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کاهش مصرف نمک و اجتناب از مصرف غذاهایی -3
 که شور تهیه می شوند.

 افزایش فعالیت بدنی ورزش منظم.  -4

مصرف بموقع داروهایی تجویز شده توسط پزشک و  -5
 خودداری از مصرف خودسرانه دارو 

 گزارش عوارض جانبی دارو به پزشک .-6

 پیشگیری 

وزنتان را کنترل کنید اگر اضافه وزن دارید رژیم   -
بگیرید کم کردن حتی یک کیلوگرم از وزنتان هم مفید 

 است. 

 کاهش استرس  -

 دقیقه در روز ورزش کنید.  33-

 از مصرف مشروبات الکلی بپرهیزید. -

مصرف روزانه نمک را کم کنید و از رژیم غذایی   -
حاوی میوه و سبزیجات، لبنیات کم چرب و غذاهای 
حاوی پتاسیم نظیر دانه های سبوس دار و خشکبار استفاده 

 .کنید

 

    
   
      

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن     
   بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا      

                  حمله قلبی            
 

 مددجویان  قلبیگروه هدف:

زیر نظر واحد آموزش سالمت با همکاری متخصصان 

 قلب بیمارستان امام خمبنی )ره( شهرستان صومعه سرا

 8331خرداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهنامه پیشگیری و ارتقای سالمت گیرندگان خدمت و جامعه ، منبع:

 8336، نیمه اول بهمن ماه  35شماره 

میدان انتظام ، —شهرستان صومعه سرانشانی تدوین کننده : 

 جنب پارک ابریشم ، بیمارستان امام خمینی )ره( 

 38344343348شماره تماس : 

 :سایت بیمارستان

http://www.gums.ac.ir/imamh 

 

پیشگیری از مشکالت قلبی با داشتن فعالیییت و 

 تحرک، نکشیدن سیگار، تغذیه مناسب 



1 2 3 

 به نام خدا

 حمله قلبی چیست؟

عامل مرگ و میر در ایران است.   حمله قلبی اولین 
برخی از حمالت قلبی ، ناگهانی و شدید هستند اما 
اکثر آنها به آهستگی آغاز می شوند و با درد و یا 

 ناراحتی خفیف همراه می باشند .

 عالیم حمله قلبی چیست؟ 

احساس فشار ، پری یا درد مرکز قفسه سینه که بیش *
از چند دقیقه بطول انجامیده یا رفع شده و دوباره بر 

 می گردد. 

احساس درد یا ناراحتی، در یک یا هر دو بازو،   -8
 پشت گردن ، فک یا معده .

 تنگی نفس  -4

 سایر عالیم : تعریق سرد ، تهوع ، سبکی سر  -3 

 چه چیز سبب حمله قلبی می شود ؟

یک حمله قلبی زمانی رخ می دهد که جریان خون به 

ناحیه ای از قلب قطع می شود. این حالت اغلب بدین 

دلیل رخمی دهد که سرخرگهای تامین کننده خون 

عضالت قلب به دلیل رسوب چربی ، کلسترول و سایر 

مواد که پالک نامیده می شود ، بتدریج ضخیم تر 

سخت تر و تنگ تر می شود.اگر پالک جدا شود و 

لخته خون تشکیل گردد جریان خون دچار انسداد شده 

و حمله قلبی رخ می دهد. بنابراین کم کم عضله قلبی 

که توسط رگ مزبور خون رسانی می شود ، می میرد . 

هر چه که مدت زمان انسداد سرخرگ طوالنی تر 

 باشد، آسیب بیشتر می شود. 

 چگونه می توان از حمله قلبی پیشگیری کرد؟ 

 دوری کنید.  سیگار نکشید و از افراد سیگاری ، -8

 در صورت باال بودن فشار خونتان، آن را درمان کنید.-4

از یک رژیم سالم حاوی مقادیر پایین چربی اشباع ،  -3
 چربی ترانس ، کلسترول و نمک استفاده کنید.

 

دقیقه در تمامی روزهای هفته ورزش  33دست کم    -4
 کنید. 

اگر مبتال به دیابت هستید، قند خون خود ار درمان   -5
 کنید.

 داروهای خود را طبق دستور پزشک مصرف کنید.  -6

 اگر مشکوک به حمله قلبی بودم چه کار کنم ؟ 

دقیقه برای کمک منتظر نمانید. و سریعاً با  5بیشتر از 
یا اورژانس تماس بگیرید. بیشتر از نیمی از  885شماره  

افرادی که حمله قلبی دارند بیشتر از دو ساعت جهت 
رسیدن کمک منتظر می مانند. بعضی از افراد از 
درخواست کمک از افراد دیگر خجالت می کشند و 
همچنین از گفتن این عالئم به دکتر می ترسند. اگر شما یا 
کسی که نزدیک شماست نشانه هایی از حمالت قلبی را 

 تماس بگیرید.  885دارد فوراً با 

 چطور می توان بیشتر یاد گرفت؟

با دکتر، پرستار یا دیگر متخصصان صحبت کنید. اگر شما 
اید  مبتال به بیماری قلبی هستید یا سکته مغزی داشته

اعضای خانواده شما نیز ممکن است ریسک باالیی از 
خطر را داشته باشند. خیلی مهم است که آنها تغییراتی در 

 پایین آوردن ریسک خطر موجود ایجاد کنند . 

برای اینکه بیشتر در مورد بیماری قلبی و سکته مغزی یاد 
 بگیرید به سایت ها معتبر مراجعه کنید. 


