تَصَلُّبِ شَرایین یا سختی سرخرگها( آترواسکلروزیس

به رسوب چرب
م
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

بیمارستان پیامبر اعظم ص قشم

خودمراقبتی در تصلب شرائین

تنگ

بر روی دیواره داخل

شود .که با افزایش سن باعث تنگ

سرخرگها گمفمتمه
رگ م

عروق قلب(کرونر) بدنبال رسوب چرب

بروز نباید اکسیژن وخون کاف
دردآنژین را فرد تجربه م

):

شود.اگر

در رگ قلب

بمه قملمب نمبمیمرسمد و

کند.

برای مراقبت از خود جهت پیشگیری ودرممان سمخمتم

عروق موارد ذیل را مورد توجه قرار دهید:

وگرفتگ

الف  -تغذیه :
 -1ذئاهای ک چرب
یعن

(شیر ،ماست ،پنیر ،خاممه) روذمن

های جامد نبات  ،دنبه ،روذنهای تیوان  ،کمره ،جمگمر ،ممغمز،
قلوه ،دل ،گوشت قرمز پرچرب

(گوسفند ،گوساله ،گاو)

گوشت چرخ کرده پرچرب  ،انواد شیرین  ،کله و پاچه ،سیرابم
و شیردان ،سس ساالد ،سوسیس ،کالباس و پوست مرغ را بمه
تداقل برسانید.
 -2سع

شناسنامه پمفلت آموزشی کد CCU-06-97
عنوان

مراقبت در تصلب شرائین

تهیه کننده

ایرما ریحانی

تایید کننده
سال تهیه
ناظر کیفی

کمیته آموزش به بیمار

دکتر احمد مسعودی

زمستان1931
سوپروایزر
آموزش به
متخصص
بیمارایرما
قلب وعروق
ریحانی

منابع :کتاب برونر وثودارت 8102فصل 6
کتاب راهنما خودمراقبتی خانواده  1سایت وزارت بهداشت درمان وآموزش
پزشکی1931

کنید از مواد ذئا

فیبردار (الیاف گمیماهم ) ممانمنمد

سبزیجات مختلف (سبزیهای برگ  ،هویج ،گوجه فرنگ  ،کمدو،
بادمجان ،نان سبوس دار ،تبوبات (لوبیا ،عدس ،نخود ،مماش،
لپه ،باقال) و ذالت (برنج ،گنمدم ،جمو) و از ممیموه جمات در

تدامکان بیشتر استفاده نبایند.
 -3توصیه میشود تداقل هفته ای دو وعده ماه

مصرف کنید

و هفته ای دو تا سه وعده مرغ و بقیه وعده های ذئا
ذئاهای ذیرگوشت

را بما

استفاده نبایند.

 -4ذئاهای روزانه را بصورت آب پز ،بخارپز و کباب
و از سرخ کردن مواد ذئا

تهیه نبایید

خودداری کنید.

 -5از مصرف بیش از اندازه نبک و ذئاهای شور مانند ماهم
شور ،ماه

دودی ،آجیل شور ،پنیر شور ،چمیمپمس ،ذمئاهمای

کنسروی ،ترشیجات و انواد شور خودداری کنید.

ورزش وزن خود را به وزن مطلوب برسانید کمه تمتمبم بما
متخصص تغئیه مشورت نبا ید.
 -7تبله های بیباری قلب
برابر افراد معبول

در کسان

که سیگاری هستند سه

است .لئا ترک سیگار و همر نمود دودی

(سیگار ،مواد مخدر ،قلیان و  )...برای بیباران قلب

ضمرورت

جدی دارد.
بیباران قلب

که سابقه بیباری قند دارند باید:

الف) تعداد وعده های ذئای
ول

را جایگزین ذئاهای پرچرب کنید:

مصرف لبنیات پرچرب

 -6در صورت داشتن اضافه وزن با رعایت رژیم

ذمئا م

و

را افزایش دهمنمد ( 6وعمده)

در هر وعده مقدار ذئای کبتری مصرف کنند.

ب) از مواد ذئا

فیبردار مانند سبزیجات مختلف ،تمبموبمات،

ذالت ،میوه جات و نان سبوس دار بیشتر استفاده کنید.
ج) مصرف چربیها را کاهش دهید.
د) از مواد نشاسته ای مثل نان ،برنج ،سیب زمین  ،گندم ،جو

و ماکارون

فقط به میزان

که موجب افزایمش وزن نشمود

استفاده کنید.
ه) مصرف میوه های شیرین (انگور ،خربزه ،توت ،خرما )...
و خشکبار شیرین (توت خشک ،کشبش ،خرما ،قمیمسم ) را
محدود کنید.
و) از فشارهای روت
روت

و عصب

و روان

دوری کنید .لئا اسمتمرسمهمای

شدن بر قلب و عروق اثرات بدی دارد.

