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 به نام خدا

سرطان ها و بیماریهای باال،  های قلبی و مغزی، دیابت، فشارخونآیا می دانید امروزه بیماریهای غیر واگیر از جمله سکته 

 شما می توانید با اصالح شیوه زندگی خود بسیاری از این بیماریها را کنترل نمائید.شایع شده است.ریوی بسیار

ین در همچنعروقی را پیشگیری و کنترل نمائید و _در این کتابچه به شما کمک خواهد شد که چگونه بیماریهای قلبی

 های آن را بیان می نماید. مواقع بروز بیماری قلبی آموزشهای الزم و مراقبت

 

 

 

 فهرست

 صفحه عنوان                                   

 

 1 عروقی                                              _راه های پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی

 4 عروقی                                          _عوامل رفتاری موثر بر بیماری های قلبی 

 6 عروقی                       _عوامل خطرناک فیزیولوژیک موثر بر بیماری های قلبی

 8              آنژین قلبی                                                                             

 32 اکوکاردیو گرافی و تست ورزش                                                              

 33 آنژیوگرافی   
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 های پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی عروقی راه
 .اصلی ترین عامل مرگ و میر و ناتوانی بشر در اغلب کشورهای جهان هستند ماریهای قلبیبی

 پرهزینه و ناتوان کننده هستند.،ماندگار اغلب ،عوارض ناشی از بیماریهای قلبی 

 توان از ابتال به بیماریهای ا میعروقی وجود دارند که با بکار بستن این روشه-روشهایی جهت پیشگیری از بیماریهای قلبی

 عروقی پیشگیری کرد و یا بروز آن را به تاخیر انداخت. - لبیق 
 

 ( عوامل غیر قابل تغییر1  عروقی:-عوامل خطر بیماریهای قلبی

 ( عوامل رفتاری2

 ( عوامل خطرناک فیزیولوژیک3

توانند برای  فرد و جامعه نمیعواملی هستند که غیر قابل تغییر و مداخله هستند, این عوامل همراه فرد هستند.  :(عوامل غیر قابل تغییر1

    مانند: تغییر در آن دخالتی کنند

 لبی بیشتر است.باال تر رود احتمال خطر بیماری ق هر چه سن:
  در مردان بیشتر است. جنس:

 کند. خطر را بیشتر می عروقی به خصوص در سنین پایین احتمال-سا بقه خانوادگی بیماری قلبی سابقه خانوادگی:

 

 استرس   رفتاری:( عوامل 2

 استعمال دخانیات

 رژیم غذایی

 زندگی کم تحرک و عدم فعالیت فیزیکی مناسب

 

 

 

 

 

 فشارخون باال ( عوامل خطرناک فیزیولوژیک:3

 چاقی

 افزایش چربی خون

 دیابت
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 عروقی را کاهش دهیم؟-چگونه عوامل خطرساز برای بیماریهای قلبی

 

 به ترتیب هر کدام توضیح داده در ذیل استرس، استعمال دخانیات، زندگی کم تحرک و تغذیه ناسالم است که عوامل رفتاری خطرساز شامل:

 .شده و در مورد آنها راه کار ارائه می دهیم

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  استرس:
قلبطی اسطت.تحقیقات جدیطد در  تطداوم و تشطدید بیماریهطای ،فطرین در ایجطادراب و افسطردگی بطه عنطوان عامطل خطرآاضطط، استرس

توانطد بطر  س مطیابطت شطده اسطت کطه اسطترث ر تخریبطی دارد وسطت کطه اسطترس روی متابولیسطم بطدن اثطابطت کطرده اکشطور ث

 تصططلب شططرایین و ایجططاد سططکته هططای قلبططی و مغططزی شططود. بیمططاری هططا اثططر مخربططی برجططای بگططذارد و باعطط روی دیططواره رگ

میزان استرس در جوانطان جامعطه مطا بسطیار بطاال اسطت و همطین عامطل سطبب میشطود میطزان کطورتیزول خطون بطاال رود. اگطراین 

 شود. سکته مغزی و قلبی می گذارد و باع  باال باشد, روی سیستم گردش خون اثر میمیزان به طور مداوم 

 روزانه تمرین آرام سازی کنید )ریلکسیشن( را ه کار:

 دستها را روی پا یا طرفین بدن قرار دهید چشمهایتان را ببندید در محل راحتی بنشینید، -1

