
 عالئم و نشانه های سکته قلبی

مهم ترین عالمت ، درد قفسه سینه با مشخصات زیر 

 است

 )درد قفسه سینه و پشت جناق)استخوان وسط سینه 

  اغلب درد از ناحیه سینۀ شما به بازوها یا

شانه؛گردن؛دندان ها؛ فک یا پشت انتشار می 

یابد.گاهی اوقات درد تنها در یکی از این نواحی 

 احساس می شود

  دقیقه طول می کشد و  51درد بطور معمول بیش از

با استراحت یا مصرف دارو برطرف نمی شود ولی 

در بسیاری افراد ،بخصوص در افراد مسن و بیماران 

دیابتی درد ممکن است ناچیز یا حتی اصالً وجود 

 ”(.حملۀ قلبی خاموش“نداشته باشد)

ممکن است عالئمی چون نفس تنگی ، احساس سبکی 

سر، سرگیجه ، غش کردن ، تهوع یا استفراغ و تعریق به 

 تنهایی یا همراه درد سینه وجود داشته باشد .

چه عوامل خطرابتال به حمله قلبی را 

 افزایش می دهد ؟

 سیگار .1

 فشار خون باال .2

 چربی زیاد رژیم غذایی و افزایش چربی خون .3

 بیماری قند خون کنترل نشده .4

 افزایش سن .5

 کم تحرکی .6

 وراثت .7

 

 تعریف سکته قلبی : .

یک حمله قلبی )سکته قلبی( زمانی رخ می دهدد کده          

نرسیددن اکسدید ن        یک منطقه از عضله قلب به علت    

کافی به آن محل دچار صدمه دائمی یا مرگ سلولی          

 شود.

بیشتر حمالت قلبی توسط یک لخته کده یدکدی از           

رگ های کرونر را مسدود می کند ) رگ هدای             

خونی که خون و اکسی ن را به عضله قدلدب مدی               

رسانند ( ایجاد می شوند.لخته مدعدمدوالًدر یدک               

رگ کرونر که قباًل به علت تغییرات دیواره رگ         

 ،باریک شده ،تشکیل می شود.

سکته قلبی معموال به علت گرفتگی شدید یکی        

ازرگهای تغذیه کننده قلب رخ می دهد و ایدن          

گرفتگی ها نیز به علت سخدت شددن رگدهدا              

 اتفاق می افتد.
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 بسمه تعالی 

 

 

 عنوان :

 خود مراقبتی در سکته قلبی

 

 

 

 

 تهیه و تنظیم 

 واحد اموزش سالمت

 99مهر 

4 5 

 باز توانی بعد از حمله قلبی :

           8تدا    6بعد از حمله قلبی یدک دوره 

هفته الزم است تا شما بتوانید فعالدیدت         

های طبیعی خود را از سدر بدگدیدریدد.             

میزان فعالیت هر فرد بر اساس وضعیدت        

سدکدتده قدلدبدی          قلب او تعیین می شدود.     

همانند بسیاری از بیماری هدای دیدگدر،           

امری اسدت گدذرا و بدیدمدار بدعدد از                    

برحسب شدت بیماری می تدواندد        بهبودی

براى یک زندگی فعال و تقریبًا طدبدیدعدی            

بدراى بدیدمداران        برنامه ریزی کند . بنابراین    

دچار سکته قلبی بهبود یافته ، مدحددودیدت           

تدحددر  و اسددتدراحددت بددیددش از اندددازه             

نمی شود. این بیماران بایدد بدراسداس            توصیه

برنامه ای مشخص و بر حسب شرایط خود بده          

طبیعی بازگردند تا حدی که      تدریج به زندگی  

تمام توانایی ها و فعالیت های قبل از سدکدتده              

 خود را باز یابند . 
 

 6831مراقبتهای پرستاری ویژه منبع :عسگری م ، سلیمانی م ،.

 

 

 

 

 

 درمان سکته قلبی :
 اقدامات دارویی 

 درمان با اکسی ن 

     استفاده از مسکن ها 

               بیماران مبتال به سکته قلبی چه مواردی را باید

 رعایت کنند ؟

 اجتناب ازقرار گرفتن در گرما وسرمای شدید 

           اجتناب از هرگونه فعالیتی که باعث درد قفسه

 سینه شود.

 قطع استعمال دخانیات 

 2هفته از رانندگی بپرهیزید. 3تا 

         ازروغن ماهی ،روغن زیتون ،وروغن ذرت

که ارزش غذایی زیادی دارند استفاده                   

کنید .بجای سرخ کردن غذاها از کباب کردن          

 یا آب پز کردن آنها استفاده کنید.

            جهت جلوگیری از یبوست و زور زدن

هنگام اجابت مزاج ازنرم کننده های مدفوع          

 استفاده کنید.

          درصورت وجود عالئم زیر به پزشک

 اطالع دهید:

 تنگی نفس 

 ضربان قلب کند یا تند 

 تورم پاها ومچ ها 

 


