
 

برخی از .  کرونري قلبی موجب بروز حمالت قلبی در فرد می شود ، آگاهی در مورد حمله ي قلبی مهم است 

  . خفیفی همراه می باشد  حمالت قلبی ناگهانی و شدید هستند ، اما اکثر آن ها به آهستگی آغاز می شوند و با درد یا ناراحتی

که بیش از چند دقیقه به طول انجامیده یا رفع شده و دوباره 

لیل رخ می دهد که این حالت اغلب بدین د. یک حمله ي قلبی زمانی رخ می دهد که جریان خون به ناحیه اي از قلب قطع شود 

، به  نامیده می شود  پالكکه  سایر مواد، و  کلسترول

اگر پالك جدا شود و لخته ي خون تشکیل گردد جریان خون دچار انسداد شده 

قدر که هر چه . خون رسانی می شد ، می میرد بنابراین کم کم عضله ي قلبی که توسط رگ مزبور 

مدت زمان انسداد سرخرگ طوالنی باشد ، آسیب بیشتر می شود و زمانی که عضله ي قلبی بمیرد آسیب قلبی دائمی خواهد 

 

  :  تعریف بیماري

کرونري قلبی موجب بروز حمالت قلبی در فرد می شود ، آگاهی در مورد حمله ي قلبی مهم است 

حمالت قلبی ناگهانی و شدید هستند ، اما اکثر آن ها به آهستگی آغاز می شوند و با درد یا ناراحتی

  : عالئم بیماري 

  : بعضی از عالئم حمله ي قلبی 

که بیش از چند دقیقه به طول انجامیده یا رفع شده و دوباره  قفسه ي سینهاحساس ناراحتی  ، فشار ، پري یا درد در مرکز 

  .یا معده  فک،  پشت گردن،  در یک یا هردو بازواحساس درد یا ناراحتی 

  . تنگی نفس با یا بدون احساس ناراحتی در قفسه ي سینه 

  . یا سبکی سر  تهوع،  ردتعریق س

  : علت به وجود آمدن بیماري 

یک حمله ي قلبی زمانی رخ می دهد که جریان خون به ناحیه اي از قلب قطع شود 

کلسترول،  رسوب چربین کننده ي خون عضالت قلب به دلیل 

اگر پالك جدا شود و لخته ي خون تشکیل گردد جریان خون دچار انسداد شده . ، سفت تر و تنگ تر می شود 

بنابراین کم کم عضله ي قلبی که توسط رگ مزبور . و حمله ي قلبی رخ می دهد 

مدت زمان انسداد سرخرگ طوالنی باشد ، آسیب بیشتر می شود و زمانی که عضله ي قلبی بمیرد آسیب قلبی دائمی خواهد 

 

  حمله قلبی  

  زمان بستري 

تعریف بیماري – 1  

کرونري قلبی موجب بروز حمالت قلبی در فرد می شود ، آگاهی در مورد حمله ي قلبی مهم است  هايبیماري 

حمالت قلبی ناگهانی و شدید هستند ، اما اکثر آن ها به آهستگی آغاز می شوند و با درد یا ناراحتی

عالئم بیماري  – 2

بعضی از عالئم حمله ي قلبی 

احساس ناراحتی  ، فشار ، پري یا درد در مرکز 

  .برگردد

احساس درد یا ناراحتی 

تنگی نفس با یا بدون احساس ناراحتی در قفسه ي سینه 

تعریق سسایر عالئم مانند 

علت به وجود آمدن بیماري  – 3

یک حمله ي قلبی زمانی رخ می دهد که جریان خون به ناحیه اي از قلب قطع شود 

ن کننده ي خون عضالت قلب به دلیل سرخرگ هاي تامی

، سفت تر و تنگ تر می شود  خیم ترضتدریج 

و حمله ي قلبی رخ می دهد 

مدت زمان انسداد سرخرگ طوالنی باشد ، آسیب بیشتر می شود و زمانی که عضله ي قلبی بمیرد آسیب قلبی دائمی خواهد 

 .بود 

 

 

  



 

  ) عوامل قابل اصالح 

   )عوامل غیرقابل اصالح 

  . ت ، چاقی ، استرس و فشار عصبی و عدم تحرك می باشد 

بستري شده و با سیم  ویژهمراقبت هاي در زمان بروز حمله ي قلبی ، براي کنترل ضربان قلب و عملکرد قلبی شما در بخش 

هایی که برروي سینه ي شما وصل می گردد ضربان و ریتم قلب شما مانیتورینگ می گردد و بعد از منظم شدن ضربان قلب که 