 . شاید در کنار ساحل روی شن ها درازر محلی آرام و لذت بخش تصور کنید.و خود را د 

 دامنه کوهی قدم میزنید و یاروی ابرها شناورید. این حس را در ذهن خودکشیده اید. در 

 حفظ کنید 

 روی نفس های کامال آرام و عمیق تمرکز کنید. دم و بازدم آهسته و عمیق......بر -2

 دقیقه یا بیشتر ادامه دهید. 11نفس های آرام خود را -3

 (به خود آرامش دهید. ، با تنفس عمیق دقیقه 5-11ند تمرین است. سعی کنید هر روز آرام سازی نیازمنظیر هر مهارت دیگر، )

 

وجود دارد، نیکوتین ماده اعتیاد آور سیگار است و ضربان قلب و  نوع ماده شیمیایی 4222سیگار بیش از در استعمال دخانیات:

ان عامل مهمی است که استفاده از دخانیات و به خصوص قلیان در جوان یر می گذارد.میدهد و روی عروق تاثیر قرار فشارخون را تحت تاث

 عروقی میگذارد.-و سیستم قلبی یرات مخربی بر روی عروق مغزیمتاسفانه تاث

 ات       عدم شروع استعمال دخانی -3    راه کار:

 موقعترک به  -0

 

بدنی  یکی از پیامدهای پیشرفت تکنولوژی کاهش فعالیت زندگی کم تحرک و عدم وجود فعالیت فیزیکی مناسب:

عروقی را دارند.کاهش تحرک جسمانی باعت افزایش -بیماری قلبیبرابر بیشتر احتمال ابتال به دو است.افرادی که فعالیت فیزیکی ندارند 

 شود. تنگی عروق خصوصا عروق قلبی می عوامل باع  شود که خود این فشارخون باال و چربی خون باال می ،احتمال ابتال به دیابت

 پیاده روی ،کوه نوردی ،دوچرخه سواریانجام ورزشهای هوازی مانند  راه کار:

 شود. عروقی می-قلبی از بیماریهاییری موجب پیشگ
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 )حکیم بوعلی سینا( غذای شما دوای شماست و دوای شما غذای شماست

  رژیم غذایی ناسالم:
 میشود. افزایش فشارخونو  افزایش چربی خون، چاقیل رژیم غذایی ناسالم باع  ایجاد و تشدید عوامل خطر مث

  یر دارند شامل:تاث عروقی-های قلبی ر افزایش موارد حملهغذاهایی که دنمونه ای از *

 فست فودها و نمک،کالباس مصرف کنسروها و سوسیس ،شیر پرچرب ،خامه ،کره
 
 مواد غذایی که در مصرف آن باید احتیاط کرد شامل:*
 مربا، نبات، پولکی و کلیه ی مشتقات شکر، قند، شیرینی، شکر 

 

 کند شامل: جلوگیری میعروقی -مواد غذایی که از بروز بیماریهای قلبی*

  غذاهای دریایی، غذاهای حاوی ویتامینEوC  ،و بتاکاروتن، میوه ها، سبزیها، آجیل، غذاهای سلولوزی،غذاهای غنی از منیزیم، سیر

 پیاز،روغن زیتون

  چای،غذاهای دریایی(سبزیهای سرشار از آنتی اکسیدان و ضد انعقاد مانند:) سیر، پیاز، فلفل قرمز، قارچ،زنجبیل ، روغن زیتون، 

 شود. روغن زیتون باع  افزایش سطح چربی محافظت کننده بدن می 

  سرشار از منیزیم شامل: لوبیا سبز، مواد سبزینه ای و جوانه گندم اثر محافظت کننده دارند.مواد غذایی 

  مواد غذایی حاوی ویتامینE کنجد و...(، جوانه گندم ، انواع مغزها –: انواع روغنها)آفتابگردان 

  مواد غذایی حاوی ویتامینCمیوه و سبزی خصوصا گوجه و مرکبات : 

 مواد غذایی حاوی بتاکاروتن: هویج خصوصا پخته آن ،گوجه پخته ،جعفری 

 برنامه تغذیه سالم روزانه باید شامل موارد زیر باشد:

 واحد درروز 5تا  3سبزیها -0واحد در روز                   4تا  2حبوبات -3

 واحد درروز 4تا  2شیر ولبنیات -4واحد درروز                    4تا  3میوه ها -1

 واحد  4تا  3مجموع حبوبات و مغزها و آجیل ها، گوشت، ماهی و گوشت قرمز باید -5

 در روز باشد.

 منظور از واحد غذایی چیست؟

 یک لیوان مواد غذایی خام یا نصف لیوان مواد غذایی پخته است. واحدشامل:هر 

 گرم است. 12 هرواحد گوشت شامل:

 

 توجه:

 )از غذاهایی که روی آن روغن نباتی هیدروژنه نوشته شده است کمتر استفاده کنید(

 مصرف کنید.کبابی و  بخار پزو  پز آببه جای سرخ کردن مواد غذایی آنها را به روش 

 
 
 
 

 معده خانه بیماریهاست   و   پرهیزبهترین دواست
 حضرت رسول اکرم)ص(
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 به ترتیب در ذیل کهاست  دیابت و  افزایش چربی خون، چاقی، فشار خون باال عوامل خطرناک فیزیولوژیک شامل:

 در مورد آنها توضیح داده شده و راه کار ارائه می دهیم. 

