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  قلب چیست و در بدن چگونه کار می کند؟ 

سینه قرار دارد و بطور  دره عضالنی است که یک تلمب قلب
قلب بطور شبانه . مداوم در حال کار کردن و تلمبه زدن است

در حدود قلب . کند را به سرتاسر بدن تلمبه می خون روزي
 .زند بار در روز ضربان می 100000

اي عضالنی تقریبا در  این عضو مخروطی شکل بصورت کیسه
قرار ) مایل به جلو و طرف چپکمی مت(وسط فضاي قفسه سینه 

  .دارد
و  براي انجام دادن این وظیفه مهم نیاز به تغذیه خود قلب
به وسیله چند سرخرگ بسیار نازك  دارد و این عمل خونرسانی

  .می شود انجامکه به دیواره قلب چسبیده اند 
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  چرا دچار سکته ي قلبی می شویم؟
یکی از  ننده قلب،تغذیه ک آترواسکلروز یا تصلب شرایین

آترواسکلروز  .باشد حمله ها و سکته هاي قلبی می  ترین علل اصلی
 20یک پدیده مزمن و پیشرونده با سیر آهسته با شروع از حوالی 

در اوایل، شروع و پیشرفت آترواسکلروز کامال  .باشد می  سالگی
درصد قطر رگ  60بدون عالمت بوده و تا وقتی حداقل حدود 

است معموال بیمار عالئم بالینی حتی حین مسدود نشده 
با افزایش درصد انسداد بتدریج . هاي متوسط تا شدید ندارد فعالیت

هاي شدید ظاهر شده و در صورت عدم درمان  عالئم درفعالیت
  .بتدریج عالئم بیمار با سطح فعالیت کمتر ایجاد خواهد شد

با حتی (نده با توجه به ماهیت پایدار آن و سیر تدریجی افزایش یاب
، )هاي دارویی و تغییر روش زندگی سیر کاهش یابنده با درمان

اما . کند معموال مشکل عمده و ناگهانی در زندگی ایجاد نمی
ین ترس پزشکان از این شرایط، احتمال پاره شدن این  بیشتر

  .باشد پالك ها و تشکیل ترومبوس در اطراف پالك پاره شده می
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سکته . ا علت اصلی ایجاد سکته قلبی استپاره شدن این پالك ه
قسمتی از    قلبی یا انفارکتوس میوکارد عبارت است از صدمه به

رگهاي تغذیه (که بعلت انسداد در رگهاي کرونري ، عضله قلب
و از بین رفتن جریان خون در آن قسمت اتفاق  )کننده عضله قلب

ژن رگ کرونري جریان خون و اکسی  لخته درونوجود  .می افتد
که سبب مرگ سلولهاي  رسانی به عضله قلبی را مختل می کند،

ماهیچه قلبی آسیب دیده توانایی خود  .قلبی در آن ناحیه می شود
و عضله قلبی باقیمانده براي  براي انقباض از دست می دهد،
سکته قلبی . عمل خواهد شد جبران منطقه آسیب دیده وارد

با قبال  ري که معموالوقتی اتفاق می افتد که یک شریان کرون
  .باریک شده بود، به طور کامل مسدود گردد آترواسکلروز
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  سکته قلبی چه عالیمی ایجاد می کند؟
یک عالمت عمدة ) استخوان وسط سینه(درد پشت جناق سینه 

حملۀ قلبی است که ممکن است دو دقیقه یا بیشتر طول بکشد 
یماران دیابتی بخصوص در افراد مسن و ب، ولی در بسیاري افراد

  .وجود نداشته باشد درد ممکن است ناچیز باشد یا حتی اصال
شکم یا  گردن، فک، به بازوها یا شانه، هاغلب درد از ناحیه سین

گاهی اوقات درد تنها در یکی از این نواحی  .پشت انتشار می یابد
درد ممکن است شدید و زیاد یا خفیف و . احساس می شود

 :دصورتهاي زیر احساس می شو درد به .نامشخص باشد
 .فشار و سنگینی در قفسه سینه و احساس درد در معده -1
  .درد شدید در دست -2
 .تهوع، استفراغ یا تعریق سرد می تواند با درد همراه باشد -3
  و غش کردن   اضطراب -4
  

  



سکته ي قلبیکتابچه آموزشی      

7 
دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران               سحر محمدي           