  .ساعت طول می کشد در صورت صالحدید پزشک معالج ، به بخش عادي قلب انتقال می یابید 

در این بخش به علت استراحت مطلق بودن شما استحمام ممنوع می باشد ولی جهت شستشوي دست و صورت و دهان و سایر 

و نباید از تخت پایین بیایید ولی بعد از آن طبق  کامالً استراحت نموده

  .دید پزشک و وضعیت شما ، اجازه ي خروج از تخت جهت رفتن به دستشویی به شما داده می شود 

ولی بعد از آن در صورت نداشتن پروسیجر درمانی 

  : تشدید کننده ي بیماري 

  : تقسیم می شود  دو دستهعوامل تشدید کننده ي بیماري به 

عوامل قابل اصالح ( عواملی که می توانیم براي تغییر آن ها کاري انجام دهیم 

عوامل غیرقابل اصالح ( عواملی که نمی توانیم براي تغییر آن ها کاري انجام دهیم 

  : عوامل خطرزاي قابل اصالح مانند 

ت ، چاقی ، استرس و فشار عصبی و عدم تحرك می باشد سیگار کشیدن ، باال رفتن کلسترول ، باال بودن فشار خون ، دیاب

  : عوامل خطرزاي غیرقابل اصالح مانند 

  . و سن ) در مردان بیشتر است ( عوامل ارثی و ژنتیک ، جنسیت 

  : روند درمان بیماري 

در زمان بروز حمله ي قلبی ، براي کنترل ضربان قلب و عملکرد قلبی شما در بخش 

هایی که برروي سینه ي شما وصل می گردد ضربان و ریتم قلب شما مانیتورینگ می گردد و بعد از منظم شدن ضربان قلب که 

ساعت طول می کشد در صورت صالحدید پزشک معالج ، به بخش عادي قلب انتقال می یابید 

  : رعایت نکات بهداشتی و استحمام 

در این بخش به علت استراحت مطلق بودن شما استحمام ممنوع می باشد ولی جهت شستشوي دست و صورت و دهان و سایر 

  . اشته خواهد شد ذمسائل بهداشتی ، وسایل الزم در اختیار شما در تخت گ

  : سمی جسطح فعالیت 

کامالً استراحت نمودهبخش ویژه شما باید  ساعت اول بستري ، در

دید پزشک و وضعیت شما ، اجازه ي خروج از تخت جهت رفتن به دستشویی به شما داده می شود 

  : تغذیه و رژیم غذایی 

ولی بعد از آن در صورت نداشتن پروسیجر درمانی بعد از بستري شدن به دلیل نیاز به بعضی از آزمایشات باید ناشتا باشید 

 . خاص رعایت رژیم کم نمک و کم چربی توصیه می گردد 

 

تشدید کننده ي بیماري  عوامل  – 4

عوامل تشدید کننده ي بیماري به 

عواملی که می توانیم براي تغییر آن ها کاري انجام دهیم ) الف 

عواملی که نمی توانیم براي تغییر آن ها کاري انجام دهیم ) ب 

عوامل خطرزاي قابل اصالح مانند 

سیگار کشیدن ، باال رفتن کلسترول ، باال بودن فشار خون ، دیاب

عوامل خطرزاي غیرقابل اصالح مانند 

عوامل ارثی و ژنتیک ، جنسیت 

روند درمان بیماري  – 5

در زمان بروز حمله ي قلبی ، براي کنترل ضربان قلب و عملکرد قلبی شما در بخش 

هایی که برروي سینه ي شما وصل می گردد ضربان و ریتم قلب شما مانیتورینگ می گردد و بعد از منظم شدن ضربان قلب که 

ساعت طول می کشد در صورت صالحدید پزشک معالج ، به بخش عادي قلب انتقال می یابید   72تا  48حدوداً 

رعایت نکات بهداشتی و استحمام  – 6

در این بخش به علت استراحت مطلق بودن شما استحمام ممنوع می باشد ولی جهت شستشوي دست و صورت و دهان و سایر 

مسائل بهداشتی ، وسایل الزم در اختیار شما در تخت گ

سطح فعالیت  – 7

ساعت اول بستري ، در 48تا  24در 

دید پزشک و وضعیت شما ، اجازه ي خروج از تخت جهت رفتن به دستشویی به شما داده می شود  صالح

تغذیه و رژیم غذایی  – 8

بعد از بستري شدن به دلیل نیاز به بعضی از آزمایشات باید ناشتا باشید 

خاص رعایت رژیم کم نمک و کم چربی توصیه می گردد 

  



