ػزیف:

 -2رصین غذایی ًاهٌاسة (پزچزب ٍ پزًوک)

تلَک قلثی ػثارت است اس یک اختالل پایذار (خفیف

-3چاقی

یا ضذیذ) در اًتقال پثام الکتزیکی تیي دّلیشّا

 -4هصزف دخاًیات (خصَصاً سیگار ٍ قلیاى)

(اتاقک ّای تاالیی) ٍ تطي ّا (اتاقک ّای پاییٌی)

 -5دیاتت

قلة.

 -6تاال تَدى فطار خَى

در ایي حالتّ،واٌّگی تیي اًقثاضات دّلیشّا ٍ تطي

 -7هصزف تؼضی اس دارٍّا (قلثی ػزٍقی)

ّا استیي هی رٍد.کٌتزل ضزتاى قلة تِ طَر طثیؼی

 -8تیواری قلثیً،ارسایی احتقاًی قلة یا تیواری

اًجام ًخَاّذ گزفت ٍ ضزتاى ساس هَجَد در دیَارُ

دریچِ ای قلة

درهاى:
 -1درهاى دارٍیی

 -2گاّی جزاحی (کاضتي یک

هطتزک تطي ّا کِ در حالت طثیؼی خفتِ

دستگاُ ضزتاى ساس هصٌَػی)

است،ضزٍع تِ کار خَاّذ کزد ٍ سیستن الکتزیکی

تزرسی ّای تطخیصی :

تطي ّا را تِ راُ خَاّذ اًذاخت.

استفادُ اس دستگاُ َّلتز تزای سٌجص فؼالیت

تلَک قلثی در ّز سٌی اتفاق خَاّذ افتاد اها در

الکتزیکی قلة کِ تِ ٍسیلِ ی آى هی تَاى اختالالت

هزداى تاالی  40سال ٍ خاًن ّا پس اس یائسگی ضایغ

ضزتاى قلة را اس یک رٍس تا دٍّفتِ را هَرد تزرسی

تز است.

قزار داد.ایي دستگاُ تِ هذت  24-12ساػت تِ تیوار

ػالئن ضایغ :

هتصل هی ضَد ٍ ضزتاى قلة ٍی را ثثت هی کٌذ.

 -1گاّی تطٌج

 -2کٌذی ًٍاهٌظوی ضزتاى قلة

 -3اس دست دادى ًاگْاًی َّضیاری

 -4حوالت

هٌگی ،ضؼف ،گیجی ،احساس سثکی در سزً ،اراحتی
در قفسِ سیٌِ

 -5در هَارد خفیف تز گاّی تذٍى

ػالهت است.
ً -1اٌّجاری هادرسادی قلة

 -2هصزف تیص اسحذ

 -3تیواری سزخزگ ّای

قلثی (تٌگ ضذى سزخزگ ّا در اثز رسَب چزتی)
ػَاهل افشایص دٌّذُ خطز :
 -1استزس

-1ػذم هصزف دخاًیات
 -2اًجام ٍرسش تِ طَر هٌظن (ًظز پشضک خَد را در
ایي هَرد پزسیذُ ٍتا هَافقت ٍی یک تزًاهِ هٌظن

ػلل تیواری :
دارٍّای قلثی ػزٍقی

پیطگیزی :

ٍرسضی را آغاس کٌیذ،پیادُ رٍی ایذُ آل است).
-3رصین غذایی کن چزب ٍ کن ًوک (اس هصزف الکل
جذاً خَدداری کٌیذ،الکل تاػث هْار ضزتاى قلة هی
ضَد

تَجِ:
 در صَرت تزٍس ّز تیواری تِ پشضک هزاجؼِ
ًوَدُ ٍ اسهصزف ّزگًَِ دارٍ تذٍى تجَیش
پشضک خَدداری کٌیذ.
دقت ضَد کِ دارٍّا تایذ در سهاى هقزر هصزف
ضَد(تزای جلَگیزی اس هسوَهیت دارٍیی).

در صَرتی کِ دارٍیی استفادُ هیطَد کِ تز ضزتاى
قلة هَثزاست هاًٌذ:دیگَکسیي،اتٌَلَل ،هتَپزٍلَل ،
کارٍدیلَلٍ ،راپاهیل ٍدیلتیاسم)تایستی ضزتاى قلة
در فَاصل هصزف دارٍ اًذاسُ گیزی ضَد ٍ در
صَرتیکِ ضزتاى قلة کوتز اس  50در دقیقِ تاضذ تْتز
است دارٍ هصزف ًطَد ٍ تزجیحا "باپسشک تماش
گرفتو شود تا در صورت نیاز میسان مصرف دارو
کاىش داده شود .
تزای چک کزدى هیشاى دریافت کافی دارٍ هی تَاًیذ
قثل اس هصزف دارٍ ضزتاى قلة خَد را چک کزدُ ٍ

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

بلوک قلبی

پس اسهصزف دارٍ تِ هذت 6دقیقِ راُ رفتِ ٍ سپس
تزای تار دٍم ضزتاى قلة خَد را چک کٌیذ،در صَرت
هطاّذُ هَارد غیز طثیؼی پشضک را در جزیاى قزار
دّیذ.

هٌاتغ

:

http://www.mdconsult.com/das/patient/body/2
38483380-3/1140172032/10041/30030.html.
Accessed March 2011.
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