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 راهنوای بیوار
( سنذرم کرونری حاد )اختالل حاد عروق قلب

 شرح بیواری

 راوٝ  خٛ٘ي طٛردائٓ تٝ وٝ اعت ا٘غاٖ تذٖ عضٛ پزوارتزيٗ لّة

 تٝ رٌٟا ؽثىٝ طزيك اس اعت غذايي ٔٛاد ٚ وغيضٖ ا اس غٙي

 غٙي خٖٛ ٘يشتٝ لّة عضّٝ. پٕپٕيىٙذ تذٖ لغٕتٟاي تٕاْ

ٔي تأيٗ وزٚ٘زي عزٚق ٚعط  تخٖٛ ايٗ ٘ياسداردوٝ اساوغيضٖ

. اعت لّثي حُٕ عّت ؽايعتزيٗ وزٚ٘ز عزٚق تيٕاري. ؽٛد

 لّة عضّٝ اعت اٚرصا٘غي ٚضعيت يه حادوزٚ٘زي،وٝ درعٙذرْ

 درٔاٖ ٔيٍزددٚدرفٛرتيىٝ دچاروٕثٛداوغيضٖ طٛر٘اٌٟا٘ي تٝ

 درعٙذرْ. ٔيؾٛد  لّثي عضّٝ ٔزي ٍ٘يزدٔٛجة فٛرت فٛري

 وزٚ٘زٔيؾٛ٘ذپارٜ عزٚق تٍٙي ٔٛجة وٝ پالوٟايي حادوزٚ٘زي

 ؽزاييٗ خٖٛ جزياٖ واٞؼ ٔٛجة ٚ ايجادٔيىٙذ ِختٝ ٚ  ؽذٜ

.  ٔيؾٛد وزٚ٘زي

 
 

 عالئن 

 ٝ20 اس تيؼ ظاٞزٔيؾٛدٚ ٘اٌٟا٘ي طٛر تٝ وٝ عيٙٝ دردلفغ 

 لفغٝ چپ عٕت عيٙٝ، جٙاغ پؾت ٘احيٝ در دليمٝ

 چپ ؽا٘ٝ ٚيا عيٙٝ لفغٝ تحتا٘ي،پؾت عيٙٝ،درٌّٛ،فه

.  ٔيياتذ تذاْٚ دارٚ ٔقزف ٚ اعتزاحت رغٓ ٚجٛدداردٚعّي

 ٘فظ وٛتاٞي 

 ٕٝعٛءٞاض 

 ٚاضطزاب تٟٛع 

 تاؽذ ٔزطٛب ٚ ٜ پزيذ عزد،رً٘ اعت تيٕارٕٔىٗ پٛعت  .

 اعت طثيعي عزيعتزاسحاِت لّة ٚضزتاٖ تٙفظ تعذاد  .

