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ماهنامه پیشگیری و ارتقای سالمت گیرندگگدا    منبع:  

 .6531،نیمه اول بهمن ماه  53خگمت و  ، شماره 

مدیدگا       -شهرستا  صومعه سدرا نشانی تگوین کننگه :  

انتظام ، جنب پارک ابریشم ، بیمارستا  امام خمدیدندی    

 )ره(  

 36511545316شماره تماس بیمارستا  : 

 33333735611شماره تماس واحگ آموزش سالمت:

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

 فعالیت و استراحت بیمارا  قلبی :

در مورد زما  شروع ورزش و ندودوه ی       -6

آ  با پزشک خود مشورت کنیگبطدور کدلدی      

الزم است بگانیگ که پیاده روی ، شنا ، آهستده  

دویگ  و دوچرخه سواری برای شما ورزشهای 

مناسبی هستنگ.قبل از شروع و پس از پدایدا       

 دقیقه  آهسته راه برویگ. 3الی  4ورزش 

در صورتی که به هنگام ورزش دچار تنگی  -4

نفس شگیگ، بالفاصله ورزش را قطع کدرده و    

 استراحت کنیگ.

کارهای سنگین و سبک را یک در مدیدا       -5

انجام دهیگ . بین فعالیت های خود فواصدلدی    

 برای استراحت در نظر بگیریگ.

پس از صرف غذا ، ورزش و فعالیت شگیدگ   -1

 و ناگهانی انجام نگهیگ.

در هوای سرد ،گرم ، مرطوب ، آلدوده و     -3

طوفانی و همچنین در ارتفاعات ، ورزش و       

 پیاده روی نکنیگ.

    
    
     

 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خگمات بهگاشتی گیال 

     بیمارستا  امام خمینی )ره( صومعه سرا

 سکته قلبی     

 

مگدجویا  دچار بیماری های قلبی : گروه هگف 

 عروقی یا  مبتال به سکته قلبی

زیر نظر واحگ آموزش سالمت همگانی و بیمار با همکاری 

 متخصصا  قلب بیمارستا  امام خمینی )ره( صومعه سرا

 6531اردیبهشت 

 

با انجام معاینات و بررسی های 

دوره ای نزد متخصصن قلب و 

عروق از بروز سکته قلبی 



1 2 
3 

 به نام خدا

 سکته قلبی چیست ؟

سکته قلبی  )حمله قلبی( زمانی روی می دهدگ    

که یک منطقه از عضله قلب به علت نرسدیدگ    

اکسیژ  کافی به آ  مول دچار صگمه دائمدی  

یا مرگ سلولی می شود . بیشتر حمالت قلدبدی    

توسط یک لخته که یکی از رگهای قدلدب را       

مسگود می کنگ )رگهای خدوندی کده خدو           

واکسیژ  را به عضله قلب می رساننگ(ایجاد می  

 شونگ.

 علل سکته قلبی :

 سیگار  -6

 فشار خو  باال -4

چربی زیاد در رژیم غذایی و افزایش چربی  -5

 عالیم سکته قلبی :

دردقفسه سینه وپشت جناق)استخوا  وسط   -6

 سینه(.

درد در ناحیه سینه به بازو ها یا شانه وگرد  - 4 

 ،دنگا  ،فک وپشت کشیگه می شود.

دقیقه طدول   63درد به طور معمول بیش از   -5

 می کشگ .

 درد با مصرف دارو برطرف نمی شود . -1

 

 درما  سکته قلبی  :

حمله قلبی یک اورژانس پزشکی است و  -6

بستری شگ  دربخش مراقبت ویژه ی قلب 

ضروری ست وبررسی  مگاوم نوار قلب سریعا 

 آغاز شود.

بر اساس شرایط بیمار و نوع سکته قدلدبدی      -4

ممکن است از داروهای حل کننگه لختده در    

ساعت پس از شدروع درد سدیدنده          64عرض 

 استفاده شود.

داروهای ضگ انعقادی برای پیشگیدری از     -5 

 تشکیل لخته های جگیگ تجویز می شود.

اقگاماتی برای پیشگیری از سکته قلبی وبیماری 

 های عروق کرونر:

فشار خو  تا  را کنترل کنیگ.کلدسدتدرول      -6

خو  را در حگ طبیعی نگه داریگ و در صورت 

 نیاز از دارو استفاده نماییگ.

 اگر سیگاری هستیگ ، سیگار را ترک کنیگ. -4