  :عوامل خطرساز
  

 از مهمترین عومل خطر سکته قلبی عبارتند: 
 سیگار -1
 االفشار خون ب -2
 چربی زیاد رژیم غذایی -3
 کنترل نامناسب کلسترول خون -4
 بیماري قند خون -5
 )سکته قلبی در مردان بیشتر است( جنس مذکر -6
 .سن، احتمال سکته قلبی با افزایش سن بیشتر می شود -7
 وراثت -8
 اضافه وزن -9
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  :درمان سکته قلبی

 رد( ختهمثل استفاده از حل کننده هاي ل :درمان دارویی 
، ضد درد ها، رقیق کننده هاي خون، )يرامیب هیلوا لحارم

داروهاي کاهنده فشار خون، دارو هاي کاهنده ضربان قلب، 
  ...ادرارآور ها، داروهاي ضد چربی و 

 بلق  قورع آنژیوپالستی اورژانس :جراحی و سایر اقدامات 
 .مسدود الزم باشد یبلقممکن است براي باز کردن شریانهاي 
 هتخل هدننک لح يوراداین روش درمانی را می توان بجاي 

نباید  هتخل هدننک لحیا در بیمارانی که داروهاي  استفاده کرد؛
 )رنف( وسیله اي بنام استنت .ممکن است بکار رود  استفاده شوند

این امر  .اغلب حین آنژیوپالستی داخل شریان گذاشته می شود
براي اطمینان بیشتر است که شریان کرونري تازه باز شدة بعد از 

پس عروق کرونري بصورت  پیوند باي .بماندجراحی همچنان باز 
  .اورژانس ممکن است در برخی بیماران نیاز باشد
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  ورزش و فعالیت بعد از سکته قلبی چه طور باید باشد؟
پس از ترخیص از بیمارستان باید به تدریج و به آهستگی فعالیت 

  .دیهایش را از سر بگیر
 ي به قلب وارد می کند از انجام فعالیت هایی که فشار زیاد

زور زدن هنگام اجابت مزاج، کشیدن یا بلند کردن اجسام : مثل
  .سنگین خودداري کنید

  هفته از رانندگی اجتناب  3تا  2بسته به شدت سکته قلبی
  .کند، زیرا رانندگی باعث استرس و سفتی عضالت می شود

  باید ساعات کاري خود را کوتاهجهت برگشتن به کار باید ابتدا 
  .کنید

  در هنگام صبح، فعالیت ها را به آرامی انجام دهید و براي انجام
  .دادن کارها عجله نکنید

  در برنامه ریزي کارهاي روزمره، کارهاي سبک و سنگین را به
صورت متناوب انجام دهید و بین فعالیت ها دوره هاي مکرر 

 .استراحت داشته باشید
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 ته دویدن، شنا و روي، آهس هپیاد: به تدریج ورزش هایی مثل

این . دوچرخه سواري را می توان به صورت روزانه انجام داد
  .حرکات موزون و تکراري بهترین نوع ورزش هستند

  تا  2بهتر است قبل از شروع ورزش و پیش از پایان آن به مدت
  .دقیقه آهسته راه بروید 5

 در حین ورزش، نبض خود را کنترل کنید . 

  رزشی را تحت نظر پزشک انجام وشروع و پیشرفت برنامه هاي
 .دهید

  دین چندقیقه یا بیشتر  30فعالیت هاي توصیه شده را به مدت
 .روز هفته انجام دهید

 يور هدایپ ،یبلق ي هتکس اب نارامیب يارب اه شزرو نیرتهب، 
  .تسا يراوس هخرچود و انش
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  چگونه می توانم فعالیت جنسی خود را از سر بگیرم؟
هفته پس از ترخیص می تواند  8تا  4بسته به شرایط بیمار، 

  .فعالیت جنسی خود را از سر بگیرد
ت جنسی به اندازه باال رفتن از دو ردیف پلکان به قلب فشار مقارب

براي کم کردن فشار روي قلب، وضعیتی را انتخاب کنید . می آورد
که تنفس را محدود نکند و از انجام مقاربت پس از خوردن وعده 
غذایی سنگین، درهنگام خستگی و استرس عاطفی خودداري 

