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 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن دانشگاه          

 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا             

   سنکوپ)غش(             
                   

 

 مددجویان دچارسنکوپگروه هدف:

 زیر نظر واحد آموزش سالمت همگانی و بیمار 

 3131اردیبهشت 

 

 سنکوپ ایست قلبی نیست

سنکوپ یکی از سیستم خودکار  بدن است که بیمار بعد 

از افتادن به زمین سریعا به هوش می آید و بعدا فعالیت 

خود را ادامه می دهد .و بسیاری از افراد در طول عمر  

خود پدیده سنکوپ را بارها تجربه کرده اند و هنگگگام   

بروز احساسات شدید فرد باید آرامش خود را حگظگ        

کند و اقداماتی چون دراز کشیدن و نشستن ، می توان 

 از  این حمله جلوگیری کرد .

 اقدامات فوری به فردی که دچار سنکوپ شده است:

مصدوم را به پشت خوابانیده و استراحگت کگامگل       -3

 دهید.

 لباسهای تنگ را آزاد کنید . -4

 رساندن اکسیژن به بیمار . -1

در صورت نیاز ،تنظس مصنوعی و ماساژ قلگب داده     -1

 شود .

 پاهای او را باال ببرید. -0

 

ارها سنکوپ را تجربه 
 اگر ب

کرده اید . هنگام بروز 

احساسات شدید، دراز 

ده ، بنشینید و آرامش 
کشی

 خود را حظ  کنید 



1 2 3 

 به نام خدا

 سنکوپ )غش( چیست؟

سنکوپ یا غش یک حالت نیمه بیهوشی و مالیم تگر از     

شوک است ،در این حالت فرد دچار بیخبری کگوتگاه     

مدت از اطراف خود می شود و علت آن نرسیدن خون 

کافی در کوتاه مدت به مغز است در حالت سگنگکگوپ      

دستگاههای قلب و ریه فعال هستند مدت زمان سنکگوپ  

از چند ثانیه تا چند دقیقه است و بیمار به صورت خگود    

به خود هوشیاری خود را به صورت کامل به دست مگی  

آورد .قبل از ایجاد سنکوپ فرد دچگار احسگاس سگر           

گیجه، تعریق سرد ، تهوع و استظراغ می شود و یا کامگال  

به طور ناگهانی و بدون هیچ احساس قبلی سنکوپ روی 

 می دهد . 

 

 علل سنکوپ چیست؟

از علل سنکوپ می توان به شوک هیجانی مثل دیگدن    

مناظر وحشتناک شنیدن اخبار نا گوار ، ایستادن طوالنی 

مدت همراه با ازدحام جمعیت و خستگی شدید ، گرما و 

 فقدان هوای تازه اشاره کرد.

 عالئم سنکوپ چیست؟

رنگ پریدگی ، سردی ،تعریق فراوان پوسگت ،نگبگ       

ضعیف ، تنظس سطحی و تند و گشادی مردمک چشم ها 

 از نشانه های سنکوپ می باشد.

 انواع سنکوپ شامل موارد زیر است:

سنکوپ غیر قلبی معموال در افراد جوان و سالم دیده می  -3 

شود و این نوع سنکوپ خوش خیم است .در مبتالیان به این  

نوع سنکوپ ایستادن طوالنی  ، و هیجانات روانی و ا ضطراب 

و  محرک هایی از قبیل دیدن خون ، ادرار کگردن و یگا         

اجابت مزاج به صورت متنا ق  باعث کاهش ضربان قلگب ،    

 افت فشار خون و در نتیجه سنکوپ می شود .

سنکوپ قلبی مبتالیان به این نوع سنکگوپ در مگعگر          -4

عوار  خطر ناک به ویژه مرگ ناگهانی می باشد و ناشی از 

 آریتمی های قلبی است . 

مهمترین عالئمی که احتمال سنکوپ قلبی را مطرح می کنگد  

 شامل  موارد زیر است:

سابقه بیماری سرخرگی قلبی و یا عالئم آن به صورت درد  -3

 قظسه سینه یا سابقه حمله های قلبی .

 وجود نارسایی قلبی که توسط اکو قابل تشخیص است . -4

 سابقه خانوادگی مرگ ناگهانی در اقوام نزدیک . -1

 

 آیا سنکوپ خطرناک است؟

در بسیاری از مواد وقوع سنکوپ به خودی خود مسگللگه     
خطر ناکی به حساب نمی آید ،اگرچه بیمار در زمان غش 
کردن سقوط کرده و به زمین بیافتد یا سنکوپ در زمگان    
رانندگی فرد روی دهد بروز آسیب های جدی دور از     

 انتظار نخواهد بود .

 تشخیص سنکوپ:

 نوار فلب -3

 تست استرس قلبی -4

 نوار مغز -1

 اکوی قلبی -1

 آنژیوگرافی -0

 درمان سنکوپ چیست؟

درمان سنکوپ بستگی به علت آن دارد .بیمگاران دچگار      
سنکوپ باید راجع به فعالیتهای خگطگرنگاک از جگملگه          
رانندگی ، مشاغل خاص یا فعالیتهای تظریحی با پگزشگک     
خود مشاوره نمایند . درمان فوری برای بگیگشگتگر انگواع         
سنکوپ های غیر قلبی شامل خواباندن شخص به صگورت  

 افقی برای ارزیابی هوشیاری می باشد .

 درمان برای پیشگیری از وقوع مجدد سنکوپ غیر قلبی :

 آموزش-3

 تنظیم یا تجویز داروها-4

 


