
 سکته قلبی چیست ؟

سکته قلبی وضعیتی است که در آن قسمت هایی 

از عضله قلب از بین می رود. این حالت در نتیجه 

تنگی یا بسته شدن رگ های قلبی به وجود میی            

 آید.

 عالیم سکته قلبی :

درد ناگهانی و معموال  در قسمت پایین استخوان         

جناغ و باالی شکم می باشد. درد سکته قیلیبیی               

سنگین و فشارنده است و امکان دارد به شانه هیا           

و  بازوی چپ و در مواردی به فی  و گیندن               

انتشار یابد. درد سکته قلبی خود به خود شینو             

شده و چند ساعت و تا چند روز ادامه دارد و بیا     

استناحت و قنص زین زبانی بین رینن نیمیی              

 شود.

 

 

 تنگی نفس 

 رنگ پنیدگی 

 عنق سند 

 سنگیجه یا احساس سبکی سن 

 تهو  و استفناغ 

 

بیمار مبتال به بیماری قند خون در صیورتیی    نکته:   

که دچار سکته قلبی شود، ممکن است چندان از         

 درد شکایت نکند.

 درمان سکته قلبی :

 اقدامات دارویی

 درمان با اکسیژن

 مسکن ها

بیماران مبتال به سکته قلبی چه مواارد  را          

 باید رعایت کنند؟

              از انجام فعالیت هایی کیه بیاعیر درد

قفسه سینه، تنگی نفس یا خستیگیی بیی           

 مورد می شود، خودداری کنید.

        ،بین کار و فعالیت به استناحت بپندازید

کمی خستگی ربیعی است و در دوران        

 نقاهت انتظار می رود.



      فعالیت خود را به تدریج افزایش دهید. هین روز

راه بنوید و مدت و فاصله راه رفتن را افیزاییش             

 دهید.

 2  هفته از رانندگی اجتناب کنید. 3تا 

         قبل از انجام مقاربت بنای جلوگینی از حمالت

در حین و پس از مقاربت می توانیید از قینص              

وعده غذای  4تا    3زینزبانی استفاده کنید.روزی     

 سب  بخورید.

               از ننم کننده های مدفو  بنای جیلیوگییینی از

یبوست و زور زدن هنگام اجابت مزاج استیفیاده          

 کنید.

             از روغن ماهی، روغن زیتون و ذرت و کینیجید

که ارزش غذایی زیادی دارند، استفاده کنید. بیه         

جای سنخ کندن غذا ها  از کباب کندن یا آب           

پز کندن آنها استفاده کنید. از مصنن دخانییات    

 و  الکل خودداری کنید.

 .قنص زین زبانی را همیشه به همناه داشته باشید 

 عالیم زیر را به پزشک اطالع دهید:

 تنگی نفس 

 غش و سنکوپ 

 ضنبان قلب کند یا تند 

 تورم پاها و مچ ها 

  

 منبع :

، مناقبتهای جامع  6331مهدوی شهنی، م و همکاران ، 

 پنستاری در بخش های ویژه ، تهنان، جامعه نگن

 15532224-3شماره تلفن بیمارستان :

 نکات مارد تاجه برا  شما بیمار گرامی :

6- 

2- 

3- 

 بسمه تعالی

 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن

 الهیجان دکتن پینوزبیمارستان 
 

 سکته قلبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آمازش به مددجا

 

 کمیته آموزشی بیمارستان دکتن پینوز
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