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 باز توانی بعد از حمله قلبی

 

  های طبیعی خود را از سر بگیرید.پس از حمله قلبی معموالً یک دوره الزم است تا شما بتوانید فعالیت

 یتها:شروع فعال 

 هایتان را به آهستگی شروع کنید. برای انجام کارها عجله نکنید.در هنگام صبح، فعالیت 

 روی، در مورد زمان شروع ورزش و نوع آن با پزشک خود مشورت کنید. به طور کلی الزم است بدانیدد پیداده

 های مناسبی هستند.شنا، آهسته دویدن و دوچرخه سواری برای شما ورزش

 دقیقه راه بروید. 5الی  2و پس از پایان ورزش  قبل از شروع 

 .در صورتی که در ورزش دچار تنگی نفس شدید، بالفاصله ورزش را قطع کرده و استراحت کنید 

هراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ت  
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 های خود فواصلی برای استراحت قرار دهید.کارهای سنگین و سبک را یک در میان انجام دهید. بین فعالیت 

 دید و ناگهانی انجام ندهید.های شپس از صرف غذا، ورزش و فعالیت 

 روی نکنید.در هوای سرد، گرم، مرطوب، آلوده، طوفانی و همچنین در ارتفاعات ورزش و پیاده 

 بده قلبتدان  ،هر فعالیتی که با زور زدن همراه باشد مثل بلند کردن بار سنگین و یا زور زدن به هنگام اجابت مزاج

ام اجابت مزاج، بهتر است از غدذاهای پرفیبدر مثدلب سدبزیجات، آورد. برای جلوگیری از زور زدن هنگفشار می

 ها و یا داروهای ملین تجویز شده توسط پزشک استفاده نمایید. بهتر است از توالت فرنگی استفاده کنید.میوه

 با آب بسیار داغ و یا خیلی سرد خودداری کنید. از حمام 

 کوتاه را شروع کنید. توانید رانندگی در فواصلیک ماه پس از حمله قلبی می 

 .در اوایل بازگشت به کار، به صورت نیمه وقت کار کنید و ساعت کار خود را کوتاه نمائید 

 فعالیت جنسی: 

 های دو طبقه باال برویدد، شود و هرگاه بتوانید از پلهفعالیت جنسی یک نوع فعالیت در حد متوسط محسوب می

 از سر بگیریدبتوانید فعالیت جنسی خود را با شرایط زیر می

  در مکان آشنا که احساس آرامش دارید، بعد از خواب خدوب شدبانه و بددون خسدتگی و نداراحتی در حالیکده

کند و باعث زور زدن هایی که نفس کشیدن شما را محدود نمیدرجه حرارت اتاق مناسب است و در وضعیت

 شود.نمی

 های جنسی خودداری کنید.خوابی از فعالیتپس از غذا خوردن سنگین، خستگی و بی 

 هدای زیدر زبدانی توانیدد از قدر در صورت بروز عالئمی مانندب درد قفسه سینه، تنگی نفس و تدشش قلدب مدی

 استفاده کنید.

  در صورت مصرف داروهای تقویت کننده جنسی مانند سیلدنافیل و تاداالفیل به هیچ وجه قر  نیتروگلیسیرین

 و یا ترکیبات مشابه مصرف نشود.
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 خود را پیشرفت دهیدب توانید سالمتیگام زیر می 9تغییر در شیوه زندگی و رعایت  با

 .سیگار نکشید 

 های بدنی خود را تحت نظر پزشک شروع و ادامه دهید.فعالیت 

  سالم بخورید، رژیم غذایی متعادل سرشار از فیبر) غذاهایی با منشاء گیاهی(، کم چرب و کم نمک بدرای شدما

 توصیه می شود.

 ح کلسترول خون خود را کنترل کنید. اگر باالست، آنرا تحت کنترل نگه دارید.سط 

 .به طور معمول فشار خون خود را کنترل کنید. اگر باالست، آنرا تحت کنترل نگه دارید 

 .اگر وزن باال دارید، الزم است وزن خود را کم کنید 

 د.زندگی آرامی داشته باشید و استرس را در زندگی خود کنترل کنی 

 ها خواب کافی داشته باشید.شب 

 .اگر مبتال به بیماری قند هستید، مراقب قند خون خود باشید و با متخصص تغذیه و پزشک خود مشورت نمایید 

 نکات قابل توجه:

 .داروهای خود را در ساعت مقرر و به مقدار و روش صحیح مصرف کنید 

 ک خود مراجعه کنید.در تاریخ های تعیین شده جهت بررسی وضعیت قلبی به پزش 

  ،در صورت داشتن عالئمی مانندبدرد قفسه سدینه، رندپ پریددگی، عدرق سدرد، تهدوع، اسدتفراغ، تنگدی نفدس

اضطراب، تشش قلب، افزایش و یا کاهش فشار خون، افزایش درجه حرارت و کبودی انتهاهدا سدریعاً بده مرکدز 

 نمایید.  درمانی مراجعه


