تی٘اری ػزٝم ٗحیيی ؽاْٗ تی٘اری ١ای ؽزیاٝ ، ٙریذی ٝ

احغاط عٞسػ ً ٠در ى ّٞرا ٟركت ٚایجاد ؽذ ٝ ٟحیٚ

 عی تی اعٌ ٝ ٚإ آر آی

عیغتٖ ٜٓلاٝی اعت  .تی٘اری ػزٝم ٗحیيی ت ٠فٞرت

اعتزاحت اس تیٗ ٚی رٝد ،تٞفیق ٗی ًٚد .

كشایٜذ ٟای ؽایغ اعت ٗ ٝی تٞاٛذ ػاْٗ اس دعت داد ٙاٛذإ

عالیم دیگر شامل

درمان:

ُ ٝا١ی سٛذُی ؽ ٞد .آتزٝاعٌٔزٝس عزدعت ٠ػْٔ تی٘اری٢ای

درٗا١ ٙای ح٘ایتی ًٗ ٠زتٞه تً ٠ا١ؼ ػٞاْٗ خيز ٗی



اس تی ٚركت ٚیا مؼیق ؽذٛ ٙثل ١ا

تاؽذ  ٝؽاْٗ



ر َٛپزیذُی ٞٛاحی ٗزتٞه

 هيغ اعتؼ٘اّ دخاٛیات



عزدی پٞعت

ٗ زاهثت اس پٞعت

علل و عوامل خطر



ریشػ ٗٞی اٛذإ

ٝ رسػ



تی٘اری اٛغذادی ػزٝم ٗحیيی ت ٠فٞرت آٝی ٠تٞعو

تـییز ؽٌْ اٛذاٗ٢ا

 تـییزات رصیٖ ؿذایی(رصیٖ ًٖ چزتی ًٔ ًٖ،غتزٝ ّٝ



سخٖ  ٝهزٗشی اٛذإ (تـییز ر َٛت ٠ارؿٞاٛی تیزٟ

حاٝی ٗی ٝ ٟٞعثشیجات )

در پا یا عام )

ًٜ تزّ كؾار خ ٙٞحائش ا٘١یت اعت

مخیٖ  ٝؽٌٜٜذ ٟؽذٛ ٙاخ١ ٚا

درمان های دارویی:

اٛغذادی ػزٝم اٛذإ در تی٘ارا ٙتاالی

 40عاّ اعت ٝ

تیؾتزیٞٗ ٚارد ٝهٞع در د ٠١ؽؾٖ ١ ٝلتٖ ػ٘ز ٗی تاؽذ .

آتزٝاعٌٔزٝس ایجاد ٗی ؽٞد

ً ٠تز اثز آ ٙجزیا ٙخٙٞ

یاب  ٌٚ٘ٗ ٝاعت تذریجاً ٜٗجز
ؽزیا ٙت ٠تذریج ًا١ؼ ٗی د



ت ٠اٛغذاد ًاْٗ ؽزیا١ ٙای ٗتٞعو  ٝتشرٍ ؽٞدٗ .ثتالیاٙ



ت ٠تی٘اری اٛغذادی

ػزٝم اؿٔة تٗ ٠ؾٌالت عالٗتی

كٔج ٛیش در ٗٞارد ؽذیذ رخ ٗی د١ذ

ُشارػ ؽذ ٟاعت ً ٠پٜتًٞغی كیٔیٚ

ؿٔظت خ ٙٞرا

تشخیص

ًا١ؼ  ٝاٛؼياف پذیزی ُٔث٢ٓٞای هزٗش را اكشایؼ ٗی د١ذ

یاكت١ ٠ای آسٗایؾِا١ی ٛؾا ٙدٜ١ذ ٟعيٞح ؿیز ىثیؼی

 ٝدر ٛتیج ٠جزیا ٙخٗ ٙٞحیيی اكشایؼ ٗی یاتذ .

