
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 قلبی سکته
 

یتی است که در آن به دلیل عوضسکته ي قلبی 

تنگ شدن و یا بسته شدن یکی از رگهاي قلب، 

خون و اکسیژن به قسمتی از قلب نمی رسد و 

 .آن ناحیه در قلب دچار صدمه می شود

 
 

 :علت هاي سکته قلبی
 

 تنگ شدن ناگهانی رگهاي قلبـ 

 کم خونی شدید ـ

 مصرف بعضی مواد مثل کوکائین ـ

 

 :عوامل خطرساز
 

طی هستند که اگر وجـود داشـته باشـند،    شرای

 .احتمال بروز بیماریهاي قلبی بیشتر می شود

١

 

دوره هاي استراحت  ،به ازاء دوره هاي فعالیت

 .در نظر بگیرید
 

فعالیت هاي بدنی سنگین یـا طـوالنی مـدت     

 .انجام ندهید
 

سیگار و مصرف دخانیات را ترك نمایید و  

ــر  ــرفتن در معـ ــرار گـ ــیگار از قـ ض دود سـ

 .بپرهیزید
 

رژیم غذایی را که پزشک براي شما تجویز  

 .کرده رعایت کنید

مواد غذایی حاوي نشاسـته و کربوهیـدرات   ـ 

کـم مصـرف   ... مثل نان، برنج، سیب زمینـی و 

 .کنید
 

 تا حد امکـان از مـواد حـاوي نمـک و سـدیم     ـ 

، سس، خیارشـور  ادویه هاي نمک دار،شامل (

هــاي کنســرو  گوشــت زیتــون پــرورده، پفـک، 

ماهی کنسـرو  کالباس، آجیل،  شده، سوسیس،

، چیـپس ذرت یـا سـیب زمینـی، و انـواع      شده

 .کمتر استفاده نمایید )غذاهاي کنسرو شده
 

 .وزن خود را کم کنید ،در صورت لزوم 

٣

 

بعضی از این موارد را می توان اصـالح کـرد   

یا از بین برد و به ایـن وسـیله احتمـال وقـوع     

 .سکته قلبی را کم کرد

 :مهم ترین این عوامل عبارتند از

 مصرف تنباکو و دخانیات -1

 فشار خون باال -2

 چربی خون باال -3

سابقه خانوادگی بیماریهـاي قلبـی عروقـی     -4

 )در فامیل درجه یک(

براي مردان و بیشتر از  45بیشتر از (سن  -5

 )براي زنان 55

 چاقی و کم تحرکی -6

 )مرض قند(بیماري دیابت  -7

 

 :مراقبت از خود
 

در روزهاي اول تا جایی که می توانیـد در   

 .بستر استراحت کنید

استراحت بهتر است با گذاشتن چنـد  ن در زما

 .زیر سر خود را بلند کنید ،بالش
 

 

تنظـیم   ي روزانه خود را طـوري فعالیت ها 

 .کنید که دچار خستگی و ناراحتی نشوید

٢



 
 
 
 

                                                                     
 
 

فیبر . از فیبرهاي غذایی بیشتر استفاده کنید 

در میوه جات و سبزیجات تازه و غالت وجود 

 .دارد
 

بـــراي جلـــوگیري از زور زدن در هنگـــام  

توالت رفتن، فیبرهاي غذایی کمک کننده هستند 

و اگر با وجود مصرف فیبرها همچنان سـفتی  

مدفوع وجود داشته باشد، می توانیـد بـا نظـر    

 .وهاي ملین استفاده نماییدپزشک، از دار
 

 

فشــار خــون خــود را در حــد طبیعــی نگــه  

 .دارید

مصـرف   داروهاي خود را طبق تجویز پزشک

 .کنید
 

از سرما یا گرماي بیش از حد و قـدم زدن   

 .در برابر باد پرهیز نمایید

 

 :نکات قابل توجه خانواده بیمار
 

تا حد امکان محیط و شرایطی را فراهم کنید  

 .ام و مطمئن باشدکه آر
 

ا مختـل  از مزاحمت هایی که خواب بیمـار ر  

 .می کنند، جلوگیري نمایید

٤

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

 مرکز آموزشی درمانی شهداي عشایر

 

 مراقبت در بیماران مبتال به

 سکته قلبی
 

 
 

 فریبا همایونی: و تنظیم گردآوري

 آموزش بالینی

 87  مرداد

 

و  عوامل خطرساز بیماریهاي قلبی عروقی

 راههاي پیشگیري از آنها

 
 

 با انتخاب شیوه ي صحیح زندگی

 .کردن، همیشه سالمت باشیم 
 :منبع

 –پرســـتاري داخلـــی . ســـودارث –برونـــر 

نینـا  : مترجم. بیماریهاي قلب و عروق جراحی

 .1384تهران، انتشارات بشري، . ممیشی


