
ه قلبي  فرايندي است كه در ان قسمتي از عضله قلب بعلت سكت

قطع يا كاهش جريان خون شريان قلب بطور دايمي از بين 
 65درصد افرادي كه دچار سكته قلبي مي شوند زير 40"حدودا.ميرود

سكته قلبي .سال مي باشند 40درصد انها كمتر از 5سال وحدود 
ن سرخرگ قلبي بعلت بعلت كاهش شديد يا قطع جريان خو"معموال

  .روز پيشرفته مي باشدضايعات اترواسكل

اولين عالمت سكته قلبي دردهاي جلو سينه است كه :تظاهرات باليني
سمت چپ و راست  ،اين درد به گردن.درصد بيماران وجود دارد80در 

شدت اين دردبسيار زياد . پشت و حتي فك تحتاني انتشار مي يابد 
ا درد انژين صدري با مصرف قرص زير زباني است اين درد در مقايسه ب

دقيقه  15-20نيتروگليسرين و استراحت رفع نشده و مدت ان بيشتر از 
تعريق تهوع و استفراغ و ،عاليم تنگي نفس ،به همراه درد .مي باشد

تنگي نفس يكي از عاليم شايع سكته قلبي .ضعف نيز وجود دارد
مي باشد عرق سرد بر )نيقند خو(در افراد سالمند و ديابتي  "خصوصا

سكته قلبي با درد مختصر و .پيشاني اندامها و كف دستها ايجاد مي شود
موارد سكته قلبي % 20تحمل نير بطور شايع ديده مي شود حدود  قابل

بدون درد و عاليم مي باشد كه بيشتر در افراد سالمند و ديابتي ديده 
 .مي شود 

قلب بيمار ازمايشات  نوار سكته قلبي بر اساس تغييرات:تشخيص
 .تخصصي و اكو كارديوگرافي تشخيص داده مي شود

پس از درد يك دوره  "سكته قلبي خفيف غالبا: عوارض سكته قلبي
بدون عارضه دارد بيمار بعداز استراحت و تحت نظر بودن در بيمارستان 

 2-3بتدريج بهبود يافته وپس از استراحت كردن در منزل به مدت 
اما در .م مي تواند به كار وفعاليت عادي خود برگرددهفته ديگر كم ك

در مواردي كه  "وخصوصا مواردي هم سير بيماري بصورت فوق نبوده
سكته قلبي داشته اند عوارض  "سكته وسيع باشد يا بيماراني كه فبال

 .مختلفي ايجاد مي شود

ادم -نارسايي قلبي-شايعترين اين عوارض شامل بي نظمي هاي قلبي
 .مي باشد....پارگي قلب و-نارسايي دريچه ميترال-قلبي شوك-ريوي

:

درمان ومراقبت : سکته قلبی یک وضعیت اورژانس پزشکی است که 
باید در اسرع وقت پس از رسیدن بر بالین بیمار درمان را شروع کرد 48 

ساعت اول بعد از سکته قلبی )خصوصا" 2ساعت اول ( بحرانی ترین 
زمان براي بیمار است. 

اقدامات درمانی و مراقبتی معمول براي بیمار مبتال به سکته قلبی در 
بخش سی سی یو شامل موارد زیر است   اورژانس وقبل از اعزام به

جهت دسترسی به گردش خون بیمار یک رگ باز از بیمار گرفته می 
شود تا در صورت نیاز از این طریق به بیمار دارو داده شود جهت 

تسکین درد بیمار اکسیژن و داروهاي مسکن تجویز می شود.بیمار به 
دستگاه مانیتور قلبی وصل میشود.عالیم حیاتی بیمار بطور مرتب چک 
میشود.نوار قلب از بیمار گرفته میشودو ازمایشات الزم از بیمار فرستاده 

میشود.استراحت یکی از مهمترین راههاي بهبودی عضله قلب و از 
مراقبتهاي اساسی در بیماران مبتال به سکته قلبی می باشد زیرا کار قلب 

را کاهش میدهد.وضعیت نیمه نشسته در روي تخت یا نشستن بر روي 
صندلی براي بیمار مناسبتر بوده زیرا سبب کاهش تنگی نفس و درد 

سینه میشود.بیمار معموال" در 6-8 ساعت اول پس از سکته قلبی باید 
از خوردن غذا واب خودداري نماید.

