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عالین ّشدار دٌّدُ سنتِ هغشی مداهٌد ؟ 

سالِ ٍ تشرگتز تيطتز در  55افزاد . سنتِ هغشی ينی اس علتْای عوذُ ًاتَاًی طَالًی هذت ٍ ضذيذ هيثاضذ 

. هيشاى ايي خطز تيطتز هی ضَد هعزؼ خطز اتتال تِ سنتِ هغشی هی تاضٌذ ٍتا افشايص سي

خثز خَب . هزداى ٍ افزاد دچار دياتت يا تيواری قلثی در هعزؼ تيطتزيي خطز اتتال تِ سنتِ هغشی هی تاضٌذ 

آگاّی اس عالين سنتِ . ايي است مِ در حال حاضز افزاد تسياری تا ساتقِ قثلی سنتِ هغشی سًذُ ّستٌذ 

ٍ فَرا تِ پشضل هزاجعِ ًواييذ، هی تَاًيذ اس يل سنتِ ٍسيع  اگز ضوا سزيع عول مٌيذ. هغشی هْن است 

. هغشی پيطگيزی ًوَدُ ٍ جاًتاى را ًجات دّيذ 

ضوا ٍ خاًَادُ تاى هی تايست در هَرد عالين ّطذار دٌّذُ سنتِ هغشی مِ در سيز تياى ضذُ اًذ ،اطالعات 

. السم را تذست تياٍريذ 

: آًْا را داضتِ تاضيذ  هوني است ضواتزخی اس ايي عالين يا تواهی

 احساس تی حسی يا ضعف ًاگْاًی در غَرت ، تاسٍ يا پا تَيژُ در يل طزف تذى. 

 هطنل ًاگْاًی در ديذ يل يا ّز دٍچطن . 

 هطنل ًاگْاًی در درك هفاّين يا غحثت مزدى تا فزد ديگز . 

 احساس سزگيجِ يا عذم تعادل ًاگْاًی  .

 ٍى علت هطخعاحساس سزدرد تسيار ضذيذ ٍ ًاگْاًی تذ . 



 

سهاًینِ .  سلَلْای هغشی جْت مارشاى ًیاسهٌد خَى ،امسیژى ٍهَادغذایي هي باشٌد

جزیاى خَى قطع شَد ، هوني است شوا دچار حولِ گذرای ماّش خًَزساًي بِ 

. یا سنتِ هغشی گزدید(TIA)هغش

 

 

سنتِ هغشی چگًَِ رخ هي دّد ؟ 

تٌاتزايي آى . يِ مٌٌذُ هغش، دچار پارگی يا اًسذاد گزددسنتِ هغشی سهاًی رخ هی دّذ مِ يل ره خًَی تغذ

قسوتی اس هغش مِ تَسط آى ره تغذيِ هی ضَد ٍ ّوچٌيي تخطْايی اس تذى مِ تَسط آى قسوت مٌتزل هی 

، سنتِ ّای ّطذار (ماّص خًَزساًی)ّا يا حولِ گذرای ايسنويل   TIA. ضًَذ، ديگز مار ًوی مٌٌذ 

آًْا سهاًی رخ هی دٌّذ مِ لختِ خَى يل سزخزه . متِ اغلی رخ هی دٌّذ دٌّذُ ای ّستٌذ مِ پيص اس س

هطاتِ سنتِ هغشی ّستٌذ ، اها اغلة تٌْا چٌذ دقيقِ  TIAعالين . را تزای هذت مَتاّی دچار اًسذاد ًوايذ 

. اگز دچار ايي عالين تطَيذ، فَرا تِ تيوارستاى هزاجعِ ًواييذ . تِ طَل هی اًجاهٌذ 

تزل ًطذُ ، ملستزٍل تاالی خَى ، استعوال سيگار ٍ تيواری قلثی ضوا را در هعزؼ خطز پزفطاری خَى مي

. تيطتز اتتال تِ سنتِ هغشی قزار هی دٌّذ 

اگز هي هشنَك بِ سنتِ هغشی شدم، چِ مار باید بنٌن ؟ 

  یا خدهات پششني اضطزاری  115با(EMS ) فَرا ( خدهات آهبَالًس )هٌطقِ خَد

تسيار هْن است مِ . تزرسی مٌيذ مِ ضوا چِ هَقعی ايي عالين را تجزتِ مزديذ ّوچٌيي .تواس بگیزید



اسآغاس عالين، دارٍّای ضزٍری تجَيش ضًَذ ،هی  ساعت 3اگز در عزؼ .عولنزد سزيعی داضتِ تاضيذ

 .تَاًٌذًاتَاًی تلٌذ هذت ًاضی اسامثزاًَاع سنتِ هغشی راماّص دٌّذ

  اگز ضوا دچار عالين ضذُ ايذ ٍ ًوی تَاًيذ تِ  .فَرا بِ بیوارستاى هزاجعِ مٌیدEMS  

ّزگش خَدتاى راًٌذگی ًنٌيذ . دستزسی داضتِ تاضيذ، اس فزدی تخَاّيذ مِ ضوا را فَرا تِ تيوارستاى تزساًذ 

 .هگز آًنِ ٍاقعا ّيچ راُ ديگزی ًذاضتِ تاضيذ 

 

چگًَِ هي تَاًن اس سنتِ هغشی پیشگیزی ًواین ؟ 

جام اقذاهات سيز جاى خَد را ًجات دادُ ٍ اس ايجاد ًاتَاًی پس اس سنتِ هغشی  پيطگيزی ضوا هی تَاًيذ تا اى

: ًواييذ 

 سيگار ًنطيذ ٍ اس افزادسيگاری دٍری مٌيذ. 

