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  همواره در جاده  قلب سالم حركت كنيد  : 1392مهر ماه  7

  
  نشانه هاي هشدار دهنده حمله قلبي

  

در مركز يـا سـمت چـپ    اما اغلب حمله هاي قلبي با يك درد يا ناراحتي خفيف  .بعضي از حمله هاي قلبي ناگهاني و شديد است
را مـدت طـوالني    ، نميدانند چه اقدامي بايد انجام دهند لـذا اغلب افراد ي كه تحت اين شرايط قرار مي گيرند ،. شروع مي شودقفسه سينه 

له قلبي وتاخير در درمان اسيب هاي جدي به عضله قلب وگاهي همين نشناختن عاليم حم.بدون دريافت كمك هاي درماني سپري ميكنند
  .ميزند

  :را بشناسيد نشانه هاي يك حمله قلبي

دقيقه طـول   چندمي شوند كه بيش از  وزير جناغ  اغلب حمله هاي قلبي سبب ناراحتي در وسط قفسه سينه :ناراحتي در قفسه سينه -
نـا راحتـي   ايـن  .طرف شود و گـاهي بعـد از بهبـودي نسـبي دوبـاره ايجـاد شـوند       وممكن است با فعاليت شروع وبا استراحت بر مي كشد ، 

  .سوزش شديد روي سينه باشد)درد اپيگاستر(در سر معدهفشار ناراحت كننده روي سينه ،احساس پري يا درد  ميتوانداحساس 

 فـك  گـردن،  ،بـين دو كتـف   پشـت  بـازو، عالئم مي تواند شامل درد يا ناراحتي در يك يا هـر دو  :حتي در ساير مناطق باالتنه انار -
  .اين عاليم معموال همراه احساس ناراحتي در قفسه سينه است ولي گاهي به تنهايي نيز ظاهر ميشوند.باشد ويا شانه ها معدهسر يا  تحتاني

  .به خصوص هنگام فعاليت با يا بدون ناراحتي در قفسه سينهتنگي نفس 

   .  است،ودر افراد سالمند گاهي با عاليمي مانند توهم بروز ميكند تهوع يا سبكي سر ،شامل عرق سرد ي حمله قلبيساير نشانه ها

 روز جهاني قلب
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زنـان نسـبت بـه      امـا  .همانند مردان، مشترك ترين عالمت حمله قلبي درد قفسه سينه يا احساس ناراحتي در قفسه سينه اسـت در زنان  -
   .كنندمي تجربه بيشتر  تنگي نفس،تهوع و درد پشت يا فك را  "همچون مردان عالئم 

  نشانه هاي هشدار دهنده سكته مغزي

كمـك   "فـورا -اگر هر يك از اين عالئـم رخ دهـد،تاخير نكنيـد   .سكته مغزي يك وضعيت اورژانسي پزشكي است
  .كنيددرخواست پزشكي 

  در يك طرف بدن "خصوصا بازو يا پا، بي حسي يا ضعف ناگهاني در صورت، •
  صحبت يا درك و فهم مطالباختالل در  گيجي ناگهاني، •
  اختالل در ديد يك يا هر دو چشم •
  عدم تعادل يا هماهنگي سرگيجه ، اختالل در راه رفتن، •
  سردرد شديد ناگهاني بدون علت شناخته شده •

 مركـز فوريـت هـا    بـا   "فورا، اگر هر يك از اين نشانه ها را تجربه كرديد،كه از بين مي رود و دوباره ظهور مي كند 
  .ريدتماس بگي

   .خودتان به كمك دوستان اقدام كنيدفوريت ها پاسخ ندهد،مركز اگر 

 

 


