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مقزرات بخش
 ٔسزخٛی ٌطأی ،سب ظٔب٘ی و ٝث ٝقٕب اخبظ ٜزاز٘ ٜكس ٜاؾز ثٞ ٝیچ ٚخه ٝاظ سرهزذٛز ذبضج ٘كٛیس  ٚزض نٛضر زاقشٗ ٞطٌٔ ٝ٘ٛكىّی اػٓ اظ زضز لفؿه ٝؾهی ٝٙزضز
دكز  ٚثبظٞٚب ،سٍٙی ٘فؽ ،زاقشٗ حبِز سٟٛع  ٚاؾشفطاؽ  ٚ ... ٚیب ٘یبظ ث ٝاخبثز ٔعاج
ٔی سٛا٘یس اظ ظٍ٘ی و ٝثبالی سرز قٕب سؼجی ٝقس ٜاؾز اؾشفبز ٜوٙیس.
زض ایٗ ثرف قٕب ٔدبظ ث ٝاؾشفبز ٜاظ سّفٗ ٕٞطإ٘ ٜی ثبقیسِ ،صا زض اِٚهیٗ فطنهز
سّفٗ ٕٞطا ٜذٛز ضا ث ٝذب٘ٛاز ٜثؿذبضیس  ٚلجُ اظ آٖ حشٕبً سّفٗ ٕٞطا ٜذٛز ضا ذهبٔٛـ
وٙیس.
 آٚضزٖ فالؾه چبی ث ٝذبَط ثی ذٛاثی  ٚسأثیطار آٖ ثط لّت ٕٔٛٙع اؾز. ظٔبٖ ٔاللبر ضٚظٞبی زٚقٙج ، ٝچٟبضقٙج ٚ ٝخٕؼ ٝؾبػز ِ 66غبیز ٔ 67هی ثبقهسذٛاٞكٕٙس اؾز خٟز ضفب ٜثیٕبضاٖ ذٛز ثدع ؾبػبر اػالْ قس ٜسكطیف ٘یبٚضیس.
 ٔساضن ثؿشطی لجّی ذٛز ،ؾبثم ٝآ٘ػیٌٛطافی ،اؾىٗ لّت  ... ٚضا زض اِٚیٗ فطنز ثٝثرف سحٛیُ ٕ٘بئیس.
قزص سیزسباوی ویتزيگلیسیزیه:
ایٗ لطل زاضٚیی اؾز و ٝزض ٍٙٞبْ زضز لّجی اؾشفبزٔ ٜی قٛز.
زضز لّجی ٔؼٕٛالً زاضای ایٗ ذهٛنیبر اؾز:
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زضز زض لؿٕز لفؿ ٝؾی ٚ ٝٙیب ظیط خٙبؽ و ٝفكبض٘س ٚ ٜیب ؾٛظقی ٔی ثبقس ٌ ٚهبٞی
ث ٝدكزٌ ،طزٖ  ٚیب زؾز چخ ا٘شكبض ٔی یبثس.
ایٗ لطل یه زاضٚی ثی ذُط اؾز  ٚاػشیبز آٚض ٕ٘ی ثبقس ِصا اظ ٔهطف ٔىطض آٖ ،زض
نٛضر ِع٘ ،ْٚشطؾیس ِٚی ٔهطف ثی ٔٛضز آٖ ٔی سٛا٘س ثٛؾیّ ٝایدبز فكبض ذ ٖٛدبئیٗ
خطیبٖ ذ ٖٛلّت ضا وبٞف زازٚ ٚ ٜيؼیز لّت قٕب ضا ثسسط وٙس.
سأثیط ایٗ زاض ٚ ٚدیكٍیطی اظ ػٛاضو احشٕبِی آٖ ٘ىبر ظیط ضا ث ٝذبَط ثؿذبضیس:
ٕٞ -6یك ٝلطل ظیطظثب٘ی ضا ٕٞطا ٜزاقش ٝثبقیس.
 -2لطل ٞب ضا زض ظطٚف قیك ٝای ٍٟ٘ساضی وٙیس ظیطا ایٗ زاض٘ ٚؿجز ث ٝحطاضرٛ٘ ،ض
ٛٞ ٚا حؿبؼ ثٛز ٚ ٜذبنیز ذٛز ضا اظ زؾز ٔی زٞس.
