
 آيا مي توانيم به كار قبلي خود ادامه دهيم؟

كار نه تنها براي قلب مضر نيست بلكه باعث سرگرمي و                

بايد .  شودهمچنين تنظيم سوخت و ساز فعاليت هاي بدن مي         

توجه داشت از انجام كارهاي سنگين و خسته كننده كه باعث            

احساس ناراحتي و درد قلبي مي شود بايد حودداري كنيد افراط           

 .در فعاليت جسمي باعث بروز آنژين صدري مي شود

از بيمارستان و معاينه مجدد پزشك      هفته پس از ترخيص 2-6 

و با در نظر گرفتن وضعيت جسمي، نحوه كار و شغل شما                  

اگر كار سنگين و پر مخاطره   . براي رفتن به سركارتان مي شود

 . اي داريد بايد كار سبكتري را انتخاب نماييد

 

 توانيم رانندگي كنيم؟آيا مي

در صورتي كه رانندگي  شما را خسته و عصباني مي كند از                 

از رانندگي هاي طوالني و خسته كننده           .  آن اجتناب كنيد   

بپرهيزيد در صورت لزوم پس از يك ساعت رانندگي مداوم             

 .توقف كرده، چند دقيقه قدم بزنيد و سپس ادامه دهيد

 

 در مورد داروها چه نكاتي را رعايت  كنيم؟

اگر خوردن دارو را فراموش كرديد در زمان بعدي مقدار آن           �

 .را دو برابر نكنيد

از هر گونه تغيير در مقدار مصرف و يا قطع داروها                    �

 .بپرهيزيد

زير (  آيزوسوربايد)  TNGمثل(تركيبات نيتروگليسيرين      �

درد، تاري  و نيتروكانتين با عوارض جانبي از قبيل سر        )  زباني  

آن عادت     كم به   كه بيمار   همراه است   دهان  ديد، و خشكي   

 .كندمي

 قرص هاي زير زباني نيتروگليسيرين را هميشه همراه  �

 .داشته باشيد و آنها را در جاي خنك و دور از نور نگهداري كنيد

قرصهاي زير زباني در دهان  طعمي تند و سوزاننده دارد كه              �

اگر چنين  نباشد فاسد شده و بايد دور          .  نشانه تازگي  آن است    

 .ريخته شود

آتنولول يا  )  اينرال(قبل از مصرف قرص هاي پروپرانولول          �

ديگوكسين، شمارش نبض خود را انجام دهيد در صورتي كه             

بار در دقيقه بود با پزشك خود تماس           60نامنظم و يا كمتر از       

 .بگيريد

 

 :صورت بروز عالئم زير به پزشك مراجعه كنيم در

قرص زير    3احساس درد و فشار  قفسه سينه كه با مصرف              �

 .دقيقه تسكين نيابد 15زباني در 

 .كوتاه شدن و به شماره افتادن تنفس �

 .ضعف پا، ورم پا، ورم مچ پا �

ضربان قلب نامنظم، تند و كند و احساس طپش قلب هنگام             �

 .استراحت

 بخش آنژيوگرافي: تهيه كننده .غش يا بيهوشي موقت �

 راهنماي آموزش بيماران

 روابط عمومي و انتشارات بيمارستان آتيه: طراحي و چاپ

 شهرك غرب، تقاطع بلوار فرحزادي و شهيد دادمان، بيمارستان آتيه: آدرس 



 

 .از انجام فعاليت هاي ورزشي بالفاصله بعد از غذا بپرهيزيد �

 

از فعاليتهايي كه نياز به فشار عضالني زياد و آزاد شدن                  �

ناگهاني انرژي دارد  مانند تعويض چرخ ماشين، هل دادن ماشين           

 .و بلند كردن اشيا سنگين بپرهيزيد

 

حين  فعاليت دچار درد قفسه سينه، تنگي نفس،    كه در صورتي �

خستگي اندامها شديد، بالفاصله        و  تپش قلب، سرگيجه، ضعف    

 .فعاليت را قطع كرده و از قرص زير زباني  استفاده كنيد

 

از ورزشهاي سنگين چون تنيس، فوتبال، بسكتبال، واليبال و           �

 .ژيمناستيك بپرهيزيد

 

 .فعاليت و استراحت دوره اي داشته باشيد �

 

