 کنترلتفش

آنژین قلبی چگونه درمان می شود؟
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ب -شیبانی نژاد



 قطع استعمال سیگار
 غذاهی حاوی چربی اشباع و کلسترول و سدیم
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آنژین قلبی چیست؟

درد ناحیه قفسه سینه نشا دهنیه احتمال وجود بیماری

 احساس سفتی و سنگینی در قفسه سینه

قلبی است و نیاز به درما می باشی.

 احساس تنگی نفس (دشواری در تنفس)

آنژمن قلبی احساس درد ما ناراحتی در قفسه سینه می
باشی زمانی رخ می دهی که قلب شما اکسدیژ مدورد
نیاز خود را درمافت نمی کنی.

تشخیص آنژین قلبی به چه صورت است؟
شما با توجه به نظر پ شک معالج

 احساااس ناااراحتی مااه ست اا اساا

ااه

ازوها،پش ،گردن،فک یا سعده تیر شد.
 احساس ی حسای و ساوزد در شاانه هاا و
ازوهااااااا یااااااا ساااا ا دساااا ا .

 -1آزمامشهای خونی
 -2تست استرس ورزشی
 -3نوارقلبی

چه زمانی ممکن است من دچاار آناژین قلبای

 -4آنژموگرافی رگهای قلبی

شوم؟

 -5اکوی قلبی

 -1اال رفت از پله ها

را انجام دهیی

 -2احساس ناراحتی یا عصبانی

انقضاء مصرف

 -3مار مردن در هوای سیار گرم یا سرد

با گذشت زما و باال رفتن سن ،سرخرگهای قلب کده

آنژین قلبی به چه شکلی احساس می شود؟

مسئول تأمین غذا و اکسیژ قلب شماست ممکن است
در اثر رسوب چربی و کلسدترول و سدامر مدوارد دچدار
انسیاد شود .امن رسوبات پالک نامیدیه مدی شدود .در
امن وضع شما احساس درد ما ناراحتی در قفسه سدینه

دارمی.

 -4غذا خوردن یش از حد در یک وعده غذایی
آنژمن قلبی اغلب تنها برای چنی دقیقه به طول می
انجامی .در امن قسمت نمونه هامی از احساساتی که
توسط بیمارا

مبتال به آنژمن بیا

می شود ذکر شیه

 -5را طه جنسی
 -6استرس عاطفی
 -7ورزد

است.
1

2
ت
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