د -پیگیری و کنترل :

ب  -ورزش :
کلیه بیباران قلب

باید با پیشنهاد پزشک معالج تداقل هفتمه

ای سه بار به مدت  33دقیقه ورزش کمنمنمد

توجه به شرایط بیبار و نظر پزشک  ،هر  3ماه انمجمام

ترین ورزش پیاده روی است که همر

مممممممممممممممممممممم

چه برمیزان و سرعت آن اضافه شود بهمتمر
دوچرخه ثابت برای مراقبت از بیبار مبتال به آرتریت ،مشکالت
م باشد.

برای مراقبت از بیبار بهتر است کمه ممراقمب بمه همبمراه
او ورزش کند و با ه کار گروه
ورزش باید چند مشخصه اصل

را انجام دهند.

برای بروز بیباری عروق قلب

زیر را داشته باشند:

 منظ  :تداقل  3بار در هفته تکرار شود.قبل

شود روزانه چندین متر به فاصله

و میزان ورزش اضافه نبایید.

 -بیباران

که سکته قلب

سکته قلب

را دارند باید ورزش (خصوص پیاده روی) را بمه

آرام

کرده اند و یا زمینه مناسب بممرای

شرود و بتدریج به آن اضافه کنند هر زممان خسمتمه

 -زمان مشخص

را برای انجام ورزش مشممخممص کممنممیممد.

هر هفته فشارخون خود را
اگر فشمارخمون

بمماال بممدون عممالمممت بمماشممد ،درمممان شممرود شممود.
عروق هستند .نکشیدن سیگار عامل مهب
از بروز بیباریهای عروق قلب م
م

درجلوگیری

باشد بنابراین توصیمه

شود که هبه افمراد سمیمگماری جماممعمه،سمیمگمار

کشیممممدن را ترک کنند .توصیه م
عروق

شود بیباران قلب

و

برای جلوگیری از تشدید بیباری تتب از کشیمدن

سیگار دوری و پرهیز کنند.
از نظر قندخون باید تحت نظر باشند و

در صورت باالبودن قند طبق نظر پزشک ابمتمدا بما رژیم

(صبحها ،بعدازظهرها یا شبها)
ج  -حمایت های روانی:

قرص های پایین آورنده قندخون و یا انسمولمیمن درممان

هبانند هبه بیباران ،بیباران قلب
های عاطف

وعروق

از طرف خانواده و جامعه دارنمد ،و ارتمبما

منظ با خانواده و دوستان در ارتقا سالمت

کبک م

نباید

محیط آرام و بدون اضطراب استراتت کنند و در صورت
نیاز از داروهای آرام بخش با نظر پزشک استفاده کننمد.
ز -در صورت

که با فردی با سابقه بیبمماری قمملممبم

نفس ،افت ناگهان

هوشیاری دارد ،بهتر است بیبار هر چمه سمریمعمتمر بمه
مراکزی که امکانات بیشتر و مجهزتری دارند انتقال داده
شود.

ج -افراد سیگاری در معرض ابتال به بمیمبماریمهمای

های ذئای
نیاز به تبایمت

پیشنهاد نب

شود بیباران قلب

باید به انمدازه نمیماز در

است ،هبه افراد جامعه در معاینات و خصموصم افمراد

د م بیباران قلب

شدند ورزش را قطع کنند.

و-مدت استراتت خماصم

در روز بمرای بمیمبماران

فشارخون و یما کماهمش سمطم

چک نبایند و در صورت باالبودن  ،تت

 33دقیقه بدون وقفه ادامه یابد.

وزن رژی ذئای

اصالح گردد.

که مبکن است سالها بدون عالمت بباند بنابرایمن الزم

عرق کنید.

 -در صورت امکان سع

و سکته های مغزی است

تشویق به فعالیت جسب

شوند و در صورت افمزایمش

مواجه شوی که شکایممت از درد قفسه سینه  ،تمنمگم

دچار بیباریهای عروق قلب

 سریع :تعداد ضربان قلب و تنفس افزایش باید تا تدی که -مداوم :تداقل  5ال

شمممممممممممممممممممممود.

ب م فشار خون باال معبوال ً یک عامل مستعد کننممده

است.
تعادل

بعد از

یک شب ناشتا باید چک شود .معبوال ً این آزمایشات بما

تنیس ،دوچرخه سواری) .سماده تمریمن و

و کبر درد گزینهی خوب

الف م به صورت مکرر ،چرب

خون(کلسترول و تری

گلیسیرید خون )و هبچنین قندخون بیباران قلب

(پیاده روی ،شنا ،کوهنموردی ،بسمکمتمبمال،
عبل

ه -وزن بیباران مرتب چک و ثبت شود و بمیمبماران

ک قند و افزایش فعالیت جسب

و سپس با

شوند و قند خون مرتب چک گردد که در ممحمدوده قمابمل

قممممممبممممممول

بمممممماقمممممم

بممممممبممممممانممممممد.

عالیم و نشانههایی که در مراقبت از بیمار باید به آنها توجه داشته باشید:

اکثر اوقات بیباران با مشکل قلب
بیباری ،مثل ناراتت

هنگام ظهور عمالیم

قفسه سینه ،سرگمیمجمه ،و تمورم

پاها ،برای مالقات با پزشک ب میل هسمتمنمد بمه آنمان
سفارش شود در صورت بروز عال
کنند.

به پزشک مراجعمه

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.

