
 سكته قلبي به چه دليل اتفاق مي افتد؟

كاهش يا قطع  وقتي كه جريان خون به يك يا چند رگ قلب

اكسيژن به طور كافي به بخشي از قلب ميشود در نتيجه خون 

  .نمي رسد وسكته ايجاد مي شود

  عالمتهاي سكته قلبي

  درد قفسه سينه با خصوصيات زير:  

  .يابددقيقه ادامه ۱۵دردي كه بيش از   .۱

  .شود درد با استراحت و مصرف دارو بهتر نمي .۲

، شانه، گردن، پشت )راست بازوي(رد ممكن است به بازوها د .۳

  .يا فك منتشر شود

  ،صورت رنگ پريده پوست سرد، تعريق  

 زباني نيترو گليسرين برطرف نشود  

  .تنگي نفس) ۲

  ) ضربان قلب تند يا كند(تاكيكاردي يا براديكاردي ) ۳

  تورم در مچ پا يا باالتر) ۴

 افزايش يا كاهش خون  

 برادي كاردي يا تاكي كاردي  

 )كم يا زياد شدن ضربان قلب(  

 تنگي نفس، اضطراب زياد  

 استفراغ، سكسكه  

 غش كردن، ضعف شديد  

  :پس از ترخيص بايد رعايت كند  بيمارنكا ت مهمي  كه 

از فعاليتهايي كه باعث درد قفسه سينه، خستگي، تنگي ) ۱

  .نفس مي شود خوداري كند

  از كشيدن سيگار خوداري كند) ۲

  .در محيط هايي كه استرس و اضطراب زياد است قرار نگيرد) ۳

  .در معرض سرما قرار نگيرد) ۴

دچار فشار خون باال باشد نكات زير را  بيمار در صورتي كه

  :رعايت كند

  از مصرف غذاهايي كه كنسرو شده) ۱

  .گوشت خشك ،و غذاهايي كه چربي بااليي دارد پرهيز شودو

  .بيمار بايد كشيدن سيگار را متوقف كند) ۲



  .دهد بيمار بايد مصرف كافئين را كاهش) ۳

  .كاهش دهددر صورتيكه بيمار چاق است بايد وزن خود را ) ۴

  .غذاهاي سرخ شده كمتر مورد استفاده قرار گيرد) ۵

بخوريد، از پرخوري ،  غذا را در حجم كم و دفعات زياد)۶

  . تندخوري خودداري كنيد

 دارو درماني

اين دارو براي هميشه به همراه  داشته باشيد : نيترو گليسيرين 

  تادر صورت ايجاد درد به صورت زيرزباني مصرف كنيد

  هنگام استفاده ، قرص را زير زبان نگه داريد و قبل از در

حل شدن قرص ، بزاق دهان را نبلعيد به محض تسكين درد 

براي جلوگيري از سرگيجه . بقيه قرص را از دهان خارج كنيد 

دقيقه استراحت كنيد و از حمام داغ    ۲۰تا  ۱۵و غش به مدت 

 .  اجتناب كنيد

 
 آروزي ما سالمتي شما ست

  

  ۰۷FOTR :شماره سند

  A:ويرايششماره 

  

  

  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

  و بيدگلشبكه بهداشت و درمان شهرستان آران 

  سكته قلبي
  

  

  

  

  

  واحد آموزش

  بيمارستان سيدالشهداء
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