 

در خون شما می گردد که  حل شده لختهگردد که باعث 

از طریق سرنگ پمپ به شما تزریق می گردد که باید از دست زدن به تنظیمات این دستگاه 

ابتدا به می باشند که  نیترات هاهمچنین شایع ترین دارویی که براي تسکین درد هاي شما به کار می رود ، 

مصرف این داروها به علت گشاد شدن . ساعت به نوع خوراکی تبدیل می گردد 

شریان ها و ورید هاي سراسر بدن می تواند منجر به بروز عوارض جانبی مثل سرگیجه و سردرد شود که پس از مدتی بهبود می 

  . نیز استفاده می گردد  مسکن هاي تزریقی

درمان حمالت قلبی یا دارویی می باشد که در قسمت فوق به تعدادي از آنها اشاره شده است و یا درمان هاي جراحی مانند 

در طی مدتی که شما در بیمارستان بستري هستید ، انواع مختلفی از داروها به شما داده می شود که برخی براي درمان عوارض 

ترین دارویی است  که شایعآسپرین  ده هستند از جمله

که تجویز می شود که براي کاهش ایجاد لخته در خون می باشد که بهتر است بعد از خوردن غذا براي کاهش مشکالت گوارشی 

که از مهم ترین داروهایی هستند که  نیترات هاکه باعث کاهش کلسترول خون می گردد و 

  . ي بعد جهت کنترل مجدد به پزشک معالج مراجعه نمایید 

  . کلسترول و نمک استفاده کنید 

  : داروها و نحوه ي مصرف آن ها 

گردد که باعث معموالً در زمان حمالت قلبی در بخش ویژه از داروهایی استفاده می 

از طریق سرنگ پمپ به شما تزریق می گردد که باید از دست زدن به تنظیمات این دستگاه  به صورت وریدي

همچنین شایع ترین دارویی که براي تسکین درد هاي شما به کار می رود ، 

ساعت به نوع خوراکی تبدیل می گردد  48تا  24صورت تزریق با سرنگ پمپ و بعد از 

شریان ها و ورید هاي سراسر بدن می تواند منجر به بروز عوارض جانبی مثل سرگیجه و سردرد شود که پس از مدتی بهبود می 

مسکن هاي تزریقی، در صورت عدم بهبود درد از عالوه بر دو داروي فوق 

  : روش درمان 

درمان حمالت قلبی یا دارویی می باشد که در قسمت فوق به تعدادي از آنها اشاره شده است و یا درمان هاي جراحی مانند 

  .انجام آنژیوپالستی و یا جراحی عروق کرونر 

  : چگونگی مصرف دارو ها 

در طی مدتی که شما در بیمارستان بستري هستید ، انواع مختلفی از داروها به شما داده می شود که برخی براي درمان عوارض 

ده هستند از جملهحمالت قلبی می باشند و بعضی نیز براي کاهش خطر در ماه هاي آین

که تجویز می شود که براي کاهش ایجاد لخته در خون می باشد که بهتر است بعد از خوردن غذا براي کاهش مشکالت گوارشی 

که باعث کاهش کلسترول خون می گردد و ) مانند آتوروستاتین 

  . نیتروکانتین و یا )  TNG( رف نمایید ، مانند قرص زیر زبانی 

 :   

ي بعد جهت کنترل مجدد به پزشک معالج مراجعه نمایید  دو هفتهبعد از ترخیص 

  : رعایت رژیم غذایی و سایر اقدامات کنترلی 

کلسترول و نمک استفاده کنید  اشباعپایین چربی   مقادیراز یک رژیم غذایی سالم حاوي 

  .خود را بگنجانید  میوه جات و سبزیجاتدر تغذیه ي روزانه ي خود ، 

 

داروها و نحوه ي مصرف آن ها  – 9

معموالً در زمان حمالت قلبی در بخش ویژه از داروهایی استفاده می 

به صورت وریدياین داروها 

همچنین شایع ترین دارویی که براي تسکین درد هاي شما به کار می رود ، . خودداري نمایید 

صورت تزریق با سرنگ پمپ و بعد از 

شریان ها و ورید هاي سراسر بدن می تواند منجر به بروز عوارض جانبی مثل سرگیجه و سردرد شود که پس از مدتی بهبود می 

عالوه بر دو داروي فوق . یابد 

روش درمان  – 10

درمان حمالت قلبی یا دارویی می باشد که در قسمت فوق به تعدادي از آنها اشاره شده است و یا درمان هاي جراحی مانند 

