چگونه من می توانم از حمله قلبیی یشگیگش

 -5وز وود را کنر

کنم؟

 -6چکاپ یزشکی را به شکل

نمائشد.

منظم انجام دهشد.
 -7داروها وود را طبق دسرور

 -1سشگار نکگشد و
از اف اد سشگار دور کنشد.

یزش

 -2در صورت بیاببود کلسیر و وونریا رنی ا
تحت درما ق ار دهشد.
 -3غذاها

حاو مقادی یائشن از چ بی اشیبا -

چ بی تی ان

بیمارستان حشمتیه حببیبیان اننیی

کلسیر و

و نمی

را مری

مر

کنشد.

 -8در صورتشکه دچار دیابت
(بشمار قند وو ) هسرشد
قند وو وود را کنر

کنشد.

کنشد.

منبع  :واحد پیشگیری مرکز قلب
تهران
 -4از لحاظ جسمانی فعا باششد.

آردس سایت بیمارستان حشمتیه اننیی

واحد رموزش به بشمار

http: /hesh matieh .mui.ac.ir

ب -ششبانی نژاد

واحد آموزش به بیمار روزهای یک

بهار 1393

شنبه و سه شنبه
شماره تماس 46259061-63 :
235
4

5

داخلی

کد یمفلت :

/ 1ب93 /

اگ من مگکوک به حمله قلبی شدم چه کار بایدبکنم؟

مقدمه
در حدود نیمی از مرگهای ناشی از
بیماریهای قلبی و عروقی مربوط
به بیماریهای رگهای قلبی می
باشند.
برخی از حمالت قلبی ،ناگهانی و
شدید می باشند اما اکثر آنها به

آهستگی آغاز می شود .عالئم شامل

 -1بشش از  5دقشقه تا
دروواست کم

کنار تلفن وود ق ار دهشد و همواره هم اه وودتیا

صب

داشره باششد.

نکنشد .با  115یا
م کز اورژان

 -4از بشا عالئم اشرباه ب ا تشم درما احساس

یزشکی

وجالت نکنشد .چو ایین مگیکل شیووی بی دار

محلی مانند م اکز رمبوبن

نشست.

تماس بگش ید.

 -1تنگی نفس

 -5از انکار بشمار ی هشز کنشد.

کنشد »»
اجعه کنشد
بشمارسرا مم اجعه
به بشمارسرا
فورا به
«« فورا

 -2احساس ناراحتی

گاهی بشمارا به وود دلدار می دهنید کیه ایین

 -3تعریق سرد

عالئم بشمار قلبی نشسرند و دی به یزش

 -4تهوع یا سبکی سر
 -2اگ شما ف د

 -5احساس ناراحتی در قفسه سینه
 -تنگی نف

ممکن است با یا بدو احساس ناراحری

قفسه سشنه رخ دهد.

هسرشد که دچار عالئم شده اید و

دسر سی به م اکز اورژان

یا معده رخ می دهد.

بازو -یگت-گ د -ف

 احساس ناراحری قفسه سشنه :این درد ممکن اسیتبرورت احساس فگار ی

یا درد قفسه سیشنه حی

شود.البره وانمها بعضی عالئیم را بشگیر تج بیه میی
کنند.
-تهو یا اسرف اغ و درد فی

می کنند.

این کار بسشار و

شمارا به بشمارسرا ب ساند.

وودتا رانندگی نکنشد.

تماس بگش ید و فوراً دروواست کم

از فعالشت و راه رفرن ی هشز کنشد .مگ رنکه واقعاً هشچ
نداشره باششد.

ییا درد

یگت
1

ناک است

اگ یکی از بسرگا شما دچار حمله

راه دیگ

م اجعیه

یزشکی ندارید

 از ف د بخواهشد که فوراً

 -احساس ناراحری در نواحی فوقانی بد مثیل هی دو

بویژه تنگی نف

 -3لشسری از شماره تلفین هیا ا ی

ار را در

2

3

قلبی شده با 115
کنشد.

