
 

 داروها
 خون هايلخته سرعت به كه داروهايي 

 ساعت 1-3 كنند )بايد در عرضمي را حل

 شوند(.  داده بروز حمله از زمان

 و داروهاي قلب نظميضد بي داروهاي 

 پايددار كدردن   ، بدراي صددري  ضد آنژين

  قلب ضربان نامنظمي

 از  جلدويرري  ضد انعقاد براي داروهاي

  خون لخته تشكرل

 يشدداد كددردن  بددراي نرترويلرسددررين 

  قلب خونرساني ها و افزايشسرخرگ

 انقباضدا   تقويت براي ديژيتال داروي 

  قلب ضربان و پايدار كردن قلب عضله

 فعاليت 
خود  روزمره ، كارهايبهبودي هنگام به ◙

 را تدريجاً از سر يررد. 

يدا   جنسدي  فعالردت  از آغاز مجدد  قبل ◙

 نمايرد.  خود مشور  با پزشك راننديي

 ، در يدك بدودن  در دسترس در صور  ◙

 كنرد.  شركت قلبي بازتواني برنامه
 
 
 
 
 
 
 

 غذايي رژيم

بايد كمتر از  )چربي چربكم غذايي رژيم

كندد( و   را تأمرن دريافتي كالري كل 02%

 نگداه  خود را در حد مطلوب وزن, پر فربر

 رژيدم  داريدد، يدك   وزن داريد. اير اضافه

 پزشدك  توسد   و تأيرد شده مناسب الغري

 بگرريد. 

 خكدد رراععكه   پزشك   به شرايط در اين

 نماييد :
 مورد اورژانس يك داريد. اين قلبي اير حمله

 ! است زنديي و تهديدكننده

 از مدوارد زيدر ر    يكدي  بهبودي هنگام اير به

 دهد: 

نشود.  خوب تجويز شده با داروهاي كه دردي

، تهدو   اسدتراحت  هنگام به سرفه,  نفس تنگي

هدا يدا سداير    از لثده  خونريزي , تب,   استفراغ

سريرجه يدا كداهش سدط     , قلب  تپش ,جاها 

   هوشراري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ردائنتخصصي و فدق تخصصي يمارستان ب

 شما  آرزوی ماست سالمتی روز افزون
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 قلبي حمله
 عضدنني  هداي سلول از مرگ است عبار 

 خدون  جريدان  يا توقف در اثر كاهش قلب

 . قلب هايسرخرگ

دهدد.  مي ر  سال 02 غالباً در افراد باالي

، امدا  تدر اسدت  شايع در مردان برماري اين

 افزايش ها نرز رو بهدر خانم بروز آن مرزان

 . است يذاشته

 عاليم
 ، سددنگرني يددا احسدداس  سددرنه درد قفسدده

 ، سددرنه در قفسدده شدددييلدده يددا  فشددرديي

و  جنداغ  بده  سدرنه  قفسده  از مران كه دردي

دو  ، بازوهدا، بدرن  ، يدردن آرواره به ياهي

 كشدد. تنگدي  نرز ترر مي كمش يا باالي كتف

 ، منگدي  ، تعريد   ، و اسدتفراغ  تهو  ، نفس

  خفگي احساس ، ضعف

 علل
 هداي سدرخرگ  يدا كامدل   نسبي شدن بسته

 يا انقبداض  ، يرفتگيخون لخته توس  قلب

  قلب شديد در ضرباهنگ عروقي يا اختنل

 خطر: دهنده افزايش عدارل

 باال بودن،  استرس ، چاقي،  سرگار كشردن 

 سط  بودن پايرن، خون بد كلسترول سط 

 فشارخون باال بودن،  خون خوب كلسترول

 هداي پدر از چربدي   غدذايي  رژيم، ديابت، 

 برمدداري وادييخددان سددابقه،  شددده اشددبا 

 بدني فعالرت نداشتن،   قلب هايسرخرگ

 زياد يا سرما  در يرماي ورزش،  كافي

 ردرد انتظار عداقب

برمار در  كردن و بستري اورژانس با درمان

 ، يو(سي)سي قلبي ويژه هايمراقبت بخش

 قلبدي  حملده  دچار اولرن كه اكثر برماراني

 يابند. اند بهبود ميخود شده

 غالباً مريبار خواهد بود.  تأخرر در درمان

داد  فرصت هفته 0-8خطر بايد  از رفع پس

 قلبدي  شود. تكرار حملده  حاصل تا بهبودي

 . است شايع امري

 احتمالي عدارض

 شوك قلب ضرباهنگ بودن نامنظم  

 دور قلب هايپرده التهاب  

 قلب احتقاني نارسايي  

 ها دور ريه در فضاي مايع شدن جمع 
 

 يا ديدواره  بطني برن ديواره شدن پاره 

  قلب خارجي

  بطن ( ديوارهزديي)بررون آنوريسم  

 تشخيص

 : اسدت شدامل   ممكن تشخرصي هايبررسي

 قلبدي يدا آنژيدويرافي    اسدكن  , نوار قلدب 

 بده  ايكدس  ها با اشدعه از رگ )عكسبرداري

هدا(،  آن درون حاجدب  ماده تزري  كمك

 قلدب  از عضله كه هاييآنزيم يررياندازه

 شود. آزاد مي خون درون به ديده آسرب

 دررانپيشگيری و

را  قلبددي از حملدده عنمتددي ايددر هريوندده

 بخواهرد.  پزشكي داريد، فوراً كمك

 كنندهحل داروهاي باشرد كه داشته توجه

مددرثر  حملدده اولردده تنهددا در سدداعا  لختدده

 خواهند بود. 

 اسدت  شده قلبي دچار حمله كه اير فردي

 كشد: نمي و نفس است هوشبي

 را تدرك  هردد و وي بخوا با فريداد كمدك  

را خبر  اورژانس  نفر بخواهرد نكنرد. از يك

 كند. 
 


