
 

 

للب بزخی افزاد پظ اس عىتِ للبی دچار ًارعایی هی

ؽَد. افزاد دچار ًارعایی للبی السم اعت وِ فؼالیت 

ّوچٌیي بزخی افزاد   ّای فیشیىی خَد را هحذٍد وٌٌذ.

-با اًجام فؼالیت جغواًی دچار درد لفغِ عیٌِ هی

ؽًَذ. ایي افزاد بایغتی تحت ًظز پشؽه بَدُ ٍ فؼالیت 

ای وِ هٌجز بِ درد لفغِ عیٌِ ًؾَد، خَد را تا اًذاسُ

 .هحذٍد وٌٌذ

چاق ّغتیذ  داؽتِ یا اضافِ ٍسىچٌاًچِ  وٌتزل ٍسى:

 را واّؼ هی دّذاحتوال حولِ للبی هجذد ،واّؼ ٍسى

زدُ ٍ در فؾار خَى خَد را وٌتزل و :وٌتزل فؾار خَى 

 .(08/028اس ووتز  ) ، هحذٍدُ ًزهال ًگِ داریذ

-رصین غذایی عالن ٍ ون ًوه ٍ واّؼ ٍسى هی،ٍرسػ

هصزف تَاًذ بِ وٌتزل فؾار خَى ووه وٌذ. ّوچٌیي 

دارٍّای ضذ فؾار خَى بزای افزادی وِ فؾار صحیح 

 .ب اٍلات باالتز اس حذ طبیؼی اعتاغلدر  آًْا خَى

-هیافزاد دیابتی در :)دیابت( وٌتزل هٌاعب لٌذ خَى

 .تَاًذ احتوال حولِ هجذد للبی را واّؼ دّذ

جزػِ بز رٍی جذارُ  4هصزف الىل رٍساًِ بیؼ اس  الىل:

ػزٍق للبی تاثیز عَء خَاّذ داؽت )پیزٍاى عایز ادیاى 

 م(غیز اس اعال

  بِ دًبال عىتِ للبی تجَیش ؽذُدارٍّایی 

 . وٌذاس لختِ ؽذى خَى جلَگیزی هی آعپزیي:

 

 رعوَ  بوا تَجوِ بوِ     وٌتزل هیشاى ولغتزٍل خوَى:   

هٌجوز بوِ    ووِ هوی تَاًوذ   ولغتزٍل در دیَارُ ري ّا 

ّای چزبوی  حتوا لزؿ اًغذاد ري ؽَدٍ  تؾىیل لختِ

  ..وٌیذ هصزفطبك ًظز پشؽه را خَى

یه بزًاهِ ٍرسؽی داؽتي  ٍرسػ ٍ فؼالیت جغواًی:

ّفتِ پظ اس عىتِ للبی، بزای اغلب افزاد  ۸تا  6 هٌظن

دلیمِ پیادُ رٍی رٍساًِ بِ  30تا  20ؽَد. تَصیِ هی

ّای ػویك یىی اس بْتزیي فؼالیت ّایی ّوزاُ تٌفظ

اعت وِ در حذٍد دٍ هاُ پظ اس عىتِ للبی پیؾٌْاد 

ؽَد وِ در اٍلیي ّفتِ پظ اس ؽَد. تَصیِ هیهی

هتز پیادُ رٍی ًؾَد. در حذٍد  10عىتِ، رٍساًِ بیؼ اس 

تا  20تَاى هغافت را بِ ّفتِ پظ اس حولِ للبی، هی 6

 هتز افشایؼ داد. 30

 
در خصَؿ هیشاى فؼالیت جغواًی، بایغتی  

 . با پشؽه خَد هؾَرت وٌیذ حتواً

 

 

 اس خًَزعاًی بِ لغوتی لطغ ًاگْاًی :عىتِ للبی  

 بِ دًبال بغتِ ؽذى ري تغذیِ هؼوَالً وِ هاّیچِ للب

ٍجَد چزبی .دّذتَعط یه لختِ خَى رخ هی وٌٌذُ للب

احتوال تؾىیل  اًذ،ّایی وِ در جذار ري رعَ  وزدُ

وِ درهاًی صَرت صَرتی. دربزًذلختِ خَى را باال هی

 ذبیٌهی ًگیزد ایي لغوت اس هاّیچِ للب آعیب

بْبَد ػولىزد للب بؼذ اس  جْت ییصیِ ّاتَ 

 عىتِ للبی

چٌاًچِ عیگار را تزن وٌیذ، احتوال ٍلَع  :تزن عیگار

 عىتِ للبی هجذد بارّا ووتز خَاّذ بَد 

ًَبت اس عبشیجات یا هیَُ 5در رٍس  :رصین غذایی هٌاعب

هصزف غذاّایی وِ حاٍی  ػذم. اعتفادُ وٌیذ تاسُ جات

هاًٌذ: گَؽت لزهش، ّای اؽباع ؽذُ ّغتٌذ، چزبی

عَعیظ، ّوبزگز، وزُ، خاهِ، پٌیز پزچز  ٍ ّوچٌیي 

-ّایی وِ حاٍی رٍغي ًارگیل هیّا ٍ بیغىَئیتویه

هصزف غذاّایی وِ حاٍی چزبی ّای اؽباع ًؾذُ .باؽٌذ 

رٍغي هاّی، هاّی   ّغتٌذ هاًٌذ تخوِ آفتا  گزداى،

 .للب ووه خَاٌّذ وزد عاردیي ٍ سیتَى بِ بْبَد ػولىزد

بغیاری اس غذاّا درٍى خوَد   :هصزف ًوه را واّؼ دّیذ

فؾوار  حاٍی ًوه ّغتٌذ ٍ هصزف ًوه اضافی با تاثیز بز 

هوی   ,وٌوذ. خَى، بار للب را سیاد وزدُ ٍ آى را خغتِ هوی 

 .تَاًذ هٌجز بِ عىتِ هجذد ٍ یا ًارعایی للبی گزدد

 

