
 

 

 

 

 

 

 

 

وع شربيمار بايد بداند که بهبود سکته قلبی خيلی زود -١

نمی      هفته کامل ٦ -١٢می شود ولی تا مدت کمتر از 

 ٥/١-٣     ی حدود شود لذا دوره نقاهت بعد از سکته قلب

 .ماه طول می کشد

تعديل فعاليت بدنی که بايد موارد زير را رعايت  -٢

 :کنيد

  از فعاليت هايی که سبب درد سينه،تنگی نفس و

خستگی می شود خودداری کنيد مدت فعاليت مهم نيست 

بلکه شدت فعاليت مهم است بين کار و فعاليت به 

 .استراحت بپردازيد

ه تدريج افزايش دهيد هر روز پياده فعاليت خود را ب

روی کرده مدت و فاصله راه رفتن را بتدريج افزايش 

دهيد نبض خود را از نظر رسيدن به سطح حداکثر در 

 .هنگام فعاليت کنترل کنيد

  از انجام فعاليت ورزشی تا دو ساعت بعد از

 .غذاخودداری کنيد

  در برنامه ورزشی روزانه که برای تمام عمر تنظيم

 .شده است شرکت کنيد

ز از مواجه با هوای خيلی سرد و گرمای بيش ا -٣

اندازه پرهيز کنيد و از قدم زدن در جهت خالف باد 

خودداری کرده و از ورود به هوای مه آلود و شرجی 

 نيز اجتناب کنيد،هوای خشک بهتر از هوای شرجی

 .می باشد

) فشار خون باال(در صورت وجود هيپر تانسيون  -٤

 .آن را درمان نموده و تحت نظر پزشک باشيد

وزن و ) مثال صبح ناشتا(ر ساعات معين دهر روز  -٥

 .فشار خون خود را کنترل کنيد

وزن، وزن خود را کم نموده و  ايشدر صورت افز -٦

 .در يک برنامه کاهش وزن شرکت کنيد

تمام تالش خود را برای رعايت رژيم دارويی بکار  -٧

بگيريد و در تمام اوقات قرص زير زبانی 

 .ه داشته باشيدرا به همرا TNG)(رينينيتروگليس

از استرس روحی و فشار عصبی اجتناب کنيد و به  -٨

تفريح مناسب بپردازيد که باعث کاهش فشار عصبی 

 .می شود

.کنيداز مصرف دخانيات و مشروبات الکلی خودداری  -٩

که معموال به صورت کم  را رژيم غذايی تجويز شده -١٠

  نمک،کم چرب و کم کالری می باشد رعايت کنيد روزی

وعده غذا بخوريد از خوردن غذای زياد و عجله در  ٣ - ٤

به ( خوردن پرهيز کنيد مصرف نوشيدنی های حاوی کافئين

 بايد) علت اثر روی تعداد ضربان و ريتم قلب و فشار خون

دقيقه استراحت  ٣٠محدود شوند،بعد از خوردن غذا حداقل 

 .نماييد

معموال سه روز پس از شروع بيماری و : حمام کردن -١١

با دستور پزشک می توانيد حمام کنيد بهتر ، کنترل کامل آن 

است در حمام يک نفر کنار شما باشد، از آب ولرم استفاده 

   درد قلبیکنيد زيرا آب سرد باعث افزايش کار قلب و 

می شود و آب گرم سبب بروز حالت ضعف، سرگيجه و 

دقيقه  ١٥ -٢٠شوک می گردد، ضمنا زمان حمام کردن از 

 .تجاوز نکند

از هفته چهارم الی هشتم اجازه : رانندگی کردن -١٢

رانندگی داريد اگر رانندگی سبب خستگی و عصبانيت 

طوالنی را می شود بايد اجتناب کنيد، اگر قصد رانندگی 

داريد پس از يک ساعت رانندگی مداوم چند دقيقه توقف 

کرده قدم زده و مجددا به رانندگی ادامه دهيد بهترين وسيله 

 .برای مسافرت شما قطار می باشد

نکات مهمی که بيمار مبتال به سکته 
قلبی بايد بداند شامل موارد زير می باشد



  

اليم زير هر چه سريعتر به عدر صورت وجود  -١٤

 :پزشک مراجعه نماييد اين عاليم شامل

١٥حساس فشار يا درد جلو سينه ای که به مدت ا 

رين يدقيقه بعد از مصرف قرص زير زبانی نيتروگليس

 .رفع نمی شود

تنگی نفس 

غش يا سنکوپ 

ضربان قلب تند يا کند 

تورم در مچ پا و يا باالتر 

در صورت عدم وجود عارضه از  : فعاليت جنسی -١٣

ه به نتيجه در صورت اجازه پزشک با توج( هفته دوم

. می توانيد فعاليت جنسی را شروع کنيد) تست ورزش

 پله معموال زمانی که قادر باشيد بدون ناراحتی دو طبقه

      کيلومتر راه برويد ١-٢را باال و پايين برويد و يا 

در ضمن از  .می توانيد فعاليت جنسی را از سر بگيريد

جنسی مصرف نوشابه های الکلی بالفاصله قبل از تماس 

ساعت بعد از  ٢-٣خودداری کنيد فعاليت جنسی حداقل 

خوردن غذای سنگين باشد در مواقع خستگی، استرس و 

عصبانيت از فعاليت جنسی خودداری کنيد مصرف قرص 

دقيقه قبل از تماس جنسی  ١٥رين يزير زبانی نيتروگليس

به پيشگيری از ايجاد درد قفسه سينه کمک می کند 

دقيقه قبل از فعاليت جنسی يک  ٤٥همچنين بهتر است 

شامل متورال (دوز از قرص های گروه بتابلوکرها

خارج از برنامه روتين مصرف ) آتنولول و يا ايندرال،

کنيد، در صورت دوش گرفتن يا حمام ،قبل يا بعد از 

فعاليت جنسی بايد درجه حرارت آب در حد متوسط باشد 

ر خون می زيرا استفاده از آب خيلی گرم سبب کاهش فشا

شود همچنين از مصرف قرص های افزايش دهنده قوای 

ساعت بعد از  ٢٤تا ) sildenafil(جنسی مثل وياگرا 

رين، ينيتروگليس(گروه نيترات مثل  مصرف داروهای

 .پرهيز نمائيد) ايزوسوربايد، نيتروکانتين

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر   

عنوان بروشور: آموزش بھ بیمار مبتال بھ سکتھ 
قلبی 
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