 درغَرت تاالتَدى ملستزٍل خًَتاى آًزا تحت درهاى قزار دّيذ. 

 ا هػزف مٌيذ غذاّای حاٍی هقاديز پاييٌی اس چزتی اضثاع ، چزتی تزاًس، ملستزٍل ٍ ًول ر. 

  اس لحاظ جسواًی فعال تاضيذ. 

 دارٍّای خَد را طثق دستَر پشضل هػزف مٌيذ. 

  ٍسى خَد را مٌتزل ًواييذ. 

  ّستيذ، قٌذ خَى خَد را مٌتزل مٌيذ ( تيواری قٌذ خَى)در غَرتينِ دچار دياتت. 

 

چگًَِ هي تَاًن بیشتز یاد بگیزم ؟ 

اگز هثتال تِ تيواری قلثی هی تاضيذ يا قثال دچار . ٍرت مٌيذ تا پشضل ، پزستار يا هطاٍر سالهتی خَد هص

سنتِ هغشی ضذُ ايذ،چَى ايي تيواری ّا سهيٌِ ارثی دارًذ هوني است اعضای خاًَادُ ضوا ّن در هعزؼ 

 .ايجاد تغييزات در ضيَُ سًذگی آًْا جْت ماّص هيشاى خطز هْن است . خطز اتتالء تِ ايي تيواری ّا تاضٌذ 

ٍاًيذ اس متاتچِ ّا ٍ تزٍضَرّای علوی جْت اًتخاب سًذگی سالوتز ٍ ماّص هيشاى خطز ، مٌتزل ضوا هی ت 

داًايی تَاًايی است تٌاتزايي تيطتز تياهَسيذ ٍ تيطتز .تيواری ٍ هزاقثت اس افزاد هَرد عالقِ تاى استفادُ مٌيذ 

. سًذگی مٌيذ



عالین ّشدار دٌّدُ حولِ قلبي یا سنتِ مداهٌد ؟ 

 

دار دٌّدُ حولِ قلبي  عالین ّش

تزخی اسحوالت قلثی ضذيذًٍاگْاًی ّستٌذ،اهاامثزآًْا تِ آّستگی آغاس ضذُ ٍ تا احساس درد ٍ ًاراحتی خفيف 

: ستٌذّوزاُ ٍيل يا تعذادتيطتزی اس عالين سيز 

 ٌِاحساس ًاراحتی در قفسِ سي . 

 احساس ًاراحتی در سايز ًَاحی فَقاًی تذى. 

 س ًاراحتی در قفسِ سيٌِتٌگی ًفس تا يا تذٍى احسا . 

 سايز عالين ضاهل تعزيق سزد ، تَْع يا احساس سثنی سز. 

 

عالین ّشدار دٌّدُ سنتِ هغشی  

 احساس ضعف يا تی حسی ًاگْاًی در غَرت ، تاسٍ يا پا تَيژُ در يل طزف تذى. 

 ماّص سطح َّضياری ، هطنل در درك هفاّين يا غحثت مزدى تِ ضنل ًاگْاًی . 

 در ديذ يل يا ّز دٍچطن هطنل ًاگْاًی . 

 اختالل در راُ رفتي ، سزگيجِ ، عذم تعادل ياعذم ّواٌّگی ًاگْاًی . 

  سزدرد ضذيذ ًاگْاًی تذٍى علت هطخع. 

ّزچِ سهاى تيطتزی تگذرد، هغش . سنتِ هغشی آهَسش ّای السم را تثيٌيذسنتِ قلثی ٍ سعی مٌيذ در هَرد 

ٍ در غَرتينِ عالين سنتِ هغشی يا حولِ قلثی را تجزتِ مزدُ  تواس تگيزيذ 115تا .آسية تيطتزی هی تيٌذ 

. ايذ، فَرا تِ تيوارستاى هزاجعِ مٌيذ 

 

آیا پزسش یا تَضیحي اس پششل خَد دارید ؟ 

: تزای هثال. دقايقی را تزای يادداضت سَاالت خَد در هالقات تعذی خَد تا پشضنتاى اختػاظ دّيذ

ٍدی پيذا مٌن ؟ هي چگًَِ هی تَاًن اس سنتِ هغشی تْة



سنتِ هغشی چِ تفاٍتی تا حولِ قلثی دارد ؟ 

 

 