 

 



 

 

 

 
 

مراقبت های پس از 

قلبیسکته   
 54564333-35:تلفن

، وارؽٌاط پزعتاری، م خطیبیتْیِ ٍ تٌظین :

 0911سهغتاى باسًگزی:  عَپزٍایشر آهَسػ عالهت

 بخؼ در ٍیضُ پزعتاری هزالبت هزجغ وتا  هٌبغ:

ICU,CCU ػغگزی دوتز دیالیش، ٍ    

    ،گیَری ٍ اهاهی رضَی راٌّوای بالیٌی پزعتاری -

 

 سا بپزّیشیذ ٍتٌؼاس هَضَػات  :اضطزا  ٍ فؾار رٍحی  

 در صَرت ًیاس با پشؽه هؾَرت وٌیذ

ؽزٍع رٍابط جٌغی چٌذ ّفتِ پظ اس  ٍابط جٌغی:ر

عیٌِ ٍ  درد لفغِ در صَرت ًذاؽتي عىتِ للبی ٍ

 اهىاى پذیز اعت در سهاى پیادُ رٍی ًفظ تٌگی

یا ّز گًَِ لفغِ عیٌِ در حیي رابطِ جٌغی  درد

  خَد در هیاى بگذاریذ.را حتواً با پشؽه هؾىل 

ٍاوغي پٌَهَوَن را با ًظز پشؽه تشریك  ّا:ٍاوغي

  .دریافت وٌیذعاالًِ ٍاوغي آًفلَآًشا وٌیذ 

 تَجِ بِ چٌذ ًىتِ:

چٌاًچِ دچار تٌگی ًفظ، خغتگی سٍدرط ٍ یا ٍرم پاّا 

ؽذُ ایذ، حتوا هَضَع را با پشؽه در هیاى بگذاریذ 

وِ هی تَاًذ ػالئن ًارعایی للبی باؽذ ٍ ًیاس بِ  چزا

 .هخصَؿ بِ خَد دارد ّایدرهاى 

 .ای ؽایغ اعتافغزدگی بِ دًبال عىتِ للبی، پذیذُ 

-هی درهاى افغزدگی ویفیت سًذگی ؽوا را ارتما

اًذ بطَر اغلب افزادی وِ دچار عىتِ للبی ؽذُ بخؾذ.

هَارد لغوت وَچىی اس  اوثز درٍ  یابٌذواهل بْبَد هی

هاًذ بیٌذ ٍ بمیِ للب عالن هیهاّیچِ للب آعیب هی

لذا اغلب بیواراى پظ اس عىتِ هی تَاًٌذ بِ عز وار 

 .خَد باسگزدًذ

  

 

 

 

 

ایي دارٍ هی تَاًذ ّوزاُ با  ولَپیذٍگزل یا پالٍیىظ 

-آعپزیي تجَیش ؽَد ٍ یا در افزادی وِ بِ ّز دلیلی ًوی

)ٍسٍس گَػ، ًاراحتی هؼذُ(،  تحول وٌٌذتَاًٌذ آعپزیي را 

 .گزددبِ تٌْایی تجَیش هی

 .هتَرال هاًٌذهیىٌذ نورا اختالل ضزباى للب :ابلَوزّابت

  ر وٌٌذُ آًشین تبذیل وٌٌذُ آًضیَتاًغیي:هْا

 اس خطز ًارعایی للب بِ دًبال عىتِ للبی هی واّذ ٍ

ّوچٌیي فؾار خَى را ًیش تٌظین هی وٌذ: اس جولِ 

 واپتَپزیل، اًاالپزیل، لَسارتاى

باؽٌذ چزبی خَى هی دارٍّای پاییي آٍرًذُ :عتاتیي ّاا

البتِ دارٍّای دیگز ًیش بز حغب  ،هاًٌذ آتَرٍاعتاتیي

 .ؽزایط بیوار ٍ با ًظز پشؽه هوىي اعت تجَیش گزدًذ

 :یباسگؾت بِ سًذگی لبل

 هاُ پظ اس عىتِ للبی 3تا  2غلب بیواراى در ػزض ا وار:

تَاًٌذ بِ وار خَد باس گزدًذ. البتِ هی خَد ًظز پشؽه با

 تَاًذ هتفاٍت باؽذ.ایي اهز بغتِ بِ ّز بیوار هی

حذالل تا یه هاُ پظ اس عىتِ للبی  :راًٌذگی ٍ پزٍاس

 راًٌذگی ًبایغتی راًٌذگی وزد. چٌاًچِ پظ اس یه هاُ،

 حالت ایي بْبَد سهاى تا ؽَد، عیٌِ لفغِ درد بِ هٌجز

  در ّز صَرت ًظزپشؽه هْن اعت.وزد راًٌذگی ًبایذ

تَاًٌذ ّفتِ پظ اس عىتِ هی 3تا4هؼوَال بیواراى در حذٍد 

  .باؽیذ.عفز َّایی داؽتِ 

 

 

 

 