  فشارخون باال:
 کم تحرکی و ...  ،استعمال دخانیات ،معموال با سایر عوامل قلبی و عروقی مثل چربی خون باالفشارخون باال 

 خطر است. همراه است. بنابراین درمان فشارخون مستلزم تعدیل سایر عوامل

 :راه کار
 اید افراد تشویق شوند تا شیوه های زندگی سالم را انتخاب کنند.ب 

 دخانیات در صورت استفاده.ت و ترک عدم استعمال دخانیا .1

 پیشگیری از افزایش وزن و کاهش وزن در صورت اضافه وزن. .0

در روز برای  )کمتر از یک قاشق مربا خوری ( گرم 5مجاز مصرفی، کمتر از میزان نمک  محدود کردن میزان مصرف روزانه نمک. .1

در روز نمک مصرف  گرم 3کمتر از باید  فشارخون باالسال و بیماران قلبی و مبتال به  52افراد باالی سال و  52کمتر از  افراد

 کنند.

 محدود کردن مصرف الکل. .4

 .دقیقه در روز و حداقل پنج بار در هفته 12با شدت متوسط و به صورت منظم حداقل  ام دادن فعالیت بدنیانج .5

 د.کافی باش دار مصرف روزانه پتاسیممق .6

 روزانه کلسیم و منیزیم کافی باشدمقدار مصرف  .9

                        

 

 

 

1                                              2                                               3                                                     4 

 

 

 

5                                        6                                                                               7 

 چاقی:
در افراد چاق بیشتر از افرادی که وزن متعادل دارند دیده  نارسایی قلب ،ترومبوز شریانی ،فشارخون ،عروقی-بیماریهای قلبی

 را افزایش میدهد. 2نوع دیابت  میشود. چاقی حساسیت بافتها را به انسولین کاهش داده و خطر ابتال به

 سال شروع شود. 11برنامه پیشگیری از چاقی باید از سنین زیر 

 راه کار:
 استفاده از میوه و سبزی و غذاهای کم چرب به جای غذاهای آماده و پر چرب-3

 پیاده روی به جای استفاده از وسایل موتوری-0

 نیتلوزیون و فعالیتهای نشستداشتن تحرک به جای دیدن زیاد -1

 

 

 

 

 کاهش میدهد %11میزان کلسترول خون را  ،درصد کاهش وزن  5-3
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               چربی خون باال:
عروقی، اثبات شده است، ولی همچنان مصرف نادرست _با وجود آنکه ارتباط بین میزان چربی های موجود در خون و خطر ابتال به بیماریهای قلبی

 این دسته از مواد غذایی، سالمت افراد را به خطر می اندازد.

 )کلسترول بد(LDL،  )کلسترول خوب( HDL، سیریدیتری گل، کلسترول چربی های موجود در خون شامل:

 

 * اسید چرب اشباع  گذارند شامل:  اما اسیدهای چرب موجود در مواد غذایی که روی چربی های بدن اثر می

 *اسیدهای چرب غیر اشباع                                                                                 

 *اسیدهای چرب ترانس                                                                          
 ب موجود در مواد غذایی و چگونگی اثر آنها بر روی میزان چربی های خون آشنا کنیم:یم تا شما را با انواع اسیدهای چرما سعی می کن

 *اسیدهای چرب اشباع:
شود که باید دریافت مواد غذایی غنی از اسیدهای چرب اشباع را محدود کرد. این مواد  افزایش کلسترول خون میو  LDLباع  افزایش سطح 

 و ... چربی های گوشت، فراورده های لبنی پرچرب، روغن های نباتی جامدغذایی شامل: 

 

 *اسیدهای چرب غیر اشباع:
ریدهای خون را کاهش دهد که یو تری گلیس LDLاین چربی های غیر اشباع اگر جایگزین چربی های اشباع شود، می تواند سطح کلسترول، سطح 

 می باشد. بیشتر مغزهاو  روغن بادام زمینی، روغن زیتونشامل: 

 

 شاهدانه، کلزا، روغن دانه کتانو نیز در  قزل آالو ساردین ،ونسالمنوعی چربی غیر اشباع است که به مقدار زیاد در ماهی های چرب مانند: 3امگا* 

 وجود دارد.این مواد تری گلیسیرید خون را کاهش می دهند)بیشترین تاثیر را روی تری گلیسیرید دارند تا کلسترول( بسیاری از مغزهاو 

