
8 الوی  6 یدوره یو  "معمول   قلبی یحمله از پس

طبیعوی  هایلیتافع بتلانید شما تا است  زم ایهفته

 بگیرید. سر از را خلد

فعالیت: شروع

شوروع  آهسوتگی  بوه  را فعالیتتوا   صبح، هنگام در

 .نکنید عجله کارها انجام برای کنید.

پزشو   با آ  نلع و ورزش  شروع زما  ملرد در

بدانیود   اسوت   زم کلوی  طلر به .کنید لرتمش خلد

سولاری  دوچرخوه  و دوید  آهسته شنا،  روی، پیاده

 هستند. سبیمنا ورزشهای شما برای

 دقیقه 5 الی 2 ورزش پایا  از پس و شروع از قبل

 .بروید راه آهسته

نفوس تنگوی  دچوار  ورزش هنگوام  به صلرتیکه در

اسوتراحت  و کورده  قطو   را ورزش بالفاصوله  ،دیدشُ

 کنید.

انجوام  میوا   در یو   را سوب   و سنگین کارهای

اسوتراحت  بورای  فلاصلی خلد یفعالیتها بین دهید.

 .بگنجانید

و شودید  فعالیتهوای  و ورزش، غواا  صور   از پس

 .ندهید انجام ناگهانی

و  طلفوانی  آلولده،  ،مرطلب گرم، سرد، هلای در

د.نکنی رویپیاده و ورزش ارتفاعات در همچنین

مثول  باشود  هموراه  زد  زور بوا  کوه  فعوالیتی  هر:

اجابوت  هنگام به زد  زور  یا و سنگین بار کرد بلند

از جلولگیری  بورای  .وردآموی  فشوار  قلبتا  به  مزاج

غوااهای  از بهتراسوت  ،مزاج اجابت هنگام زد  زور

ملوین  داروهوای  یوا  و هامیله سبزیجات، مثل: پرفیبر

از است بهتر نمائید. ستفادها پزش  تلسط شده تجلبز

 کنید. استفاده فرنگی تلالت

سوورد خیلووی دوش یووا و داغ بسوویار حمووام از

 کنید. خلدداری

 راننودگی  تلانیدمی قلبی یحمله از پس ماهی

کنید. شروع را کلتاه فلاصل در

کار وقت نیمه صلرت به  ،کار به بازگشت اوایل در

 .دیئنما اهکلت را خلد کار ساعت و کنید

جنسی: فعالیت

 شولد می محسلب متلسط حد در فعالیت نلع ی

کوه  برویود  بوا   طبقوه  دو هایپله از بتلانید گاه هر و

تلانیدمی، است  ترخیص از بعد هفته 8 الی 4"معمل 

بگیریود:  سور  از زیور  شرایط  با  را خلد جنسی فعالیت

از بعود  داریود،  آرامو   احسوا   کوه  آشنا مکا  در

در نواراحتی  و خسوتگی  بودو   و شبانه خلبِ لابخ

در و اسووت مناسوو  اتووا  حوورارت درجووه حالیکووه

و کندنمی محدود را شما کشید  نفس که وضعیتهائی

شلد.نمی زد  زور  باعث

الکول  نلشوید   سونگین،  غواای  خلرد  از پس،

خولدداری  جنسوی  فعالیوت  از خولابی بی  و خستگی

 کنید.

سوینه  یقفسوه  درد :مانند عالئمی بروز صلرت در،

زیور  قرصوهای  از تلانیود موی  قلو   تپ  و نفستنگی

 ید.ئنما استفاده گلیسریننیترو زبانی
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زیر گام 9 رعایت و زندگی یشیله در تغییر با

دهید: پیشرفت را خلد سالمتی تلانیدمی

نکشید. سیگار 

و وعشور  پزشو   نظور  تحت را خلد بدنی فعالیت

 دهید. ادامه

فیبور،  از سرشار متعادل غاایی رژیم بخلرید، سالم

 شلد.می تلصیه شما برای نم  کم و چرب کم

اگور  .کنیود  کنتورل  را خلد خل  کلسترول سطح

 دارید.نگه کنترل تحت آنرا با ست،

کنیود  کنتورل  را خولد  خل فشار معملل طلر به.

 .داریدنگه کنترل تحت آنرا ،با ست اگر

کوم  را خولد  وز  اسوت   زم ،دارید با  وز  اگر

 کنید.

زندگی در را استر  و باشید داشته آرامی زندگی

 کنید. کنترل خلد

باشید. داشته کافی خلاب شبها 

خول ِ قنود  مراق  ،هستید قند بیماری به مبتال اگر

خوولد پزشوو  و تغایووه متخصووص بووا و باشووید خوولد

 .نمائید مشلرت

جه:تل قابل نکات

و مقودار  بوه  و مقورر  سواعت  در را خولد  داروهای

 کنید. مصر  صحیح روش

وضوعیت  بررسوی  جهت شده تعیین هایتاریخ در

 کنید. مراجعه خلد پزش  به قلبی

 :رنو  پریودگی،  در صلرت داشتن عالئمی مانند 

 اضوطراب،  ،نفوس تنگوی  اسوتفراغ،  تهلع، عر  سرد،

افوزای    یا کاه  فشوارخل ،  افزای  و قل ، تپ 

کبولدی سوریعاب بوه مرکوز درموانی       و درجه حرارت

 مراجعه نمائید.

بوازتلانی  یبرناموه  از استفاده به تمایل صلرت در

خیابوا   در واق  تهرا  قل  مرکز به  تلانیدمی قلبی

 نمائید. مراجعه شمالی کارگر

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیبوشهر

ي بازتواني بعد از حمله

يقلب
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