
 

 سکته قلبی 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 50803255150تلفن: 

كرزی کِ زچبر ظکتِ هلجی ؼسُ اظت هدبز ثِ ثلٌس کرزى -11 

 کیلَگرم ًوی ثبؼس. 3اخعبم ظٌگیي ٍ ثیػ از  

هفرف كللل تٌس، چبی غلیظ، هَُْ، ًَؼیسًی ّبی کبكئیي -11

 زار را هحسٍز ًوبئیس.

ّلتِ ثؼس از ترذیصؿ هصی      8الی  4ؼرٍع كؼبلیت خٌعی -15

ثبؼس.زر ـَرت ثرٍز ػالئوی هبًٌس زرز هلعِ ظیٌصِ، تصٌصگصی        

 ًلط، تپػ هلت هی تَاًیس از هرؾ زیرزثبًی اظتلبزُ کٌیس.

هرؾ ًیترٍگلیعریي زیرزثبًی را ّویؽِ ّصوصراُ زاؼصتصِ       -16

ثبؼیس. زر ٌّگبم زرز هلجی، كؼبلیصت را هصتصَهصق ٍ هصرؾ               

ًیترٍگلیعریي زیرزثبًی را هفرف کٌیس.) هرؾ را زیرزثبى هصرار    

 3زازُ ٍ ـجر کٌیس. زر ـَرت آرام ًؽسى زرز، ایصي کصبر را          

هرتجِ ّر پٌح زهیوِ تکرار کٌیس ٍ زر ـَرت ازاهصِ زرز، ثصِ       

توبض ثگصیصریصس.     115اٍلیي هرکس زرهبًی هراخؼِ ًوبئیس یب ثب 

هرؾ زیر زثبًی زر اثر ًَر، حرارت، رطَثت ٍ گصشؼصت زهصبى      

تغییر کرزُ ٍ غیرهَثر هی ؼَز. زر ًگْساری آى زهت ًوبئیصس..    

زر ـَرت آرام ؼسى زرز، زر اٍلیي كرـت ثِ پسؼک هراخصؼصِ   

 ًوبییس.

زارٍّبی ذَز را ثِ ـَرت ذَزظراًِ هطغ، کن یصب زیصبز       -17

ًکٌیس. تَخِ زاؼتِ ثبؼیس ایي زارٍّب هرفَؾ ؼوب ٍ ثیوصبری   

 ؼوب اظت از تدَیس آى ثِ زیگراى ذَززاری کٌیس.

 سودارث-منبع :پرستاری برونر

از هفرف ظَظیط ٍ کبلجبض، ذیبرؼَر، اًَاع کٌعصرٍّصب،   -9

 کلِ پبچِ، زل ٍ هلَُ، خگر، ظط هبیًَس ذَززاری ًوبییس.

حجَثبت را زر ثرًبهِ غشایی ذَز ثگٌدصبًصیصس)هصجصل از          -11

اظتلبزُ از آًرا ذیط کٌیس ٍ یب ّوراُ ثب اظتلصبزُ از آًصْصب        

 خْت خلَگیری از ًلد ، از پَزر گلپر اظتلبزُ کٌیس..

از غشاّبی حبٍی پتبظین هبًٌس: هَز، کؽصوصػ، آلصَ،        --11

 زرزآلَ، ذرهب، اظلٌبج، گَخِ كرًگی اظتلبزُ کٌیس.

 نکات آموسشی:

اًدبم كؼبلیت ّبی هٌظن ٍرزؼی هبًصٌصس پصیصبزُ رٍی،          -1

 ًرهػ، ؼٌب، زٍچرذِ ظَاری تَـیِ هی گرزز.

از اظتؼوبل ظیگبر ٍ از هحیط ّبی آلَزُ ثِ زٍز ظصیصگصبر    -1

 پرّیس ًوبییس.

از هرار گركتي زر َّای ذیلی گرم یب ذیلی ظصرز ٍ یصب         -3

 .آلَزُ، حضَر زر ارتلبػبت ٍ رطَثت زیبز ذَززاری ًوبییس

خْت خلَگیری از یجَظت ٍ زٍرززى زر ٌّگصبم اخصبثصت      -4

 8تب   6هساج ٍ کبّػ کلعترٍل زریبكت هبیؼبت را ثِ حساهل 

لیَاى زر رٍز اكسایػ زّیس ٍ هفرف ظجسیدبت ٍ هیَُ خصبت  

 را ثیؽتر ًوبئیس.

 از تَالت كرًگی اظتلبزُ ًوبئیس.-5

رٍز ثؼس از زرهبى هی تَاًیس حوبم ًوبئیس. از حوصبم   5تب 4  -6

 کرزى ثب آة زاؽ ٍ یب آة ظرز خسا ذَززاری کٌیس.

تب چْبر ّلتِ ثؼس از ظکتِ هلجی از راًٌسگصی ذصَززاری      -7

 کٌیس. 

هبُ ذَززاری ًوصبئصیصس.     6از هعبكرت ثب َّاپیوب ثِ هست  -8

 ثْتریي ٍظیلِ ثرای هعبكرت هطبر هی ثبؼس. 

ٍػسُ ّبی غشایی را ثب حدن کن ٍ زكؼبت ثیؽتر هفصرف     -9

 کٌیس.

