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Persian 

Emergency Services  خدمات اورژانس     

Heart Palpitations     تپش قلب                            
 

) شن-تِی-پی-پَل: که به انگليسی خوانده ميشود(تپش قلب 
زمانی است که احساس ميکنيد قلب شما ميکوبد، تند 

ممکن است احساس کنيد قلبتان ضربانی . ميزند يا ميلرزد
ممکن است . ست داده يا ضربانی اضافه داردرا از د

احساس کنيد بطورفزاينده ای نسبت به  ضربان قلب خود 
اين احساسات بعضی اوقات ممکن است در . آگاه هستيد

در حاليکه تپش . ناحيۀ سينه، گردن يا گلو محسوس باشد
. عادی باشدتم قلب شما ممکن است عادی يا غيرداريد ري  

 
ند بسيار نگران کننده باشد، بيشتر اگرچه تپش قلب ميتوا

تپش قلب ها بی ضرر بوده و بدون درمان،  بخودی خود 
  .برطرف ميشوند

 
 در موارد نادر، تپش قلب ميتواند نشانه ای از يک مسئلۀ

. جدی قلب بوده و الزم است مورد درمان قرار گيرد  
 
 
 
 
 

 
 دالئل معمول تپش قلب

 استرس، اضطراب، ترس يا هراس •
ار و قهوه، چای، نوشابه های کوال د( کافئين  •

 )نوشيدنيهای انرژی زا
 نيکوتين حاصل از فرآورده های تنباکو •
 الکل، نوشيدنيهای انرژی زا •
 مواد مخدر مانند امفتامين ها و کوکائين •
داروهائی مانند ضد احتقانها، قرصهای الغری يا  •

 داروهای آسم
 ورزش سنگين •
تغييرات هورمونی مربوط به عادت ماهانه، حاملگی  •

 يا يائسگی
شکی مانند تب، کم خونی، مشکالت پزمشکالت  •

 تيروئيدی، عدم تعادل الکتروليتی
 

 
تپش  همراه بادر صورتيکه هر يک از موار زير را 

  :تماس بگيريد  1-1-9يکنيد باقلبتان احساس م
  درد قفسۀ سينه، فشار در قفسۀ سينه يا احساس

 گرفتگی در سينه
 غش کردن 
 مشکل تنفسی 
 عرق ريختن بيش از حد 
 گيجی زياد 
 احساس سر گيجه يا  از حال رفتن 

 

 
 چه وقت کمک بخواهيم

در موارد زير هر چه سريعتر برای مالقات با پزشک 
 : خانوادۀ خود قرار بگذاريد

ساعت طول  2در هر بار تپش قلب شما بيش از  •
 .ميکشد

 .متوجه شده ايد که تپش قلبتان بيشتر اتفاق ميفتد •
تاثيرات مربوط به تپش قلب هر دفعه شديدتر شده  •

 .و آزار دهنده تر ميشود
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 درمان تپش قلب
 .درمان بستگی به عامل ايجاد تپش دارد

در صورتيکه تپش قلب مربوط به فعاليت های روزمرۀ 
زندگی شما باشد، پزشکتان به شما کمک ميکند تا 

را شناسائی کرده و در جهت طرح  اينگونه محرکها
برای اجتناب از آن محرکها با شما همکاری  برنامه ای

 .ميکند

پزشکی  يکه تپش قلب های شما بدليل مسائلدر صورت
 .باشند، پزشک شما بر درمان آن مشکالت تمرکز ميکند

 
در صورتيکه تپش قلب های شما ناشی از عوارض 

جانبی دارو باشند، پزشک شما به تغيير ميزان و نوع آن 
 .مبادرت ميکند

 
 

 :برای آنکه بيشتربدانيد خوب است سوال کنيد
 از پزشک خانوادۀ خود •
 از داروساز خود •

سی تماس  . با هلت لينک بی   1-1-8با شمارۀ  •
برای ناشنوايان و يا کم    1-1-7با شمارۀ ( بگيريد 
 :و يا به آدرس اينترنتی )شنوايان

.cawww.HealthLinkBC  سر بزنيد. 

چه کاری شما ميتوانيد در جهت کم کردن يا جلوگيری 
 از تپش قلب انجام دهيد

يادداشت کنيد، آنچه را که ميخوريد يا مياشاميد هر روز 
. چه فعاليتهائی داريد، و چه وقتی دچار تپش قلب ميشويد
نوشتن به شما کمک ميکند تا ببينيد چه چيزهائی باعث 

همينکه نظری در مورد  .ب ميشودبوجود آمدن تپش قل
دالئل تپش قلبها بدست آورديد ميتوانيد راههائی را برای 

 .اجتناب از آنها در نظر بگيريد

 :توصيه های کلی در مورد پيشگيری از تپش قلب
در صورتيکه مضطرب و پريشان هستيد از تمرينات  •

 .آرامبخشی و تنفس عميق استفاده کنيد

ارند را کم کرده يا مصرف مايعاتی که کافئين د •
 . استفاده نکنيد

 .مشروبات الکلی ننوشيد يا مصرف آنرا کم کنيد •

 .سيگار نکشيد و از ساير دخانيات استفاده نکنيد •

 .بطور مرتب ورزش کنيد •

زمانی . ساعت بخوابيد 8تا  6سعی کنيد هر شب بين  •
 .را به استراحت کردن اختصاص دهيد

رين يا نفهيچ نوع داروی حاوی زودوافدرين، اپي •
داروهای سرفه و سرما  .افدرين مصرف نکنيد

خوردگی، قطره های بينی يا داروهای از بين بردن 
 . از اين قبيل هستندنمونه هائی حساسيت 
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