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 (Lebenwohl صفحۀ از شده گرفته)
 

 قلبی مرض احتمالی نشانۀ ده اولین
 

. میدهند قرار خود ثیرتا   تحت را قلب که است امراض از تعدادی یک به اشاره بلکه نیست، مریضی یک قلبی مرض
 ظاهر یگزند اوایل در هم یا و تولد زمان در معمولا  که بوده مادرزادی قلبی های بیماری از اعم امراض این

 عوامل از یکی قلبی امراض امروز .باشد یریپیشگ قابل سالم یگزند شیوه یک توسط تواند می اغلب که میشوند
 قفسه هانیناگ و شدید درد  صورت در که دانند می مردم از بسیاری. میشود دانسته جهان سرتاسر در مرگ مهم
 دهنده، هشدار عالیم این که نیستند اهآگ این از مردم اکثر ولی کرد، دریافت را طبی فوری های کمک باید سینه
 یک قلبی مشکل مناسب وقت به شناخت در تواند می عالیم ده این اهیآگ. میباشد قلبی بیماری کننده   مطرح عالیم
 .باشد خوبی کنندۀ کمک

 

 فوقانی اندام در درد یا سینه قفسه درد -1
    

 . میرود تصورش که آید نمی پیش به شکلی اغلب سینه قفسه درد
 سبب و باشد شدید و حاد بسیار ها درد این که میشود اوقات بعضی

 یا زدن، سوزن حسی، بی احساس همچنین شوند، سینه قفس یتنگ
 محدود سینه قفس به ها درد. شود آشکار ناآرامی از ریدیگ نوع
 .شود احساس میتواند هم لوگ و دستها در بلکه نبوده
 داکتر یک به باید زودتر چه هر بوده، قلبی مشکل خطر زنگ احتمال نباشد، شدید زیاد هم ولو سینه قفس درد

 .  شود تلقی طبی عاجل مشکل یک همیشه باید سینه قفس شدید درد طبعاا . شود مراجعه
 

 :تنگی نفس -۰
  

 یتنگ نفس ولی آید، می پیش ها انسان برای شاقه کار یک از بعد یتنگ نفس معمولا 
 دوران سیستم با که یتنگ نفس. نمیکند کار درست قلب که باشد آن از عالمۀ یک میتواند

 . نشود پمپ ها شش به کافی خون که آید می پیش زمانی باشد، رابطه در
 رفتهگ هوا دلیل کدام بدون و میشود تنگ شما نفس که کنید می احساس شما وقتیکه

 .کنید مراجعه داکتر به باید نمیتوانید،
 

 قلب تپش -3
    

 شده، قلب جهش سبب و بوده همراه لرزش و تکان با معمولا  که قلب تپش
 قابل اغلب قلب تپش حالیکه در .باشد مدت دراز مشکل یک میتواند
 اما است، هم ترسناک اوقات اهیگ و دهنده آزار چه راگ نیست، تشویش

 بی بالخصوص باشد، قلبی مرض خطربرای زنگ که میتواند هم باز
 زمانیکه. میباشد قلب طبیعی غیر ریتم که قلبی آریتمی یا نبض یگ قاعده
 شما به سینه قفس درد هم یا هوشی، بی سرچرخی، چون عالیمی آن پهلوی در و باشید داشته قلبی تپش پیوسته شما
 باعث که ردیگ تغیرات. دهد انجام را لزم معاینات تا کنید مشوره داکتر یک با باید آنصورت در میشود، پیش

 .شود شمرده میتوان قلبی تکلیف خطر نالگیز از نیز وزن باختن یا رفتنگ وزن مثل میشود قلب ضربان
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 التهاب یا ادم -۴
  

 یکی میشود، ظاهر وجود مختلف های قسمت در ورم یک شکل به که التهاب
 ظاهر بخاطر التهاب یا ورم. میباشد قلبی مرض ریدیگ احتمالی عالیمی از

 های رگ و ندارد درست صورت به را کردن پمپ توانایی قلب که میشود
 باعث اضافی مایعات این که میماند جا به خود از را اضافی مایعاتی خون
 این همچنان دید، ها پا در آشکارا میتوان را آثارش که شده ورم یا یپندیدگ
 قبالا  که کرد مشاهده کشیدن جراب وقت در میتوان ظرافت و دقت با را آثار
 با که است تشویش قابل زمانی خصوص به ادم. نمیشد دیده سالمتی زمان در