انجام آنژیوپالستی و یا جراحی عروق کرونر 

  زمان ترخیص 

چگونگی مصرف دارو ها  – 1

در طی مدتی که شما در بیمارستان بستري هستید ، انواع مختلفی از داروها به شما داده می شود که برخی براي درمان عوارض 

حمالت قلبی می باشند و بعضی نیز براي کاهش خطر در ماه هاي آین

که تجویز می شود که براي کاهش ایجاد لخته در خون می باشد که بهتر است بعد از خوردن غذا براي کاهش مشکالت گوارشی 

  . مصرف گردد 

مانند آتوروستاتین (  استاتین ها

رف نمایید ، مانند قرص زیر زبانی باید مص

: زمان مراجعه  – 2

بعد از ترخیص معموالً 

رعایت رژیم غذایی و سایر اقدامات کنترلی  – 3

از یک رژیم غذایی سالم حاوي 

در تغذیه ي روزانه ي خود ، 



 

کمتري به جاي گوشت قرمز استفاده کنید ، زیرا گوشت سفید حاوي کلسترول 

  از رژیم غذایی افراد دیابتی استفاده نمایید 

  .  مدت زمان آن طوالنی نباشداست ولی بهتر است از آب ولرم استفاده نموده و 

قند و فشار  جهت کنترل بهترین راه ورزش منظم

در صورت ناراحتی در قفسه ي سینه که ممکن است به بازو ، شانه و یا فک کشیده شود ، ناراحتی هایی مثل احساس بد ، 

نکردن غذا ، ناراحتی قفسه ي سینه  همراه با عرق کردن ، تنگی نفس ، تهوع ، طپش قلب به پزشک معالج 

  : به اورژانس بیمارستان مراجعه کند 

،  عرق سرد، احساس فشار در قفسه ي سینه با انتشار به دست چپ و کتف و گردن ، 

به جاي گوشت قرمز استفاده کنید ، زیرا گوشت سفید حاوي کلسترول ) مرغ و ماهی (  گوشت هاي سفید

از رژیم غذایی افراد دیابتی استفاده نمایید ا کنترل کنید و خود ر قند خوناگر مبتال به دیابت هستید ، 

  : بهداشت و استحمام 

است ولی بهتر است از آب ولرم استفاده نموده و  بالمانعاستحمام شما 

  .سیگار نکشید و از افراد سیگاري دوري کنید 

  .وزن خود را در سطح متناسب نگه دارید 

  :  فعالیت جسمی و ورزشی

ورزش منظم. یا تمامی روزهاي هفته ورزش کنید  روزها دقیقه در بیشتر 

  : مواردي که بیمار باید به پزشک مراجعه نماید 

در صورت ناراحتی در قفسه ي سینه که ممکن است به بازو ، شانه و یا فک کشیده شود ، ناراحتی هایی مثل احساس بد ، 

نکردن غذا ، ناراحتی قفسه ي سینه  همراه با عرق کردن ، تنگی نفس ، تهوع ، طپش قلب به پزشک معالج 

به اورژانس بیمارستان مراجعه کند  یصورت اورژانسمواردي که بیمار باید به 

، احساس فشار در قفسه ي سینه با انتشار به دست چپ و کتف و گردن ،  ، تنگی نفس درد شدید

  .، سریعاً به اورژانس بیمارستان مراجعه نمایید 

) سکته ي قلبی و بیماري هاي عروق قلب 

 

گوشت هاي سفیدسعی کنید از 

اگر مبتال به دیابت هستید ، . می باشد 

بهداشت و استحمام  – 4

استحمام شما بعد از ترخیص 

سیگار نکشید و از افراد سیگاري دوري کنید 

وزن خود را در سطح متناسب نگه دارید 

فعالیت جسمی و ورزشی – 5

دقیقه در بیشتر  30دست ِ کم ، 

  . می باشد خون 

مواردي که بیمار باید به پزشک مراجعه نماید  – 6

در صورت ناراحتی در قفسه ي سینه که ممکن است به بازو ، شانه و یا فک کشیده شود ، ناراحتی هایی مثل احساس بد ، 

نکردن غذا ، ناراحتی قفسه ي سینه  همراه با عرق کردن ، تنگی نفس ، تهوع ، طپش قلب به پزشک معالج  هضمفشردگی یا 

  .مراجعه نمایید

مواردي که بیمار باید به  – 7

درد شدیددر صورت بروز 

، سریعاً به اورژانس بیمارستان مراجعه نمایید  تهوع و استفراغ
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