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پمفلت حاضر شامل مراقبتها و آموزش پرستاري مرتبط با 

اميـدواريم بـا رعايـت نكـات آن     . بيماري شما مـي باشـد  

  .زندگي سالم و بدون مشكلي را داشته باشيد

        

ميزان فعاليت روزانه در حدي باشد كه باعث درد  - 

 . سينه و تنگي نفس و خستگي نشودقفسه 

و فعاليت در فواصل مناسب استراحت بين كار  - 

  . ديكن

هاي مختصر استراحت در طول روز داشته  دوره - 

د و زمان استراحت طوالني يد، زود بخوابيباش

  .گردد

هايي كه به تالش زياداحتياج  از انجام فعاليت - 

هاي ايزومتريك خودداري  دارد مانند ورزش

  .ديكن

  .دياست به جاي پله از آسانسور استفاده كن بهتر - 

 .ديهاي سبك انجام ده ورزش - 

قبل از انجام هر فعاليت شديد قرص زيرزباني  - 

 .مصرف كنيد

ساعت بعد از غذا خوردن فعاليت بدني  3تا  2تا  - 

  انجام ندهيد

                                      

  
  

هم با رعايت رژيم غدايي مي توانيد سه عامل م

چاقي، افزايش فشارخون و : بيماري قلبي يعني

  :كلسترول را كنترل كنيد

 .از خوردن غذاي سنگين خودداري كنيد - ١

 غذا را در حجم كم و دفعات زياد بخوريد - ٢

 از پرخوري و تندخوري خودداري كنيد - ٣

، نفاخ و پرنمكف غذاهاي چرب، مصرزا - ٤

 .خودداري كنيد پركالري

غن زيتون، از روغنهاي اشباع نشده مانند رو - ٥

كنجد و روغن ماهي به جاي استفاده از روغن 

 .نباتي استفاده كنيد

كردن يا آب پز به جاي سرخ كردن غذا از كباب  - ٦

 .كردن استفاده كنيد

ميوه (براي جلوگيري از يبوست از غذاهاي پرقيبر - ٧

 .استفاده كنيد) و سبزيجات

مصرف قهوه، نوشابه هاي گازدار و نمك را  - ٨

 .محدود كنيد

  .احساس سيري دست از غذا بكشيد قبل از - ٩

 .عدد تخم مرغ نخوريد 3در يك هفته بيش از  - ١٠

 

در تمامي اوقات قرص نيترو گليسرين را همراه  - ١

 .ديداشته باش

زيرا در عرض  ;هميشه از قرص تازه استفاده شود - ٢

   دهد ماه اثر خود را از دست مي 3 - 6

هميشه در شيشه تيره رنگ بادرب بسته نگهداري  - ٣

  . شود

ظرف قرص راخيلي به بدن نزديك نكنيد زيرا  - �

  . شود دماي بدن باعث بي اثر شدن آن مي

قرص تازه باشد بعد از قرار گرفتن زير زبان  - �

   .كند احساس سوزش زير زبان ايجاد مي

شود،  هايي كه سبب درد آنژين مي قبل از فعاليت - �

مانند باال رفتن از پله براي جلوگيري از درد از 

  .ديسرين استفاده كنقرص نيتروگلي

  

زيت، كنترل به طور منظم جهت وي

 .خون مراجعه نماييدازمايشات قلبي و فشار

  

  )فعاليت(تحرك

 دارودر���� رژی� �ای�



  
  
  
  
  
  

 

  

د و يهاي خود را متوقف كن كليه فعاليت .1

 د يبنشين

قرص نيتروگليسرين را سريعاً زير زبان قرار  .2

   ديده

  . ديتا قطع كامل درد استراحت كن  .3

د براي تسريع در شروع اثر در موارد شدي .4

  .توان قرص را زير دندان خرد كرد مي

     .از بلع بزاق بايد خودداري شود  .5

در صورت امكان براي جلوگيري از كاهش  .6

   .د يفشارخون وضعيتي بيمار دراز بكش

قرص را به  3د تا يتوان در موقع درد مي  .7

 .ديدقيقه زير زباني مصرف كن 5 - 10فاصله 

   

  :مراجعه سريع درصورتي كه درد

 .معمول تكرار شودبيش از حد  - ١

 .بدون فعاليت هم بروز كند - ٢

 .با استراحت تسكين نيابد - ٣

 .با داروي زيرزباني برطرف نشود - �

  .دقيقه طول بكشد 5بيش از  - �

  

  
  قطع استعمال دخانيات �

   تاكيد به مصرف داروهاي تجويز شده �

  هاي پر استرس اجتناب از برخورد با وضعيت �

قع آرام سازي در مواهاي  استفاده ازتكنيك  �

   عصبانيت

   اجتناب از برخورد با آب و هواي سرد �

براي گرم شدن در آب و هواي بسيار سرد با  �

  .ديشال گردن روي دهان و بيني بپوشان

در مقابل باد حركت نكند و در هواي سرد  �

 .ديآهسته حركت كن

هرگز سيگار نكشيد و درمعرض دود سيگارقرار  �

 .نگيريد

  .وزن خود را كنترل كنيد �

� ت������� ��� ���  

 �� �#�"! و ورزش �ی�ا رژی� ا�	�ل در
 دا%�� �-�رت خ�د ��*() '&%$
.
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