 اکسیژن مطلوب نیست.به جای چربی های اشباع به علت ترکیب سریع با  1البته جایگزین کردن کامل امگا

با اثر ضدانعقادی که دارند، موجب گشاد شدن عروق شده و تعداد پالک های چربی که به جدار عروق می چسبد را کاهش  1اسیدهای چرب امگا

 عروقی را کم می کند._می دهد و از این طریق خطر بروز بیماریهای قلبی

وجود دارد. این نوع اسید چرب موجب  پنبه دانهو  سویا، ذرت، آفتابگردانغن های نوع دیگر اسیدهای چرب غیر اشباع است که در رو 6*امگا

 )چربی مفید خون( می شود.بنابراین از مصرف مقادیر زیاد آن خودداری کنید. HDLنمی شود ولی باع  پایین آوردن سطح  LDLافزایش 

 

 اسیدهای چرب ترانس:*
 غذاهای آماده،غذاهای سرخ شده، روغن های نباتی جامد موجود در شیرینی هامی گردد.که در  HDLو کاهش LDLاین اسید چرب باع  افزایش

 وجود دارد. کره های گیاهی)مارگارین(و 

ن اسیدهای چرب ترانس از طریق روغن های هیدروژنه شده یا جامد به بدن می رسند. میزان مصرف این چربی باید خیلی کم باشد چون با باال برد

LDL ین آوردنو پایHDL عروقی را افزایش می دهد._خطر بیماریهای قلبی 

در هنگام خرید روغن ها به برچسب آنها دقت نمایید. میزان اسیدچرب 

 درصد و حتی االمکان در حد صفر باشد. 5 ترانس آن ها باید کمتراز
 دیابت:

بوجود می آیددر صورت عدم کنترل میتواند زمینه ساز بیماری دیابت که در اثر عدم توانایی بدن در تولید مقادیرکافی انسولین 

 مشکالت متعدد دیگر از جمله افزایش فشارخون و چربی خون گردد.
 راه کار:

 کنترل وزن-3

 ورزش-0

 *استفاده از نان سبوس دار و نان جو به جای نان سفید  رژیم غذایی مناسب و سالم:-1

 *خوردن غذاهای دریایی                                      

 موز، خربزه و سبزیجات تازه به غیر از انگور، *میوه                                       

 *کاهش مصرف غذاهای آماده، شیرینی و شکر                                     
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 آنژین قلبی

 

 ، احساس درد و ناراحتی در قفسه سینه است و زمانی رخ می دهد که قلب، اکسیژن آنژین قلبی

 ، مورد نیاز خود را دریافت نمی کند. با گذشت زمان، عروق تامین کننده ی خون مورد نیاز قلب 

 ممکن است در اثر رسوب چربی و کلسترول،دچار انسداد و گرفتگی شوند و باع  درد و ناراحتی 

 سینه شود.در قفسه ی 

 

 سال در مردان(           سابقه خانوادگی آنژین        دیابت         سیگار کشیدن 15)باالی سن باالعوامل خطر ساز:   

 کلسترول باال                                    فشارخون باال                    چاقی                    

 یا درد شکم پدیدار می شود. ، دردهای قلبی به صورت درد مبهم قفسه سینه، سوزش سر دلدر افراد دیابتی یا مسن نکته:

 

 احساس سنگینی در قفسه سینه                                  احساس تنگی نفس  آنژین قلبی به چه شکلی ظاهر می شود؟

 احساس سوزش یا فشار در قفسه سینه                          احساس ناراحتی معده                                              

 احساس درد که ممکن است به بازوها، پشت، گردن و فک تیر بکشد.                                             

 

 کار کردن در هوای سرد یا بسیار گرم              باال رفتن از پله ها             چه زمانی ممکن است آنژین قلبی ایجاد گردد؟

 رابطه جنسی                               یا عصبانیتناراحتی                                                        

 ورزش سنگین                                                      

 

اگر درد قلبی در حین فعالیت ایجاد شود، فورا باید فعالیت را متوقف کرد و استراحت کرد.   کرد؟در زمان بروز درد قلبی چه باید 

اری عروق قلبی دارند و احتمال بروز درد یا سکته قلبی در آن ها بیشتر است، باید به درد های قلبی بیشتر توجه کنند و مافرادی که بی

. این داروها دیواره عروق قلب را گشاد و داشته باشندرا ( زیر زبانی رین)قرص هاییهمیشه به همراه خود داروی سریع االثر نیتروگلس

 جریان خون به عضالت قلب را بیشتر می کنند.