 ّوراُ غشا یب ؼیر اظتلبزُ ًوبییس.هرؾ آظپریي را  -11

  

  عشرت جمعیتی -مهین رمضانی تهیه کننذه:

 خانم دکترشهرزاد محسنی )متخصص قلب وعروق( ویراست علمی : 

  81اردیبهشت  -واحذآموزش سالمت

 

 

 

 

 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 50803255150تلفن: 
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 سکته قلبی چیست؟

ًرظیسى ذَى ٍ اکعیصى کبكی ثِ یک هٌطوِ از هصلصت     

ای از هلت زچبر ـسهِ زائوصی یصب      کِ ثر اثر آى، هٌطوِ

 هرگ ظلَلی ؼَز. 

 عالئم و نشانه ها:  

زرز كؽبرًسُ ، كؽبر یب ظَزغ رٍی هلعِ ظیٌِ کصِ   -1

 زهیوِ طَل ثکؽس. 11ثیػ از 

زرز ؼسیس زر گرزى ، كک، گلَ، ؼبًِ)ثیي ؼبًِ ّصب.    -1

 ٍ یب پؽت کِ هوکي اظت ثِ ثبزٍّب ًیس هٌتؽر ؼَز.

زرز هوکي اظت ثب هطغ تٌلصط، تصؼصریصن ظصرز،           -3

گیدی، تَْع، اظْبل ، اظتلصراؽ، اطصطصراة ٍ رًص            

پریسگی ّوراُ ثبؼس. ثیؽتر ظکتِ ّصب زرـصجصد ٍزر           

 كفَل ظرز رخ هی زّس.

 ظَء ّبطوِ، ظَزغ هؼسُ   -4

زر ثرذی اكراز هعي ٍ زیبثتی ظکتِ ّصبی هصلصجصی        -5

ثسٍى زرز اظت ٍ گبّی ظکتِ هلجی زر ایي اكصراز ثصِ       

 ـَرت تٌگی ًلط ًبگْبًی ثرٍز هی کٌس.

  

 روش های تشخیصی:

گركتي ؼرح حبل ٍ هؼبیٌِ كیسیکی تَظط پصسؼصک، ًصَار        

هلت، تعت ّبی آزهبیؽگبّی، ػکعجرزاری هلعِ ظصیصٌصِ،    

اکَ، اظکي هلت ٍ یب آًصیَگراكی ػرٍم هلت ثرای تؽریصؿ  

 هطؼی اظتلبزُ هی ؼَز. 

 عوامل خطزساس سکته قلبی :

ظبثوِ ذبًَازگی ٍ ارثی، ظي ٍ خٌط)هرزاى ثیػ از زًصبى     

زچبر ثیوبری ّبی هلجی هی ؼًَس.، کن تحرکصی، زیصبثصت،       

ظیگبر کؽیسى، چبهی، اظترض ٍ اططراة، هفرف ثرذی از 

زارٍّب ٍ هَاز هبًٌس کبكئیي، ػلًَت لثِ ٍ ثْساؼت ثس زّبى 

ٍ زًساى، هفرف ذیلی زیبز هصرؾ ّصبی طصس ثصبرزاری،           

 پرکبری تیرٍئیس.

 درمان:

زر طی هست ثعتری زارٍّبی الزم ثرای ؼوب تدَیصس هصی     

ؼَز. ثؼس از ترذیؿ ًیس زارٍّبی طرٍری ثرای ؼوب تدَیس  

هی ؼَز. گبّی اٍهصبت هصوصکصي اظصت آًصصیصَگصراكصی،                 

 آًصیَپالظتی ٍ خراحی هلت ثبز تَـیِ ؼَز.

 رژیم غذایی:

 هفرف ًوک را هحسٍز کٌیس.-1

 

از گَؼت ظلیس) هبّی،هیگَ،هرؽ. اظتلبزُ کٌیس.  -2

هفرف گَؼت هرهس را هحسٍز کٌیس،) از گَؼت هرهس 

 ثسٍى چرثی اظتلبزُ کٌیس.. 

 از ذَرزى رٍغي ّبی خبهس خسا ذَززاری ًوبییس.-3

خْت کبّػ یب تٌظین هٌس ذَى، َّیچ ٍ کركط -4

 هفرف ًوبییس.

غشا را ثِ ـَرت آة پس یب ثربر پس اظتلبزُ کٌیس ٍ زر -5

ـَرت ظرخ کرزى غشا، از رٍغي ّبی ظرخ کرزًی 

اظتلبزُ ًوبییس) از رٍغي ّبیی هثل رٍغي کٌدس، رٍغي 

هبّی، رٍغي زیتَى، رٍغي زاًِ اًگَر ٍ کبًَال اظتلبزُ 

 ًوبییس.. 

تَت كرًگی، توؽک، ٌّسٍاًِ، اًبر، گَخِ كرًگی، -6

كللل زلوِ ای هرهس، اًگَر هرهس، چغٌسر، آة چغٌسر، 

آلجبلَ، گیالض را ثْتر اظت زر رشین غشایی ذَز 

 ثگٌدبًیس. 

ظجسی ٍاًَاع هغسّب) ثبزام، پعتِ، كٌسم، گرزٍ ٍ ....، -7

لجٌیبت کن چرة، غالت ظجَض زار، هفرف هبیؼبت 

حجِ زر رٍز. ٍ پیبز را زر 3ذفَـب آة، ظیر)حساکثر 

 رشین غشایی ذَز ثگٌدبًیس. 

از ذَرزى ؼیریٌی ٍ ًَؼیسًی ّبی حبٍی هٌس ٍ -8

 ًَؼبثِ ّب ٍ زٍؽ ّبی گبززار پرّیس ًوبییس. 

 

 


