هب انم هستی بخش
دانشگاه علوم پششکی وخدهات بهداشتی درهانی هزهشگاى
بیوارستاى پیاهبز اعظن ص قشن

آهوسش هزاقبت اس خود در بیواری سندرم حاد رگ های قلبی

هزاقبتهای درهنشل اس بیوار هبتال به بیواری قلبی

فعالیت :
اگر در حین انجام کارروزانه احساس گیجی،
ضعف ،درد قفسه سینه ،تنگی نفس ،خستگی و
تپش قلب داشتید بالفاصله فعالیت را متوقف کنید.

شناسنامه پمفلت آموزشی کد CCU-2-97
عنوان
سودابه ابراهیمی کارشناس پرستاری
تهیه کننده

مراقبتهای در بیماری سندرم حاد رگهای قلبی

تایید کننده
سال تهیه
ناظر کیفی

دکتر احمد مسعودی

کمیته آموزش به بیمار
 1397تابستان
متخصص قلب وعروق سوپروایزر
آموزش به
بیمار ایرما
ریحانی
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درحین کار دوره های استراحت داشته باشید و در
صورت لزوم ،در انجام کارها از اعضای خانواده
کمک بگیرید.
ورزش
ازانجام فعالیت های شدید و ناگهانی،
بالفاصله پس از صرف غذا و راه رفتن در هوای
خیلی گرم یا سرد و طوفانی ،هوای آلوده ،رطوبت
زیاد و ارتفاعات خودداری کنید.

فعالیت جنسی :
قبل از انجام مقاربت برای جلوگیری از حمالت آنژینی در
حین و پس از مقاربت می توانید از قرص زیر زبانی
استفاده نمایید.
فعالیت جنسی خود را بعد از  4 – 8هفته ( معموال هفته
ششم ) با اجازه پزشک می توانید شروع کنید.
در صورت بروز عالیمی مثل  :تعریق ،تنگی نفس ،تپش
قلب و خستگی بیش از حد ،بیخوابی پس از مقاربت به
پزشک مراجعه کنید.

رصین غذایی :
رژیم غذایی به صورت کم نمک و کم چرب و کم کالری
باشدوغذاهایی مثل گوشت قرمز ،سوسیس ،همبرگر ،کره،
چربی های حیوانی ،غذاهای سرخ کردنی ،انواع سس،
لبنیات پرچرب و الکل را محدود یا استفاده نکنید .
روزی  3تا  4وعده غذا بخورید  .از خوردن غذای زیاد و
عجله در خوردن غذا پرهیز کنید  .بعد از خوردن غذا حداقل
 30دقیقه استراحت نمایید.
سیگار وقلیان ترک گردد.
ب علت
الکل نه تنها حرام است و نباید مصرف شود بلکه ه
عوارض آن بر سالمت انسان باید از مصرف آن خودداری
شود.
.

دارو درهانی :

داروها را به طور روزانه و دقیقا طبق
دستورمصرف گردد.
در صورت ت جویز دارو ضد انعقاد خون توسط
پزشک  ،جهت جلوگیری از سرگیجه و غش به
آهستگی تغییر وضعیت د هید و فشار خون خود را
کنترل نمائید.
دارو را در هوای گرم و مرطوب قرار ندهید.
سایز هوارد :
در صورت وجود عالئم زیر به پزشک مراجعه
نمایید .این عالئم شامل :
 - 1احساس فشار یا درد جلو قفسه سینه ای که به
مدت  15دقیقه بعد از مصرف قرص زیرزبانی
(نیتروگلیسیرین )بر طرف نشود.
 - 2تنگی نفس
 - 3غش یا سنکوپ
 - 4ضربان قلب تند یا کند
 - 5تورم در مچ پا وپا
با آرسوی بهبودی بیوار دلبندتاى