 -3زض ٖٚظطف حبٚی لطل اظ دٙج ٝاؾشفبز٘ ٜىٙیس ظیطا ٔی سٛا٘س زاض ٚضا ث ٝذٛز خصة
وٙس.
 -4ایٗ لطل زض ٔٛلغ اؾشفبز ٜیه احؿبؼ ؾٛظـ یب ٌعٌع ایدبز ٔهی وٙهس زض غیهط
ایٙهٛضر احشٕبالً ذبنیز ذٛز ضا اظ زؾز زاز ٜاؾز.
 -5ثٟشط اؾز لطل ٞبی ٘یشطٌّٚیؿیطیٗ ٞط ٔ 5-6ب ٜیىجبض ػٛو ق٘ٛس ظیطا ثٔ ٝهطٚض
ظٔبٖ ذبنیز ذٛز ضا اظ زؾز ٔی زٞس .ث ٝسبضید ا٘مًبی زاض ٚسٛخ ٝزاقش ٝثبقیس.
 -6حشی االٔىبٖ ٍٙٞبْ اؾشفبز ٜاظ ایٗ زاض ٚزض حبِهز ٘كؿهش ٚ ٝیهب ذٛاثیهس ٜلهطاض
ثٍیطیس ظیطا ایٗ زاض ٚثبػث دبئیٗ افشبزٖ فكبض ذٔ ٖٛی قٛز و ٝایٗ ٔؿئّ ٝزض حبِهز
ایؿشبز ٜثیكشط اؾز.
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 -7زض نٛضسی و ٝزضز قٕب دؽ اظ ٔهطف یه لطل سرفیف ٘یبفز لطل ٞبی ايبفی ضا
ٔی سٛاٖ  5زلیم ٝزیٍط ٔهطف وطز اِجش٘ ٝجبیس ثیكشط اظ  3لطل زض ٔهسر  65زلیمهٝ
ٔهطف قٛز  ٚاٌط ثب ٔهطف ایٗ سؼساز لطل زضز قٕب ثٟجٛز ٘یبفز ؾطیؼبً ثه ٝدعقهه
ذٛز  ٚثب ٘عزیىشطیٗ اٚضغا٘ؽ ٔطاخؼ ٝوٙیس.
 -8زض نٛضسی و ٝزٞب٘شبٖ ذكه اؾز لجُ اظ ٔهطف یه خطػ ٝآة ثٛٙقیس  ٚاخبظٜ
زٞیس لطل ث ٝنٛضر َجیؼی حُ قٛز  ٚآٖ ضا لٛضر ٘سٞیس.
 -9سب ظٔب٘ی و ٝلطل وبٔالً حُ ٘كس ٜاؾز آة زٞبٖ ذٛز ضا لٛضر ٘سٞیس.
 -61ثطای احشیبٌ  ٚدیكٍیطی اظ زضز لّجی قٕب ٔی سٛا٘یس لجُ اظ ا٘دبْ فؼبِیز ٞبیی اظ
لجیُ ٚضظـ ،ثبال ضفشٗ اظ دّ ٚ ٝسٕبؼ خٙؿی ،یه لطل ظیطظثب٘ی ٔهطف وٙیس.
 -66ثطذی اظ افطاز ثب ٔهطف ایٗ زاض ٚزچبض  ٚیب احؿبؼ دطی  ٚؾٍٙیٙی زض ؾهط ٔهی
ق٘ٛس و ٝاغّت ثؼس اظ چٙس ثبض ٔهطف زاض ٚاظ ثیٗ ٔی ضٚز.
 -62ایٗ زاض ٚضا فمٍ ظٔب٘ی و ٝزضز لّجی زاقشیس ٔهطف وٙیس.
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رصیم غذایی کم چزب:
یىی اظ ػٛأُ ٕٟٔی و ٝزض ثطٚظ اغّت ثیٕبضی ٞب ث ٝذههٛل ثیٕهبضی ٞهبی لّجهی ٚ
ػطٚلی ٔؤثط اؾز افعایف چطثی ذ ٖٛاؾز .ذٛقجرشب٘ ٝایٗ ػبُٔ ذُط ،سب حس ظیبزی
لبثُ وٙشطَ  ٚدیكٍیطی اؾز  ٚثٟشطیٗ ضا ٜآٖ ضػبیز ضغیٓ غصایی اؾز .ثٙبثطایٗ قٕب
ٔی سٛا٘یس ثب ضػبیز ٘ىبر ظیط اظ ثبال ضفشٗ چطثی ذٛز ذٛز خٌّٛیطی وٙیس:
 حسالُ ٞفش ٝای ٚ 2ػسٔ ٜبٞی ٔیُ وٙیسٔ .بٞی حبٚی ٔمساض ظیبزی ٔهبز ٜاأٍهب )3اؾز و ٝایٗ ٔبز ٜزض ؾجعیدبر ثطي ؾجع  ٓٞزیسٔ ٜی قٛز  ٚثبػث وبٞف چطثی ذٖٛ
ٔی قٛز.
