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سکته قلبی وضعیتی است که در آن تعریف : 

قسمتهایی از عضله قلب از بین می رود . این حالت 
   در نتیجه تنگی یا انسداد رگ هاي قلب به وجود 

 می آید .

 با چه عالئمی همراه است ؟

درد ناگهانی و معموال در قسمت پایین استخوان  .1
جناغ و باالي شکم ـ درد سکته قلبی سنگین و 
فشار دهنده است و امکان دارد به شانه ها و 
بازوي چپ و در مواردي به فک و گردن انتشار 
پیدا کند ـ خود به خود شروع و چند ساعت تا 
چند روز ادامه و با استراحت یا نیتروگلیسرین 

 نمی شود ـ برطرف 

 نبض سریع ، نامنظم ، ضعیف یا حتی غیرلمس  .2

 تنگی نفس  .3

 رنگ پریدگی  .4

 عرق سرد  .5

 سرگیجه یا احساس سبکی سر .6

 تهوع و استفراغ  .7

 

 
 لبی چگونه درمان می شود ؟ سکته ق

 اقدامات دارویی .1
 درمان با اکسیژن .2
 مسکن ها .3

 سکته قلبی چگونه تشخیص داده می شود ؟

 بر اساس تغییرات نوار قلب بیمار  .1
 آزمایشات تخصصی  .2
 اکوکاردیوگرافی .3

 چه مواردي را باید رعایت کرد ؟

 هفته از رانندگی اجتناب کنید . 2-3 .1
 بار غذا بخورید . 4-3روزي  .2
نرم کننده هاي مدفوع براي جلوگیري از زور  از .3

 زدن در هنگام اجابت مزاج استفاده کنید .

از انجام فعالیت هایی که باعث درد قفسه سینه ، . 4

تنگی نفس یا خستگی بی مورد می شود خودداري 

 کنید .

به استراحت بپردازید ، کمی . بین کار و فعالیت 5

 خستگی طبیعی است .

. مصرف نوشیدنی هاي حاوي کافئین را محدود 6

 . کنید

. به نوعی تفریح مناسب بپردازید که فشار عصبی را 7

 کاهش دهد .

 . از مصرف سیگار و الکل جدا پرهیز کنید .8

. از ورزش بالفاصله بعد از مصرف غذا خودداري 9

 کنید .

از روغن ماهی ، زیتون ، ذرت و کنجد که ارزش  10

 غذایی زیادي دارند استفاده نمائید .

 

 

۲ ۳ ۱ 



 
. براي طعم دادن به غذا به جاي نمک از آبلیمو یا 11 

 سرکه ، میوه و سبزیجات معطر استفاده نمائید .

. قرص زیرزبانی را همیشه همراه خود داشته باشید 12

سینه و یا قبل از انجام و در مواقع درد قفسه 

فعالیتهایی که باعث ایجاد درد می شود از آن استفاده 

 کنید .

. استفاده از غذاهایی مانند سویا ، کلم ، لوبیا سبز  13

و قرمز ، نان گندم ، برنج سبوس دار ، جو ، سیب و 

 گالبی می تواند در کاهش کلسترول مؤثر می باشد .

 

بیمار مبتال به دیابت در « 

صورتی که دچار سکته قلبی 

شود ممکن است چندان از 

 » . درد شکایت نکند 
 
 

 
و  CCU در بخش پرستاري ویژه هايکتاب مراقبت منبع :

ICU  1392ـ سال  سلیمانی دکترو دیالیز ـ  دکتر عسکري و 

 

 

 

 

 
 و خدمات بهداشتی درمانی سمنان دانشگاه علوم پزشکی

 در رابطه با : به بیمارانپمفلت آموزشی 

 سکته قلبی

 
 فاطمه ناساريتهیه کننده : 

  کارشناس هوشبري

 1398 پاییز

 

۴ ۵ 

و  02334222234در صورت داشتن سؤال با 
   واحد گرمسار معتمدي بیمارستان  02334220105

ccu . تماس بگیرید 
 