دادن است،باید یکی از این قرص ها را زیر زبان  که احساس شود درد قلبی در حال رخ هر زماننحوه استفاده از قرص زیر زبانی:  

گذاشت و اجازه داد تا حل شود. اگر گذاشتن یک قرص زیر زبانی و استراحت کردن، درد را کاهش نداد، می توانیم تا حداکثر سه قرص 

 .ر زبانی استفاده کردبرای تسکین درد نباید از مقادیر بیشتر داروهای زیدقیقه استفاده کرد.  5زیر زبانی به فاصله حداقل 

 دردهای قفسه سینه که نیازمند مراجعه فوری به پزشک یا تماس با اورژانس هستند،شامل:

 دقیقه ادامه یابد 32-35درد قفسه سینه بیش از  -3

 درد قفسه سینه شدیدتر از حالت معمول باشد -0

 بعداز استراحت و یا گذاشتن قرص زیر زبانی درد ساکت نشود. -1

 بدون دلیل واضح، بطور مکرر رخ دهد.درد قفسه سینه  -4

 درد قفسه سینه در حالت استراحت رخ دهد. -5

 نشانه جدیدی مثل تعریق و تنگی نفس ایجاد شود. -6

درد قفسه سینه با هر یک از نشانه های عرق سرد، رنگ پریدگی پوست، تنگی نفس، تهوع یا استفراغ، گیجی یا سنکوپ، ضعف یا  -9

 امنظم رخ دهد.خستگی بدون علت، نبض سریع یا ن

  در برخورد با بیماری که دچار عالئم درد قلبی شده چه باید کرد؟

 چنین بیماری باید بالفاصله به بیمارستان اعزام شود. در این موارد، بهتر است فورا اورژانس را خبر کنیم. -3

 است، قلب های فوریت بخش دارای که بیمارستانی به را بیمار زودتر چه هر باید نباشد، دسترس در دالیلی به اورژانس خدمات اگر -0

 .شود حمل درمانی مرکز به چرخدار صندلی یا برانکارد با و دهد انجام فعالیتی یا حرکت هیچ نباید بیمار شرایط این در. برسانیم

 .نماید اقدام ها، فوریت با تماس یا بیمارستان به مراجعه برای بیمارباید خود ناچار به نباشد، دردسترس دیگری فرد اگر -1
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 بعد از مراجعه بیمار به بیمارستان چه اقداماتی جهت وی انجام می شود؟ 
ابتدا بیمار توسط پزشک اورژانس ویزیت شده، شرح حال بیمار پرسیده می شود و جهت وی اقدامات تشخیصی شامل: نوار قلب و آزمایش  -3

 قلبی به دستگاه مانیتور قلب وصل ریتمبه منظور مشاهده  ،حین بیمارگردد. در همین  بررسی آنزیم های قلبی ارسال میجهت خون، 

 .شود تا در صورت نیاز اقدام سریع درمانی جهت وی صورت گیرد می

وضعیت بیمار به اطالع پزشک متخصص قلب رسانده شده و بیمار جهت بررسی های بیشتر از نظر قلبی زیر نظر متخصص قلب در بخش  -0

 گردد. بستری میقلب سی سی یو یا بخش 

 های تشخیصی جهت بررسی عروق قلب شامل موارد زیر است: تست
 جهت بررسی اینکه آیا عروق قلبی گرفتگی دارد یا نه؟ گرفتگی در چه قسمتی از قلب رخ داده؟ نوار قلب: -3

 جهت اینکه آیا بیمار دچار سکته قلبی شده یا نه؟ آزمایش تعیین سطح آنزیم های قلبی: -0

 برای مشاهده بزرگی قلب عکس قفسه سینه: -1

 برای تشخیص اینکه آیا ورزش و فعالیت باع  درد قلبی و تغیرات نوار قلب می شود یا نه؟ تست ورزش: -4

 و مشکالت دریچه ای برای یافتن نقص های حرکتی و مکانیکی دیواره ی بطن چپ اکو کاردیو گرافی: -5

کند و براساس نتایج به دست آمده  قلبی بیمار،  اطالع دقیق تری پیدا می پزشک از محل و درصد گرفتگی  عروق از این طریق آنژیوگرافی: -6

 گیرد که بیمار به چه درمانی نیاز دارد.  از آنژیوگرافی تصمیم می

 

 درمان کلی برای بیمارانی که دچار گرفتگی عروق قلبی شدند چیست؟
 ترک سیگار    مدیریت استرس     کاهش سطح کلسترول      کاهش وزن کنترل دیابت و فشار خون     درمان عوامل زمینه ای شامل: -3

 داروها -2

 فنر( )بالون،آنژیوپالستی -1

 باز عروق قلبجراحی  -4

 ازسکته قلبی بعد مراقبت در منزل

 تحمل حد در را فعالیت سپس و کنید استراحت منزل در دوهفته بایستی ccu از ترخیص از بعد  :فعالیت شروع

