
 سکته قلبی چیست؟

از بین رفتن غیر قابل بازگشت قسمتی از ماهیچه  قبهک  ه     

معموال بدنبال انسداد ناگهانی یک سهررر   رننهر روهرن     

ن قطع ناگهانی جریان رون ن ا سیژن ب  آن  رونرسان قبک(

 ناحی  رخ میدهد را سکت  قببی میگویند.

 علت سکته قلبی چیست؟

ت  شهدن وهرن   رننهر    بیشترین وبت سکت ، تنگی ن یا بسه 

وبت تنگهی، تممهع غیهر عبیعهی  ربهی در       .باشد شما می

شهود ن   باشد ب  این  ربی ها پالک گفت  می دیواره ر  می

درصههد از حمههالب قببههی بههدنبال پههارگی ایههن پال ههها ن  95

تشکیل لخت  رخ میدهد.این پهارگی میتوانهد در ا هر ووامهل     

شهدید،   داربی یا ووامل رارجی ماننهد استرسههاع وهاعفی   

 ن ناگهانی، در معرض سهرما  وصبانیت، فعالیت جسمی شدید

نگرماع شدید قرار گرفتن ن مصرف مهوادع  هون  و ها ین    

 اتفا  افتد.

 
 عالئم  

مهی باشهد  ه  در    درد قفس  سهین   بارزترین والمت سکت ، 

دههد. درد   هنگام استراحت یها فعالیهت انهدک هه  رخ مهی     

ن سهوز  در   فشهار بصورب ناگهانی شرنع شده بها احسها    

. ممکهن اسهت به  ناحیه      باشد ناحی  قفس  سین  همراه می

بعضهی از   شان ،پشت یا بازنع  پ انتشهار یابهد.   فک، گردن،

دهند    مشتمل است  بیماران تر یبی از وال   را نشان می

بر: درد قفس  سین ، تهوع،اضطراب، پوست سرد ن مرعهوب ن  

       تنفس، ور  سهرد ن  رنگ پریده، افزایش ضربان قبک ن تعداد 

 بیشتر سکت  ها در صبح ن در فصول سرد رخ مهی  بی قرارع.

 .دهد

میشوند در بسیاری از افرادی که دچار تظاهرات سکته 

کنند زیرا آنچه  می       خیرتأکمک خواستن از دیگران 

 .کنند کنند اشتباه تفسیر می را حس می

 عوامل خطر سکته قلبی 

مصرف زیاد  ربی ودم  ، باال فشار رون ،سیگار شیدن  

، نرا ت، سن ، جنس مذ ر ،  دیابت ، رون  بسترنل نترل 

از جمب  ووامل مه  رطرساز سکت  قببی می  اضاف  نزن 

 باشد.

 های الزم پس از سکته قلبی مراقبت

نهد  تطبیق با سکت  قببی یک فراینهد مستمراسهت  ه  نیازم   

 بنهابراین باشد  ایماد تغییر نتعدیل در شیوه زندگی شما می

 روایت فرما ید: نکاب زیر را دقیقاًالزم است    

 فعالیت روزانه و ورزش

 جههت تهرمی     ریص،رنزهاع ابتدایی بعد از تهر ر د

فعالیتهاع فیزیکی شما داراع  ،قبک ن  اهش بار آن

باشد اما استراحت مطبهق در تخهت    محدندیت می

 شود.   نمیتوصی

  هفته  اع جههت شهرنع    6معموال یک دنره نقاهت      

 هاع عبیعی مورد نیاز است. فعالیت

      جهت انمام فعالیتهاع رنزانه  رهود برنامه  ریهزع

فعالیتها را از سبک ب  سهنگین انمهام داده ن     نید،

 استراحت داشت  باشید.  ارهایتانبین 

  مهدب فعالیهت ن سهتس تهدریماً    ابتدا ب  تدریج در 

 شدب آنها را افزایش دهید.

 مهی      باشد ن بتدریج  پیاده رنع رنزان  مفید می 

 توانید زمان ن مسافت پیاده رنع را افزایش دهید.

 زشههایی  ه  توسهض وضهالب بهزر       توانید نر می

دقیق  ن  20-30شوند را ب  مدب حداقل  میانمام 

 بار در هفت  انمام دهید. 4-3

  د را گرم  نیددقیق  رو 15قبل از نرز  حدند 

 در سرما ن گرماع شدید نرز  نکنید. 

   تنگهی نفهس یها درد    در صورب احسا  سهرگیم ،

 .قفس  سین  نرز  را متوقف  نید

     از نرزشهایی    باوث انقباض شهدید ماهیچه  هها

( شههل ن سههفت  ههردن وضههالبشههود رماننههد  مههی

 .اجتناب  نید

 لخته خون

 پالک
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 از ببند  ردن اجسام سنگین نزن روددارع  نید. 

 ت جنسیفعالی   

  پههس از بههرنز  هفتهه  6-8فعالیههت جنسههی رههود را

 از سر بگیرید. می توانیدسکت  

      بالفاصب  بعد از فعالیهت جنسهی، نوشهیدنی الکبهی

 مصرف نکنید.

 رژیم غذایی   

   از مصرف غذاهاع سرخ  ردنی ن داراع سس ههاع

مصرف تخ  مرغ،  ره، رام  .  رب روددارع  نید

وشهت قرمهز را   ن غذاهاع داراع  ربی حیهوانی ن گ 

میوه جاب ن        محدند ن در ووض از مرغ، ماهی،

 .اب تازه استفاده  نیدسبزیم

 ،شهود   پیشنهاد مهی  از سریع غذا روردن بترهیزید

قاشههق رههود را زمههین   هه  بعههد از هههر لقمهه  غههذا،

لقم  را بطور  امل بموید ن ستس دنبهاره   گذاشت ،

 قاشق را بردارید.

 بازگشت به شغل   

هفت  پس از برنز سهکت    9الی  8، داشتن والمتدر صورب ن

 ارهاع فیزیکی افرادیک   .می توانید ب  سر ار رود بازگردید

توانند بتهدریج برنامه  تمهام نقهت رهود را       سبکی دارند می

در شهرنع، بصهورب پهاره     انمام دهند اما  ارگران بهتر اسهت 

 نقت  ار  نند ن یا  ارهاع سبک را بر وهده گیرند.

 نکات مهم

    حتهی   استعمال درانیاب را بهراع همیشه   نارگذاریهد

 سعی  نید در  نار افراد سیگارع قرار نگیرید.

 در صورب نیاز نزن رود را  اهش دهید. 

  بیاموزید.استر  را رن  هاع مقابب  با سعی  نید 

       همیش  قرص نیترگبیسهرین زیرزبهانی را همهراه داشهت

صهب  از  بالفا درد قفسه  سهین ،  بهرنز  در صهورب   باشید،

 حر ت بایستید ن یک قرص را زیر زبان رهود بگذاریهد،  

دقیق  اگهر   5در صورب مو ر نبودن قرص دنم ن پس از 

مههو ر نبههود قههرص سههوم را مصههرف  نیههد ن در  ممههدداً

 .ب  مر ز درمانی مراجع   نید صورب ادام  درد سریعاً
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