
سکته قلبی
یتی است که در آن به دلیـل  عوضسکته ي قلبی 

تنگ شدن و یا بسته شدن یکی از رگهاي قلب، 
خون و اکسیژن به قسمتی از قلب نمـی رسـد و   

.آن ناحیه در قلب دچار صدمه می شود

:علت هاي سکته قلبی
ـ تنگ شدن ناگهانی رگهاي قلب

ـ کم خونی شدید
ـ مصرف بعضی مواد مثل کوکائین

:عوامل خطرساز
طی هستند کـه اگـر وجـود داشـته باشـند،      شرای

.احتمال بروز بیماریهاي قلبی بیشتر می شود
١

به ازاء دوره هاي فعالیت، دوره هاي اسـتراحت  
.در نظر بگیرید

فعالیت هاي بدنی سنگین یـا طـوالنی مـدت    
.انجام ندهید

سیگار و مصرف دخانیات را تـرك نماییـد و   
.ض دود سیگار بپرهیزیداز قرار گرفتن در معر

رژیم غذایی را که پزشک براي شما تجـویز  
.کرده رعایت کنید

ـ مواد غذایی حاوي نشاسته و کربوهیدرات مثل 
.کم مصرف کنید... نان، برنج، سیب زمینی و

ـ تـا حـد امکـان از مـواد حـاوي نمـک و سـدیم        
، سـس، خیارشـور  ادویه هاي نمـک دار، شامل (

هاي کنسرو شده، گوشتزیتون پرورده،پفک،
کالباس، آجیل، مـاهی کنسـرو شـده،    سوسیس،

چیپس ذرت یا سـیب زمینـی، و انـواع غـذاهاي     
.کمتر استفاده نمایید) کنسرو شده

.وزن خود را کم کنید،در صورت لزوم

٣

بعضی از این موارد را می توان اصالح کرد یـا از  
بین برد و به ایـن وسـیله احتمـال وقـوع سـکته      

.قلبی را کم کرد
:مهم ترین این عوامل عبارتند از

مصرف تنباکو و دخانیات-1
فشار خون باال-2
چربی خون باال-3
در (سابقه خانوادگی بیماریهاي قلبی عروقی -4

)فامیل درجه یک
براي مـردان و بیشـتر از   45بیشتر از (سن -5

)براي زنان55
چاقی و کم تحرکی-6
)مرض قند(بیماري دیابت -7

:مراقبت از خود
در روزهاي اول تا جـایی کـه مـی توانیـد در     

.بستر استراحت کنید
استراحت بهتر است بـا گذاشـتن چنـد    ن در زما
.زیر سر خود را بلند کنید،بالش

تنظـیم  فعالیت هـاي روزانـه خـود را طـوري    
.کنید که دچار خستگی و ناراحتی نشوید ٢



فیبر . از فیبرهاي غذایی بیشتر استفاده کنید
در میوه جات و سبزیجات تازه و غـالت وجـود   

.دارد
براي جلوگیري از زور زدن در هنگام توالت 
رفتن، فیبرهاي غـذایی کمـک کننـده هسـتند و     
اگر بـا وجـود مصـرف فیبرهـا همچنـان سـفتی       
مدفوع وجود داشـته باشـد، مـی توانیـد بـا نظـر       

.وهاي ملین استفاده نماییدپزشک، از دار

.فشار خون خود را در حد طبیعی نگه دارید
داروهاي خود را طبـق تجـویز پزشـک مصـرف     

.کنید
از سرما یا گرماي بیش از حد و قدم زدن در 

.برابر باد پرهیز نمایید

:نکات قابل توجه خانواده بیمار
تا حد امکان محیط و شرایطی را فراهم کنیـد  

.ام و مطمئن باشدکه آر
از مزاحمت هایی که خواب بیمار را مختل می 

.کنند، جلوگیري نمایید

۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان
مرکز آموزشی درمانی شهداي عشایر

مراقبت در بیماران مبتال به

سکته قلبی

www.shohada hospital.org:سایت بیمارستان

33236401-7: شماره تلفن هاي بیمارستان

1395پاییز

و عوامل خطرساز بیماریهاي قلبی عروقی
راههاي پیشگیري از آنها

با انتخاب شیوه ي صحیح زندگی
.کردن، همیشه سالمت باشیم 

:منبع
جراحــی–پرســتاري داخلــی . ســودارث–برونــر 

. نینــا ممیشــی: متــرجم. بیماریهــاي قلــب و عــروق
.1384تهران، انتشارات بشري، 
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