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 توصیه های الزم به افراد مبتال به سکته قلبی

 

 دهد؟در چه زمانی حمله قلبی رخ می

شود خون و اکسیژن به اندداه  دهند، باعث میتنگ شدن رگهایی که عمل خونرسانی به عضله قلب را انجام می

فشدار در قسسده سدینه کافی به عضله قلب نرسد و قسمتی اه عضله قلب دچار آسیب شود که فرد احسدا  درد و 

دقیقه برقرار نگردد دچار نکدروه ممدرس سدلو ی   02نماید. اگر جریان خون آن قسمت اه عضله قلب ظرف می

 شود.می

 :های حمله قلبی مهمترین عالمت

  احسا  درد و فشار در قسسه سینهم پشت جناغ سینه 

 درد فک تحتانی 

 

هراندانشگا  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ت  

مدیریت امور پرستاری  –معاونت درمان   

 بیمارستان امام خمینی مر  
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 کوتا  شدن عمق تنسس و احسا  تنگی نسس 

 گاهی شبیه درد معد  است.راغ و سوهش سردل متهوع، استس  

 عرق سرد هیاد، ضعف و بی حا ی 

  درد باهوم بیشتر سمت چپ 

عالمت هستند. این حمالت بده اندداه  مسن و افراد معتاد حمالت قلبی بدون در بعضی اه افراد مثل افراد دیابتی، 

ن است شما فکر کنید به سوء هاضدمه، حمالت قلبی عالمت دار خطرناک هستند و باید جدی گرفته شوند. ممک

تاخیر در درمان ممکدن اسدت موجدب نقدئ دا مدی ک مراجعه نکنید،اید و به پزشچاقی یا اضطراب دچار شد 

 کارکرد قلبی شود.

دهند. این معموالٌ همانی است که تنگی رگها به حددی شدد  کده گاهی دردهای قلبی حین استراحت هم رخ می

 رساند.اکسیژن کافی به قلب نمیحتی در همان استراحت هم 

 عوامل خطر زا برای حمالت قلبی کدامند؟

تواند به شما کمک کند تا با کاهش آنها در هندگی خود، خطر بیماری های قلبی را کمتر دانستن این عوامل می

 :عبارتند اهمهمترین این عوامل کنید.

  باال بودن چربی خون مخصوصاً کلسترول 

 فشار خون باال 

 ال سیگاراستعم 

 باال بودن قند خون 

 رژیم غذایی پر نمک 

  سابقه حمله قلبی در خانواد 

   مذکر بودن 
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 پیشگیری از حمله قلبی:راههای 

ییر در روش هندگی خود، مدثالً تغتوانید با برنامه ریزی و کمی شما می 

انده و بدا اسدتساد  اه رژیدم کدم های سبک مثل پیاد  روی روهبا ورهش

 کاهش دهید. وهن خود را چرب،

اگر فشار خون، قند خون یا چربی خون شما باال است، هرچه هودتر تحت نظر پزشک، درمدان خدود را  

 شروع کنید تا دچار مشکالت بعدی نشوید. 

 کند.هرچه هودتر سیگار کشیدن را ترک کنید که به پیشگیری اه بروه مشکالت قلبی کمک می 

گیدرد و اه عدوار  درمان بهتر و سریعتر صورت مدی مشکالت قلبی هرچه هودتر تشخیئ داد  شوند، 

ناشی اه حمله های قلبی پیشگیری خواهد شد.بنابراین به محض مشاهد  عال م قلبی به نزدیکترین مرکز 

 درمانی مراجعه و تحت درمان قرار بگیرید.

پرداهند و در در مراکز درمانی با انجام آهمایشات تشخیصی و معاینات ویژ  به بررسی عال م بیماری می 

 کنند.صورتی که عال م مربوط به حمله قلبی باشد به سرعت درمان را آغاه می

 توصیه های بعد از حمله قلبی:

 رژیم غذایی:

 گرددرژیم کم نمک و کم چربی رعایت  ،باید در تمام طول عمر . 