  تریلی کامیون، رانندگی افرادیکه و نمایید خوداری رانندگی از باید قلبی حمله از پسهفته  4-6. کنید شروع قلب 

 .بگذارند کنار را کننده خسته شغل این امکان صورت در دارند به عهده را مسافربری های اتوبوس و

 و شود می قلبی دردو  فشارخون عروق،افزایش قلب،انقباض کار افزایش باع  روحی،فکری،عصبانیت فشارهای :فکری و روحی فعالیت

 .کرد اجتناب آن از بایستی

 

 

 

 .باشید داشته خود شدن بیدار و خواب جهت منظمی برنامه و بپرهیزید طوالنی های نشینی ازشب :استراحت و خواب

 کم فاصله با اول خود معاج پزشک بااجازه قلبی حمله بعدازهفته  4-6 و است روی پیاده شما برای ورزشی فعالیت بهترین :ورزش شروع

 موجب ورزش ترتیب بدین برسد روز در کیلومتر دو به تا کنید زیاد متوالی ماههای در را فاصله این کم کم بعد و یدنک شروع را روی پیاده

 گردد می وچربی وزن،فشارخون کاهش

 قرص از شروع از قبل درد،بایستی بروز صورت در و استمجاز  قلبی سکته از پسهفته  1 حدود زناشویی رابطه شروع :زناشویی رابطه

 .کرد استفاده زبانی زیر نیتروکانتین

 در.شود می قلب روی ناراحتی و فشار باع  دو هر چون بپرهیزید سرد زیاد و گرم زیاد ازهوای :هوا مقابل در محافظت و پوشیدن لباس

 جلوگیری ها ریه به سرد هوای ورود تااز بپوشانید شال رابا خود بینی و سرد،دهان بسیار درروزهای منزل از خروج اجبار،هنگام صورت

                                                          .کنید
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 اکو کاردیو گرافی

 یک روش بی خطر و بدون درد جهت بررسی و مشاهده ساختمان قلب می باشد.

 توسط پزشک دستگاهی بر روی قفسه سینه قرار داده می شود و تصویر قلب متحرک 

 در این روش ضخامت عضالتبه صورت همزمان بر روی مانیتور نمایش داده می شود.

 قلب،میزان قدرت عضالنی قلبی، شکل دریچه ها)تنگی و نارسایی دریچه های قلب(، 

 ور داخل قلبی، وجود مایع اطراف قلبنحوه گردش خون داخل قلب، وجود لخته یا توم 

 و تعیین میزان و اهمیت آن و همچنین کلسیفیکاسیون و ضخامت پرده قلب بررسی و 

 اندازه گیری می شود. 

 معموال نیاز به آمادگی خاصی نیست.گاهی الزم است که نوار قلبی به صورت همزمان با اکوکاردیوگرافی جهت تفسیر دقیق آن انجام شود.

 زشتست ور
 جهت بررسی عملکرد قلب در حین فعالیت می باشد. در این روش روشی غیر تهاجمی

 مددجو بر روی نوار متحرک)تردمیل( قرار می گیرد. با روشن شدن دستگاه فرد مددجو 

 شروع به راه رفتن می کند و هر سه دقیقه سرعت و شیب نوار متحرک جهت رسیدن به  

 حداکثر فعالیت ورزشی افزایش داده می شود. قبل و در حین انجام تست، فشار خون 

 و نوار قلب از فرد گرفته می شود و در صورت وجود کوچک ترین سوزش و درد قلبی،

 شود. تنگی نفس، سرگیجه و ضربان های نامنظم قلبی، تغییرات نوار قلب بدون عالئم، تست ورزش قطع می 

 ز تست:آمادگی های قبل ا

 اصالح قفسه سینه و دوش گرفتن در شب قبل 

  ساعت قبل 4ناشتا بودن از 

 استفاده از لباس راحت جلو باز و کفش راحت و مناسب 

 عدم مصرف سیگار و تنباکو و ترکیبات کافئین دار مثل چای و قهوه از شب قبل 

 داروها طبق دستور پزشک قطع یا مصرف می شود 

 صورت عدم مشکل می تواند مرخص شود.فرد مددجو برای زمان کوتاه بر روی تخت استراحت خواهد کرد و در  ،در پایان تست

اگر مددجو بعد از انجام تست، در حین راه رفتن و یا در منزل دچار دردقلبی شدید گردید فورا او را به نزدیک ترین مرکز درمانی  توجه:

 برسانید.