ٛظ٘ی٢ا در مزتا ٙهٔة ،عٌتٗ ٠ـشی  ٝتی٘اری ًٔیٞی ٗی

ُٞٔٞ٘١تی ٝ ٚاكشایؼ اٝرً،ٟزاتیٜی ٝ ٚعذیٖ خٗ ٙٞی تاؽذ

عیٔٞعتاس ّٝت ٠ػٜٞا ٙیي ُؾاد ًٜٜذ ٟػزٝم ػْ٘ ٗی

تٞا ٙاؽارً ٟزد  .اٛذإ ١ای تحتاٛی تیؼ اساٛذإ ١ای كٞهاٛی

ً ٠خٞد ٌٗ٘ ٚاعت ٜٗجز ت ٠تذ تز ؽذ ٙخٛٞزعاٛی ٗحیيی

ًٜذ  ٝخٞاؿ مذ پالًت دارد  ٝاس تؾٌیْ ٓخت ٠خٞدداری

ٗغتؼذ اتتال ت ٠تی٘اری ١ای اٛغذادی ػزٝم  ٝآتز ٝاعٌٔزٝس

ؽٞد .

ٗی ًٜذ  .آعپزیًٞٔ ٝ ٚپیذُز ّٝتزای ًا١ؼ خيز تؾٌیْ

روشهای دیگر تشخیص

ٓخت ٠در ای ٚتی٘ارا ٙاعتلادٗ ٟی ؽٞد.

دیِزی ً ٠ت٘١ ٠زا ٟآتزٝاعٌٔزٝس دیذٗ ٟی ؽٞد  ٖ١دچارٛذ
ً ٠اس آ ٙج٘ٔ ٠ت ٠تی٘اری ػزٝم ًزٛٝز

 ،عٌت ٠هٔثی ،تی

١غتٜذ .ؽزیا١ ٙا ٗی تٞاٜٛذ ت ٠فٞرت حاد تٞعو

ٓخت،٠

مزت ، ٠یا ٝرٕ ٗغذٝد ؽٛٞذ .كاًتٞر ١ای ٗتؼذدی ً ٠خيز

 عُٞٛٞزاكی.

درمان جراحی :

ٓخت ٠را اكشایؼ ٗی دٜ١ذ ػثارتٜذ اس  :چاهی ،ػلٛٞت ،اكت

 اًغی ٗتزی پٞعتی ً ٠تً٘ ٠ي آ ٙعيٞح اًغیضٝ ٙ

تزٗیٖ ػزٝم تٞعو جزاحی تیؾتز تزای ٜٗاىن تِٜی

كؾار خ، ٙٞآٞٛریغٖ ١ا( مؼق دیٞار ٟػزٝم)

دی اًغیذ ًزت ٚتاكتی را اٛذاسٗ ٟی ُیزٛذ .

ٝجٞد اٛغذاد ٜٗاعة اعت ٗ .ؼ٘ٞالً پیؼ اس جزاحی تزای

تظاهرات بالینی

 تقٞیز تزداری ١ای رِٛی جزیا ٙخ ٙٞرا در ػزٝم  ،هاتْ

ٗؾخـ ًزد ٙعيح جزیا ٙخ ٙٞیا ٗحٔ٢ای اٛغذاد

رٝیت ٗی عاسد .

آٛضیُٞزاكی اٛجإ ٗی ؽٞد .

ٗ٘٢تزی ٚؽٌایات تی٘ار در اٛغذاد ٗشٗ ٚؽزیاٛی ٓ َٜیذٙ
ٗتٜاٝب  ٝدرد ِٜ١إ اعتزاحت اعت .

تی٘ار درد را ت٠

فٞرت یي كؾار علت در ػنالت عام پا یا تاع ٝ ٚتا

 آٛضیُٞزاكی یي آسٗایؼ ٗؾخـ تزای ٗٞاردی اعت ً٠
تایذ جزاحی اٛجإ ؽٞد  ٝػزٝم خٛٞی را تً٘ ٠ي ٓ ٠ٓٞای
تاریي ٗی تیٜٜذ.

یا

توصیه های مهم
 ای ٚتی٘ارا ٙتایذ در ٝمؼیتی هزار ُیزٛذ ً ٠جزیا ٙخٙٞ
ت ٠ع٘ت عام ١ا  ٝپا١ا اكشایؼ یاتذ .

 عؼی ًٜیذ رٝػ ١ای ٗواتٔ ٠تا اعتزط را تیاٗٞسیذ.