   .کنید
یري از حمالت درد حین و پس از قبل از انجام مقاربت براي جلوگ

  .مقاربت، می توانید از قرص نیتروگلیسرین استفاده کنید
به طور طبیعی در حین مقاربت تعداد نبض و تنفس افزایش می 

  .دقیقه به سطح طبیعی برگردد 15یابد ولی باید در عرض 
فعالیت جنسی در صورتی که با استرس همراه باشد می تواند به 

بنابراین مقاربت را در زمان مناسب، بعد از . کندقلب فشار وارد 
استراحت کافی، یا داشتن یم خواب شبانه خوب انجام دهید و بعد 

  . از آن نیز استراحت کنید
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  :در سکته قلبیمحدودیت غذایی 
 چه غذاهایی براي بیماران قلبی بد است؟  

، خطر روغنهاي اشباع شده  :روغنهاي اشباع و کلسترول)  1
 .سازترین عامل براي بیماران قلبی و افراد در معرض خطر است

روغن جامد نباتی و ، کره، روغن جامد حیوانی: شاملاین روغنها 
چربی هاي چسبیده به گوشت هستند که تا حد امکان باید کمتر 

  .مصرف شوند 
بار در هفته براي افرادي که  3پس خوردن گوشت قرمز فقط * 

  .هستند به میزان کم، مجاز است  چربی خون   داراي
 چربی%  5/1ماست و شیر . لبنیات خیلی کم چربی مصرف شود* 
از خوردن سوسیس و کالباس، شیرینی هاي پر چربی و پر * 

، آبگوشت خامه، سس ها و کباب هاي کوبیده که پر از چربی است
  .، کله پاچه و سیرابی پرهیز کنید پر چربی

یعنی . گرم در روز محدود شود 3-4مصرف آن به : نمک)  2  
قاشق مربا خوري نمک را روزانه به همراه  3تا  2شما مجاز هستید 
  .غذا مصرف کنید 

  .نمک را سر سفره نیاورید* 
از خوردن تنقالت شور مثل چیپس، پفک، خیار شور و شور * 

  .سبزیجات خود داري کنید 
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جود است و بیشترین در مواد غذایی حیوانی مو: کلسترول)  3

، جگر مرغ، کلیه گوسفند، میزان آن به ترتیب در مغز گوسفند
اماء و احشاء و میگو وجود دارد که مصرف این مواد غذایی   ،قلب
  .محدود باشد باید

  .مثل شکر ، قند و شیرینی کمتر مصرف شود: قندهاي ساده)  4
  .عدد در هفته محدود شود  3به : تخم مرغ)  5
  

  
  ؟براي بیمار قلبی خوب استچه غذاهایی 

که هم داراي ویتامین زیاد و هم فیبر : سبزیجات و میوه ها ) 1
احتمال ابتال به   چربی خون را کاهش می دهند و باال هستند،

به عبور غذا از دستگاه گوارش   سرطان را پائین می آورند ضمنا
گل کلم  ،کلم قرمز   ،کلم برگ ،جوانه گندم. (( نیزکمک می کنند 

لوبیا   ،مارچوبه ، اسفناج، چغندر   ،شلغم  ،بروکلی  ،کلم بروکسل، 
هر روز می توانید ساالد مفصل و لذیذي از )). سبز و نخود سبز 

  .این مواد غذایی تهیه و میل کنید 
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کلسیم و پروتئین مورد نیاز  تامین کننده  :لبنیات کم چربی) 2
 .فرد بیمار هستند 

زیاد و هم کاهش  Bي ویتامین هم حاو :نانهاي سبوس دار) 3
نان سنگک و نان جوي  ،دهنده چربی خون هستند مثل نان بربري

  .سبوس دار
چربی هستند و تامین کننده پروتئین کافی و کم  :حبوبات) 4

  .امالح زیادي دارند
بهترین روغن براي افراد مبتال به بیماري  :روغنهاي مایع) 5

تابگردان براي پخت غذا و هاي قلب و عروق، روغن مایع ذرت و آف
  .خصوصا روغن کانوال و روغن زیتون روي ساالد است

بهترین غذا براي بیماران قلبی است و این افراد باید   :ماهی) 6
طی . حداقل هفته اي سه مرتبه غذاي دریایی مصرف کنند

تحقیقات بسیار، روغن ماهی ها موجب کاهش چربی هاي خون 
 .می کنند    عروق جلوگیري   دیوارهمی شود و از رسو ب چربی در 

