سکته قلبی چیست؟

تػٛرت ٘اٌٟا٘ی ضزٚع ضذ ٜتا احساس فطار

اس تیٗ رفتٗ غیز لاتُ تاسٌطت لسٕتی اس ٔاٞیچ ٝلّة وٝ

٘احی ٝلفس ٝسیٕٞ ٝٙزأ ٜی تاضذٕٔ .ىٗ است ت٘ ٝاحیٝ

ٔعٕٛال تذ٘ثاَ ا٘سذاد ٘اٌٟا٘ی یه سزخزي وز٘ٚز (عزٚق

ٌزدٖ ،فه ،ضا٘،ٝپطت یا تاسٚی چپ ا٘تطار یاتذ .تعضی اس

لّة  ٚواٞص تار آٖ ،فعاِیتٟای فیشیىی ضٕا دارای

خ٘ٛزساٖ لّة)  ٚلطع ٘اٌٟا٘ی جزیاٖ خ ٚ ٖٛاوسیژٖ ت ٝآٖ

تیٕاراٖ تزویثی اس عالئٓ را ٘طاٖ ٔی دٙٞذ ؤ ٝطتُٕ است

ٔحذٚدیت ٔی تاضذ أا استزاحت ٔطّك در تخت

٘احی ٝرخ ٔیذٞذ را سىت ٝلّثی ٔیٍٛیٙذ.

تز :درد لفس ٝسی ،ٝٙتٟٛع،اضطزاب ،پٛست سزد ٔ ٚزطٛب ٚ

تٛغیٕ٘ ٝی ضٛد.

علت سکته قلبی چیست؟
تیطتزیٗ عّت سىت ،ٝتٍٙی  ٚیا تست ٝضذٖ عزٚق وز٘ٚز
ضٕا ٔی تاضذ .عّت تٍٙی ،تجٕع غیز طثیعی چزتی در

 ٚسٛسش در

رً٘ پزیذ ،ٜافشایص ضزتاٖ لّة  ٚتعذاد تٙفس ،عزق سزد ٚ
تی لزاری .تیطتز سىتٞ ٝا در غثح  ٚدر فػ َٛسزد رخ ٔی
دٞذ.

فعالیت ريساوٍ ي يرسش
 در رٚسٞای اتتذایی تعذ اس تزخیع ،جٟت تزٔیٓ

ٔ عٕٛال یه دٚر٘ ٜماٞت ٞ 6فت ٝای جٟت ضزٚع
فعاِیت ٞای طثیعی ٔٛرد ٘یاس است.
 جٟت ا٘جاْ فعاِیتٟای رٚسا٘ ٝخٛد تز٘أ ٝریشی

دیٛار ٜري ٔی تاضذ ت ٝایٗ چزتی ٞا پالن ٌفتٔ ٝی ضٛد ٚ

بسیاری اس افزادی کٍ دچار تظاَزات سکتٍ میشًوذ در

وٙیذ ،فعاِیتٟا را اس سثه ت ٝسٍٙیٗ ا٘جاْ دادٚ ٜ

 95درغذ اس حٕالت لّثی تذ٘ثاَ پارٌی ایٗ پالوٟا ٚ

کمک خًاسته اس دیگزان تأخیز می کىىذ سیزا آوچٍ را

تیٗ وارٞایتاٖ استزاحت داضت ٝتاضیذ.

تطىیُ ِخت ٝرخ ٔیذٞذ.ایٗ پارٌی ٔیتٛا٘ذ در اثز عٛأُ

حس می کىىذ اشتباٌ تفسیز می کىىذ.

داخّی یا عٛأُ خارجی ٔا٘ٙذ استزسٟای عاطفی ضذیذ،
عػثا٘یت ،فعاِیت جسٕی ضذیذ ٘ ٚاٌٟا٘ی ،در ٔعزؼ سزٔا
ٌٚزٔای ضذیذ لزار ٌزفتٗ ٔ ٚػزف ٔٛادی چ ٖٛوٛوائیٗ
اتفاق افتذ.
لخته خون

عواهل خطر سکته قلبی
وطیذٖ سیٍار  ،فطار خ ٖٛتاالٔ ،ػزف سیاد چزتی عذْ
وٙتزَ وّستز َٚخ ،ٖٛدیاتت  ،جٙس ٔذوز ،سٗٚ ،راثت،
اضافٚ ٝسٖ اس جّٕ ٝعٛأُ ٔ ٟٓخطزساس سىت ٝلّثی ٔی
تاضذ.
هراقبت های الزم پس از سکته قلبی

پالک

عالئن
تارستزیٗ عالٔت سىت ،ٝدرد لفس ٝسیٔ ٝٙی تاضذ و ٝدر
ٍٙٞاْ استزاحت یا فعاِیت ا٘ذن  ٓٞرخ ٔی دٞذ .درد

تطثیك تا سىت ٝلّثی یه فزایٙذ ٔستٕزاست و٘ ٝیاسٔٙذ
ایجاد تغییز ٚتعذیُ در ضی ٜٛس٘ذٌی ضٕا ٔی تاضذ تٙاتزایٗ
السْ است و٘ ٝىات سیز را دلیماً رعایت فزٔائیذ:

