
 

 اص سطین غزایی کن ًوک ٍ کن چشب اػتفادُ کٌیذ. -

اص سٍغي هاّی، صیتَى، رست ٍ کٌجذ کِ اسصؽ غزایی صیادی  -

 داسًذ اػتفادُ کٌیذ.

 دٍسی اص اػتشع، اضطشاب ٍ علثاًیت -

 اص هلشف ػیگاس ٍ الکل خَدداسی کٌیذ. -

تشٍیذ، ٍلی هذت آى اص تعذ اص تشخیق هی تَاًیذ تِ حوام  -

دقیقِ تیـتش ًـَد. ّوچٌیي اص آب ٍلشم اػتقادُ  02-55

کٌیذ صیشا آب ػشد تاعج افضایؾ کاس قلة ٍ دسد قلثی ٍ آب 

 گشم ػثة ضعف ٍ ػشگیجِ هی ؿَد.

تشای طعن دادى غزا تِ جای ًوک اص آتلیوَ، ػشکِ، هیَُ ٍ  -

 ػثضیجات هعطش اػتفادُ ًواییذ.

 ػط پضؿک سا تِ هَقع هلشف کٌیذ.داسٍّای تجَیض ؿذُ تَ  -

هوکي اػت پغ اص تشخیق داسٍّایی هثل ّپاسیي، ٍاسفاسیي ٍ 

آػپشیي تَػط پضؿک تشای ؿوا تجَیض ؿَد. ایي داسٍّا اص 

تـکیل لختِ جلَگیشی هی کٌٌذ . تشای پیـگیشی اص عَاسم 

 ایي داسٍّا، تَكیِ هی ؿَد کِ

 اص ّشگًَِ كذهات پَػتی جلَگیشی ؿَد ٍ جْت  -5

 ؿؼتـَی دًذاى ّا اص هؼَاک ًشم اػتفادُ ؿَد.

دس كَست تشٍص عالئن خًَشیضی ) ادساس خًَی، هذفَع  -0 

خًَی، خلط خًَی، خًَشیضی صیش پَػتی ٍ خًَشیضی قاعذگی 

 صیاد( ٍ کثَدی دس ّش ًقطِ اص تذى تِ پضؿک هشاجعِ کٌیذ.

اص قطع کشدى خَدػشاًِ ایي داسٍّا ٍ کن ٍ صیاد کشدى   -3

 اًِ آًْا اجتٌاب ؿَد.خَدػش

دس كَست تجَیض آػپشیي الصم اػت ّوشاُ تا ؿیش یا غزا  -4

 )جْت جلَگیشی اص تحشیک هعذُ( هیل ؿَد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پسشکی شیراز

 بیمارستان جواداالئمه خرامه

 کمیته آموزش به بیمار

 سکته قلبی

 شناسنامه بروشور آموزشی

 قلبیسکته  عنوان

 فاطمه شیروانی  تهیه کننده

 پرستاری کارشناس  سمت 

 کمیته آموزش به بیمار تایید کننده

 9317 سال تهیه 

 منبع

 

 داخلی جشاحی تشًٍش ػَداسث -

چاج ػَم  5395آهَصؽ تِ تیواس ٍ خاًَادُ -0

 فاطوِ غفاسی، صّشا فتَکیاى

 

 

در صورت بروز عالئم فشار در قفسه 

سینه، درد قفسه سینه با انتشار درد 

به گردن، شانه و دست یک عدد قرص 

 5نیتروگلسیرین را زیر زبان گذاشته 

دقیقه صبر کنید اگر بهتر نشدید،قرص 

دقیقه باز هم  5-01دوم و اگر بعد از 

بهبود نیافتید ، قرص سوم را زیر 

زبان گذاشته و به پزشک مراجعه 

 کنید.



