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 د د د           

 تهیه کننده:

 اهدی عباس آباد رعبی کارشناس ارشد رپستاری 

 کارشناس آموزشی مرکز مدرییت حوادث و فوریت اهی زپشکی

 4931اتبستان 
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 کیفیت درد: 

به صورت درد مبهم یا احساس فشار، سنگینی، سفتی، فشردگی یا خفگی بیان می شوود 

نه به صورت سوزش یا تیز و برنده و در صورت شدید بودن درد  به صورت خرد کنونوده، 

که نفس فرد را تنگ کرده و او را از اداموه فشارنده و له کننده توصیف می شود  به طوری

 دارد. باز می فعالیت
 

 

  در صورت  وجود درد سوزشی یا تیز برنده در ناحیه قفسه سینه به ویژه اندازه محل

 درد از حد یک سکه تجاوز نکند،  اکثرا منشا درد قلبی نیست. 

 

 

   دردهای قلبی با فعالیت بدنی، استرس های ناگهانی، سرما، غذا یا ترکیبوی از ایو

 عوامل تسریع و تشدید می شود و با استراحت تسکی  می یابد. 

 

 

 باشد، با قرص زیرزبانی  در صورتی که درد قفسه سینه ارتباطی با فعالیت نداشته

تشدید شود در  نیتروگلیسیری  تغییری نکند و با تنفس و سرفه و یا تغییر وضعیت 

نظیراسپاسم  ای  صورت احتمال قلبی بودن درد بیمارکم می باشد و عامل غیرقلبی

 .عضالنی و مسائل استخوانی مطرح می باشد
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 از مصرف غذا ایجاد شده و با خوابیدن و خم شدن  درد سوزشی پشت جناغ که بعد

تشدید شده و با تغییر مزه دهان بصورت ترش و با مصرف شربت های ضداسیدی و 

یابد مطرح کننده برگشت محتویات معده به  یا قرصهایی نظیر رانیتیدی  کاهش می

  .مری)رفالکس( می باشد

 

 

 درد قفسه سینه که با تنفس تشدید شده و همراه تنگی نفس، سرگیجه و   … 

مخصوصا در صورتی که با خوابیدن تشدید می یابد ممک  است ناشی از علل  می باشد

 قبیل آمبولی ریه و یا التهاب پرده های قلب  می باشد مهمی از 

 

  دقیقه متغیر است در صورتی که مدت  03دقیقه تا  5مدت زمان درد نیز از

به شدت افزایش  MIدقیقه به طول بیانجامد احتمال  03زمان درد بیشتر از 

 می یابد..
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 محل درد: 

  سمت چپ قفسه سینه که ممک  است ای  درد به باالی شکم راه یابد که فرد تصور

می کند دچار سوء هاضمه شده است و گاه به آرواره و چانه، پشت و بی  دو کتف یا 

 بازوها به ویژه دست چپ نیز تیر می کشد. 

 

 به طور کلی هر دردی در ناحیه باالی ناف تا زیور فوک بوخوصووص در توجه  :

سالمندان  در ابتدا درد قلبی محسوب می شود و باید با گرفت  شرح حال دقیو  و 

 معاینات و بررسی سواب  پزشکی بیمار به یک تشخیص افتراقی برسیم.

 

 : عالئم شایع همراه  درد قلبی

عالوه بر درد عالیم دیگری از قبیل احساس 

مرگ قریب الوقوع، تعری  سرد، تهوع  

 استفراغ ، احساس خفگی و تنگی نفس 
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 علل درد قلبی: 

به هر دلیلی که خونرسانی به بافت عضله قلبی کاهش یابد و در نتیجوه اکسویوژن 

یژنکمتری به قلب می رسد. پس دلیل اصلی درد قلبی ناشی از  موی  کمبود اکس

 باشد)متناسب نبودن اکسیژن رسانی با فعالیت عضله قلب(. 

