
 
 

 
سکته قلبی وضعیتی است که در ان قسمتی از 

عضله قلب از بین می روند . این حالت در نتیجه 

تنگی یا انسداد رگ های قلب ناشی از مصرف 

 چربی ها و دخانیات بوجود می آید .

 : عوامل زمینه ساز سکته قلبی

چربی خون باال  –فشار خون باال  –چاقی  –ارث 

مصرف رژیم غذایی پر چرب و  –مصرف سیگار –

 دیابت  –استرس  –کم تحرکی  –پرکربوهیدرات 

 

 عالئم سکته قلبی چیست ؟ 

  درد شدید قفسه سینه که با نیتروگلیسیرین

تسکین نمی یابد . این درد ممکن است به 

پایین و شانه ها و بازو ها و دست ها و فک 

همچنین معده انتشار یابد . درد معموال به 

صورت فشار شدید روی قفسه سینه یا تیر 

کشنده و فرو رتن جسم تیز مثل چاقو به 

 سینه می باشد .

 عرق سرد و زیاد ، رنگ پریدگی ، بیقراری 

  تنگی نفس 

 تهوع و استفراغ 

 سرگیجه یا احساس سبکی در سر 

تیکه دچار بیماران مبتال به دیابت در صور

سکته قلبی شوند ممکن است چندان از درد 

 شکایت نکنند .

 درمان سکته قلبی 

  اقدامات دارویی 

 اکسیژن تراپی                       

 مسکن ها 

 

اکثر بیماران پس از سکته قلبی بهبود می یابند 

و به زندگی خود برمیگردند ولی روند این 

می هفته کامل  8تا6بهبودی به تدریج و طی 

 شود .

 

 

 پس از ترخیص به نکات زیر دقت کنید :

  از هرگونه فعالیتی که باعث درد قفسه سینه

، تنگی نفس یا خستگی می شود اجتناب 

شود .در صورت احساس خستگی حین انجام 

فعالیت به استراحت بپردازید تا به قلب شما 

 فشار نیاید .

 بالفاصله بعد از غذا ورزش نکنید 

 بتدریج افزایش یابد پیاده روی روزانه 

  از تماس با گرما و سرمای شدید و راه رفتن

 در مقابل باد خودداری کنید .

 از بلند کردن اجسام سنگین خودداری کنید 

 2هفته رانندگی نکنید 3تا 

  قبل از انجام مقاربت برای جلوگیری از

حمالت در حین و پس از مقاربت می توانید 

 از قرص زیر زبانی استفاده کنید .

  قبل و بعد از عمل جنسی از دوش آب گرم یا

 سرد اجتناب شود .

 دوری از استرس و اضطراب و عصبانیت 

 از مصرف سیگار و الکل خودداری کنید 

  بعد از ترخیص می توانید به حمام بروید ولی

دقیقه بیشتر نشود .  22تا  51مدت آن 



 
 

 
همچنین از آب ولرم استفاده کنید زیرا آب 

کار قلب می شود و درد سرد باعث افزایش 

قلبی و آب گرم سبب ضعف و سرگیجه می 

 شود .

  برای طعم دادن به غذا به جای نمک از

آبلیمو ، سرکه ، میوه و سبزیجات معطر 

 استفاده کنید 

  داروهایی مثل هپارین ، وارفارین ، آسپرین

برای جلوگیری از تشکیل لخته پیشنهاد می 

دارو ها شود . برای پیشگیری از عوارض این 

 : پیشنهاد می شود که

 از مسواک نرم استفاده کنید 

  ( آسپرین الزم است با شیر یا همراه غذا

جهت جلوگیری از تحریک معده ( میل شود 

. 

  ، در صورت بروز ادرار خونی ، مدفوع خونی

خلط خونی ، خونریزی قاعدگی زیاد به 

 پزشک اطالع دهید

 

 

  بروز عالیم فشار در قفسه سینه ، در صورت

درد قفسه سینه با انتشار درد به گردن ، شانه و 

دست یک عدد قرص نیتروگلیسیرین را زیر زبان 

دقیقه صبر کنید اگر بهتر نشدید  1گذاشته و 

قرص دوم و اگر باز هم بهبود نیافتید قرص سوم 

 را زیر زبان گذاشته و به پزشک مراجعه کنید 

 

 

 بیمارستان خصوصی بابل کلینیک                            

 سکته قلبی                                           

 

 

 

 

           

 

 تهیه کننده : گروه آموزش به بیمار و ارتقا سالمت                 

 

            

 سایت بیمارستان :                

www.babolclinic.com 


