حوله قلبی چیست؟
حولِ قلثی ػاهل اٍل هطگ ٍ هیطزض ایطاى است.
اظ آًجا کِ اکثط ایي هطگ ٍ هیطّا تِ زلیل تیواضیْای کطًٍطی
قلثی هی تاضٌس ،آگاّی زض هَضز حولِ قلثی هْن است  .تطای
هثال آگاّی ضوا زضهَضز ػالین ّطساضزٌّسُ حولِ قلثی تایس
ظیاز تاضس ،چطا کِ ضوا ضا زض کوک تِ ذَز ٍ ًعزیکاًتاى
تَاًوٌستط هی کٌس ٍ .اکٌص ٍ ػولکطز سطیغ تا ػث ًجات
تسیاضی اظ اًساًْا هی ضَز  .تطذی اظ حوالت قلثی ًاگْاًی ٍ
ضسیس ّستٌس  .اها اکثط آًْا تِ آّستگی آغاظ هی ضًَس ٍ تا زضز
یا ًاضاحتی ذفیفی ّوطاُ هی تاضٌس  .زض ایي قسوت تطذی اظ
عالین حوله قلبی شکط هی ضًَس:

 احساس ًاضاحتی ،فطاض  ،پطی یا زضز زض هطکع قفسِ
سیٌِ کِ تیص اظ چٌس زقیقِ طَل کطیسُ ٍ یا ضفغ ضسُ
ٍ زٍتاضُ تطگطزز.
 احساس زضز یا ًاضاحتی زض یک یا ّط زٍ تاظٍ ،پطت،
گطزى ،فک یا هؼسُ
 تٌگی ًفس تا یا تسٍى احساس ًاضاحتی زض قفسِ سیٌِ
 سایط ػالین هاًٌس تؼطیق سطز  ،تَْع یا سثکی سط.
اگط ضوا یا یکی اظ ّوطاّاًتاى زچاض ًاضاحتی زض قفسِ سیٌِ
هی تاضیس ،تِ ذػَظ اگط یک یا تؼساز تیطتطی اظ ػالین شکط
ضسُ ضا زاضیس ،تیص اظ  5زقیقِ تا زضذَاست کوک غثط ًکٌیس .
تا  115یا هطکع اٍضغاًس پعضکی هٌطقِ ذَزتاى تواس
تگیطیس ٍ یا ایٌکِ فطز ضا هستقیوا تِ تیواضستاى تطساًیس.
چه عاهلی سبب حوله قلبی هی شود؟
یِ حولِ قلثی ظهاًی ضخ هی زّس کِ جطیاى ذَى تِ ًاحیِ ای
اظ قلة قطغ هی ضَز (اغلة تَسط یک لرتِ ذَى ) .ایي حالت
اغلة تسیي زلیل ضخ هی زّس کِ سطذطگْای تاهیي کٌٌسُ
ذَى ػضالت قلة تِ زلیل ضسَب چطتی  ،کلستطٍل ٍ سایط
هَاز کِ پالک ًاهیسُ هی ضَز ،تِ تسضیج ضرین تط ،سفت تط ٍ
تٌگ تط هی ضًَس.

اگط پالک جسا ضَز ٍ لرتِ ذَى تطکیل گطزز ،جطیاى ذَى زچاض
اًسساز ضسُ ٍ حولِ قلثی ضخ هی زّس  .تٌاتطایي ػضلِ قلثی کِ
تَسط ضگ ًاهثطزُ ذًَطساًی هی ضَز ،هی هیطز ّ .طچِ کِ هست
ظهاى اًسساز سطذطگ طَالًی تط تاضس،آسیة تیطتط هی ضَز .ظهاًی
کِ ػضلِ قلثی تویطز ،آسیة قلثی زایوی ذَاّس تَز .







