داًشگاُ علَم پصشکی ٍخدهات بْداشتی دزهاًی ّسهصگاى

بیوازستاى پیاهبس اعظن ص قشن

خَدهساقبتی دزبیوازاى
ایسکوی ًٍازسائی قلبی

بیوازی ّای ایسکوی قلبی حالتی است که در آن قلػ

 -1غذاهای کم چربی را جایگزین غذاهای پرچرب کنند:

قادر به پمپاژ مقادیر کافی خون برای تأمین مواد غذایی و

یعنی مصرؼ لبنیات پرچربی ( شیر ،ماست ،پنیر ،خامه) روغن

اکسیژن بدن نمی باشد .آنژین مجموعه عالئم کلینیکی است

های جامد نباتی ،دنبه ،روغنهای حیوانی ،کره ،جگر ،مػزػز،

که شامل احساس ناراحتی و درد در قفسه سػیػنػه ،فػک،

قلوه ،دل ،گوشت قرمز پرچربی ( گوسفند ،گوساله ،گاو)

شانه ،پشت یا بازو و… می باشد و مشخصا با فعالیػت یػا

گوشت چرخ کرده پرچربی ،انواع شیرینی ،کػلػه و پػاچػه،

استرس روحی ایػجػاد و بػا اسػتػراحػت یػا قػرصػهػای

سیرابی و شیردان ،سس ساالد ،سوسیس ،کالباس و پوست

نیتروگلیسیرین بر طرؼ می شود.
قل

نقش مهمی در گردش خون دارد ونارسػائػی قػلػ

موج

اختالل در جریان خون می شود .در نارسائی قػلػ

کاهش عملکرد سلولهای عضالنی قل

و احػتػبػاس آب و

تهیه کننده
تایید کننده
سال تهیه
ناظر کیفی
دکتر احمد مسعودی

لپه ،باقال) و غالت ( برنج ،گندم ،جو) و از مػیػوه جػات در

ًازسایی قلب با چِ عالئوی ّوساُ است؟
ضعف و خستگی ،تنگی نفس،تورم پاها ،مچ پػا و سػاؽ

کنید و هفته ای دو تا سه وعده مرغ و بقػیػه وعػده هػای

پابروز سرفه های شدید،افزایش وزن،بی حالی .

غذائی را از غذاهای غیرگوشتی استفاده نمایند.

اقدامات زیر انجام می شود:

ورزش،اسکن قل

،آنژیوگرافی قلبی.

نمایید و از سرخ کردن مواد غذائی خودداری کنید.
شور مانند ماهی شور ،ماهی دودی ،آجیل شور ،پنیر شػور،

خَد هساقبتی دز ًازسائی قلبی:

کمیته آموزش به بیمار

است قسمت باالی تخت را 22تا  32سانتیمتر باال آورده یا در

در مرحله حاد بیماری،در طول روز استراحت کافی داشػتػه

وضعیت نشسته و نیمه نشسته قرار گیرد وپا ها را

 -4غذاهای روزانه را بصورت آب پز ،بخارپز و کبابی تػهػیػه
 -5مصرؼ نمک را طبق دستور پزشک کم کنید و غذاهای

باشید .در هنگام استراحت جهت کاهش تنگی نفس،بػهػتػر
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بادمجان ،نان سبوس دار ،حبوبات (لوبیا ،عدس ،نخود ،ماش،

 -3توصیه میشود حداقل هفته ای دو وعده ماهی مصػرؼ

خودمراقبتی در بیماران ایسکمی
ونارسائی قلبی
ایرما ریحانی کارشناس پرستاری

زمستان7931
سوپروایزر
آموزش به
متخصص قلب
بیمارایرما
وعروق
ریحانی

سبزیجات مختلف ( سبزیهای برگی ،هویج ،گوجه فرنگی ،کدو،

سدیم در بدن می شود.

گرفتن نوار قل ،انجام آزمایش های آنػزیػم قػلػبػی،تسػت

عنوان

 -2سعی کنید از مواد غذائی فیبردار ( الیاؼ گیاهی) مػانػنػد

حدامکان بیشتر استفاده نمایند.

جهت تشخیص نارسائی قل

شناسنامه پمفلت آموزشی کد CCU-70-70

مرغ را به حداقل برسانید.

یػک

چیپس ،غذاهای کنسروی ،ترشیجات و انواع شور خػودداری
کنید .زمان مصرؼ داروها مانند میػزان مصػرؼ نػمػک آن
راکنترل کنید.
 -6در صورت داشتن اضافه وزن با رعایت رژیم غػذائػی و
ورزش وزن خود را به وزن مطلوب برسانید که حػتػمػا بػا

ساعت قبل از استراحت باالتر از سطح بدن قرار دهد.

متخصص تزذیه مشورت نمائید.

