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 تعریف
وضعيتي اطالق مي شود كهه د  ن  سمهيتي ا    به 

سلب به دليلهي بهزو  ليلهه سلشهي شهملم ديل هزد       
به دشا ت دلگز به . طشيعي خود  ا ا  دست مي دهم

اني بهه ناليهه اا ا  سهلول اا    دليل دمم خو   س
دضله سلب، نن ا دچا  تخزلهب و د  ن الهت مهز     

 .سلولي مي شونم

 علت حمله قلبي چیست؟
س ته سلشي معيوال به دلت گزفتگي شملم ل ي 
ا  گ اا تغذله كننمه سلب  خ مي دهم و الن 

گزفتگي ها نيز به دلت سفت و سخت شم   گ ا 
  به موا د  لز ا  سالز دلل مي توا. اتفاق مي افتم

 :اشا ه نيود
 خونزلزا شملم، انقشاض  گ اا سلشي

 كم خوني و كاهش شملم فشا خو 
به دنشال مش الت  لتم افزالش شملم ضزبا  سلب 

 .سلب كه منجز به بزو  لخته خو  مي شود

 

 عالئم سكته قلبي

د د سو شي و فشا نمه د  ناليه پشت جناغ سينه كه به فك 

 .تحتاني ، پشت، كتف لا هز دو دست كشيمه مي شود

اضطزاب شملم، ت وع، استفزاغ، پوست سزد و  نگ پزلمه و 

اگ اني، ضعف شملم، تعزلق،  الماس تنگي نفس ن مزطوب،

 تپش سلب، ا  دست داد  هوشيا ا و گاها سقوط بييا  

 .بييا ا  دلابتي مي ن است هيچ د دا نماشته باشم** 

 :تشخیص سكته قلبي

عالئم بيماري، نوار قلب، آزمايشات آنزيم هاي 

 قلبي، اكوكارديوگرافي، آنژيوگرافي 

 درمان سكته قلبي

 دارو هاي حل كننده لخته خون 

 م كننده ضربان قلبتنظي 

 كنترل درد بيمار با دارو و اقدامات حمايتي 

  در برخي بيماران آنژيوپالستي يا بالن زدن

 جهت بازكردن رگ مسدود شده

 جراحي پيوند عروق قلب 

 



 
 
 
 

 

اقدامات الزم هنگام احساس درد یا سنگیني  

 :هرگونه ناراحتي در قفسه سینه در منزل  یا
 

 55دسيقه لك سزص  لز باني بگذا لم و اگز تها   5هز 
سزص نا التي  فع نشهم و لها    3دسيقه بعم ا  مصزف 

 . شملم گزدلم فو ا به پزشك مزاجعه نياليم
 

چه اقداماتي جهتت بهبتود ستریع    

 بیماري انجام دهید؟
اه رفتن از قرارگيري در گرما و سرماي شديد و ر*

 .در مقابل باد خوددداري كنيد

هفته بعد از ترخيص جهت ويزيت به  3تا  *2

 .پزشك مراجعه نماييد

هر روز در ساعت معيني ، وزن و فشارخون خود را *

صورت نياز وزن خود را كاهش در . كنترل كنيد

 .دهيد

در صورت باال بودن فشارخون، به پزشك مراجعه *

 .نماييد

هاي زيرزباني همراه داشته  در تمام اوقات قرص*

 .باشد

 .را ترك كنيد( قليان) مصرف سيگار و دخانيات*

 

 

الگوي منظمي در خوردن . خوريدغذا را به آرامي ب*

از غذا در يك  داشته باشيد و از مصرف حجم زيادي

با اضطراب و تنش هرگز غذا . وعده اجتناب كنيد

 .نخوريد

مانند ) سهل در صورت داشتن يبوست، از غذاهاي م*

سبزيجات و ميوه جات .  استفاده كنيد ...( انجير ، آلو

 .يدبه قدر كافي در رژيم غذايي استفاده كن

يك برنامه تندرستي براي خود داشته باشيد و به *

صورت تدريجي سطح فعاليت خود را افزايش دهيد و 

 .اين برنامه را ادامه دهيد

مهم ترين . از انجام ورزشهاي سنگين اجتناب كنيد *

از انجام ورزش بعد از . ورزش پياده روي مي باشد

 .مصرف وعده غذايي پرهيز كنيد

ث ايجاد استرس و فشار عصبي در از اموري كه باع* 

شما مي شوند، بپرهيزيد و برنامه آرامبخشي براي 

انجام امور  برنامه خانوادگي شاد ، . )خود داشته باشيد

در .. ديني، انجام كارهاي هنري مورد عالقه و باغباني 

 .(كاهش فشار عصبي كمك كننده است

 

 

 

 

و الگوي  . م دارويي خود را رعايت نماييدرژي* 

 .منظمي در خوردن داشته باشيد

به شب ( در صورت تجويز) مصرف داروهاي مدر * 

چون اين داروها دفع . قبل از خواب موكول نكنيد 

ادرار را زياد كرده و در خواب شبانه اختالل ايجاد 

 .مي كند

پس از  6-4در صورت عدم وجود عارضه از هفته 

سكته قلبي مي توانيد فعاليت جنسي خود را شروع 

 .كنيد

 

 :عالئم هشداردهنده

 تنگي نفس 

  066يا باالتر از  66ضربان قلب كمتر از 

 تورم پاها و مچ پا 

 غش و سنكوپ 

 سه سينه كه با مصرف قرص درد قف

 برطرف نشودزيرزباني 

 


