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سندگی با بیواری قلبی

چو هزاقبتيایی بایدانجام دىین؟
اگر دچار بیماری قلبی شده اید بسیار مهم است که بیشتر مراقب خودتان باشید .این نکته نیز حائز اهمیت است که همه عالئم و نشانه
های بیماری خود را جدی بگیرید و برای سالمتی و تندرستی خود تالش کنید.
اگر عالئم بیماری قلبی را در خود مشاهده میکنید حتما به پزشک مراجعه کنید .بیمار قلبی به کمک داروهای مناسب نه تنها میتواند
زندگی طوالنی داشته باشد بلکه می تواند از پیشرفت بیماری نیز جلوگیری نمایید.
زمانیکه تغییراتی را در بیماری خود حس کردید حتما با پزشک خود تماس بگیرید.
با پزشک خود همکاری کنید  .بسیار مهم است بطور منظم به منظور کنترل وضعیت و بیماری خود به پزشک مراجعه کنید.
با همکاری نزدیک با پزشکتان و دریافت مشاوره های مفید و سودمند  ,درمان مطلوب برای بیماری شما انجام میگیرد.

بیواری قلبی چیست؟
بیماری قلبی اغلب گرفتگی ویا تنگی عروق قلب میباشد .تنگی رگهای قلب باعث درد در ناحیه قلب و ایجاد لخته خون و مرگهای
ناگهانی میشود.
عالئم بیماری قلبی اغلب در پی فعالیت سخت فیزیکی و یا در فضای سرد ظاهر میشود .این عالئم اغلب شامل تنگی نفس  ,ضربان قلب
و فشار و درد در ناحیه سینه بهمراه انتشار آن به بازوی سمت چپ میباشد .ورم در ناحیه پاها نیز میتواند از عالئم بیماری قلبی باشد.

چگٌنو هیتٌانین با بیواری قلبی سندگی کنین؟
بیماری قلبی غالبا جزء بیماریهای حاد میباشد .بیمار قلبی اغلب با نگرانی و تردید زندگی میکند ,بهمین دلیل اطرافیان بیمار بایستی
همیشه مراقب عالئم تشدید بیماری باشند که این میتواند شرایط استرس زایی را بهمراه داشته باشد.
اطالعات کافی درباره عالئم و نشانه ها ی بیماری میتواند به کاهش نگرانیها و استرسها کمک کند.
معموال پس از اینکه شخص به بیماری قلبی دچار میشود میتواند احساس کند که تواناییش با گذشته متفاوت است .بنابراین شخص
مجبور به بازنگری در شیوه زندگی خود و همچنین مدیریت صحیح روابط خود با خانواده و کارش میباشد.
کامال طبیعی است که در چنین شرایطی ناگهان انسان احساس میکند که قادر به هدایت و اداره همه امور نمیباشد.
عوامل متعددی مانند رژیم غذایی ,مصرف دخانیات ,فشار روحی ,فشار خون ,اضافه وزن ,بیماری قند ومیزان تحرک و ورزش روزانه
بر بیماری تاثیر گذارند.
همچنین مصرف دارویی که پزشک برای شما تجویز کرده است نیز بسیار حائز اهمیت است.
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شکر
حاوی
جداهای
نوشابه
آبمیوه و
کنیدوو از
کنید.و روغن رو به حداقل برسانید.
پرهیزکره
مصرف
میزان
کنید و
رویت رو
انواع قابل
چربیهای
مصرفکنید
شکرمصرف
فاقدچرب
مواد غذایی کم
برسانید
حداقل
را به
مصرف
کنید .و از انواع آبمیوه و نوشابه های حاوی شکر پرهیز کنید.
مصرف
شکر
نمکفاقد
غذایی
مواد
وزن میتواند باعث فشار خون و بیماری قلبی شود.
حداقل اضافه
به کنید .
نمکرا راحفظ
نرمال
وزن
برسانید.
مصرف
پششک فشار خون و بیماری قلبی شود.
میتواند باعث
اضافه وزن
دارًىایرا حفظ
وزن نرمال
تٌسط
کنید .شده
تجٌیش

دارًىای تجٌیش شده تٌسط پششک

به خاطر داشته باشید که مصرف داروهای توصیه شده توسط پزشک معالج بسیار حائز اهمیت است.همچنین الزم است که عالئم فشار
خون باال را نیز بخوبی بشناسید.
به خاطر داشته باشید که مصرف داروهای توصیه شده توسط پزشک معالج بسیار حائز اهمیت است.همچنین الزم است که عالئم فشار
را نیز بخوبی بشناسید.
خون باال
خانٌاده