زست کن  30زقیقِ زض تیطتط یا تواهی ضٍظّای
ّفتِ ٍضظش ًواییس.
ٍظى ذَزتاى ضا زض سطح سالوی حفع کٌیس.
اگط هثتال تِ زیاتت ّستیس  ،قٌس ذَى ذَزتاى ضا
کٌتطل کٌیس.
ضوا هی تَاًیس تِ پیطگیطی اظ حولِ قلثی کوک
کٌیس.
ػالین ّطساضزٌّسُ حولِ قلثی ضا تیاهَظیس .

چگونه بیمار می تواند بهبود یابد؟
هوکي است ضوا تستِ تِ ضست حولِ قلثی  ،تٌْا چٌس ضٍظ زض
تیواضستاى تستطی ضَیس:
 اظ ّویي اهطٍظ ایجاز تغییط زض ضیَُ ظًسگی ذَز جْت
کاّص هیعاى ذطط تطٍظ هجسز حولِ قلثی ضا ضطٍع
کٌیس .غصاّای سالن هػطف ًواییس  .تحت ًظط پعضک
هؼالج اظ لحاظ جسواًی فؼال تاضیس ٍ زض غَضتی کِ
اظ زذاًیات استفازُ هی کٌیس آًطا تطک فطهاییس .
 اظ پعضک یا پطستاض ذَز زض هَضز چگًَگی زاضتي
ظًسگی طثیؼی سَال کٌیس .تپطسیس کِ ضوا چِ هَقغ
هی تَاًیس تِ سط کاضتاى تطگطزیس  .ضاًٌسگی کٌیس ٍ یا
ضاتطِ جٌسی زاضتِ تاضیس ٍ ایٌکِ اگط احساس
ًاضاحتی زض قفسِ سیٌِ ًوَزیس  ،چِ کاضی تایس اًجام
زّیس .آًْا هی تَاًٌس تِ پطسص ّای ضوا پاسد زازُ
ٍ هطالة زیگطی ضا ًیع تَضیح زٌّس.

چگونه هی تواى از بروز حوله قلبی پیشگیری

آهوزش های الزم پس از ترخیص در هنسل:
.1

.2

نوود؟




حتی اگط زض حال حاضط ضوا هثتال تِ تیواضی قلثی
هی تاضیس  ،اقساهات ظیازی زض جْت کوک تِ
افعایص سالهتی قلثی تاى ٍجَز زاضًس  .اظ پعضک ٍ
تین پعضکی ذَز کوک ترَاّیس .
سیگاض ًکطیس ٍ اظ افطاز سیگاضی زٍضی ًواییس.
 زض غَضت تاال تَزى فطاضذَى  ،آًطا زضهاى
ًواییس.
 اظ یک ضغین سالن حاٍی هقازیط پاییي چطتی
ّای جاهس ،کلستطٍل ٍ ًوک استفازُ ًواییس.

.3

.4

زاضٍّای تجَیع ضسُ  :تِ طَض هٌظن ٍ تا زقت
هػطف ضسُ تا تیطتطیي اثط ضا زض جْت تْثَزی ضوا
زاضتِ تاضس.
زض غَضت تطٍظ ػالیوی اظ قثیل سطزضز ٍ تطسیس
تاضی زیس ،زّاى ٍ سطگیجِ تا پعضک هطَضت کٌیس .
تاػث
ػیازت کٌٌسگاى  :ػیازت کٌٌسگاى ظیاز
ذستگی تیواض هی ضَز  .زض ظهاًی کِ احساس
ذستگی هی کٌیس اظ زٍستاى ػصضذَاّی ًوَزُ ٍ اظ
،
هالقات تا افطازی کِ ضوا ضا ػػثاًی هی کٌٌس
تپطّیعیس.
هطاجؼِ تِ پعضک ٌّ :گام تطذیع اظ تیواضستاى ،
ٍقت هطاجؼِ تؼسی تِ پعضک تِ ضوا گفتِ هی
ضَز .زض غَضت تطٍظ ّطگًَِ ػالین ؽ یط ػازی تِ
ظجضک هطاجؼِ کٌیس .
حوام کطزى  :هؼوَال پس اظ تطذیع ٍ تْثَزی هی
تَاًیس تِ غَضت ًطستِ تا آب ٍلطم حوام کٌیس  .هست
ظهاى حوام کطزى ًثایس اظ  20-15زقیقِ تجاٍظ کٌس.

