
 عالئم سکته قلبی چیست ؟

 مُم تزیه عالمت ، درد لفغٍ عیىٍ با مؾخقات سیز اعت

 )ٍدرد لفغٍ عیىٍ ي پؾت جىاق)اعتخًان يعط عیى 

  اغلب درد اس واحیٍ عیىۀ ؽما بٍ باسيَا یا ؽاوٍ؛گزدن؛دوذان َا؛

فه یا پؾت اوتؾار می یابذ.گاَی ايلات درد تىُا در یىی اس 

 ایه وًاحی احغاط می ؽًد

  دلیمٍ طًل می وؾذ ي با  51درد بطًر معمًل بیؼ اس

اعتزاحت یا مقزف داري بزطزف ومی ؽًد يلی در بغیاری 

افزاد ،بخقًؿ در افزاد مغه ي بیماران دیابتی درد ممىه 

حملۀ للبی “اعت واچیش یا حتی افالً يجًد وذاؽتٍ باؽذ)

 ”(.خامًػ

ممىه اعت عالئمی چًن وفظ تىگی ، احغاط عبىی عز، عزگیجٍ 

، غؼ وزدن ، تًُع یا اعتفزاغ ي تعزیك بٍ تىُایی یا َمزاٌ درد عیىٍ 

 يجًد داؽتٍ باؽذ .

چه عوامل خطرابتال به بیماری عروق کرونر و حمله قلبی 

 را افزایش می دهد ؟

 عیگار .1

 فؾار خًن باال .2

 چزبی سیاد رصیم غذایی ي افشایؼ چزبی خًن .3

 بیماری لىذ خًن وىتزل وؾذٌ .4

 افشایؼ عه .5

 وم تحزوی .6

 يراثت .7

 

 سکته قلبی چیست ؟.

یه حملٍ للبی )عىتٍ للبی( سماوی رخ می دَذ وٍ یه مىطمٍ 

وزعیذن اوغیضن وافی بٍ آن محل دچار   اس عضلٍ للب بٍ علت

 فذمٍ دائمی یا مزي علًلی ؽًد.

بیؾتز حمالت للبی تًعط یه لختٍ وٍ یىی اس ري َای 

وزيوز را مغذيد می وىذ ) ري َای خًوی وٍ خًن ي 

اوغیضن را بٍ عضلٍ للب می رعاوىذ ( ایجاد می ؽًوذ.لختٍ 

معمًالًدر یه ري وزيوز وٍ لبالً بٍ علت تغییزات دیًارٌ 

 ري ،باریه ؽذٌ ،تؾىیل می ؽًد.

لختٍ درين ري وزيوزی جزیان خًن ي اوغیضن رعاوی 

بٍ عضلٍ للبی را مختل می وىذ،وٍ عبب مزي علًل 

َای للبی در آن واحیٍ می ؽًد.ماَیچٍ للبی آعیب 

 دیذٌ تًاوایی خًد بزای اومباك اس دعت می دَذ.
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 بیمارستان شهید انصاری رودسر  
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 باز توانی بعد از حمله قلبی :

َفتتتٍ الس       8تا 6بعذ اس حملٍ للبی یه ديرٌ 

اعت تا ؽما بتًاویذ فعالیت َای طبیعی خًد را   

اس عز بگیزیذ. میشان فعالیت َز فزد بتز اعتاط        

عىتتتٍ لتلتبتی         يضعیت للب اي تعییه می ؽًد. 

َماوىذ بغیاری اس بیماری َای دیگز، امزی اعت 

بتزحغتب ؽتذت       گذرا ي بیمار بعذ اس بتُتبتًدی   

بیماری می تًاوذ بزاى یه سوذگی فعال ي تمزیتبتاً   

بتزاى بتیتمتاران        طبیعی بزوامٍ ریشی وىذ . بىابزایه 

دچار عىتٍ للبی بُبًد یافتٍ ، محذيدیت تحزن ي 

  ٍ وتمتی ؽتًد. ایته           اعتزاحت بیؼ اس اوذاسٌ تًفتیت

بیماران بایذ بزاعاط بزوامٍ ای مؾخـ ي بز حغتب    

طبیعی باسگزدوذ تتا     ؽزایط خًد بٍ تذریج بٍ سوذگی

حذی وٍ تما  تًاوایی َا ي فعالیت َای لبل اس عىتتٍ  

 خًد را باس یابىذ . .

 

 

مىبع :دوتز محمذرضا عغگزی ،دوتز محغه علیماوی 

 5886،مزالبت َای پزعتاری يیضٌ  عال اوتؾار 

 

 

 

 

 

 درمان سکته قلبی چگونه است

حملٍ للبی یه ايرصاوظ پشؽىی اعت ، بغتزی در بخؼ                    

مزالبت َای يیضٌ للب مًرد ویاس اعت.پایؼ مذاي  وًار للب                

عزیعًا آغاس می ؽًد اَذاف درمان ؽامل تًلف پیؾزفت حملٍ            

 للبی ،واَؼ بار للب ي پیؾگیزی اس عًارك می باؽذ .

داريَا ي مایعات مغتمیمًا اس راٌ یه واتتز داخل يریذی بٍ               

درين یه عیاَزي تشریك می ؽًوذ. معمًاًل اوغیضن تجًیش          

می ؽًد، حتی اگز اوغیضن خًن طبیعی باؽذ. ایه امز                    

اوغیضن وافی در اختیار بافت َای بذن می گذارد ي وار                

 للب را وم می وىذ.

ویتزي گلیغزیه يریذی یا عایز داريَا بزای وىتزل درد ي              

واَؼ ویاسللب بٍ اوغیضن بىار می ريوذ. مًرفیه ي                 

داريَای مؾابٍ ضذ دردَای لًی َغتىذ وٍ ممىه اعت          

 بزای تغىیه درد یه حملٍ للبی تجًیش ؽًوذ.

بز اعاط ؽزایط بیمار ي وًع عىتٍ للبی ممىه اعت اس             

داريَای تزيمبًلیتیه)داريَای حل وىىذٌ لختٍ( در        

عاعت پظ اس ؽزيع درد عیىٍ اعتفادٌ ؽًد          51عزك  

ي داريَای ضذ اوعمادی بزای پیؾگیزی اس تؾىیل            

  لختٍ َای جذیذ تجًیش می ؽًد.