 .باشد ارتباط در قلبی امراض عالیم سایر
 

  نفستنگی و سرفه -۲
 

 میتواند دوامدار سرفه عامل اما میباشد، زکام و ها حساسیت متداوم سرفه معمولاعوامل
 در مایعات اوقات بعضی اند، گرفتار قلبی نارسایی به که مریضان. باشد هم دیگری چیزی
 این. میشود بوده، همراه صورتی بلغم با گاهی که سرفۀ سبب که شده جمع شان های شش
 خوابیده پشت به تخته مریض که است، تحمل قابل غیر زمان در لخصوصبا متداوم سرفه
 دلیل آید، می پیش( پشت به تخته) استراحت وقت معمولا  که دوامدار سرفۀ خالصه. باشد
 .   تشویش قابل است

 

 سرچرخی -۶
  

 میتوان جمله از شود، منجر هوشی بی و سرچرخی به میتواند صحی مشکالت از بسیاری
 .برد نام آریتمی یا قلبی نارسایی از

 دلیل همین به و شده مغز در خون جریان کاهش سبب نکند کار خوبی به قلب زمانیکه
 .میکند تجربه را هوشی بی و سرچرخی حالت این در قلبی مریض
 .گیرد قرار معاینه مورد داکتر یک توسط همیشه باید عادی غیر و قاعده با سرچرخی فلهذا

 

 استفراغ و دلبدی -۷
  

 میکند تصور انسان که عالیم شود، شروع ظریف بسیار عالیم با تواند می اغلب قلبی حمالت
 . دارد  رابطه ریدیگ چیز یا اضطراب ،هاضمه سوء با ها این ویاگ که

 جدی باید سینه قفسه در ناراحتی و کردن عرق دلبدی، جمله از قلبی، حمله های نشانه اولین
 قبل ها هفته را عالیم این که اند داده زارشگ مریضان بعضی. شوند تداوی و شده رفتهگ

 .است انجامیده قلبی حملۀ به بعداا  که اند کرده احساس
 

 خون دوران و قلبی امراض فامیلی ریخچه  تا   -۸
  

 و فهم با میتواند انسان که بوده مهم بسیار نکتۀ یک فامیلی امراض ریخچه  تا   به توجه
 در را مشکالت و کند مراقبت خوب را خود صحت یخانوادگ امراض از قبلی اهیآگ

 .نماید شناسایی مناسب زمان
 در پس اند، مبتال قلبی امراض به خانواده اعضای شما فامیل در که فهمید می راگ

 هداشتنگ با رابطه در و کنید معاینه را خود داکتر یک توسط قاعده با باید آنصورت
 در قلبی مرض پیشرفت خطر از آنصورت در تا یریدبگ صحی تصامیمی تان سالمت
 .باشید کاسته یزندگ
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 خستگی -۹
  

 مشکالت که افرادی به یخستگ. میشود شمرده قلبی نارسایی شایع عالیم از یکی یخستگ
 وقتیکه. رساند نمی بدن به را کافی خون افراد این قلب که آید می پیش بخاطر دارند، قلبی
 این در زیرا نمیرسد، عضالت به طبیعی اندازه به خون یابد، می تقلیل قلب کردن پمپ
 سبب امر این فلهذا. شود می منتقل بدن حیاتی اعضای به دستیابی منظور به خون حالت
 کارهای. ندارد هم را حرکت و ورزش توانایی انسان حالت این در و شده شدید یخستگ
 .باشد دشوار بسیار کار تواند می روی پیاده حتی یا و ها زینه در شدن پائین و بالشدن مانند ساده
 با هم یخستگ زمانیکه بالخصوص یرد،گ قرار معالج داکتر ومراقبت نظارت تحت دقت با فوراا  باید یخستگ نوع این

 .باشد همراه سینه قفسه در ینفستنگ
 

 بال کلسترول یا بلند خون فشار -1۲
 رفتارگ قلبی مرض به که دارند قرار تر جدی خطر معرض در دارند بلند خون فشار و بال کلسترول که یافراد
 .شوند
 آوردن پائین برای را هایی راه و. نمایند کنترول داکتر توسط منظم را خود خون فشار و کلسترول باید اشخاص این

 . کنند جستجو خون فشار و کلسترول
 در برد، می بال را بهبودی شانس صحی موضوعات مختلف های بخش در قبلی اهیآگ و وقایه که همانطور
 .است همینطور هم قلبی مرض موضوع
 امراض دهنده هشدار عالیم باشید، تان وجود در تغیر هر مراقب. باشید داشته توجه تان صحت به که کنید کوشش
 .یریدبگ جدی را عروقی قلبی

 پایان