 .گوشت قرمز کمتر استساد  شود 

 .بنیات پرچرب و کر  مصرف نشود  

  های آماد  یا کنسرو شد ، سوسیس، کا با ، گوشت های نمک سود شد  و انواع غذاها و سوپ 
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 بعلت نمک باال نباید مصرف شود.تنقالت شور،

 ،ت چربدی م بعلدگدردد.ای خدودداری های خامهخصوصاً شیرینی ،شیرینی و بیسکو یتاه مصرف کیک

  باال و ایجاد اضافه وهن  .

 جگدر، سدیراب و های حیوانی، کله پاچده، مغدز، دل و امد، روغن نارگیل، روغن ها و کر های جروغن

 غذاهای سرخ شد  به هیچ عنوان استساد  نشود.شیردان، پوست مرغ،قسمت های چرب گوشت قرمز و

  به شرطی که سرخ نشود بسیار مسید است.م چربی مضر خون را کم  ،بار در هسته 3مصرف ماهی حداقل

 ماهی آهاد، قباد، حلوا، شیر، کیلکا و اوهون برون. های روغنی مثلصوصاً ماهیکند  خمی

 قاشق غذاخوری در روه مسید است.  1های مسید مثل روغن هیتون، روغن کانوال در حد چربی 

 بدادام و پسدته نصدف اسدتکان  -بادام همیندی -های خام مثل: گردودانه های گیاهی چرب و انواع آجیل

 ست.کوچک بالمانع ا

  در  .کنددو سبزیجات، سیر، پیاه، هردچوبه و سماق به کاهش چربی خون کمدک مدی هااستساد  اه میو

 کند.ضمن مصرف میو  و سبزی اه یبوست هم جلوگیری می

 : میزان فعالیت بعد از سکته قلبی

فدرد را اه  ،اگر فردی دچار عارضه نشدد  باشدد پزشدک در پایدان هستده اول بعدد اه سدکته قلبدی ،ولمبه طور مع

 کند.بیمارستان مرخئ می

 د پیاد  روی روهانده بده یتوانهسته دوم می .شودفقط فعا یت در منزل شروع می ،هسته اول بعد اه ترخیئ

بایسدتی بالفاصدله  ید،د و هرگا  احسا  درد قسسه سینه یا تنگی نسس داشتیدقیقه را شروع کن 12مدت 

، تا هسته دیدقیقه پیاد  روی را بیشتر کن 5لی پیش نیامد هر هسته د.اگر مشکیفعا یت را قطع نمود  و بنشین

 د.ید روهی یک ساعت پیاد  روی کنیبتواندواهدهم،
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 سداعت بعدد اه غدذا  0و دقت شدود کده تدا  مثل وهنه برداری، جدداً پرهیزکرد  اه ورهش های سنگینی

 ورهش نکنید.

 باشد ل فینال یا فیلم های پر هیجان ممنوع میمثل باهیهای فوتبا ،دیدن صحنه های محرک با هیجان هیاد

 کند مضر است.و کالً هر عاملی که ضربان قلب را هیاد می

 پدرل  ،و بنشینید کرد  قطع را بالفاصله فعا یت ،در صورتی که درد قسسه سینه ایجاد شدTNG هیرهبدانی

بددون تحدرک  مده داشدت،درد ادااگر  ،پرل تکرار شود 3دقیقه تا  5هر  ید،مصرف کنید. اگر بهتر نشد

 سریعاً به او ین مرکز درمانی مراجعه کنید. ،اضافه

 تواندد با نظدر پزشدک مدی ،اه هسته ششم بعد اه سکته قلبی ،فعا یت جنسی در صورت عدم بروه عارضه

 گردد.شروع 

 نکات قابل توجه:

 شک و سر وقت قرص آسپرین بعد اه غذا خورد  شود و سایر داروها هم به مقدار توصیه شد  توسط پز

 مصرف شود.

 به پزشک مراجعه کنید. ،در صورت افزایش تنگی نسس 

 استحمام کوتا  مدت اشکا ی ندارد و ی نباید حمام خیلی گرم باشد. ،بعد اه ترخیئ اه بیمارستان 

  .اه تما  با سرما یا گرمای بیش اه حد یا را  رفتن در مقابل باد خودداری فرمایید 

  .مطلقاً سیگار نکشید 

 

 


