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 حمله حاد قلبی 
 

 

 

 
 
 

 
سکته قلبی یکی از شایعترین بیماریها در جهاا  باه 
 شمار می آید که اگر در زما  طالیی تشخیص داده و
درما  شود میتواند باعث افزایش شانس بهبود بیماار 

 و بازگشت وی به زندگی شود.
 
 یعلت ایجاد حمله قلب ✓
 

 
قلا  باه قطع ناگهانی جریا  خو  واکسیژ  به عضله 

باعث  علت انسداد عروق خونرسا  قلبی )عروق کرونر(،
آ  منطقااه  شااده و سااکته  قلباای ر   آسای  عضااله

 .میدهد 
 عوامل خطرساز سکته قلبی ✓

کا   دیابات، چااقی ، فشاارخو  باا ، سیگار کشید ،
تحرکاای، سااطال بااا ی کلسااتروا خااو ، تاریخ ااه 

مصرف غذاهای چرب و پر نما،،  استرس،، خانوادگی 
میتواند باعث تنگی عروق و نهایتا منجر به بیماریهاای 

 قلبی شود.
 عالیم سکته  قلبی ✓

و منتشدر درد شدییی یکی از شاخص ترین عالیا  ،
باشد که ممکان اسات  باا کمتارین  می قفسه سینه

فعالیت یا حتی در حالت استراحت ر  دهد که معمو  
دقیقه باه طاوا مای انجاماد. ایان درد  20بیشتر از  

ممکن است به  ف،، گرد  بازوها وکتف انتشار یابد. از 
تاوا  از تعریاس سارد، تهاو  و  عالی  همراه دیگر مای

ی و استفراغ، آروغ زد ، تنگای نفاس، احسااس بیحاال
سیاهی رفتن چشمها هم نین از  دسات داد  موقات 

 هوشیاری نام برد.
 
 
 
 
 
 اقیامات اولیه در مواجهه با بیمار ✓

 مبتال به حمله حاد قلبی :
سعی کنید بر روحیه خود مسلط باشید وتماام تاال  

از  ر ببریاد واکه خود را جهت کاهش  اضطراب بیمار ب
باعاث افازایش که کاه  سروصدا وگریه و سایر مواردی

 شود خودداری کنید. اضطراب بیمار می
گونه  از هر باشد و استراحت مطلق دربیمار  •

حد امکا  در  بهتر است تا حرکات اضافی منع گردد.
 .وضعیت نیمه نشسته قرار گیرد  

لباسهای تنگ بیماار را آزاد کنیاد)بیماررا  در  •
وضعیتی بگذارید که تنفس راحتی داشته باشاد و در 

 معرض اکسیژ  هوا قرار گیرد(.

 اجازه خورد  وآشامید   را به بیمار ندهید. •

کااه مااددجو مشااکالت خااونریزی  در صااورتی •

مای تواناد از داروی  نعقادی نداشته باشد ،ا ودهنده 

و یاا  80آسپرین استفاد کند)مثال دوقرص آساپرین 

 میلی گرم جویده شود(100

دارد زیار زباانی نیتروگلیساارین  کپسااوااگار بیماار 
میتواند ی، عدد زیر زبا  بگاذارد اگار بعاد از چناد 
دقیقه بهبودی حاصل نشد میتواند برای بار دوم نیاز 

نیافت  تخفیفاستفاده کند درصورتیکه هم نا  درد 
مجاز است نهایتا سومین کپساوا زیار زباانی را نیاز 
مصرف کند)در مصرف این دارو بایستی فشاار خاو  

تار از حاد  کاه  پاایین در نظرداشته باشاید  بیمار را
 طبیعی  نباشد(.

سریعا بیمااررا باه نزدیکتارین مرکاز درماانی  •
 تماس بگیرید. 115یا با  انتقاا داده و

یماار را در دساترس قارار بداروهای مصارفی  •
 گیرد.

