
 درد قفسه سینه چیست ؟ 
قلب انسان  برای سالم ماندن نیازمند خونرسانی) جهته        

دریاف  غذا و اکسیژن(  اس . که ایه  مه هو طهوسه                    

 رگتای قلبی انجام می شود.

هرگاه به دالیلی مانند  چربی خون باال ، طهنهش شهدن                 

دیواره  رگتا، سابقه ی خانوادگی بی اری قلبهی ، فاهار           

خون وقند خون باالی کنترل ناده، مسیر رگتا بسته شود      

،خونرسانی به قلب کم شده ، غذا واکسیژن کافی به آن            

 ن ی رسد وفرد دچار درد قلبی می شود.

 

 

 

 مشخصات درد

شروع درد مع وال ه راه با فعالی  شدید بهدنهی ) بهاال          

وپائی  رفت  از پله ها ، بلهنهد کهردن جسهم سهنه هیه                      

،ورزش ...(، یا ط اس با سرما، خوردن غذای سن یه  ،                

 اضطراب ومصبانی  اس .

 

 
 

درد به صورت فاارنده و سهوزانهنهده اسه .             
درد قلیی، در جلو وس   چپ قفسه سینهه وپاه             

استخوان جناغ احساس می شود و برای ناان دادن          

 آن ن ی طوان دس  روی نقطه خاصی گذاش  .
 

 
  

غالبًا درد فق  محدود به منطقه قلب نیس  وبه گهردن ،              

فک ، شانه ها، و دس  چپ،  طیر می کاد. مدت زمهان                

درد نتای  سه طا پنج دقیقه اس .  مالوه بر دردمه ه ه              

اس  سختی در نفس کایدن،رنش پریدگی ، مرق سهرد        

،گیجی، طپش قلب، طتوع واستفراغ، احسهاس خهفه هی            

 شدید داشته باشد. 

در افراد دیابتی احساس درد،کم  می شودد              

سالمندان نیز در صدرت بر ز مشکل قلبوی درد          

 ندارند    دچار ضعف   بیحالی می شدند.

 پیشگیری  درمان:
اگر در خانواده خود بی ار قلبی ودیابتی دارید شه ها در              

معرض خطر بیاتری برای ابتال هستید، پس به طور منظهم           

قند خون ، فاار خون ، آزمایاات قلبی خود را کهنهتهرل             

کنید. اگر مبتال به بی اری قلبی هستید، حت اًزیر نظر یهک        

پزشک باشید، طا بعد از انجام آزمایاات واقدامهات الزم           

مثو نوار قلب ،اکو ،طسه  ورزش و...درمهان داروئهی                  

 مناسب را برایتان در نظر گیرد.



داروی ش ا مخصوص ش اس . هرگز آن را به دوسهتهان             

وآشنایان ندهید.به طور منظم به پزشک مراجهعهه کهنهیهد               

 وهیچ وق  داروهایتان را خود سرانه قطع ن نید.

 

 
 

 نکاتی در مدرد مصرف قرص زیر زبانی:

در صورت ایجاد درد باید کلیه فعالی  خود را مهتهوقه               

کنید و بناینید و قرص زیرزبانی را مصرف کنید و طا قطع            

 کامو درد استراح  کنید.

برای سرم  بخایدن به اثر دارو در موارد درد شدید، می     

 طوانید قرص را زیر دندان خرد کنید. 

در صورت ام ان برای جلوگیری از کاهش فاار خهون             

 دراز ب اید.

 

 01طا    5مدد قرص را به فاصله    3در مواقع درد می طوانید طا       

دقیقه زیرزبانی مصرف کنید . اگر درد کاهش نهیهافه  یها                 

 شدت یاف ، سریعا  به اورژانس مراجعه ن ایید.
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 بسمه تعالی

 
 دانا اه ملوم پزش ی و خدمات بتداشتی و درمانی گیالن

 الهیجان دکتر پیروزبی ارستان 

 درد قفسه سینه
 

 
 

 آمدزش به بیمار
 کمیته آمدزشی بیمارستان دکتر پیر ز

 

4331 