 

 اقدامات درمانی : 

 CBR  زیرا فعالیت تقاضای بدن را نسبت  به اکسیژن  زیادتر کرده و از طرفی دلیل

اصلی درد قلبی کمبود اکسیژن به قلب می باشد در نتیجه  فعالیت درد قولوبوی را 

 بیشتر می کند بنابرای  توصیه می شود اکیدا بیمار راه نرود.

 C.V/S   

 IV Line 

 مانیتورینگ 

 Pearl TNG 

(باعث اتساع وریدها می شود TNGبا مصرف به میزان کمتر ) استفاده از پرل 

در نتیجه پره لود )فشار پرشدگی قلب( کاهش می دهد و از طرفوی شوریوان 

 های کرونر را اتساع نموده و باعث  تغذیه بهتر قلب می شود.

  BPبا مصرف زیاد )تزری  وریدی( شریان های سیستمیک  را گشاد می کنود 

 افتر لود کم می شود. کاهش می یابد 
 

دقیقه در صورت عود   5را می توان سه بار به فاصله زمانی هر TNGپرل نکته:

  mmHg011کمتر از تسکی  درد استفاده نمود به شرطی که فشار سیستولیک 

 نباشد. 
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  پوزیشن نیمه نشسته(semi fowler) : باعث 

 (TV)کاهش فشار محتویات شکم به قفسه سینه می شود در نتیجه حجم جاری  .1

 افزایش می یابد. 

 تخلیه لوب های فوقانی ریه را ارتقاء می دهد.  .2

 بازگشت وریدی به قلب را کاهش می دهد.  .3

 2O4-2به میزان  :  تراپی  Lit/Min  11-8از طری  نازال یا  Lit/Min  از

 طری  ماسک.

  :تمام بیماران با درد قلبی باید اکسیژن تراپی توجه

شوند هرچند که تنگی نفس نداشته باشند چون که دلیل 

اصلی درد قلبی نرسیدن اکسیژن کافی به عضله قلب 

 می باشد.

    تجویز قرصASA mg523  ضد انعقاد( 061تا( 

 TNGدقیقه بعد از مصرف  3درد ناشی از ایسکمی  اکثرادر عرض نکته: 

 زیرزبانی تسکی  می یابد. 

 : TNGنکات آموزشی در مورد پرل 

ماه اثرخود  3-6تازه استفاده کنید زیرا پرل ها د رعرض  Preal TNGهمیشه از  -1

 را از دست می دهند. 

در شیشه های تیره رنگ یا درب بسته و در جای سرد نگهداری شود . چون در  -2

 معرض رطوبت، نور ، گرما و هوا بی اثرمی شوند. 
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ظرف های پرل نزدیک بدن نباشد. )بیمارانی که که داخل جیبشان نگه می دارند(  -3

 زیرا دمای بدن می تواند سبب بی اثر شدن آن شود . 

پرل تازه احساس سوزش در زیر زبان ایجاد می کند. احساسی مانند احساس خوردن  -4

 خرمالو.

 هنگا  استفاده از پرل بیمار حتما نشسته باشد.  -5

به بیمار آموزش داده شود قبل از فعالیت هایی که باعث درد قلبی می شود مانند  -6

را به صورت  TNGفعالیت جنسی، باال رفت  از پله ها، راه رفت  های طوالنی، ..... پرل 

 پروفیالکسی استفاده کند. 

 نشانه تاثیر مثبت دارو می باشد. TNGبروز یک سردرد خفیف بعد از مصرف پرل  -7

 : pearl TNGعوارض 

 سردرد، گر گرفتگی، کوبش سر، هایپو تانسیون

 

در افرادی که مشکالت خونی دارند یا به هر دلیلی مستعد خونریزی   ASA:نکته

 هستند. منع مصرف دارد مثل بیماران هموفیلی ،زخم معده، هیپرتانسیون شدید،...



8 
 

 