خانٌاده

با خانواده خود صحبت کنید زیرا کمک و پشتیبانی از ناحیه آنان مهمترین و برترین عامل موثر بر بیماری شماست.همه خانواده بایستی
سبک زندگی و تغذیه خود راتغییر دهند.
با خانواده خود صحبت کنید زیرا کمک و پشتیبانی از ناحیه آنان مهمترین و برترین عامل موثر بر بیماری شماست.همه خانواده بایستی
زندگی شما فراهم است  ,اگر:
تغییرات در
ایجاد
سبکیط برای
شرا
شیوهدهند.
راتغییر
تغذیه خود
زندگی و
شیوهکنید.
خوددرتعیین
ایجاد برای
کوتاه مدت
اهداف
زندگی شما فراهم است  ,اگر:
تغییرات
یط برای
شرا
باشید و همچنین از خانواده و اطرافیان خود درخواست کمک کنید.
مفید با
داشتهکنید.
خود تعیین
پزشک خود
مدت برای
مکاریکوتاه
هاهداف
همکاری مفید با پزشک خود داشته باشید و همچنین از خانواده و اطرافیان خود درخواست کمک کنید.
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به نیم ساعت در روز افزایش یابد .این فعالیت لزوما نباید یک فرم معین از ورزش باشد .شما حتی میتوانید زمان ورزش خود را به
ورزش روزانه نه تنها باعث کاهش خطر بیماری قلبی میشود بلکه سبب افزایش انرژی و تندرستی میگردد.فعالیت فیزیکی باید تدریجا
دفعات متعدد و کوتاه مدت تغییر دهید.
به نیم ساعت در روز افزایش یابد .این فعالیت لزوما نباید یک فرم معین از ورزش باشد .شما حتی میتوانید زمان ورزش خود را به
تغییر
کوتاه مدت
متعدد و
دهید.ها ,دوچرخه سواری نمونه هایی از فعالیت هایی هستند که شما می توانید روزانه انجام دهید.
از پله
باالرفتن
باغبانی,
دفعاتروی,
پیاده
شما می توانید روزانه انجام دهید.
تبدیل که
شماهستند
روزانههایی
زندگیفعالیت
دریی از
ثابتیه ها
بخش نمون
سواری
فعالیتازوپله ها,
باالرفتن
بسیارروی
پیاده
شود.
چرخه به
ورزشدوروزانه
باغبانی,این
مهم ,است که
بسیار مهم است که این فعالیت و ورزش روزانه به بخش ثابتی در زندگی روزانه شما تبدیل شود.

تزک دخانیات
تزک دخانیات

از مصرف دخانیات پرهیز کنید .مصرف دخانیات بزرگترین عامل برای پیشرفت بیماری قلبی میباشد.برای ترک سیگار می توانید از
دوره هایی که به همین منظور فراهم شده کمک بگیرید.
از مصرف دخانیات پرهیز کنید .مصرف دخانیات بزرگترین عامل برای پیشرفت بیماری قلبی میباشد.برای ترک سیگار می توانید از
دوره هایی که به همین منظور فراهم شده کمک بگیرید.

تغذیو سالن
تغذیو سالن

تغذیه متعادل و متنوع داشته باشید و آنرا به  3وعده اصلی و  3میان وعده تقسیم کنید.
کنید .3میان وعده تقسیم کنید.
اصلی و
وعده
آنرا به
صورتداشته
متعادلدور متنوع
تغذیه
روز میل
میوه 3در
باشید3و عدد
تمایل  2تا
سبزیجات و
سبوسدار ومیل کنید.
میوه در روز
تمایل  2تا 3
سبزیجات
حبوبات و بنشن مصرف کنید.
عدد نان
سبزیجات و
صورت مانند
غذاییو دبارفیبر باال
مواد
مصرف
حبوبات و
سبوسدار
سبزیجات و نان
چربباال مانند
مواد غذایی باکم فیبر
کنید.کره و روغن رو به حداقل برسانید.
مصرف
بنشنمیزان
کنید و
رویتو رو جدا
چربیهای قابل
مصرف کنید و
کنید.و روغن رو به حداقل برسانید.
پرهیزکره
مصرف
میزان
کنید و
رویت رو
انواع قابل
چربیهای
مصرفکنید
شکرمصرف
فاقدچرب
مواد غذایی کم
شکر
حاوی
جداهای
نوشابه
آبمیوه و
کنیدوو از
کنید .و از انواع آبمیوه و نوشابه های حاوی شکر پرهیز کنید.
مصرف
شکر
نمکفاقد
غذایی
مواد
برسانید
حداقل
را به
مصرف
برسانید.
مصرف
وزن میتواند باعث فشار خون و بیماری قلبی شود.
حداقل اضافه
به کنید .
نمکرا راحفظ
نرمال
وزن
وزن نرمال را حفظ کنید  .اضافه وزن میتواند باعث فشار خون و بیماری قلبی شود.

