
 

 سكته قلبي يا انفاركتوس: تعريف بيماری 

و از (رگهای تغذيه كننده عضله قلب )ميوكارد عبارت است از صدمه به قسمتي از عضله قلب ،كه بعلت انسداد در رگهای كرونری  

بين رفتن جريان خون در آن قسمت اتفاق مي افتد لخته درون رگ كرونری جريان خون و اكسيژن رساني به عضله قلبي را مختل 

ماهيچه قلبي آسيب ديده توانايي خود برای انقباض از دست مي .مي كند،كه سبب مرگ سلولهای قلبي در آن ناحيه مي شود

گاهي ،استرس شديد ناگهاني مي تواند يک حمله . ن منطقه آسيب ديده واردعمل خواهد شددهد،و عضله قلبي باقيمانده برای جبرا

 قلبي را شروع كند 

مت اليک ع (استخوان وسط سينه)ئم سكته قلبي عبارتند از درد پشت جناق سينه البرخي از شايع ترين ع ئم سكته قلبيالع

بكشد ولي در بسياری افراد ،بخصوص در افراد مسن و بيماران  قلبي است كه ممكن است دو دقيقه يا بيشتر طول هحمل ۀعمد

به بازوها يا شانه،گردن، فک،شكم يا ه وجود نداشته باشد اغلب درد از ناحيه سين الًديابتي درد ممكن است ناچيز باشد يا حتي اص

است شديد و زياد يا خفيف و  درد ممكن. گاهي اوقات درد تنها در يكي از اين نواحي احساس مي شود .پشت انتشار مي يابد

 .نامشخص باشد

  :درد به صورتهای زير احساس مي شود

 رد در معدهفشار و سنگيني در قفسه سينه و احساس د 

  تهوع ، استفراغ يا تعريق سرد مي تواند با درد همراه باشد 

 اضطراب و غش كردن عوامل خطر سكته قلبي 

 03معموالً بیشتر از . سینه ، دست چپ ، گردن تا زیرچانه ، کتف ودرد قلب دردی است خنجری که در سمت چپ قفسه 

که هدر  در زمان درد قلبی توجه کنید این درد معموالً در زمان استرس خود را بیشتر نشان می دهد. دقیقه طول می کشد 

هر اقدامی با  پس روی هر دقیقه حساب کنید و قبل از. ندادن وقت بیشترین کمک را در نجات جان شما خواهد داشت

تا زمان رسیدن اورژانس می توانید از قرص زبانی نیتروگلیسیرین و جویدن آسپیرین . تماس بگیرید 111اورژانس 

 و از دیگر عالئم سکته قلب ضعف ، تعرق ، تهوع و استفراغ و اضطراببزرگسال استفاده کنید 

 .می باشد

  هستند که به محض قراردادن آن به زیر زبان و قرص های زیرزبانی به صورت دانه های تسبیح شکل شفافی

اگر . این نشان دهنده سالم بودن دارو می باشد . باز شدن قرص ، مزه تندی را در زبان احساس خواهید کرد

 :دچار درد قفسه سینه شدید

 ثانیه طول می کشد 03تا  03این عمل . قرص را زیر زبان قرار دهید تا حل شود. 

 هان مرطوب بیشتر از یک دهان خشک عمل می کند نیتروگلیسیرین در یک د. 

 همیشه چند قرص را داخل جعبه قرص مصرفی خود به همراه داشته باشید تا در مواقع لزوم در دسترستان باشد .

 .از قراردادن قرص ها در جای گرم و نزدیک به بدن خودداری کنید تا از فاسد شدن آن جلوگیری شود

 



 

 

 :قلبي عبارتندازمهمترين عومل خطر سكته  

  سيگار 

 الفشار خون با  

 چربي زياد رژيم غذايي 

  كنترل نامناسب كلسترول خون 

  بيماری قند خون 

 سكته قلبي در مردان بيشتر است)جنس مذكر(  

  سن ، احتمال سكته قلبي با افزايش سن بيشتر مي شود 

  وراثت  

 اضافه وزن 

  

 

 كمک های اوليه در مواجهه با بيماری سكته قلبي 

  باز داريد و وی را در وضعيت  ...حتي المقدور بيمار را از هرگونه فعاليت اضافي مانند راه رفتن، دويدن، صعود از پلكان و

  استراحت كامل قرار دهيد

 از سر و صدا كردن، .سعي كنيد بر روحيه خود مسلط باشيد و تمامي تالش خود را برای كاهش اضطراب بيمار بكار ببنديد

 مواردی كه باعث اضطراب بيشتر بيمار مي شود خودداری كنيدگريه و ساير 

 از دادن خوراكي و آشاميدني به بيمار اجتناب كنيد 

 در صورتي كه بيمار ، دچار تنگي تنفس است، وی را در وضعيت نشسته قرار دهيد و پاهايش را از تخت آويزان كنيد  

 ضعيت خوابيده قرار دهيد و پاهايش را باالتر از سطح بدن در صورتي كه بيمار ، دچار افت فشار خون است وی را در و