 اسکن پرفیوژن قلب با تالیوم
سکن قلب روشی تشخیصی است که به ارزیابی دقیق وضعیت خونرسانی به عضله قلب می پردازد و برای تشخیص گرفتگی عروق قلبی کمک ا

.یک روش تشخیصی غیر تهاجمی می باشد که می توان آن را قبل از آنژیوگرافی انجام داد و ضرورت اقدام تشخیصی یا درمانی کننده است

و در طی یک یا دو روز متوالی صورت می گیرد.  اسکن در دو مرحله استراحت و بعد از استرس با تزریق ماده رادیواکتیومورد نیاز را تعیین کرد.

با مقایسه تصاویر بدست آمده در حالت استراحت و بعد از استرس، می توان متوجه شد که کدام قسمت از عضله قلب، خون کافی در یافت نمی 

، به طور غیر مستقیم مشخص می شود که آن شریان تنگ قسمت از عضله توسط کدام شریان قلب خون می گیرد کند و با آگاهی از اینکه آن

 آن می باشد.بوده و نیاز به اقدامات الزم برای برطرف کردن 

 آمادگی بیمار:

 6-4 ساعت قبل از انجام تست ورزش، بیمار باید ناشتا باشد. 

  بپوشد.بیمار کفش راحتی و لباس دو تکه جلو باز 

 کلیه مدارک پزشکی خود را به همراه داشته باشد 

 .ممکن است بنا به توصیه پزشک، مصرف برخی داروها از چند روز قبل متوقف شود 

 در صورت ابتال به دیابت،مشکالت زانو و لگن، تنگی نفس و یا بیماریهای تنفسی  

 کارشناس مربوطه را در جریان بگذارد.

 نیازمند تزریق ماده حاجب است.یک روش غیر تهاجمی ولی مستلزم مواجه با اشعه ایکس و  سی تی آنژیوگرافی:
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 آنژیوگرافی

 آنژیوگرافی چیست؟
 با استفاده اده حاجب به داخل عروق وگرفتن فیلمدرآنژیوگرافی پزشک با تزریق م

 تواند محل و میزان انسداد سرخرگهای قلب را تشخیص دهد و بر از اشعه  ایکس می 

 اساس نتایج به  دست آمده از آنژیوگرافی تصمیم بگیرد که بیمارش به چه درمانی نیاز دارد: 

 (آیانیازبه آنژیوپالستی )فنر،بالون(است یا خیر؟3

 (آیانیاز به جراحی بای پاس کرونری یا همان جراحی قلب بازاست یا خیر؟0

 (آیادرمان دارویی کفایت می کند؟1

عموال از جنس ید است و برای بدن ضرری ندارد،)مگر اینکه فرد بیماری کلیوی بوده و یا سابقه این ماده مماده حاجب چیست؟

 حساسیت به ید داشته باشد(

 ماده حاجب بدون هیچ مشکلی از طریق کلیه ها به وسیله ادرار دفع می شود

 قبل ازآنژیوگرافی چه اقداماتی الزم است انجام شود؟

 طراف آن)ناحیه تناسلی( رابتراشید.موهای ناحیه عمل)کشاله ران( و اشب قبل از آنژیوگرافی باید  (1

 ساعت قبل از آنژیوگرافی ناشتا باشید. 30-8 (2

 تخلیه مثانه قبل ازآنژیوگرافی الزم است. (3

 اگر داروی قند خون مصرف میکنید،مصرف آن را جهت آنژیوگرافی قطع کنید. (4

 غذاهای دریایی )حاوی ید( دارید پزشک رامطلع سازید. اگر حساسیت به ماده حاجب یاحساسیت به (5

 اگر هپارین مصرف میکنید حتما به پزشک اطالع دهید. (6

 اگر مشکالت کلیوی دارید یا دیالیز میشوید حتماپزشک رامطلع سازید. (7

میشود،جواب آن را حتما به همراه چک اوره و کراتینین قبل از آنژیوگرافی الزامی است. که توسط پزشک برای شما درخواست  (8

 داشته باشید و به روئیت پزشک برسانید.

گیرد.این  نظور در نظر گرفته شده است انجام میمآنژیوگرافی در اتاق خاصی که برای این گیرد؟ آنژیوگرافی درکجا انجام می

 باشد. اتاق شبیه اتاق عمل است ولی نام آن)کت لب( می

ه شما یک داروی . بکشید شمابه عنوان یک بیمار در روی تخت راحت و آرام دراز میبه چه صورت است؟وضعیت شما حین آنژیوگرافی 

را با تزریق ماده بی حسی مثل یا مچ دست پزشک ناحیه کشاله ران  شود. روی شما به وسیله پارچه های استریل پوشانده می شود. آرامبخش داده می

شما هیچ گونه دردی رااحساس نکنید و پزشک کار خود را شروع  کند تا صرف کرده باشید( بی حس میلیدوکائین)که ممکن است در دندانپزشکی م