 در اتتذا ت ٝتذریج ٔذت فعاِیت  ٚسپس تذریجاً
ضذت آٟ٘ا را افشایص دٞیذ.
 پیاد ٜرٚی رٚسا٘ٔ ٝفیذ ٔی تاضذ  ٚتتذریج

ٔی

تٛا٘یذ سٔاٖ ٔ ٚسافت پیاد ٜرٚی را افشایص دٞیذ.
ٔ ی تٛا٘یذ ٚرسضٟایی و ٝتٛسط عضالت تشري
ا٘جاْ ٔی ض٘ٛذ را تٔ ٝذت حذالُ  20-30دلیمٚ ٝ
 3-4تار در ٞفت ٝا٘جاْ دٞیذ.
 لثُ اس ٚرسش حذٚد  15دلیم ٝخٛد را ٌزْ وٙیذ
 در سزٔا ٌ ٚزٔای ضذیذ ٚرسش ٘ىٙیذ.
 در غٛرت احساس سزٌیج ،ٝتٍٙی ٘فس یا درد
لفس ٝسیٚ ٝٙرسش را ٔتٛلف وٙیذ.

 اس ٚرسضٟایی و ٝتاعث ا٘مثاؼ ضذیذ ٔاٞیچٞ ٝا

ا٘جاْ دٙٞذ أا وارٌزاٖ تٟتز است در ضزٚع ،تػٛرت پارٜ

ٔی ضٛد (ٔا٘ٙذ ضُ  ٚسفت وزدٖ عضالت)

ٚلت وار وٙٙذ  ٚیا وارٞای سثه را تز عٟذٌ ٜیز٘ذ.

اجتٙاب وٙیذ.

نکات ههن

 اس تّٙذ وزدٖ اجساْ سٍٙیٗ ٚسٖ خٛدداری وٙیذ.
فعالیت جىسی
 فعاِیت جٙسی خٛد را

 استعٕاَ دخا٘یات را تزای ٕٞیط ٝوٙارٌذاریذ حتی
سعی وٙیذ در وٙار افزاد سیٍاری لزار ٍ٘یزیذ.

ٞ 6-8فت ٝپس اس تزٚس

سىتٔ ٝی تٛا٘یذ اس سز تٍیزیذ.
 تالفاغّ ٝتعذ اس فعاِیت جٙسیٛ٘ ،ضیذ٘ی اِىّی
ٔػزف ٘ىٙیذ.
رصیم غذایی
 اس ٔػزف غذاٞای سزخ وزد٘ی  ٚدارای سس ٞای
چزب خٛدداری وٙیذٔ .ػزف تخٓ ٔزغ ،وز ،ٜخأٝ
 ٚغذاٞای دارای چزتی حیٛا٘ی ٌٛ ٚضت لزٔش را
ٔحذٚد  ٚدر عٛؼ اس ٔزغٔ ،اٞیٔ ،ی ٜٛجات ٚ

 در غٛرت ٘یاس ٚسٖ خٛد را واٞص دٞیذ.
 سعی وٙیذ رٚش ٞای ٔماتّ ٝتا استزس را تیأٛسیذ.
ٕٞ یط ٝلزظ ٘یتزٌّیسزیٗ سیزستا٘ی را ٕٞزا ٜداضتٝ

لاضك را تزداریذ.
باسگشت بٍ شغل
در غٛرت ٘ذاضتٗ عالٔت 8 ،اِی ٞ 9فت ٝپس اس تزٚس سىتٝ
ٔی تٛا٘یذ ت ٝسزوار خٛد تاسٌزدیذ .افزادیى ٝوارٞای فیشیىی
سثىی دار٘ذ ٔی تٛا٘ٙذ تتذریج تز٘أ ٝتٕاْ ٚلت خٛد را

سکته قلبی و هراقبت های پس از آن

حزوت تایستیذ  ٚیه لزظ را سیز ستاٖ خٛد تٍذاریذ،
در غٛرت ٔٛثز ٘ثٛدٖ لزظ د ٚ ْٚپس اس  5دلیم ٝاٌز
ٔجذداً ٔٛثز ٘ثٛد لزظ س ْٛرا ٔػزف وٙیذ  ٚدر
غٛرت ادأ ٝدرد سزیعاً تٔ ٝزوش درٔا٘ی یا سزیعا تا 115
تٕاس ٌزفتٔ ٝزاجع ٝوٙیذ.
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 اس سزیع غذا خٛردٖ تپزٞیشیذ ،پیطٟٙاد ٔی ضٛد
ٌذاضتِ ،ٝمٕ ٝرا تطٛر وأُ تجٛیذ  ٚسپس دٚتارٜ

واحد آموزش ضمن خدمت

تاضیذ ،در غٛرت تزٚس درد لفس ٝسی ،ٝٙتالفاغّ ٝاس

سثشیجات تاس ٜاستفاد ٜوٙیذ.
و ٝتعذ اس ٞز ِمٕ ٝغذا ،لاضك خٛد را سٔیٗ

مركسآموزشي درماني نمازي
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