 
توان از حمله قلبددی شیشددگیر   چگونه می

 کرد:
 . وزنتا  را کنترا کنید  .1

 . دور باشید سیگار نکشید و از افراد سیگاری به  .2

 . فشارخو  و قند خو  خود را کنترا کنید  .3

 . رژی  غذایی سال  داشته باشید  .4
 .از میوه و سبزیجات بیشتری استفاده کنید  .5
 . غذاهای ک  نم، و ک  چرب مصرف کنند  .6

 . ورز  را فرامو  نکنید  .7

 . از استرس و اضطراب خود بکاهید  .8
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 ریوی –قلبی ء  حیاا ❖

 

مواجهه با شخصی کاه دچاار کااهش ساطال در زما  

یا بیهو  شاده  هوشیاری شده )اصطالحا غش کرده و

جهت امدادرسانی ابتدا بایساتی باه ماوارد زیار دقات 

 کنید:

سطح هوشدیار  بیمداررا ارزیدابی  ، در قیم اول

: باا تکاا  داد  شاانه هاای  کنیی به این صورت که

 بااز نکارد واگر چشامانش را  "را صدا بزنید  او بیمار ،

پاسخ مناس  به شما نداد در قدم بعاد ساریعا تانفس 

ا قفسه سینه بیمار توجه کنید که آی.  وی را چ، کنید  

 را مایاو یاا صاداهای تنفسای  رود و پایین می با  و

 شنوید؟
در حالت خوابیاده را   وا ،دارداگر بیمار تنفس  •
 را پاایش کنیاد و مادام تانفس او رگردانده وب ه پهلوب

تماااس بگیریااد. )بااه بیمااار چیاازی  115بااا  سااریعا
 نخورانید(

نیاز هوشایار نباوده و  در حالت دوم اگر بیمار •
 یمارب،  هواییه کردن را برا  باز ، تنفس موثر ندارد

خود را بار ی، دست ، قرار دهید  راز کشددر حالت  را
عقا  و  یینپاا به سمتگذاشته و  شانی بیمارروی پی

با دست دیگر قسمت اساتخوانی چاناه را باه  و کشید ب
  .دهید با  فشار 

 
 
 

 
 بایستی :برا  دادن تنفس به بیمار  ✓
و باازدم  کشیدهناجی ی، دم با عمس طبیعی  ➢

پیشاانی خود را وارد دها  مددجو کند.)با ی، دسات 
به سمت عق  کشاانده و باا انگشاتا  هماا  را  بیمار

بدو  اقادام دیگاری  (د.دست پره های بینی او را ببند 
 اجازه دهید بیمار ی، ثانیه بازدم داشته باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
بار ماسااژ  30به ازای هر ، در احیا قلبی ریوی ➢
 تنفس داده می شود.  2ی قلب
 
 تنفسی انجام دهیم؟-چگونه احیا قلبی  ❖
بددا حفدد  قبددل از شددرو  هددر اقددیامی  •

 . تماس بگیریی 115 ابسریعا خونسرد  
وی ، ر بیماررا باه پشات احتیاط ، به سرعت و •

 دهید.دراز کش قرار  سفت صاف وی، سطال 

 زیر سر مددجو چیزی نباشد. •

  بزنید. کنار قفسه سینه بیمار زانو •

وسط قفسه سینه )تقریباا فاصاله باین ناو   ❖

نرمی کاف یا، دسات  سینه ها( را در نظر بگیرید و

خودرا درآ  ناحیه به طور عمود گذاشته وکف دست 

انگشاتا  را ، دیگر خود را روی آ  دست قرار دهیاد 

رنجها را کامال صاف وعمود نگه . آدر ه  چفت کنید 

که می توانید محک  به سمت پاایین  دارید وتا جایی

جازه دهید قفسه سینه هماا  قادر کاه افشار دهید 

توجه داشاته باشاید (با  برگرددبه   پایین می رود ،

مای جادا نشاود( .  که دستتا  از قفسه سینه بیماار

باار 30توانید در صورت داشتن مهارت  پاس از هار 

در  بدهید. سبار به بیمار تنف 2فشرد  قفسه سینه، 

 غیر اینصورت به ماساژ قلبی اکتفا کنید.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

اینکاه فشرد  قفسه سینه را متوقف نکنید مگر  ❖

  یا حرکتی کند. مددجو نفس بکشد و

خسته شادید مای توانیاد بادو   هک در صورتی ❖

فه ، اداماه ماسااژ قلبای را باه شاخص ایجاد وق

  دیگری واگذار کنید 

فشررردن سه رره  ،در شیرخواران "توجه کنید ➢
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