
 

سكته قلبي يا انفاركتوس : تعريف بيماری 

رگْای تغذيِ )هيَكارد ػثارت اعت اس فذهِ تِ لغوتي اس ػضلِ للة ،كِ تؼلت اًغذاد در رگْای كزًٍزی  

ٍ اس تيي رفتي جزياى خَى در آى لغوت اتفاق هي افتذ لختِ درٍى رگ كزًٍزی جزياى خَى (كٌٌذُ ػضلِ للة 

هاّيچِ .ٍ اكغيضى رعاًي تِ ػضلِ للثي را هختل هي كٌذ،كِ عثة هزگ علَلْای للثي در آى ًاحيِ هي ؽَد

ى هٌطمِ آعية للثي آعية ديذُ تَاًايي خَد تزای اًمثاك اس دعت هي دّذ،ٍ ػضلِ للثي تاليواًذُ تزای جثزا

گاّي ،اعتزط ؽذيذ ًاگْاًي هي تَاًذ يک حولِ للثي را ؽزٍع كٌذ  . ديذُ ٍاردػول خَاّذ ؽذ

اعتخَاى ٍعط )ئن عكتِ للثي ػثارتٌذ اس درد پؾت جٌاق عيٌِ التزخي اس ؽايغ تزيي ع ئم سكته قلبيالع

تكؾذ ٍلي در تغياری افزاد  للثي اعت كِ هوكي اعت دٍ دليمِ يا تيؾتز طَل ُحول ۀهت ػوذاليک ع (عيٌِ

ٍجَد ًذاؽتِ تاؽذ اغلة درد  الً،تخقَؿ در افزاد هغي ٍ تيواراى دياتتي درد هوكي اعت ًاچيش تاؽذ يا حتي اؿ

گاّي اٍلات درد تٌْا در يكي اس ايي .تِ تاسٍّا يا ؽاًِ،گزدى، فک،ؽكن يا پؾت اًتؾار هي ياتذُ اس ًاحيِ عيي

. اعت ؽذيذ ٍ سياد يا خفيف ٍ ًاهؾخـ تاؽذ درد هوكي. ًَاحي احغاط هي ؽَد 

  :درد به صورتهای زير احساس مي شود

 رد در هؼذُفؾار ٍ عٌگيٌي در لفغِ عيٌِ ٍ احغاط د 

   تَْع ، اعتفزاؽ يا تؼزيك عزد هي تَاًذ تا درد ّوزاُ تاؽذ

 اضطزاب ٍ غؼ كزدى ػَاهل خطز عكتِ للثي 

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

 این درد معموالً در زمان استرس خود را بیشتر نشان می دهد. دقیقه طول می کشد  30معموالً بیشتر از 

پس . که هدر ندادن وقت بیشترین کمک را در نجات جان شما خواهد داشت در زمان درد قلبی توجه کنید

تا زمان رسیدن اورژانس . تماس بگیرید 115هر اقدامی با اورژانس  روی هر دقیقه حساب کنید و قبل از

و از دیگر عالئم سکته می توانید از قرص زبانی نیتروگلیسیرین و جویدن آسپیرین بزرگسال استفاده کنید 

قلب ضعف ، تعرق ، تهوع و استفراغ و اضطراب 

. می باشد

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

این نشان دهنده سالم . به زیر زبان و باز شدن قرص ، مزه تندی را در زبان احساس خواهید کرد

: اگر دچار درد قفسه سینه شدید. بودن دارو می باشد 



 ثانیه طول می کشد 30تا  20این 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

از قراردادن قرص ها در جای گرم و نزدیک به بدن خودداری کنید تا از فاسد . دسترستان باشد

. شدن آن جلوگیری شود

 

 

 

 :قلبي عبارتنداز مل خطر سكتهhمهمترين عو 

   عيگار

 الفؾار خَى تا  

  چزتي سياد رصين غذايي

   كٌتزل ًاهٌاعة كلغتزٍل خَى

   تيواری لٌذ خَى

 عكتِ للثي در هزداى تيؾتز اعت)جٌظ هذكز(  

   عي ، احتوال عكتِ للثي تا افشايؼ عي تيؾتز هي ؽَد

  ٍراثت  

 اضافِ ٍسى 

  

 

 كمک های اوليه در مواجهه با بيماری سكته قلبي 

  ٍ تاس داريذ ٍ  ...حتي الومذٍر تيوار را اس ّزگًَِ فؼاليت اضافي هاًٌذ راُ رفتي، دٍيذى، فؼَد اس پلكاى

  ٍی را در ٍضؼيت اعتزاحت كاهل لزار دّيذ

 اس .عؼي كٌيذ تز رٍحيِ خَد هغلط تاؽيذ ٍ تواهي تالؼ خَد را تزای كاّؼ اضطزاب تيوار تكار تثٌذيذ

هَاردی كِ تاػث اضطزاب تيؾتز تيوار هي ؽَد خَدداری كٌيذ  عز ٍ فذا كزدى، گزيِ ٍ عايز



  اس دادى خَراكي ٍ آؽاهيذًي تِ تيوار اجتٌاب كٌيذ

  در فَرتي كِ تيوار ، دچار تٌگي تٌفظ اعت، ٍی را در ٍضؼيت ًؾغتِ لزار دّيذ ٍ پاّايؼ را اس تخت