 علل شایع 

 داؽتٝ دخاِت حاد وزٚ٘زي درتزٚسعٙذرْ ٔيتٛا٘ذ وٝ عٛأّي

:  ٔٛاردسيزاعت ؽأُ تاؽٙذ

 ٓوزٚ٘زي ؽزياٖ ٘اٌٟا٘ي تٍٙي يا اا٘مثاك عزٚليي اعپاع 

 حاد،إٓ٘ي،وٕخٛ٘ي ريشي دراثزخٖٛ اوغيضٖ عزضٝ واٞؼ 

 يٗيپا يافؾارخٖٛ

 ضزتاٖ تٙذي عّت تٝ وغيضٖ اتماضاي افشايؼ 

 وٛوائيٗ ٔقزف يذٚئتيزٚ پزواري يا لّة،تيزٚتٛوغيىٛس

 لّة دريچٝ تيٕاري 

 عيٍار ٔقزف 

 ٕ٘ه يا اسحذچزتي تيؼ ٚٔقزف  چالي 

 (  لٙذ ٔزك )ؽيزيٗ دياتت

 ٖٛتاال فؾارخ 

 َٚتاال وّغتز 

 ْرسػ ٚ ٚ  تحزن عذ 

 اعتزط يا خغتٍي،وارسياد 

 ٗتاد يا عزٔا ٔعزك در لزارٌزفت 

 درس٘اٖ يائغٍي 

 عٗ افشايؼ 

 ٝيذرخا٘ٛادٜ لّة تيٕاري عاتم 

 ٘ضاد ٚ جٙغيت 

 وارض احتوالي  ع

 ؽٕا تزاي حاد وزٚ٘زي عٙذرْ درتيٕاريٖ ٕٔه وٝي عٛارك

:  ؽأُ ؽٛد ايجاد

 ْحادريٛي اد 

 لّثي احتما٘ي ٘ارعايي 

 لّثي ؽٛن 

 ّٕٝلثّي ح 

 لّثي ٚايغت لّة ضزتاٖ تيٙظٕيٟاي 

  تشخیص 

 ٔٛرد تيٕار در را سيز يٕٛارد تيٕار ايٗ تؾخيـ جٟت پشؽه

:  ٔيذٞذ لزار تزرعي

 ٝتيٕاري ٔٛجٛد،تاريخچٝ ْئعال تٛفيف تيٕار تاريخچ 

 لّثي تيٕاري در تخقٛؿ ا٘ٛادٌي خعالٔت لثّي،تاريخچٝ

 اسرعيذٖ پظ تالفافّٝ يا درد ؽزٚع اَٚ دليمٝ 10 در ٘ٛارلّة 

 اٚرصا٘ظ ٜ بتيٕار

 عّٕىزدتطٙي ارسياتي تزاي اوٛوارديٌٛزافي 

 خٖٛ آسٔايؼ 
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 راهنوای بیوار
( سنذرم کرونری حاد )اختالل حاد عروق قلب

 ٗلّة اعى 

 وٕه تٝ ايىظ اؽعٝ تا رٌٟا استزداري تقٛيز) آ٘ضيٌٛزافي 

 (آٟ٘ا درٖٚ حاجة ٔادٜ تشريك

 درهاى 

: عثارتٙذاس تيٕاري درٔاٖ جٟت درٔاٖ اٞذاف

 لّة عضّٝ ٔيٛوارديا آعية واٞؼ 

 اٚرصا٘غي تجٛيش طزيك اس وزٚ٘زي خٖٛ جزياٖ ٔجذد تزلزاري 

  ٚ اعتٙت ٌذاريتاِٖٛ ا٘جاْ ا يِختٝ وٙٙذٜ حُ دارٚٞاي

 اوغيضٖ عزضٝ افشايؼ ٚ اوغيضٖ تٝ ٔيٛوارد ٘ياس واٞؼ 

.  تغتز در عتزاحت ٚا اوغيضٖ دارٚٞا، تجٛيش اسطزيك

 عزخزٌٟا وٝ ،درسٔاٟ٘ايي لّة عزٚق پيٛ٘ذ جزاحي 

 .ؽذٞا٘ذ ًٔغذٚد ؽذيذ لّثي

 داروها 

 اس پشؽه ٞغتٙذ حاد وزٚ٘ز عٙذرْ تيٕاري تٝ ٔثتال درافزاديىٝ

:  ٔيٕٙايذ عتفادٜ سيزا دارٚيي درٔاٖ

 لّة عزٚق ٌؾادوزدٖ جٟت( ٘يتزٌّٚيغيزيٗ )٘يتزاتٟا  

 لّة عضّٝ تٝ اوغيضٖ عزضٝ ٚافشايؼ

 ٞپاريٗ آعپيزيٗ، ٔا٘ٙذ ا٘عمادي ضذ  دارٚٞاي 

 ٘ؾا٘ٝ تزٚس اَٚ عاعت3-6طي تايذ وٝ ِختٝ وٙٙذٜ حُ دارٚٞاي

.  تجٛيشؽٛ٘ذ ٞا

 ٔٛرفيٗ ٔا٘ٙذ ٔغىٟٙا 

 تالوزٞا تتا 

 

 در چه شرایطي به پزشک هراجعه نواییذ؟ 

 ٝتا ٚدرٔاٖ اعتزاحت عّيزغٓ فذري لفغٝ درد سٔا٘يى 

.  تىؾذ طَٛ دليمٝ 10-15 اس تيؼ ٘يتزٌّٚيغيزيٗ

 ٝيه تا ٚدرد تيذارٔيؾٛيذ خٛاب اس فذري لفغٝ تادرد سٔا٘يى 

.  ٕ٘يؾٛد تزطزف ٘يتزٌّٚيغيزيٗ لزؿ

 ٝيذتز ياؽذ ٌذؽتٝ تا ٔتفاٚت فذري لفغٝ درد حّٕٝ سٔا٘يى 

.  تاؽذ ٔعَٕٛ اسحذ

 

 

 

 