فعاليت جنسي ضربان قلب شما را افزايش مي دهد طبق نظر             �

پزشكان زمانيكه شما قادر باشيد از دو طبقه پله بدون احساس              

. كيلومتر راه برويد    2-1ناراحتي باال و پايين برويد و يا قادر باشيد          

بدون هيچ نگراني فعاليت جنسي خودرا مي توانيد از سر بگيريد             

در صورت لزوم و احتياط از يك قرص زير زباني نيتروگليسيرين            

 .مي توانيد قبل از فعاليت استفاده نماييد

 .نقاشي و سرگرميهاي ديگر و استفاده از فضاي سبز

در صورت بروز درد قفسه سينه بنشينيد و از قرص زير زبـانـي    �

استفاده كنيد در صورتي كه درد كاهـش  )  عدد 3دقيقه تا  15هر (  

 .نيافت حتما به پزشك مراجعه نماييد

 .از كاستن وزن و افزوده شدن آن بپرهيزيد �

 

 رژيم غذايي -2

كم كالري    چربي،نمك، كم وعده غذاي كم    3-4مصرف روزانه     �

 .همراه با آرامش توصيه مي شود

كره، پنير  (از مصرف چربيهاي حيواني و مواد كلسترول دار             �

) چرب، بستني كرم دار، زرده تخم مرغ، كله پاچه، دل و جگر                

 .پرهيز كنيد

مواد غذايي پرفيبر مثل انواع  سبزيجات، كاهو، خيار، گوجه              �

 .را به رژيم غذايي خود اضافه كنيد... و

 .از پرخوري و با شتاب خوردن غذا بپرهيزيد �

گوشت سفيد مانند  مرغ و ماهي را جايگزين مصرف گوشت              �

 .قرمز كنيد

پز كردن و كباب كردن      از آب كردن در پخت غذا به جاي سرخ �

 .استفاده كنيد

از گوشت كمتري استفاده كنيد و به جاي آن از سبزيجاتي                �

 .و غالت استفاده كنيد مثل كدو، بادمجان، لوبيا، سيب زميني، ميوه

 .بعد از مدتي با آرامش به استراحت بپردازيد �

 

 فعاليت ها -3

 

روزانه پياده روي داشته باشيد و به تدريج زمان و مسافت                 �

پياده روي را افزايش دهيد و در پايان آن روز تعداد ضربان قلب               

 .خود را در دقيقه كنترل و يادداشت نماييد

 

 بيماران مبتال به بيماري شريان كرونر

بيماري  شريان  كرونري يكي از علل مهم مرگ و مير در جامعه               

است كه علت آن بيشتر به دليل تصلب شرائين مي باشد و با                  

 :عوامل خطر ساز زير همراه است

 باال بودن چربي هاي خون    ••••

 استعمال دخانيات    ••••

 باال بودن فشار خون    ••••

 

رعايت برخي نكات بهبودي شما بيماران عزيز  را 

 :تسريع مي كند

 مراقبتها -1

 .از گرما و سردي شديد و قدم زدن در برابر باد بپرهيزيد �

 )صبح ناشتا( فشار خون  را در ساعات معيني از روز كنترل كنيد 

اگر سابقه مصرف دخانيات داريد آن را به طور كلي كنار                  �

 .بگذاريد و از همنشيني با افراد سيگاري هم دوري كنيد

در روزهايي كه آلودگي هوا شديد اعالم مي شود از منزل                 �

 .خارج نشويد

مقابل هيجانات     در  و  زا بپرهيزيد استرس  موقعيتهاي و از عصبانيت �

خود را حفظ      كننده خونسردي   بخش يا نگران   مسرت  و خبرهاي 

 .كنيد

استحمام )  دقيقه  20-15(  با آب ولرم و در مدت زمان كوتاه            �

 .كنيد

شبها زودتر به بستر رفته و فرصتهاي بيشتري براي استراحت            �

 .در هفته خود تنظيم كنيد

پس از بازگشت  از بيمارستان، براي بر طرف شدن كسالت و    �

صرف غـذا  :  بهتر شدن روحيه خود  به انجام بعضي كارها بپردازيد

جـزئـي،     در خارج از منزل، رفتن به سينما، تئاتر، انجام خريدهـاي 


