آقای دکتر محسن کفاشی متخصص قلب و عروق از دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال  1396با مرکز بهداشت صنعتی و سالمت کارکنان
همکاری دارند  .ایشان در جلسه ای مورخ  1400 /06/29به سواالت مطرح شده همکاران شرکت ارتباطات زیرساخت درخصوص
بیماری های قلبی عروقی و بیماری های مرتبط پاسخ ارائه نمودند که مشروح این جلسه پرسش و پاسخ به شرح ذیل می باشد:

 -1در کسانی که در خاانادد شاا (پارر ااادرس باا به ریااری قاای
پرشگرری شنابایی ردثتی نراز ه تس

ای عر ای جااد ددرد ،آیاا جها

یا آزاایش خاصی جاد ددرد؟ در چه بنی ایر دنجام شاد؟

پاسخ :در بیماری های عروق کرونر در والدین( اگرر والردین در کمتررا  60سرا بر بیمراری تالرتد ردد انرد ) فر نردا بایرد
ا روع سن 40سالگی ب تتخصص قلب و عروق جهت بررسی عملکرد و سدتت قلالی تراجع نمایند.
 -2دل ا  -گاااقی درد در فسااه باارنه ددرم ،باااگ گتشااته تس ا
گرفتگی عار
زاانی دنجام تس

رزو گااااا دبااام دنجااام ددد دم لاای

ناردرم دااا قیچناا دیام اشااج جااد ددردا آیاا نرااز اه دنجاام تسا

خاصای ددرم؟ ااز

قا رد فراایرر؟

پاسخ :ضروری است سی تی آنژیوگرافی انجام ود.
ب -کردارک دز عاداج ذکر شار اه ترترار اردی بالا

ار ابار اای اشانر؟ دباتر ،،نیاک ،چر ای،

نر ااا

قند ،چربی ،فشار خو  ،استرس و نمک.
ج -آیا فردی که رشتریم اشاج د دباتر ،دضارردب اای اشار گرفتگای عار
یک فرد نرااگ دز غتدقای چرب حا ی نیک دبتفاد نیایر؟

پاسخ :در حد کم تانعی ندارد.
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ناردرد ،اای تادنار الاج

-3دل س در قنگام شر عر دز به باع
تا زاانی که ه حال

که دز زااا خاادب اای گاترد اا درد فساه بارنه راردر اای شاام

نشسته یا نریاه نشساته اشا  ،دیام درد تاا صا ا دددااه ددردا آزااایش قاای اخت ا

اعاار دنجااام ددد دم چنااریم د ر ددر اصاارن نیاااد دم  ،آزاایشااا
اصاارن ددر قااا نراز تاااثرری نردشااته دبا

اااارد خاصاای رد نشااا نرددناار

لرفاام ردقنیااایی فراایرار کااه آیااا دیام اشاااج دز عی ااارد اار

دب ؟( عبی دز پزشاا تاصره ه رربی ر نیاد دنراس

پاسررخ :هررولتر تانیتورینر

ریرتم قلررب  ۲4سرراعت انجررام دهیرد تررا نتیجر آ در تشررخیص بیمرراری یاعرردم بیمرراری کمررک

کند.
بس حر د  ۹اا دب

که قر ر ز صا ا ناشاتا اباردری زردچا اه (یاک اشا ار اا خااری بار خاالیس رد اه

قیرد کیی ف فاج بارا  ،یاک اشا بارکه بارر کیای عساج ارخاارما دیام اخ اا تااثرر سازدیی در
کاااقش ز ددشااته دبا

(کاااقش  ۶کر اااییس

رخای حسابار

قااای غااتدیی ااام جی ااه نفا حاصاج دز

ف فج دلیهدی رد دز رم رد دب ا دددااه اصارن دیام اخ اا آیاا اردی ک ار یاا دیگار دعباای ار ایاام
دب

اشاج باز اشر یا کیاکا

ه اصرن آ ددداه دق ؟

پاسخ :نالاید ا کالی دا ت با د ولی آ تایشات بررسی کالد را ب صورت دورد ای انجام دهید.
 -4دردقای فسه برنه ار

ا زاا طاالنی چه فر ی ا دردقای کاتا

ددر

لحظه دی ددرد؟

پاسخ :دردهای فشارندد ا حدود چند دقیق تا  ۱۵دقیق ب احتما بسیار یاد قلالی است.
-5حاار د یااک باااگ ناار دباا

کااه بااا به فشااار خااا

 1۶0/1205ر زدنه یک عرد اصرن ای کان

لای در پاای ردبا

اااال ددرم

اارو دلاازد ک _ دچ باای تاای

رم دحساا ،اای کان

اه قیارم خااطر

جاردب نیی پاش ا آیا رم پا دز ارو فشاار خاا اای اشار یاا اشااج ک راای ددرم یاا ااا لرفامردقنیاایی
فراایررا

پاسخ :رو انر  ۲۵تیلری گررم هیدروکلرتیا یرد بخوریرد اگرر بعرد ا دو هفتر خرون نشردید جهرت تعاینر و بررسری تراجعر
کنید.
 -۶تغتیه در ریارد

ا فشارخا

اال چگانه ایر اشر؟

پاب  :ک نیک ک چر ی
2

 -7چااه درگانهااایی در اار

اااال ای ار ررب ای شااانر؟ اااز زاااانی آ رد دعاالم

ریااار ا ااتل ااه فشااارخا

فراایررا

پاسخ :قلب ،کلی  ،تغز هر  6تاد یکالار.
 -8دز چه بنی ایر بلا

ی فرد رربی شاد؟

پاسخ :در صورت عدئم ا هر سنی ک عدتت دارد در غیر این صورت ا  40سالگی.
 -۹قایپرتانسرا