 سب حس أىبٖ اظ ٌٛقز ؾفیس ٔثُ ٔطؽ ٔ ٚبٞی ث ٝخبی ٌٛقز لطٔع اؾشفبز ٜوٙیس. ٌٛقز ضا ثب زضخ ٝحطاضر دبییٗ ثذعیس سب چطثی آٖ خسا قٛز. خٟز َجد غصا اظ ضٚغٗ ٞبی ٔبیغ ٌیبٞی ٔب٘ٙس ظیش ،ٖٛآفشهبثٍطزاٖ ،شضر  ... ٚثهٝٔیعاٖ وٓ اؾشفبز ٜوٙیس.
 ضٚظا٘ٔ ٝمساضی ؾیط ٕٞطا ٜغصا ٔهطف وٙیس. ثٟشط اؾز لجُ اظ ٟ٘بض ،ؾبالز فهُ ٕٞطا ٜا٘ٛاع ؾهجعیدبر ٔههطف ٕ٘بییهس .اِجشهٝاؾشفبز ٜاظ ؾجعی ذٛضزٖ زض وٙبض غصا ٘یع ثطایشبٖ ٔفیس اؾز.
ٔی ٜٛخبر  ٚؾجعیدبر چطثی وٕی زاض٘س  ٚفبلس وّؿشطٔ َٚی ثبقٙس.
 -حسالُ ٛ٘ 2ثز زض ضٚظ ٔی ٜٛا زض نٛضر أىبٖ ثب دٛؾز) اؾشفبز ٜوٙیس.
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 ثٟشط اؾز اظ ٘بٖ ٞبیی و ٝثب آضز وبُٔ اؾجٛؼ زاض ) سٟی ٝقس ٜا٘هس ٔثهُ ؾهٍٙهاؾشفبز ٜوٙیس.
 اظ سرٓ ٔطؽ آة دع ث ٝخبی ٘یٕط ٚاؾشفبز ٜوٙیس.اٞفش ٝای  2-3ثبض ) اظ قیطٔ ،بؾز  ٚدٙیط وٓ چطة اؾشفبز ٜوٙیس. اظ ٔهطف ایٗ ٔٛاز اخشٙبة وٙیس :غصاٞبی وٙؿط ٚقس ٚ ٜآٔبزٔ ٜثُ وٙؿطٔ ٚهبٞی،ِٛثیب ،ثبزٔدبٖ  ،ؾٛح ٞبی آٔبز ٜذكه  ، ... ٚا٘ٛاع ؾؽ ٔثهُ ؾهؽ ٔهبی٘ٛع ،ؾهؽ
وچبح  ،... ٚضة ٌٛخ ٝفطٍ٘ی ،أحب  ٚاحكبء ٌٛؾفٙس اخٍط ،زَ ،لّ ،ٜٛوّیه ،ٝدبچهٚ ٝ
ؾیطاثی  ،)... ٚفطاٚضزٞ ٜبی ٌٛقشی ٔثُ ٕٞجطٌط ،ؾٛؾیؽ  ٚوبِجبؼ ،چیذؽ  ٚدفه ٚ
ثیؿىٛئیز ،غِ ،ٝغصای ضؾشٛضاٖ أٍط ایٙى ٝضغیٕی ثبقس) ،آة ٔیٞ ٜٛهبی نهٙؼشی ٚ
٘ٛقبث ٝاایٗ ٔٛاز چطثی ٘ساض٘س أب ٔی سٛا٘ٙس یه ٔٙجغ لبثُ سٛخ ٝوبِطی ثبقٙس ٛ٘ ٚػی
اظ چطثی ذ ٖٛضا افعایف زٙٞس).
