعالیت بدنی شدید 

اگر به همراه درد قفسه سینه ، حداقل یکی از این نشانه 

 115ها ظاهر شده است، ضروری است با اورژانس 

 تماس بگیرید: 

  درد قفسه سینه به سمت بازوی چپ ، فک و نیز
 پشت نیز گسترش می یابد. 

  درد ناگهانی ، شدید ، تیز و به همراه تنگی نفس 
 لب احساس تهوع ، گیجی و عدم تعادل ، تپش ق

و یا تنفس شدید ، رنگ پریدگی و همچنین 

 تعریق شدید
  سنگینی و فشار بر روی قفسه سینه 

 درمان درد قفسه سینه: 

قفسه سینه به شناسایی علت درد بستگی درمان درد 
دارد . دارو درمانی ، انجام عمل های غیر تهاجمی 

جراحی و یا ترکیبی از موارد فوق می تواند بعنوان 
 انی مورد توجه قرار گیرد. راهکارهای درم

  مصرف داروهایی شامل نیتروگلیسرین و سایر

داروهای بازکننده رگ های شریانی ، 

داروهای حل کننده لخته و همچنین 
 داروهای رقیق کننده خون 
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 علت درد قفسه سینه و ارتباط آن با بیماری قلبی: 

درد قفسه سینه زمانی است که در ناحیه گردن تا باالی 
شکم )آخرین دنده قفسه سینه( احساس ناراحتی یا درد 

 وجود دارد. 
درد قفسه سینه بسته به منشأ آن می تواند یک هشدار 
جدی بوده یا اینکه بی خطر محسوب شود . در این 

گونه موارد توصیف مشخصه های درد بسیار مهم هستند. 
 درد قفسه سینه انواع مختلفی دارند از جمله : 

  درد تیز ، درد شدید که ناگهانی بروز می کند
 شبیه به احساس بریده شدن 

  فیف ، مداوم و مبهم ، محل درد نقطه خدرد
 نیست . درد یک محدوده احساس می شود. 

  احساس سوزش قلب 
 درد پیوسته و مداوم شبیه به گرفتگی عضله 
  درد خنجری با مشخصه های شدید و ناگهانی

 با احساس فرو رفتن شبیه به سوزن 
  احساس سنگینی بر سینه 

 عالئم و نشانه های درد قفسه سینه مربوط به قلب: 

درد قفسه سینه شایع ترین عالمت مشکل قلبی است . با 
این حال در برخی از افراد نشانه های دیگری اتفاق می 
افتد که ممکن است شامل درد قفسه سینه نباشد یا اینکه 

 به همراه آن ظاهر شوند. 

 احساس سنگینی و فشار در ناحیه سینه 

 رد در ناحیه بازوها ، فک و نیز پشتد 
 
 

 



4 

  سیگار را ترک کنید. )افراد سیگاری نسبت به

برابر بیشتر در معرض  2افراد غیر سیگاری 

 خطر حمله قلبی هستند( 

  )دمای خیلی زیاد و خیلی کم )بخصوص سرما

 می تواند درد آنژینی را افزایش دهد. 

  .به اندازه کافی استراحت کنید 

  .عصبانی نشوید 

  پرونده پزشکی و نوار قلب خود را سالم نگه

دارید و در هر بار مراجعه به پزشک یا مرکز 

 درمانی با خود به همراه داشته باشید. 

  .ورزش کنید 

  توصیه های پزشک و پرستاران را جدی

 گرفته و به آن ها عمل نمایید. 

  .از انجام فعالیت های سنگین بدنی بپرهیزید 
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 :منابع

  جامع مراقبت های پرستاری در کتاب

 بخش سی سی یو

  کتاب بیماری های قلب و عروق برونر

 سودارث 

  اینترنت     

 

 

 بيمارستان امام خميني )ره( استهبان 

 واحد آموزش ضمن خدمت

 

درد قفسه 

  سینه چیست؟
 عالئم و نشانه های آن
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