
 

 

از  قلبی از عضله یاست که در آن قسمتهاسکته قلبی وضعیتی 

قلب این حالت در نتیجه تنگی یا انسداد رگهای  .روند می بین

  .آید بوجود می

  سکته قلبی با چه عالئمی همراه است؟

 پائین استخوان جناغ وقسمت  درد ناگهانی و معموأل در 

  .باالی شکم
درد سکته قلبی سنگین و فشاردهنده است و امکان دارد به 

انتشار پیدا گردن  در مواردی به فک و بازوی چپ و ،ها شانه

خود بخود شروع و چند ساعت تا چند روز  سکته قلبیدرد  .کند

  .شود  تراحت یا نیتروگلسیرین برطرف نمیادامه و با اس

  ، ضعیف یا حتی غیر قابل لمسنامنظم، سریعنبض  

  نفس یتنگ 

  رنگ پریدگی 

 عرق سرد  

  سرگیجه یا احساس سبکی سر 

  تهوع و استفراغ  

شود  سکته قلبیبیمار مبتال به دیابت در صورتی که دچار 

  .ممکن است چندان از درد شکایت نکند 

  شود؟ سکته قلبی چگونه درمان می

  :اقدامات درمانی

 اقدامات داروئی  -1

 با اکسیژن درمان -2

 ها مسکن -3

بیماران مبتال به سکته قلبی چه مواردی را باید رعایت 

 کنند؟

نفس یا  سینه، تنگی قفسهاز انجام فعالیتهایی که باعث درد  

 .دیشود خودداری کن مورد می خستگی بی

د، کمی خستگی یفعالیت به استراحت بپرداز بین کار و 

 .رود میانتظار در دوران نقاهت  طبیعی است، و

سنگین را  های روزانه کارهای سبک و ریزی فعالیت در برنامه 

  .دیبطور متناوب  انجام ده

 .هفته از رانندگی اجتناب کند 3-2 

در حین و قبل از انجام مقاربت برای جلوگیری از حمالت  

 .د ید از قرص زیر زبانی استفاده نماییتوان پس از مقاربت می

پس از خوردن  و از انجام فعالیت جنسی در زمان خستگی 

  .دیغذایی سنگین خودداری کن

  .دیبخور بار غذا 4تا3روزی  

از خوردن غذای زیاد و عجله در غذا خوردن خودداری  

  .دیکن

های مدفوع برای جلوگیری از زور زدن در  کننده از نرم 

  .دیهنگام اجابت مزاج استفاده کن

زیادی غذایی ، ذرت و کنجد که ارزش از روغن ماهی، زیتون 

 .د یند استفاده نمایدار

پز کردن  کردن غذا از کباب یا بریان یا آببجای سرخ  

  .دیاستفاده کن

میوه و  ،سرکه آبلیمو، برای طعم دادن به غذا بجای نمک از 

 .د یزیجات معطر استفاده نمایبس

ز و قرمز، نان کلم، لوبیا سب ،سویا انندی میاستفاده از غذاها 

تواند در کاهش  سیب،گالبی، میدار، جو،  گندم، برنج سبوس

  .کلسترول مؤثر باشد 



 این 

ی در 

ن و 

  

CCU 

  قلبی

  

  :می

لی نسبت به انتخاب

  .شکر را داریم

وی اطالعات ضروری

و چگونگی روند درمان

  .باشد می

  روحی اکرم

   به بیمار

91  

U2بخش 

سکته ق

بیمارگرام

 و حسن نظر جنابعال

کمال تش  مجتمع 

که در دست دارید حا

 بیماری فعلی شما و

م مراقبت آن

ا: تهیه و تنظیم

کمیته آموزش

زمستان

از اعتماد

پمفلتی ک

خصوص

( 

  ". ش باز کنیم

   روزافزون

 انشگاه علوم پزشکی

beEmail:   

٠٣۶  
  

بخش قلب( ودارث

ت را با کلید آموزش

بودی و سالمتی

  

جنب دا -راوندیقطب

eheshtihospital@ka

  

۶١-۵۵۵٠٠٢۶- ٢٩  : س

  ۵۶۴-٣۴۵: ی

  5558900:ما

کتاب برونر سو: منابع

قفل موفقیت  "

با آرزوی بهب

بلوار ق -کاشان: آدرس

aums.ac.i

تلفن تماس         

داخلی

دورنم                    

  .د

 را کاهش

بق دستور

  .دی

دقیقه بعد 

ترین مرکز

در  د ویش

ی که باعث

م

آ

 

  

  

  

  

  

دی کافئین را محدود کن

که فشار عصبی یدداز
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