توانید با تیم پزشکی و در خواستهای آنها  در حین انجام کار شما بیدار هستید و می گیرد. می ز قسمتهای مختلف سرخرگهای قلب فیلم کرده و ا

نفس عمیق بکشید یا اعمال مشابه را انجام دهید.ممکن است حین عمل  ما خواسته شود سرفه کنید،همکاری الزم را داشته باشید.ممکن است از ش

 شید. گردد،نگران نبا این به علت تزریق ماده حاجب است و بعد از چند دقیقه رفع می احساس گرما یاتهوع داشته باشید،

شما یک پانسمان وجود دارد که روی آن یک کیسه شن یا مچ دست درناحیه کشاله ران افتد؟ بعد از آنژیوگرافی چه اتفاقی می

 ند تا دچار خونریزی نشوید. کند که سر رگ بسته بما این کیسه به شما کمک می شود، گذاشته می

 تکان دهید.توانید پاهای خود را درتخت  ساعت بی حرکت در تخت بمانید تا دچار خونریزی نشوید،ولی بعداز شش ساعت می 8شما باید به مدت 

توانید آب دهان خود را قورت دهید مایعات  هر زمان که وارد بخش شدید به مدت یک ساعت هیچ چیزی نخورید،زمانیکه احساس کردیدمی

 شید و سپس به تدریج غذا میل کنید.بنو

 که طبیعی است.دراین دوره گاه با تغییر وضعیت یا احساس درد در کشاله ران احساس ضعف یا طپش ممکن است ایجاد شود 

 گردد. اتفاقی معمولی است و به تدریج برطرف می بروز کبودی سطح پوست ران بدون درد و تورم،

 در صورت درد یا تورم خفیف محل آنژیوگرافی از مسکن استفاده کنید.

 در صورت احساس درد یا تورم شدید به بیمارستانی که آنژیوگرافی کردید مراجعه کنید.
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 نوشیدنی برای کاهش وزن 5

 "شود که همیشه آب نوشید نمی"دانیم آب یکی از بهترین عوامل کمک به کاهش وزن است.اما شاید باخود بگویید:  می همه(آب: 1

شاید حرف شما صحیح باشد.اما اگر میخواهید نوشیدنی شما عالوه بر سالمتی منجر به افزایش وزنتان نشود،آب گزینه ای عالی است. 

تواند  میتوانید برای تنوع بخشیدن به طعم آب،چند قطره از لیمو را در آن بچکانید،حتی ترکیب مقداری آب گوجه فرنگی با آب نیز می

 نوشیدنی ای سالم،خوش طعم و گوارا باشد. امتحانش کنید.
 

 
 

 

 

درافزایش سوخت و ساز بدن و کاهش وزن،به دانید که فیبر موجود در سبزیجات،یکی از بهترین گزینه ها  آیا می ( آب سبزیجات:2

تواند عالوه بر تامین فیبربدن به خاطر داشتن طعم های تند و مخصوص، حس چشایی شما را در  حساب می آید؟ آب سبزیجات ، می

 جهت مثبت ، تحریک کند.
 

 
 

 

 

 

وزن، ثابت شده است. میتوانید آنرا قدرت چای سبزدر افزایش میزان سوخت و ساز بدن و کمک به کم کردن (چای شیرین نشده:3

به صورت سرد یا گرم، به همراه مقداری عسل و یا شیرین کننده دیگری که قند کمی دارد، بنوشید.البته چای قرمز همانند چای سبز، 

 سموم انباشت شده در بدن را پاکسازی کنند. توانند عالوه بر کمک به کاهش وزن، حاوی اکسیدانهایی هستند که می

 
 

 

نوشیدن یک فنجان قهوه درصبح می تواند منجر به افزایش کافئین و سرکوب احساس گرسنگی شود. البته مصرف مقدار زیاد  (قهوه:4

کند.همچنین اضافه کردن شیر و مقدار بسیار کمی شکر به  آن زیاد خوب نیست،اما مصرف آن به افزایش سوخت و ساز بدن کمک می

 شود. قهوه ،توصیه می

 
 

 

 

 

تواند به  و کلسیم که می Dها برای بدن است. منبعی عالی از پروتئین ها،ویتامین شیر یکی از بهترین نوشیدنی یر کم چرب:(ش5

توانید آن را به  اگر با مصرف شیر مشکل دارید، می البته شیر کم چرب و بدون خامه ( )رشد و استحکام استخوان ها کمک شایانی نماید.

 یا کاکائو مصرف کنید.شیر کاکائو بهترین نوشیدنی انرژی زا است.همراه مقدار کمی قهوه و 

 