مؼق ،عزدرد ،عزُیج ،٠درد ؽذیذ ٗؼذ ،ٟادرار هزٗش یا

 در فٞرت ٛیاس ٝس ٙخٞد را ًا١ؼ د١یذ.

ه ٟٞ٢ای ر ، َٛخٛٞزیشی اس تیٜی ٓ ٝثٗ ، ٠ذكٞع عیا ٟر، َٛ

 اس عزٗاسدُی اجتٜاب ًٜیذ .

ػذٕ تٞهق خٛٞزیشی اس تزیذُی ١ا  ٝسخٖ ١ا را ُشارػ

 اعتؼ٘اّ دخاٛیات را تزای ٘١یؾًٜ ٠ارُذاریذ حتی عؼی

ًٜیذ.

ًٜیذ در ًٜار اكزاد عیِاری هزار ِٛیزیذ.

 هثْ اس اٛجإ ١زُ ٠ٛٞاهذإ پشؽٌی یا دٛذاٛپشؽٌی،

 اسٗقزف ؿذا١ای عزخ ًزدٛی  ٝدارای عظ ١ای چزب

پشؽي ٗزتٞى ٠را در جزیاٗ ٙقزف دار١ٝای خٞد هزار

مركسآموزشي درماني نمازي

خٞدداری ًٜیذٗ .قزف تخٖ ٗزؽً ،ز ،ٟخاٗ ٝ ٠ؿذا١ای

د١یذ.

دارای چزتی حیٞاٛی ُٞ ٝؽت هزٗش را ٗحذٝد  ٝدر ػٞك اس

 تزای جُٔٞیزی اس خٛٞزیشی:

واحد آموزش ضمن خدمت

ٗزؽٗ ،ا١یٗ ،ی ٟٞجات  ٝعثشیجات تاس ٟاعتلادًٜ ٟیذ.

 اس ٗغٞاى ٛزٕ اعتلادًٜ ٟیذ

 رصیٖ ؿذایی ًٖ ٘ٛي را رػایت ٘ٛاییذ .دهت داؽت ٠تاؽیذ

 اس اٛجإ ًار١ا ٝ ٝرسؽ٢ایی ً ٠احت٘اّ اكتاد ٝ ٙآعیة

ؿذا١ایی ٗثْ عٞعیظ ً ٝآثاط ،ؿذا١ای ًٜغز ٝؽذ،ٟ

اعت اجتٜاب ًٜیذ.

ؿذا١ای آٗاد ٝ ( fast food ) ٟاعٜي ١ا ٗثْ چیپظ ٝ

 ت ٠جای تیؾ اس ریؼ تزاػ تزهی اعتلادًٜ ٟیذ.

پلي حاٝی ٗوذار سیادی ٘ٛي ١غتٜذ.

 آسٗایؾات خ ٙٞرا ت ٠فٞرت ٜٗظٖ  ٝىثن ٗٞػذ ٗوزر

 اس پٞؽیذ ٙجٞرات٢ای تا ًؼ ت َٜاجتٜاب ًٜیذ.

اٛجإ د١یذ.

اختالالت عروقی

 در فٞرت اعتلاد ٟاس دار١ٝای مذ اٛؼواد آ٢ٛا را ١ز رٝس
در سٗاٗ ٙؾخـ ٗقزف ًٜیذ.
 در فٞرت كزاٗٞػ ًزد ٙدار ٝت ٠پشؽي ٗزاجؼًٜ ٠یذ ٝ
دار ٝرا د ٝتزاتز ٗقزف ٌٜٛیذ.
 دعت تٜذی ت٢یًٜ ٠یذ ًٓ ٠یغت دار١ٝای ٗقزكی تزرٝی
آٞٗ ٙجٞد تاؽذ.

PT-HO-101

 هثْ اس ٗقزف ١ز دارٝی جذیذ ؽی٘یایی  ٝحتی ُیا١ی،
پشؽي خٞد را ٗئغ ًٜیذ
ت ٠ای ٚدٓیْ ً ٠دار١ٝای
سیادی ٝجٞد دارٛذ ً ٠تا
ػْ٘ دار١ٝای مذ اٛؼواد
تذاخْ ٗی ًٜٜذ.
 تزٝس ػالی٘ی اس هثیْ
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