 .5سیگاضکطیسىّ :یچ گًَِ ضکی ًیست کِ الظم است
استؼوال زذاًیات هتَقف گطزز.
ٍ .6ظى :چاقی هی تَاًس ظهیٌِ ساظ تسیاضی اظ تیواضیْا
تاضس .چٌاًچِ اضافِ ٍظى زاضیس تا غالحسیس
پعضک ٍ ،ظى ذَز ضا تِ حس طثیؼی تطساًس.
.7ضغین غصایی  :تَغیِ اغلی استفازُ اظ غصای کن ًوک
ٍ کن چطب است .پیشنهاد هی شود کِ
غصاّایی هاًٌس هطؽ ٍ هاّی ٍ گَضت تاظُ ٍ تسٍى چطتی ،
سثعیجات ٍ هیَُ جات تاظُ ٍ ًَضیسًی ّای غیط ضیطیي
استفازُ کٌیس .ذَضزى غصاّایی هاًٌس گَضت چطب ٍ ترن هطؽ،
کطُ  ،تستٌی ٍ ضیطیٌی ّای کطم زاض ،قَُْ ،چای پطضًگ ٍ
سایط غصاّای سٌگیي تَغیِ ًوی گطزز .هػطف آجیل هثل
تازام هفیس است .هػطف َّیج ٍ سیة ٍ ضَیس سثة کاّص
کلستطٍل هی ضَز .گَجِ فطًگی تِ زلیل ٍجَ آًتی اکسیساى
سثة کاّص تیواضیْای قلثی هی ضَز .تا ػجلِ ًرَضیس ،غصا ضا
زض حجن کن ٍ ٍػسُ ّای تیطتط استفازُ کٌیس ٍ پس اظ غصا
استطاحت کٌیس.

 .8پیازُ ضٍی :فؼالیت ّای ضوا تایس آضام ٍ تسضیجی تاضس تِ
ایي غَضت کِ تایس تِ آّستگی ٍ تِ هقساض کن آغاظ ضَز ٍ
تِ تسضیج افعایص یاتس  .پیازُ ضٍی یک ٍضظش هفیس هی
تاضس.تؼس اظ استطاحت ٍ یا ظهاًی کِ ذستِ ًثَزیس پیازُ ضٍی
کٌیس .اظ تپِ یا سطتاالیی تاال ًطٍیس.
فؼالیت فیعیکی تایس تِ تسضیج افعایص یاتس ٍ اظ ّ 4-3فتِ
تؼس اظ سکتِ قلثی ضطٍع هی ضَز.
 .9کاضّای هٌعل :کاضّای هؼوَل ٍ هتساٍل ضا پس اظ زٍضاى
ًقاّت کن کن هی تَاًیس ضطٍع ًواییس  .اًجام کاضّای
هؼوَلی هٌعل ًِ تٌْا تطا ی قلة هفیس است تلکِ تاػث
سطگطهی تَزُ ٍ اظ ذستگی ٍ افسطزگی جلَگیطی هی کٌس.
 .10تاظگطت تِ کاض 4 :تا ّ 6فتِ تؼس اظ تاظگطت تِ هٌعل تا
زض ًظط گطفتي ٍضؼیت جسوی ٍ ًَع ضغل ضوا ٍ تا هطَضت
تا پعضک هؼالج زض هَضز ضفتي تِ سطکاض تػوین گیطی هی
ضَز.
ّسف اظ تطًاهِ زضهاى  ،تطگطزاًسى ضوا تِ کاض ٍ فؼالیت
ّای ضٍظهطُ است.
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