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   سندرم كرونري حادسندرم كرونري حادسندرم كرونري حاد

acsacsacs   

 GT-PA-116:                                       كد سند

 واحد آموزش سالمت 

 0011بهار 

تست هاي تشخيصي درماني                                                      تست هاي تشخيصي درماني                                                      تست هاي تشخيصي درماني                                                         

   ---عكس قفسه سينه عكس قفسه سينه عكس قفسه سينه    ---آزمايش خون آزمايش خون آزمايش خون    ---نوار قلب  نوار قلب  نوار قلب  

آنژيوگرافي و ....            آنژيوگرافي و ....            آنژيوگرافي و ....               ---اسكن هسته اي اسكن هسته اي اسكن هسته اي ---تست ورزش تست ورزش تست ورزش 

درمان دارويي                                                                   درمان دارويي                                                                   درمان دارويي                                                                   

داوهاي داوهاي داوهاي    ---نيتروگليسرين نيتروگليسرين نيتروگليسرين    ---داروهاي ضد انعقاد خون داروهاي ضد انعقاد خون داروهاي ضد انعقاد خون 

پايين آورند ه كلسترول و ....                                    پايين آورند ه كلسترول و ....                                    پايين آورند ه كلسترول و ....                                    

اقدامات جراحي                                                                            اقدامات جراحي                                                                            اقدامات جراحي                                                                            

مانند آنژيوپالستي و استنت گذاري و .....                                                        مانند آنژيوپالستي و استنت گذاري و .....                                                        مانند آنژيوپالستي و استنت گذاري و .....                                                        

   پيشگيري و خود مراقبتي  پيشگيري و خود مراقبتي  پيشگيري و خود مراقبتي  

    داشتن رژيم غذايي كم چرب داشتن رژيم غذايي كم چرب داشتن رژيم غذايي كم چرب   

    مصرف ميوه و سبزي تازه مصرف ميوه و سبزي تازه مصرف ميوه و سبزي تازه   

    محدود كردن مصرف نمك محدود كردن مصرف نمك محدود كردن مصرف نمك   

    ) انجام آزمايشات دوره اي ) چربي و قند خون ( انجام آزمايشات دوره اي ) چربي و قند خون ( انجام آزمايشات دوره اي ) چربي و قند خون   

    كنترل فشار خون و ديابت تحت نظر پزشك كنترل فشار خون و ديابت تحت نظر پزشك كنترل فشار خون و ديابت تحت نظر پزشك   

    دقيقه روزانه                         دقيقه روزانه                         دقيقه روزانه                         030303داشتن تحرك بدني : حداقل داشتن تحرك بدني : حداقل داشتن تحرك بدني : حداقل

روز در روز در روز در    555دقيقه پياده روي ، دقيقه پياده روي ، دقيقه پياده روي ، 030303براي مثال : براي مثال : براي مثال : 

هفته با سرعت متوسط ، كار در باغچه و .....     هفته با سرعت متوسط ، كار در باغچه و .....     هفته با سرعت متوسط ، كار در باغچه و .....     

دقيقه اي دقيقه اي دقيقه اي 030303وعده ي وعده ي وعده ي    000دقيقه را به دقيقه را به دقيقه را به 030303مي توان مي توان مي توان 

   صبح و ظهر و شب تقسيم كرد . صبح و ظهر و شب تقسيم كرد . صبح و ظهر و شب تقسيم كرد . 

 ازسيگار والکل پرهيز كنيد.                 

 

 

 

 

 استرس را كنترل كنيد.        

 

 

 

 

 منابع :

 كتاب مرجع مراقبت پرستاري ويژه

 سودارث قلب وعروق   -برونر 

05056451-56شماره تلفن :     
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 006در صورت بروز هر كدام از عاليم زير با اورژانس 

احساس درد ، تماس بگيريد :                                             

 -فشار ، سنگيني يا سوزش در قفسه سينه ، تهوع 

استفراغ ، تنگي نفس ، تعريق زياد و ناگهاني ، احساس 

سبكي سر .                                                  براي 

رسيدن به مركز درماني خودتان رانندگي نكنيد بهتر 

است فرد ديگري شما را برساند.                           ممكن 

است عاليم و نشانه هاي حمله قلبي با توجه به سن ، 

جنس ، بيماريهاي زمينه اي مانند ديابت و ... متفاوت 

باشد . ساير عاليم سندرم كرونري حاد مي توانند 

سردرد -سوزش سردل  -عبارت باشند از :   درد شكم 

-ضعف و بيحالي غير معمول -غش كردن -گيجي -

پوست مرطوب .                                                             -احساس بيقراري 

اگر دچار دردي در ناحيه قفسه سينه شديد كه حالت 

عود شونده دارد با پزشك خود مشورت كنيد  چون 

.                                                           ممكن است اين دردها ، شكلي از آنژين صدري باشد 

(                     Stable Anginaدرد قفسه سينه پايدار ) 

معموال قابل پيش بيني است براي مثال با راه رفتن تند ، 

ممكن است فرد دچار دردي در سينه شود كه به محض 

 .     استراحت از بين ميرود 

(            Stable Angina Unدرد قفسه سينه نا پايدار ) 

اين نوع  درد قابل پيش بيني نبوده و در حالت 

استراحت هم ممكن است بوجود بيايد . اين درد مي  

تواند شديدتر از نوع پايدار باشد .                                                    

سندرم كرونري حاد معموال ناشي از ايجاد پالك  در 

ديواره هاي سرخرگ هاي قلب است )تصلب شرايين ( 

اين پالك ها از رسوب چربي و برخي مواد ديگر در 

ديواره داخلي رگ ها بوجود آمده و باعث تنگي و كند 

شدن جريان خون در آن ها مي شود.                         

عوامل خطر در سندرم كرونري حاد:                             

اين عوامل در بسياري از بيماريهاي قلب و عروق 

 مشترك هستند :    

  زنان   55سال براي مردان و باالي 55سن باالي 

  فشارخون باال 

  ) كم تحركي  -كلسترول ) چربي خون باال 

  سيگار كشيدن 

  2ديابت نوع 

  سابقه فاميلي و  سابقه فشارخون و ديابت در

 دوران بارداري            

                                                  

 ( حمله قلبي ACSسندرم كرونري حاد )

به هر وضعيتي كه به صورت ناگهاني منجر به كاهش 

جريان خون به قلب مي شود سندرم كرونري حاد 

 اطالق مي شود . 

عاليم مي تواند در برگيرنده نوعي احساس فشار و 

سنگيني در قفسه سينه كه در هنگام حمله قلبي رخ 

مي دهد تا احساس سنگيني و فشار قفسه سينه كه در 

حالت استراحت و يا هنگام فعاليت سبك ) آنژين 

 ناپايدار ( هم وجود دارد باشد . 

اولين عاليم سندرم كرونري حتي مي تواند توقف 

ناگهاني قلب باشد . اين سندرم اگر به موقع تشخيص 

داده شود قابل درمان است و بسته به وضعيت سالمت 

عمومي بيمار و عاليمي كه بروز مي يابد درمان متفاوتي 

 خواهد داشت . 

عموما عاليم و نشانه هاي سندرم كرونري حاد شبيه 

يك حمله قلبي است و در صورتي كه به سرعت درمان 

نشود حمله قلبي رخ خواهد داد . بنابراين يك وضعيت 

اورژانس محسوب مي شود و از آن جا كه ميتواند تهديد 

 كننده حيات باشد عاليم آن بايد جدي گرفته شود. 