براي فرد دچار عوارض  و کلسیم Cویتامین قرصهاي مکمل ) 7
و چربی  Eقلبی مفید است ، همچنین قرصهاي مکمل ویتامین 

  .نیز باید طبق دستور مصرف شود  3هاي امگا 
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  قلبیسکته  رژیم غذایی یک روز براي فرد مبتال بهنمونه:  
پنیر ( پنیر + ربا خوري شکر قاشق م 2چاي و :  صبحانه -

) + تکه  4تا  3(   نان) + گوسفندي که چربی بیشتري دارد نباشد 
 لیوان شیر کم چربی 1

  لیوان آب میوه تازه 1:  10ساعت 
 پلو و مرغ:  ناهار -

قاشق برنج  20) + سینه کامل  1ران یا  1( مرغ پخته با روغن کم 
کنار مرغ هویج و سیب پخته شده با روغن مایع به میزان کم ودر 

  کاسه ماست 1+ روغن زیتون  ساالد زیاد به همراه + زمینی پخته 
 عدد میوه 3تا  2حبه قند ،  1چاي و :  عصرانه -
یا با روغن خیلی کم ( ماهی به صورت کباب شده در فر :  شام -

 2تا  1به همراه سوپ مرغ داراي سبزیجات زیاد با ) سرخ شده 
  تکه نان سبوس دار

   
  لیوان شیر ولرم 1:  قبل از خواب -
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  :نکاتی در مورد داروهاي مصرفی
 دسته مهارکننده هاي گیرنده هاي آنژیوتانسین 

 :کاپتو پریل و لوزارتانمثل 
این داروها رگهاي خونی را گشاد کرده تا میزان خون بیشتري  -

  . به اندام ها برسد و عمل پمپاژ قلب راحت تر انجام شود
تو پریل باعث تنگی نفس، سرفه خشک و مداوم ممکن است کاپ -

  . شود این حالت را به پزشک گزارش کنید
پس از مصرف ) بلند کردن ناگهانی(از تغییر وضعیت ناگهانی  -

حالت سبب سرگیجه و افت دارو بپرهیزید زیرا ممکن است این 
  .فشار شود

  
  
  

 و ایندرال متورالمثل  بتابلوکرها   دسته: 
کاهش فشار خون و ضربان قلب، کار قلب را کاهش این داروها با  -

داده، مانع پیشرفت بیماري شده و از بدتر شدن آن پیشگیري می 
  .کنند

عوارض این داروها کاهش فشار خون، سرگیجه، کاهش تعداد  -
  . ضربان قلب است که بایستی فورا به پزشک اطالع داده شود
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 الکتونمثل فوروزماید و اسپیرینوآورها  دسته ادرار: 
این داروها کمک می کنند تا کلیه ها ادرار بیشتري تولید کرده  -

  .و مایع اضافی را از بدن خارج می کنند تا به قلب فشار وارد نیاید
  .عوارض این داروها،افت فشار خون، کم آبی ، گیجی است  -
بهتر است پس از مصرف این دارو به منظور افزایش اثر بخشی  -

  .ساعت به صورت طاقباز قرار بگیرد 2تا  1آن بیمار، 
با هماهنگی با پزشک، زمان دادن این داروها را به ساعتهاي روز  -

  . تغییر داده تا از تکرر ادرار داروئی شبانه بیمار جلو گیري شود
  
  
 مثل نیتروکانتین دسته گشاد کننده هاي عروقی: 
ی از داروهایی است که ممکن است در بیماران نارسایی قلب  -

جهت کنترل درد قفسه سینه استفاده شود این داروها با گشاد 
کردن رگها سبب افزایش سرعت جریان خون و رسیدن اکسیژن 

  . به قلب می شود
این دارو باید در ظروف شیشه اي تیره و کدر نگه داري شود و از  -

حمل در قوطی هاي پالستیکی و فلزي خودداري کنید چون در 
  . ر این دارو بی اثر می شوداثر گرما رطوبت و نو

بیشترین مصرف نیتروکانتین نیز بصورت قرص بوده و داراي 
 )میلی گرمی 4/6(و بزرگ ) میلی گرمی 6/2( قرصهاي کوچک