 لباس های اطراف گردن و قفسه سينه را شل كنيد . . نگهداريد

  انتقال هر چه سريع تر بيمار به مراكز درماني با آمبوالنس يا وسيله شخصي نكته بسيار مهمي است، بنابراين سعي كنيد

 .در اين موارد، زمان را از دست ندهيد

 بيمار بي هوش باشد سعي كنيد عمليات احياء قلبي عروقي را به درستي برايش اجرا نماييد اگر 

 پيشگيری از سكته قلبي  

  استفاده از رژيم های غذايي كم نمک و سبزيجات و ميوه 



 الاجتناب از مصرف غذاهای پر چرب و سرخ شده و روغن با كلسترول با  

  انجام ورزش و فعاليت بدني يكي از راههای مهم پيشگيری از سكته قلبي است كه بايد در تمام سنين انجام شود 

 اجتناب از مصرف غذاهای حاضری و موادی مانند سوسيس و كالباس و نوشابههای گازدار تا حد امكان 

 

 اقدامات درماني برای بيمار سكته قلبي 

پايش مداوم نوار قلب .مراقبتهای ويژه زير نظر پزشک مورد نياز است االًت ،بستری و احتمحمله قلبي يک اورژانس پزشكي اس 

اكسيژن  المعمو. سريعاًآغاز مي شود،زيرا ضربانات نامنظم قلبي مهمترين علت مرگ در چند ساعت اول پس از حمله قلبي هستند

در اختيار بافتهای بدن مي گذارد و كار قلب را كم  اين امر اكسيژن كافي.تجويز مي شود،حتي اگر اكسيژن خون طبيعي باشد

داروهای ضد دردهای . نيترو گليسرين وريدی يا ساير داروها برای كنترل درد و كاهش نيازقلب به اكسيژن بكار مي روند. ميكند

 .ممكن است برای يک حمله قلبي تجويز شوند

 پس از سکته های فعالیت

 . و ترخیص از هفته اول پس از ترخیص فعالیت ها در منزل شروع می شودپس از طی دوره درمان در بیمارستان 

  برنامه پیاده روی تا . دقیقه افزایش می یابد 1از هفته دوم پیاده روی روزانه شروع می گردد و هر هفته مدت آن

 03ر عرض متر را د 0033شما می توانید مسافتی به طول  10بطوریکه در پایان هفته . هفته ادامه می یابد 10

 .ورزش های مناسب برای شما پیاده روی ، دوچرخه سواری و شنا می باشد. دقیقه طی کنید

 اما اگر رانندگی باعث خستگی و عصبانبت شما می . از هفته چهارم الی هشتم اجازه رانندگی را خواهید داشت

گی چند دقیقه توقف کرده ، قدم ساعت رانند 1اگر قصد رانندگی طوالنی دارید پس از . شود از آن اجتناب کنید 

بهترین وسیله برای . از مسافرت با هواپیما به مدت شش ماه خودداری کنید. زده و مجدد به رانندگی ادامه دهید

 .مسافرت شما قطار است

  اگر قادر باشید بدون ناراحتی دو طبقه باال و پائین . از هفته ششم می توانید فعالیت جنسی خود را شروع کنید

از مصرف نوشابه های . کیلومتر راه بروید می توانید فعالیتهای جنسی خود را از سر بگیرید 1-0ید و با برو

ساعت بعد از مصرف الکل یا  0-0فعالیت جنسی حداقل . الکلی بالفاصله قبل از تماس جنسی خودداری کنید 

یجاد درد قفسه سینه کمک می مصرف قرص زیرزبانی قبل از تماس جنسی به پیشگیری از ا. غذای سنگین باشد

 .کند

 اگر کار شما . ساعات کار خود را در اوایل کوتاه کنید . در هفته هفتم الی نهم می توانید به کار خود بازگردید

بین . بهتر است محل کار و سکونت نزدیک باشد . توام با فعالیت فیزیکی است باید به صورت نیمه وقت کار کنید

ساعت  0از انجام فعالیت های ورزشی تا . در حین فعالیت نبض خود را چک کنید. نید کار و فعالیت استراحت ک

 .پس از غذا خودداری کنید 

 اجابت مزاج خودداری کنید  از فشار آوردن به خود در حین . 

 برای جلوگیری از یبوست از سبزیجات و میوه جات تازه استفاده کنید. 

 بطور مرتب در ساعات خود استفاده نمایید داروهای تجویز شده را طبق دستور پزشک و. 



  بهتر است . روز پس از شروع بیماری و کنترل کامل آن با دستور پزشک می توانید حمام کنید  11تا  13معموال

 11-13در ضمن حمام کردن از . از آب ولرم استفاده کنید. یک نفر در حمام یا پشت در حمام حضور داشته باشد

 . دقیقه تجاوز نکند

 از استرس روحی و فشار عصبی اجتناب کنید و به تفریح سالم . استرس باعث افزایش فشار خون می شود

 .بپردازید 

  سیگار سطح کلسترول خوب را در خون کاهش داده و . از مصرف دخانیات و مشروبات الکلی خودداری کنید

 .همچنین باعث تنگ شدن عروق و تشکیل لخته در عروق می شود

 