 موزشآ

از فعاليتهايي كه سبب درد سينه تنگي نفس و خشتگي ميشود-1
 .خودداري شود بين كار و فعاليت به استراحت بپردازيد

بيمار بايد فعاليت خود را بتدريج افزايش دهد هر روز راه برود و-2
 .مدت و فاصله راه رفتن را بتدريج افزايش دهد

ي كند كهدارسفتي عضالت ميشود خود از فعاليتهايي كه باعث -3
كردن اجسام سنگين بلند  ،وزنه برداريشامل ورزشهاي سنگين ،

 .ميباشد...و

.از انجام فعاليت ورزشي تا دو ساغت بعد از غذا خودداري كند-4

از مواجهه با هواي خيلي سرد و گرماي بيش از اندازه پرهيز شود و-5
مه الود از ورود به هواي .از قدم زدن در خالف جهت باد خودداري شود

 .هواي خشك بهتر از هواي شرجي است.و شرجي اجتناب شود 

وزن و فشار خون خود)صبح ناشتا"معموال(هر روز در ساعات معين -6
 .را كنترل نماييد

در صورت افزايش وزن ،وزن خود را كم نموده ودر يك برنامه-7
 .كاهش وزن شركت كنيد

.مراه داشته باشيدهدر تمام اوقات قرص نيتروگليسرين زير زباني -8

از استرس روحي و فشار عصبي اجتناب كنيد و به تفريح مناسب-9
 .بپردازيد

.از مصرف دخانيات و مشروبات الكلي خودداري كنيد-10



رژيم غذايي كم نمك كم چربي و كم كالري را رعايت كنيد روزي-11
وعده غذا بخوريد از خوردن غذاي زياد و عجله در خوردن غذا 4-3

 .دقيقه استراحت نماييد 30ز كنيد بعد از خوردن غذا حداقل پرهي

مصرف نوشيدني هاي حاوي كافيين بايد محدودشود-12

وكنترل ان ،با روز پس از شروع بيماري  5-10حمام كردن بايد -13
دستور پزشك صورت گيرد در حمام يك نفر كنارتان باشد از اب ولرم 

كار قلب و درد قلب ميشود و  استفاده كنيد زيرا اب سرد باعث افزايش
زمان حمام از .ابگرم باعث بروز حالت ضعف،سرگيجه و شوك ميشود

.دقيقه تجاوز نكند 20-15

اجازه رانندگي داريد ولي اگر رانندگي باعث خستگي  4-8از هفته -14
 .و عصبانيت ميشود بايد اجتناب كنيد

رين وسيلهبهت.ماه خودداري كنيد 6از مسافرت با هواپيما بمدت  -15
 .براي مسافرت قطار مي باشد

در صورت عدم وجود عارضه از هفته ششم ميتوانيد فعاليت جنسي-16
بدون ناراحتي دو طبقه پله زماني كه قادر باشيد"را شروع كنيد معموال

را باال و پايين برويد و يا يك تا دو كيلومترراه برويد ميتوانيد فعاليت 
زيرزباني قبل از فعاليت جنسي به مصرف قرص . جنسي را شروع كنيد

 .پيشگيري از ايجاد درد قفسه سينه كمك ميكند

 :توصيه ميشود در صورت وجود عاليم زير به پزشك مراجعه كنيد -17

دقيقه بعد از 15احساس فشار يا درد جلو سينه اي كه به مدت -1
 مصرف قرص زيرزباني نيتروگليسرين دفع نشود

تنگي نفس-2

غش يا سنكوپ-3

ضربان قلب تند يا كند-4

تورم در مچ پا يا باالتر-5

منبع: مراقبتھای پرستاری ویژه در بخشھای ICU ، ccuو 
دیالیز
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