  .صورتی رنگ است
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  داروهاي رقیق کننده خون و پیشگیري کننده از ایجاد
 :و کلوپیدوگرل لخته خونی مانند آسپیرین

اي حرکتی بیمار و بمنظور جلوگیري با توجه به کاهش فعالیته -
از لخته شدن خون وي از داروهائی همچون آسپرین استفاده می 

   .گردد
بروز  مهمترین عوارض این دارو احتمال ایجاد خونریزي و -

مشکالت گوارشی است بدین منظور بهتر است این داروها پس از 
  .شود مصرفغذا 

ف این داروها همواره مراقب عالئم خونریزي ناشی از مصر -
در  ادراري یا گوارشی باشید و همچون خونریزیهاي زیر پوستی،

  .صورت ایجاد، بالفاصله پزشک رامطلع نمائید
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 شربت منیزیوم هیدروکسایدمثل  دسته ملین ها:  
این داروها جهت درمان یبوست و براي کاهش اسید معده جهت 

  .درمان سوزش سر معده استفاده می شود
  :نکات مهم

این دارو باید حداقل با فاصله یک ساعت از مصرف اشکال  -
  . دار مصرف شود خوراکی پوشش

ی به دارو، از مصرف بیش از حد براي جلوگیري از بروز وابستگ -
  .خودداري کنید  آن

  .سوسپانسیون را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید -  
 در صورت بروز سرگیجه، منگی، تغییرات خلق و خو، خستگی -

شدید و ضعف به پزشک خود اطالع دهید چون این عالیم ممکن 
  .است به علت افزایش بیش از حد منیزیوم بدن باشد

  
  

 استاتین ها مثل آتورواستاتین و لووستاتین:  
ین گروه از داروهاي جدید باعث کاهش کلسترول خون می ا

بویژه در (این داروها با کاهش مقدار کلسترولی که در بدن . گردند
ساخته می شود، از رسوب آنها در شریانها جلوگیري می ) بدک

  .کنند
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  :نکته پایانی
می تواند فرد  دیگرهمانند بسیاري از بیماري هاي  سکته ي قلبی

را در مسیر پر پیچ و خم هیجانات قرار دهد ولی با استفاده از 
روش هاي درمانی جدید، مصرف به موقع داروها، رعایت رژیم 

می توان عالیم بیماري را تا حد زیادي  مناسب فعالیتغذایی و 
  .تسکین داد

با برنامه ریزي با وجود لزوم ایجاد تغییرات در سبک زندگی، 
دقیق، دریافت آموزش هاي الزم و کنترل شرایط خود می توان 
سالیان سال به خوبی زندگی کرده و استقالل فردي و اجتماعی 

  .خود را حفظ کرد
وضعیت کنونی می توان توانایی هاي  بدیهی است با حمایت از

شخص را حفظ کرد و ارتقا بخشید و به بیمار این امکان را داد که 
  . یک روند طبیعی و عادي را در زندگی حفظ کند
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  :سکته ي قلبیمنابع حمایتی بیماران مبتال به 

پرستار، مددکار اجتماعی  از اطرافیانتان بپرسید از پزشک،
با سازمانهاي رسمی مربوط تماس برقرار  .بیمارستان سوال کنید

   .در مورد اینکه چگونه میتواند عضو آنها شوید سوال کنید و کنید
 انجمن حمایت از بیماران قلبی:  

، 242تهران، میدان ونک، خیابان مالصدرا، شماره  :آدرس انجمن
  9، واحد3ساختمان فردوس، طبقه 

  88065216-22055594 :شماره تلفن انجمن
  info@ihc.org.ir:نجمنایمیل ا

  www.ihc.org.ir :سایت انجمن
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  :عبانم

 ،داخلی پرستاري. محسن سلیمانی، .رضا محمد عسگري 

  .1390، تهران بشري نشر. سودارث برونر جراحی

 نشر .ویژه پرستاري مراقبت هاي .همکاران و شیوا ر،پو بصام 

  .1389تهران  .سالمی

 ،خانواده و بیمار به آموزش. "زهرا فتوکیان، فاطمه، غفاري" 

   1389. اول، چاپ هیدجی، حکیم انتشارات :تهران

 Patient  education in myocardial 

infarction available in 

http://www.nursingconsult.com/nursing/p

atient-education/conditions-treatments. 

  

  