اعث چه ریاری قای ثانایه در ر ای شاد؟

پاسخ :گرفتگی عروق در قلب ،حمدت تغزی ،کلی و چشم.
 -10چااپ ر ه طار ک ی دز چه بنی هتر دب

شر ع شاد؟

پاسخ ۳۵ :تا  40سالگی.
 -11دص ی تریم کار در قنگام درد فسه برنه در انزگ کردم دب ؟

پاسخ :تماس با اورژانس ،حفظ خونسردی ،قرص یر بانی ،اطمینا ا با بود راد های هوایی ،آسپرین جویدنی.
 -12در قنگام ر ز درد فسه برنه چاه ددر یای ار

دباتار پزشاک قا در دیام شاردیط (تاا ربارر

اه

ارکز دراانیس ،ی خرر ای اشر؟

پاسخ -۱ :قرص یر بانی (نیتروگلیسیرین)
 -13گاقی د ا
دز شر

ه ار

یاک بااع

 -۲قرص آسپرین جویدنی.
تا پش شاریر ددرد

فساه بارنه دم درد اای کنار نیای تاادن

درد خاد ا لرفام پاب دقرر چه کاری ایر دنجام ددد؟

پاسخ :تراجع ب پز ک قلب و گرفتن نوار قلب و در توارد اختد آ چک کرد آنزیم های قلالی اکیداً توصی تی ود.
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 -14یای دز بادگ قای اررح ریارد دیام دبا

درااا

کاه جها

دریا

پاا اه پزشاک اتخصا

ار

اردجعه شاد یا جردح ،آنژیاپلبتی یا ااا؟

پاسخ :بایرد بر پز رک فروق تخصرص عرروق تراجعر

رود کر در صرورت لرزوم ،سرونوگرافی تخصروص نارسرایی عرروق

وریدی پاها و واریس انجام ود تا بر اساس جوان سونوگرافی برای درتا تصمیم گرفت تی ود.
 -15خان  28باله دی قست اشااج نارباایی
نف

برگرجه ای شاام

انابر ردی تنگی نف

اا درد

ای ددرم ا در قنگاام رد رفاتم یاا کاار بانگرم دچاار تنگای

ای داااا فعالرا

اردی دشاادر دبا الرفا" دباپری تنفسای

کارد

اعرفای کنرارا اه دلراج شاردیط فع ای شاراع کر ناا داااا اردجعاه اه پزشاک رد

نردرما

ررل حرالی کر دادد ایرد در حرا وارد رد بر ترحلر جالررا ناپر یری اسرت و در

پاسخ :نارسایی قلالی ما برا توجر بر

صورت پیشرفت  ،وارد ادم حاد ری تی رود کر بر بررو تنگری نفرس ردید تری انجاترد .بهترر اسرت برا رعایرت پروتکر
هرای بهدا رتی بر پز رک قلررب تراجعر نماییررد ترا بررسرری ک م تاننرد اکوکرراردیوگرافی و تعردی یررا تجرویز داروی جدیررد
دادد ود.
ر رگ پش

 -1۶ترر کشرر

گرد در قنگام رزو غرر بنگرم چه ع تی ای تادنر ددشته اشر؟

پاسخ :چو هنگام ور ش این اتفاق افتادد حتماً اکوی قلب انجام دهید .
 -17آیا ی ح

شر دنگشتا دب

ی یا باته اغزی دب ؟

چپ دز اشال

پاسخ :این بی حسی انگشتا ارتالاطی ب تشک قلالی ندارد و بهتر است ب تتخصص تغز و اعصان تراجع بفرتایید.
 -18آیا درد در دب

چپ لز اام ه ر

ریاری

ی ار ا ای شاد؟

پاسخ :این عدئم هم تی توانرد بیمراری قلالری با رد و هرم تری توانرد بر دلیر اضررران و اسرترس با رد .در هرر صرورت
نیا ب

رل حا بیشتر است ولی حتماً باید هرچ ودتر نوار قلب گرفت

ود.

 -1۹ام دچار دفتادگی دریچاه ارتاردگ قسات ا کااالم ترباا،دجتیاع گریاز

ای دردد شار دم ،دباتر ،ددرم

چه کاری ایر دنجام دق که اشاج حج شاد؟

د بیمراری نیسرت
پاسخ :افتادگی دریچ تیترا در بسیاری ا اکرو هرا تشراهدد تری رود  .حتری در صرورت وجرود هرم اصر ً
ک عوارض جانالی خاصری بررای رما ایجراد نمایرد.برا تشراورد برا تتخصرص قلرب و عرروق درخصروص پرروکبس تیتررا
اطدعات خود را کات نمایید تا دچار استرس بیهودد نگردید.
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 -20خااانیی  45باااله قساات ددردی فشااار خااا
ای اشرا دز رو لازدرتا دباتفاد اای کان
ددد دم لای اشااا ی تشاخر
ای اش ا ه نظر شیا ع

چرس

اااال افشااار ااام رشااتر  𝟏𝟒𝟎⁄گاااقی 𝟏𝟓𝟎⁄
𝟎𝟗
𝟎𝟗

دکلار د اا

ددد نشاارا دچاار عفانا

دچاار درد ک راه اای شاام  ،بااناگردفی دنجاام
ددردری قسات

اااردم دچاار دبااتر ،درد شااانه

؟

پاسررخ :احتمرراکً داروی تصرررفی جهررت تنفرریم فشررارخو تناسررب نمرری با د.بایسررتی بر تتخصررص قلررب و عررروق تراجعر
نمایید تا دارو های فشار خو

ما بررسی و تنفیم گردد.
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