قلة ػکتِ قلثی ٍضعیتی اػت کِ دس آى قؼوت ّایی اص عضلِ 

اص تیي هی سًٍذ. ایي حالت دس ًتیجِ تٌگی یا اًؼذاد سگ ّای 

 تَجَد هی آیذ. ًاؿی اص هلشف چشتی ّا ٍ دخاًیات قلة

 

 عوامل زمیىه ساز سکته قلبی

 اسث -5

 چاقی -0

 فـاس خَى تاال -3

 چشتی خَى تاال -4

 هلشف ػیگاس -5

 هلشف سطین غزایی پش چشب ٍ  پش کشتَّیذسات  -6

 کن تحشکی -7

 اػتشع -8

 دیاتت -9

 عالئم سکته قلبی

دسد ؿذیذ قفؼِ ػیٌِ کِ تا ًیتشٍگلیؼیشیي تؼکیي ًوی  -5

تاصٍّا ٍ دػت ّا، فک  یاتذ. ایي دسد هوکي اػت تِ ؿاًِ ّا،

دسد هعوَال تِ كَست فـاس  پاییي ٍ ّوچٌیي هعذُ اًتـاس یاتذ.

ٍ فشٍ سفتي جؼن تیض ؿذیذ سٍی قفؼِ ػیٌِ یا تیش کـٌذُ ٍ 

  اقَ تِ ػیٌِ هی تاؿذ.هثل چ

بیماران مبتال به دیابت در صورتی که دچار سکته قلبی 

 شوود ممکه است چىدان از درد شکایت وکىىد.

 عشق ػشد ٍ صیاد، سًگ پشیذگی، تی قشاسی -0

 تَْع ٍ اػتفشاغ -3

 تٌگی ًفغ -4

 ػشگیجِ یا احؼاع ػثکی دس ػش -5

 درمان سکته قلبی:

 اقذاهات داسٍیی -9

 تا اکؼیظىدسهاى  -0

 هؼکي ّا -3

 

  ِاکثش تیواساى پغ اص ػکتِ قلثی تْثَد هی یاتٌذ ٍ ت

صًذگی طثیعی خَد تش هی گشدًذ. ٍلی سًٍذ ایي 

 ّفتِ کاهل هی ؿَد . 6-8تْثَدی تِ تذسیج ٍ طی 

 

  پس از ترخیص از بیمارستان وکات زیر را

 رعایت کىید: 

 

اص ّشگًَِ فعالیتی کِ تاعج دسد قفؼِ ػیٌِ،  -

فغ یا خؼتگی هی ؿَد، اجتٌاب ؿَد تٌگی ً

دس كَست احؼاع خؼتگی حیي اًجام فعالیت، 

 تِ اػتشاحت تپشداصیذ تا تِ قلة ؿوا فـاس ًیایذ.

 خَدداسی اص اًجام ٍسصؽ تالفاكلِ تعذ اص غزا -

 تتذسیج افضایؾ دادُ ؿَد. پیادُ سٍی سٍصاًِ  -

اص تواع تا گشها ٍ ػشهای ؿذیذ ٍ ساُ سفتي دس  -

 اسی کٌیذ.هقاتل تاد خَدد

اص تلٌذ کشدى اجؼام ػٌگیي ٍ تِ اكطالح صٍس  -

 صدى تپشّیضیذ.

 ّفتِ اص ساًٌذگی اجتٌاب کٌیذ. 3-0 -

قثل اص اًجام هقاستت تشای جلَگیشی اص حوالت  -

دس حیي ٍ پغ اص هقاستت هی تَاًیذ اص قشف 

 صیش صتاًی اػتفادُ کٌیذ.

قثل ٍ تعذ اص عول جٌؼی اص دٍؽ آب گشم یا  -

 ؿَد.ػشد اجتٌاب 

http://www.google.com/imgres?q=%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87+%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C&hl=fa&biw=1024&bih=575&tbm=isch&tbnid=2SZ8XTEvyNNdhM:&imgrefurl=http://www.pazhoheshkade.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C/&docid=z0fsDMs4Hwz2fM&imgurl=http://www.pazhoheshkade.ir/wp-content/uploads/225540_Zova262P.jpg&w=355&h=292&ei=Bnm-UurJA8SNrQfAzICoBQ&zoom=1&iact=rc&dur=875&page=1&tbnh=143&tbnw=174&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:11,s:0,i:110&tx=71&ty=96

