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آنژین قلبی به چه شکلی احساس می 

 شود ؟

آنژین قلبی اغلب تنها برای چند دقیقه به طوو   

 می انجامد

در این قسمت نمونه هایی از احساساتوی کوه      

توسط بیماران مبتال به آنژین قلبی بویوان موی      

 شود، ذکر می شود:

 سینه احساس سفتی و سنگینی درقفسه

 احساس تنگی نفس )دشواری درتنفس(

 سینه احساس سوزش یافشار در قفسه 

احساس ناراحتی که ممکن است به بازوها، پشت 

 ، گردن ، فک یا معده تیر بکشد

احساس بی حسی و سوزش در شانه ها بازوها یا 

 مچ دست

 معده احساس ناراحتی 

 

 مقدمه:

آنژین قلبی احساس درد یا ناراحتی در قفسه سینه می 

باشدو زمانی رخ می دهد که قلب شما اکسیژن مورد 

نیاز خود را دریافت نمی کند. با گذشت زمان 

سرخرگهای قلبی  تامین کننده خون مورد نیاز قلب 

شما ممکن است در اثر رسوب چربی ، کلسترو  و 

سایر مواد دچار انسداد شوند . این رسوبات پالک 

 نامیده می شوند . 

اگر یک یا تعداد بیشتری سرخرگ به شکل نسبی 

دچار انسداد شوند ، خون به مقدار کافی نمی تواند 

جریان پیدا کند و ممکن است شما احساس درد یا 

ناراحتی در قفسه سینه نمایید .آنژین قلبی شایع می 

 باشد .

زمانیکه یک سرخرگ قلبی دچار انسداد، سبب 

جلوگیری از رسیدن غذا و اکسیژن کافی به قلب بشود 

 ،ممکن است آنژین قلبی رخ دهد.
   



 

 

 چگونه می توانید بهبود پیدا کنید ؟

ممکن است شمابسته به شدت حمله قلبی، تنها 

 چند روز در بیمارستان بستری شوید

از همین - خود ایجاد تغییردر شیوه زندگیجهت 

 امروز  

را شروع  میزان خطر بروزمجدد حمله قلبیکاهش -

 نمایید. 

 مصرف نمایید.  غذاهای سالم-

 .از لحاظ جسمانی فعا  باشید-

در صورتیکه از دخانیات استفاده می کنید ، آنرا -

 ترک نمایید. 

از پزشک یا پرستار خود در مورد چگونگی داشتن - 

 یک

زندگی طبیعی تا حد ممکن، سوا  کنید . بپرسید 

که شما چه موقع می توانید به سر کارخودتان 

برگردید ، رانندگی کنید و یا رابطه جنسی داشته 

باشید و اینکه اگر احساس ناراحتی در قفسه سینه 

نمودید، چه کاری باید انجام بدهید. آنها می توانند 

به پرسش های شما پاسخ داده و مطالب دیگری را 

نیز توضیح دهند. به یک برنامه بازتوانی قلبی در 

 منطقه خود بپیوندید.

 چگونه می توانید از حمله قلبی پیشگیری نمایید؟

حتی اگردر حا  حاضر شما مبتال به بیماری قلبی 

میباشید ، اقدامات زیادی جهت کمک به افزایش 

 سالمتی قلبی تان وجود دارند. 

سیگار نکشیدو از افراد سیگاری دوری -نمایید   

 در صورت باال بودن فشار خونتان ، آنرا درمان نمایید.

از یک رژیم سالم حاوی مقادیر پایین -کلسترو  و 

 چربی ونمک استفاده کنید.

 .  03دست کم -ورزش نمایید 

دقیقه در بیشتر یا تمامی 

 روزها 

پزشک خود را به شکل منظم مالقات نمایید وزن - 

 خود را در سطح سالمی حفظ نمایید.  

داروهای خود را درست مطابق دستورپزشک مصرف - 

 نمایید 

اگر مبتال به دیابت )بیماری قند خون( هستید ، قند 

 خون خود را کنتر  نمایید

  

شما می توانید به پیشگیری از حمله قلبی کمک کنید ! 

شما باید فشار خونتان را کنتر  کنید ، سیگار را قطع 

نمایید ، غذاهای سالم مصرف نمایید ، ورزش نمایید و 

  .را دهنده حمله قلبی بیاموزید عالیم هشدار 

اگر مبتال به بیماری قلبی می باشید یا قبال دچار سکته 

مغزی شده اید، ممکن است اعضای خانواده شما در 

معرض خطر باشند . ایجاد تغییرات در شیوه زندگی 

 آنها جهت کاهش میزان خطر مهم است. 

شما می توانید از کتابچه ها و بروشورهای علمی 

جهت انتخاب زندگی سالمتر و کاهش میزان خطر ، 

کنتر  بیماری و مراقبت از افراد مورد عالقه تان 

استفاده کنید .دانایی توانایی است بنابراین بیشتر 

  بیاموزید و بیشتر زندگی کنید.
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