  آٍيشاى كٌيذ

  ٍضؼيت خَاتيذُ لزار دّيذ ٍ پاّايؼ را تاالتز در فَرتي كِ تيوار ، دچار افت فؾار خَى اعت ٍی را در

لثاط ّای اطزاف گزدى ٍ لفغِ عيٌِ را ؽل كٌيذ  . . اس عطح تذى ًگْذاريذ

  ،اًتمال ّز چِ عزيغ تز تيوار تِ هزاكش درهاًي تا آهثَالٌظ يا ٍعيلِ ؽخقي ًكتِ تغيار هْوي اعت

 .تٌاتزايي عؼي كٌيذ در ايي هَارد، سهاى را اس دعت ًذّيذ

 ر تيوار تي َّػ تاؽذ عؼي كٌيذ ػوليات احياء للثي ػزٍلي را تِ درعتي تزايؼ اجزا ًواييذ اگ

پيشگيری از سكته قلبي   

   َُاعتفادُ اس رصين ّای غذايي كن ًوک ٍ عثشيجات ٍ هي

 الاجتٌاب اس هقزف غذاّای پز چزب ٍ عزخ ؽذُ ٍ رٍغي تا كلغتزٍل تا  

  اًجام ٍرسػ ٍ فؼاليت تذًي يكي اس راّْای هْن پيؾگيزی اس عكتِ للثي اعت كِ تايذ در توام عٌيي

اًجام ؽَد  

  اجتٌاب اس هقزف غذاّای حاضزی ٍ هَادی هاًٌذ عَعيظ ٍ كالثاط ٍ ًَؽاتْْای گاسدار تا حذ اهكاى

 

 اقدامات درماني برای بيمار سكته قلبي 

پايؼ .هزالثتْای ٍيضُ سيز ًظز پشؽک هَرد ًياس اعت االًت ،تغتزی ٍ احتنحولِ للثي يک اٍرصاًظ پشؽكي اط 

هذاٍم ًَار للة عزيؼاًآغاس هي ؽَد،سيزا ضزتاًات ًاهٌظن للثي هْوتزيي ػلت هزگ در چٌذ عاػت اٍل پظ اس 

 ايي اهز اكغيضى كافي.اكغيضى تجَيش هي ؽَد،حتي اگز اكغيضى خَى طثيؼي تاؽذ الهؼوَ. حولِ للثي ّغتٌذ

ًيتزٍ گليغزيي ٍريذی يا عايز دارٍّا تزای كٌتزل درد . در اختيار تافتْای تذى هي گذارد ٍ كار للة را كن هيكٌذ

 .دارٍّای ضذ دردّای هوكي اعت تزای يک حولِ للثي تجَيش ؽًَذ. ٍ كاّؼ ًياسللة تِ اكغيضى تكار هي رًٍذ

پس از سکته  های فعالیت

و ترخیص از هفته اول پس از ترخیص فعالیت ها در منزل پس از طی دوره درمان در بیمارستان 

.  شروع می شود



  دقیقه افزایش می یابد 5از هفته دوم پیاده روی روزانه شروع می گردد و هر هفته مدت آن .

شما می توانید مسافتی  12بطوریکه در پایان هفته . هفته ادامه می یابد 12برنامه پیاده روی تا 

ورزش های مناسب برای شما پیاده روی ، . دقیقه طی کنید 60ر عرض متر را د 3200به طول 

. دوچرخه سواری و شنا می باشد

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

ساعت  1اگر قصد رانندگی طوالنی دارید پس از . عصبانبت شما می شود از آن اجتناب کنید 

از مسافرت با هواپیما به . گی چند دقیقه توقف کرده ، قدم زده و مجدد به رانندگی ادامه دهیدرانند

. بهترین وسیله برای مسافرت شما قطار است. مدت شش ماه خودداری کنید

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

کیلومتر راه بروید می توانید فعالیتهای جنسی خود را از سر  1-2ید و با طبقه باال و پائین برو

فعالیت . از مصرف نوشابه های الکلی بالفاصله قبل از تماس جنسی خودداری کنید . بگیرید

مصرف قرص زیرزبانی . ساعت بعد از مصرف الکل یا غذای سنگین باشد 3-2جنسی حداقل 

. یجاد درد قفسه سینه کمک می کندقبل از تماس جنسی به پیشگیری از ا

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

بهتر است محل کار . اگر کار شما توام با فعالیت فیزیکی است باید به صورت نیمه وقت کار کنید

در حین فعالیت نبض خود را چک . کنید بین کار و فعالیت استراحت . و سکونت نزدیک باشد 

. ساعت پس از غذا خودداری کنید  2از انجام فعالیت های ورزشی تا . کنید

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

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

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

  روز پس از شروع بیماری و کنترل کامل آن با دستور پزشک می توانید حمام  15تا  10معموال

. از آب ولرم استفاده کنید. بهتر است یک نفر در حمام یا پشت در حمام حضور داشته باشد. کنید 

.  دقیقه تجاوز نکند 15-10در ضمن حمام کردن از 

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

. تفریح سالم بپردازید 

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

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

 

 

  م بروجرد ماموزش خود مراقبتب بیمارستان اواحد ا