دارًىای تجٌیش شده تٌسط پششک
دارًىای تجٌیش شده تٌسط پششک

به خاطر داشته باشید که مصرف داروهای توصیه شده توسط پزشک معالج بسیار حائز اهمیت است.همچنین الزم است که عالئم فشار
خون باال را نیز بخوبی بشناسید.
به خاطر داشته باشید که مصرف داروهای توصیه شده توسط پزشک معالج بسیار حائز اهمیت است.همچنین الزم است که عالئم فشار
خون باال را نیز بخوبی بشناسید.

خانٌاده
خانٌاده

با خانواده خود صحبت کنید زیرا کمک و پشتیبانی از ناحیه آنان مهمترین و برترین عامل موثر بر بیماری شماست.همه خانواده بایستی
سبک زندگی و تغذیه خود راتغییر دهند.
با خانواده خود صحبت کنید زیرا کمک و پشتیبانی از ناحیه آنان مهمترین و برترین عامل موثر بر بیماری شماست.همه خانواده بایستی
شیوهدهند.
راتغییر
تغذیه خود
زندگی و
زندگی شما فراهم است  ,اگر:
تغییرات در
ایجاد
سبکیط برای
شرا
زندگی شما فراهم است  ,اگر:
تغییرات
یط برای
شرا
شیوهکنید.
خوددرتعیین
ایجاد برای
کوتاه مدت
اهداف
داشتهکنید.
خود تعیین
پزشک خود
مدت برای
مکاریکوتاه
هاهداف
باشید و همچنین از خانواده و اطرافیان خود درخواست کمک کنید.
مفید با
همکاری مفید با پزشک خود داشته باشید و همچنین از خانواده و اطرافیان خود درخواست کمک کنید.
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ًرسش رًسانو
ورزش روزانه نه تنها باعث کاهش خطر بیماری قلبی میشود بلکه سبب افزایش انرژی و تندرستی میگردد.فعالیت فیزیکی باید تدریجا
به نیم ساعت در روز افزایش یابد .این فعالیت لزوما نباید یک فرم معین از ورزش باشد .شما حتی میتوانید زمان ورزش خود را به
دفعات متعدد و کوتاه مدت تغییر دهید.
پیاده روی ,باغبانی ,باالرفتن از پله ها ,دوچرخه سواری نمونه هایی از فعالیت هایی هستند که شما می توانید روزانه انجام دهید.
بسیار مهم است که این فعالیت و ورزش روزانه به بخش ثابتی در زندگی روزانه شما تبدیل شود.

تزک دخانیات
از مصرف دخانیات پرهیز کنید .مصرف دخانیات بزرگترین عامل برای پیشرفت بیماری قلبی میباشد.برای ترک سیگار می توانید از
دوره هایی که به همین منظور فراهم شده کمک بگیرید.

تغذیو سالن
تغذیه متعادل و متنوع داشته باشید و آنرا به  3وعده اصلی و  3میان وعده تقسیم کنید.
سبزیجات و در صورت تمایل  2تا  3عدد میوه در روز میل کنید.
مواد غذایی با فیبر باال مانند سبزیجات و نان سبوسدار و حبوبات و بنشن مصرف کنید.
مواد غذایی کم چرب مصرف کنید و چربیهای قابل رویت رو جدا کنید و میزان مصرف کره و روغن رو به حداقل برسانید.
مواد غذایی فاقد شکر مصرف کنید و از انواع آبمیوه و نوشابه های حاوی شکر پرهیز کنید.
مصرف نمک را به حداقل برسانید.
وزن نرمال را حفظ کنید  .اضافه وزن میتواند باعث فشار خون و بیماری قلبی شود.

دارًىای تجٌیش شده تٌسط پششک
به خاطر داشته باشید که مصرف داروهای توصیه شده توسط پزشک معالج بسیار حائز اهمیت است.همچنین الزم است که عالئم فشار
خون باال را نیز بخوبی بشناسید.