به منظور پیشگیری از سرگیجه به آهستگی تزییر وضعػیػت

* حمله های بیماری قلبی در کسانی که سیگاری هستند سه

دهید.

برابر افراد معمولی است .لذا ترک سیگار و هر نػوع دودی

زضین غرائی:

( سیگار ،مواد مخدر ،قلیان و  )...برای بیماران قلبی ضرورت

به طور كلي از خوردن غذاي چرب و با نمك پرهيز كنيد.

جدی دارد.

بیوازاى قلبی کِ سابقِ بیوازی قٌد دازًد باید:

ًحَُ هصسف دازٍّا دز بیوازاى با ًازسائی قلبی:

الف) تعداد وعده های غذایی را افزایش دهند ( 6وعده) ولی

ساير افراد خانواده بايستي از محل داروهاي شما اطالع

هَازدی کِ باید جْت هساقبت اش خَد زعایت ًوائید:

در هر وعده مقدار غذای کمتری مصرؼ کنند.

داشته باشند.

مراجعه منظم به پزشک معالج خود

ب) از مواد غذائی فیبردار مانند سبزیجات مختلف ،حبػوبػات،
غالت ،میوه جات و نان سبوس دار بیشتر استفاده کنید.

از ريختن قرصهاي مختلف در يك ظرؼ دركنار هػم خػود

مصرؼ داروها طبق تجویز پزشک

از خوردن غذاي چرب و با نمك پرهيز كنيد.

داري كنيد.

روزانه خود را وزن کنید .
داروهاي تجويز شده را سر ساعت مصرؼ كنيد و  2روز

ورزش مالئم ( پیاده روی )انجام

قبل از تمام شدن داروهابه پزشك مراجعه كنيد.

اجتناب از پرخوری وافزایش وزن

برخی ازداروها برای تنظیم ضربان قل

وفشارخون

شما تجویز شده است پس بػه صػورت دوره ای نػبػ

وفشارخون خود را کنترل نمائید.
در صورت آنکه برای شما دیگوکسین تجویز شده است الزم

ج) مصرؼ چربیها را کاهش دهید.
د) از مواد نشاسته ای مثل نان ،برنج ،سی

زمینی ،گندم،

جو و ماکارونی فقط به میزانی که موج

افزایش وزن

نشود استفاده کنید.
ه) مصرؼ میوه های شیرین ( انػگػور ،خػربػزه ،تػوت،
خرما  )...و خشکبار شیرین ( توت خشک ،کشمش ،خرما،
قیسی) را محدود کنید.

است آن را به دقت و طبق دوز تجویز شده استفاده کنید.
داروهای ادرار آور خود را صبح ها استفاده نمائید تا موج

اختالل در خواب نگردد.
برخی از داروهای ادرار آور ،دفع کننده پتاسیم خون هستند
الزم است در خصوص رژیم غذائی خود که باید در زمػان
مصرؼ این دارو ها رعایت نمائید با پزشکتان مشورت کنید .

و) از فشارهای روحػی و روانػی دوری کػنػیػد .لػذا
استرسهای روحی و عصبی شدن بر قل

و عروؽ اثرات

بدی دارد .

ٍزشش :
کلیه بیماران قلبی باید با پیشنهاد پزشک معالج حػداقػل
هفته ای سه بار به مدت  32دقیقه ورزش کػنػد .سػاده
ترین و عملی ترین ورزش پیاده روی است که هر چػه
برمیزان و سرعت آن اضافه شود بهتر است.

دهید.

عدم استفاده از الکل و مواد محرک
در هنگام استراحت پا ها  55تا  32درجه باالتػر ازبػدن
باشد.
در صورت تمايل به تماس جنسي قبل از آن از قرص
زير زباني استفاده كنيد و دقت كنيد كه ضربان قل

شما

نبايد  32ضربان بيشتر از ضربان زمان استراحت شود.

دز صَزت داشتي عالئن ذیل بِ پصشک هساجعِ ًوایید:
درد قفسه سینه و اشکال در تنفس
بی اشتهایی
بروز تنگی نفس در هنگام فعالیتهای سبک
سرفه مداوم

چٌد ًکتِ دز هَزد قسص ّای شیس شباًی ًیتسٍ گلسیسیي:

دفع مکرر شبانه ادرار

 -هميشه تعدادي از اين قرص ها به همراه داشته باشيد و

بروز ورم ناگهانی در اطراؼ مچ پا یا اطراؼ گػردن و

آنها را در ظرفهاي تيره رنگ نػگػهػداري كػنػيػد و از نػور

شکم

وگرمامحافظت كنيد وحتما از قرص تازه استفاده کنید.

توصیه اهی زپکش معالج و رپستاران را رد مورد مراقبت از خود بدقت انجام دهید ات هب امید

رپوردگارسالمتی خود را بازیافته و ازبیمارستان مرخص شوید.

