سكته قلبي به چه دليل اتفاق مي افتد؟

وقتي كه جريان رسیدن خون به يك يا
چند رگ قلب كاهش يا قطع میشود در نتیجه
خون واكسیژن به طور كافي به بخشي از قلب
نمي رسد وسكته ايجاد مي شود.

نكا ت مهمي كه مددجو پس از ترخيص بايد
رعايت كند :

نكات زير را رعايت كند:

 )1از فعالیتهايي كه باعث درد قفسه سینه،
خستگي ،تنگي نفس مي شود خوداري كند.

عالمتهاي سكته قلبي

 )2از كشیدن سیگار خوداري كند.

 درد قفسه سینه با خصوصیات زير:

 )3در محیط هايي كه استرس و اضطراب

 .1دردي كه بیش از 11دقیقه ادامه میابد.
 .2درد با استراحت و مصرف دارو بهتر

در صورتي كه مددجو دچار فشار خون باال باشد

زياد است قرار نگیرد.

 )1از مصرف غذاهايي كنسرو شده ،گوشت
خشك ،و غذاهايي كه چربي بااليي دارد پرهیز
شود.
 )2بیمار بايد كشیدن سیگار را متوقف كند.
 )3بیمار بايد مصرف كافئین را كاهش دهد.

 )4در معرض سرما قرار نگیرد.

نمیشود.

 )4در صورتیكه بیمار چاق است بايد وزن
خود را كاهش دهد.

 .3درد ممكن است به بازوها (بازوي

 )1غذاهاي سرخ شده كمتر مورد استفاده

راست) ،شانه ،گردن ،پشت يا فك منتشر شود.

قرار گیرد.

 تعريق،پوست سرد،صورت رنگ پريده
 افزايش يا كاهش خون
 كم يا زياد شدن ضربان قلب
 تنگي نفس ،اضطراب زياد
 استفراغ ،سكسكه
 غش كردن ،ضعف شديد

2

3

4

عوامل مستعد کننده سكته قلبي
در میان عوامل مساعد كننده ديابت ،فشارخون
باال ،كلسترول خون باال افراط در استعمال
دخانیات و الكل ،عدم فعالیت بدني ،فشار
عصبي ،سابقه فامیلي و سن قابل ذكرند.

توصيه مي شود درصورت بروز عالئم زير حتما

مرکز پزشكي حضرت اميرالمومنين (ع)

پزشك مراجعه کند:

 )1احساس فشار يادرد جلو قفسه سینه اي
كه به مدت 11دقیقه بعد از مصرف قرص زير
زباني نیترو گلیسرين برطرف نشود

سكته قلبي و مراقبتهای آن

 )2تنگي نفس.
 )3ضربان قلب تند يا كند
 )4تورم در مچ پا يا باالتر

تهيه وتنظيم :
واحدآموزش به بيمار
كد پمفلتA.PA.G.24:

سایت مركز:
www.amiralmomeninhospital.com

وبالگ آموزش به بيمار:
www.amozeshbimar.blogfa.com

پایيز8931
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