خانٌاده
با خانواده خود صحبت کنید زیرا کمک و پشتیبانی از ناحیه آنان مهمترین و برترین عامل موثر بر بیماری شماست.همه خانواده بایستی
سبک زندگی و تغذیه خود راتغییر دهند.
شرایط برای ایجاد تغییرات در شیوه زندگی شما فراهم است  ,اگر:
اهداف کوتاه مدت برای خود تعیین کنید.
همکاری مفید با پزشک خود داشته باشید و همچنین از خانواده و اطرافیان خود درخواست کمک کنید.
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ناگهانی میشود.
عالئم بیماری قلبی اغلب در پی فعالیت سخت فیزیکی و یا در فضای سرد ظاهر میشود .این عالئم اغلب شامل تنگی نفس  ,ضربان قلب
و فشار و درد در ناحیه سینه بهمراه انتشار آن به بازوی سمت چپ میباشد .ورم در ناحیه پاها نیز میتواند از عالئم بیماری قلبی باشد.

چگٌنو هیتٌانین با بیواری قلبی سندگی کنین؟
بیماری قلبی غالبا جزء بیماریهای حاد میباشد .بیمار قلبی اغلب با نگرانی و تردید زندگی میکند ,بهمین دلیل اطرافیان بیمار بایستی
همیشه مراقب عالئم تشدید بیماری باشند که این میتواند شرایط استرس زایی را بهمراه داشته باشد.
اطالعات کافی درباره عالئم و نشانه ها ی بیماری میتواند به کاهش نگرانیها و استرسها کمک کند.
معموال پس از اینکه شخص به بیماری قلبی دچار میشود میتواند احساس کند که تواناییش با گذشته متفاوت است .بنابراین شخص
مجبور به بازنگری در شیوه زندگی خود و همچنین مدیریت صحیح روابط خود با خانواده و کارش میباشد.
کامال طبیعی است که در چنین شرایطی ناگهان انسان احساس میکند که قادر به هدایت و اداره همه امور نمیباشد.
عوامل متعددی مانند رژیم غذایی ,مصرف دخانیات ,فشار روحی ,فشار خون ,اضافه وزن ,بیماری قند ومیزان تحرک و ورزش روزانه
بر بیماری تاثیر گذارند.
همچنین مصرف دارویی که پزشک برای شما تجویز کرده است نیز بسیار حائز اهمیت است.
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با پزشک خود همکاری کنید  .بسیار مهم است بطور منظم به منظور کنترل وضعیت و بیماری خود به پزشک مراجعه کنید.
با همکاری نزدیک با پزشکتان و دریافت مشاوره های مفید و سودمند  ,درمان مطلوب برای بیماری شما انجام میگیرد.

بیواری قلبی چیست؟
بیماری قلبی اغلب گرفتگی ویا تنگی عروق قلب میباشد .تنگی رگهای قلب باعث درد در ناحیه قلب و ایجاد لخته خون و مرگهای
ناگهانی میشود.
عالئم بیماری قلبی اغلب در پی فعالیت سخت فیزیکی و یا در فضای سرد ظاهر میشود .این عالئم اغلب شامل تنگی نفس  ,ضربان قلب
و فشار و درد در ناحیه سینه بهمراه انتشار آن به بازوی سمت چپ میباشد .ورم در ناحیه پاها نیز میتواند از عالئم بیماری قلبی باشد.

چگٌنو هیتٌانین با بیواری قلبی سندگی کنین؟
بیماری قلبی غالبا جزء بیماریهای حاد میباشد .بیمار قلبی اغلب با نگرانی و تردید زندگی میکند ,بهمین دلیل اطرافیان بیمار بایستی
همیشه مراقب عالئم تشدید بیماری باشند که این میتواند شرایط استرس زایی را بهمراه داشته باشد.
اطالعات کافی درباره عالئم و نشانه ها ی بیماری میتواند به کاهش نگرانیها و استرسها کمک کند.
معموال پس از اینکه شخص به بیماری قلبی دچار میشود میتواند احساس کند که تواناییش با گذشته متفاوت است .بنابراین شخص
مجبور به بازنگری در شیوه زندگی خود و همچنین مدیریت صحیح روابط خود با خانواده و کارش میباشد.
کامال طبیعی است که در چنین شرایطی ناگهان انسان احساس میکند که قادر به هدایت و اداره همه امور نمیباشد.
عوامل متعددی مانند رژیم غذایی ,مصرف دخانیات ,فشار روحی ,فشار خون ,اضافه وزن ,بیماری قند ومیزان تحرک و ورزش روزانه
بر بیماری تاثیر گذارند.
همچنین مصرف دارویی که پزشک برای شما تجویز کرده است نیز بسیار حائز اهمیت است.
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