 یه ػسز ٌطزٔ ٚی سٛا٘یس زض ضٚظ اؾشفبزٕ٘ ٜبئیس. اظ ؾطخ وطزٖ غصاٞب ثذطٞیعیس. غصاٞب ضا ث ٝنٛضر آة دع یب وجبة دع اؾشفبز ٜوٙیس. ٘بٖ یب آضز ثٌٛ ٝقز ايبف٘ ٝىٙیس ظیطا ثبػث خصة ضٚغٗ ايبفی ذٛاٞس قس. زض ٔٛضز ٌٛقز ٞبی لطٔع ؾؼی وٙیس لجُ اظ درز سٕبْ الیهٞ ٝهبی چطثهی ضا خهساوٙیس.
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 ثٟشط اؾز ث ٝخبی ٌٛقز لطٔع اظ خب٘كیٗ ٞبی آٖ ٔثُ حجٛثبر  ٚؾهٛیب اؾهشفبزٜوٙیس.
 لجُ اظ درز ٔطؽ ،دٛؾز  ٚثبَ  ٚلؿٕز ٞبی چطة آٖ ضا وبٔالً خسا وٙیس. ظضز ٜسرٓ ٔطؽ زاضای وّؿشط َٚظیبز ٔی ثبقس ،زض ػٛو ؾفیس ٜسرٓ ٔطؽ وّؿشطَٚ٘ساضز ٙٔ ٚجغ ذٛثی ثطای دطٚسئیٗ ٔی ثبقس.
 ثٟشط اؾز ٔهطف قیطیٙی خبر ضا ٔحسٚز ٕ٘بئیس چ ٖٛقىط ٔٛخٛز زض قهیطیٙی زضثسٖ سجسیُ ث ٝچطثی ٔی قٛز.

فشار خًن باال ي رصیم کم ومک:
فكبض ذ ٖٛثبال ثؼٛٙاٖ ثیٕبضی وكٙس ٜذبٔٛـ ٘بٔیسٔ ٜی قٛز ظیطا ٔهی سٛا٘هس ؾهبِٟب
ثس ٖٚػالٔز ثٛز ٚ ٜؾذؽ یه ؾىشٔ ٝغعی یب حّٕ ٝلّجی ضا ث ٝز٘جبَ زاقهش ٝثبقهس.
فكبض ذ ٖٛثبال یه ػبُٔ ذُط ثطای ٔكىالر لّجی ٔ ٚغعی ٘بضؾبیی وّیٛی  ٚنسٔبر
غیط لبثُ ثطٌكز ث ٝچكٓ اؾز اِجشٍ٘ ٝطاٖ ٘جبقیس دیكٍیطی  ٚوٙشطَ فكبض ذ ٖٛاظ
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َطیك انالح قی ٜٛظ٘سٌی  ٚضغیٓ غهصایی ٘مهف ثطخؿهش ٝای زض دیكهٍیطی اظ ایهٗ
ٔكىالر زاضز.
فكبض ذ ٖٛثبال ث ٝز ٚزؾش ٝاِٚی ٚ ٝثب٘ٛی ٝسمؿیٓ ٔی قٛز:
فكبض ذ ٖٛاِٚی ٝو ٝحسٚز  91زضنس ٔٛاضز ضا قبُٔ ٔی قٛز زِیُ ذبنی ثطایف ٚخٛز
٘ساضز اٌطچ ٝػٛأُ سغصی ٝای ٘مف ثؿیبض ٕٟٔی زض ایدبز  ٚسكسیس آٖ زاض٘س.
فكبض ذ ٖٛثب٘ٛیٔ ٝؼٕٛالً ث ٝز٘جبَ ٘بضؾبیی وّیٛی  ،اذشالالر غسز زض٘ٚی  ٚاذهشالالر
ػطٚلی ثٛخٛز ٔی آیس  ٚثبیس ثیٕبضی انّی زضٔبٖ قٛز.
٘ىبر ٕٟٔی و ٝزض وٙشطَ فكبض ذ ٖٛثبیس ضػبیز قٛز ػجبضسٙس اظ :
 ) 6زض نٛضسی و ٝچبق ٞؿشیس ؾؼی وٙیس ٚظٖ ذٛز ضا وبٞف زٞیس غبِجبً ثب وبٞف ٚظٖ
فكبض ذ ٖٛذٛزثرٛز دبییٗ ذٛاٞس آٔس الظْ ث ٝشوط اؾز و 71 ٝزضنس اظ افهطاز چهبق
زاضای فكبض ذ ٖٛثبال ٞؿشٙس.
 )2اظ ٔهطف ثی ضٚیٕ٘ ٝه ذٛززاضی وٙیس.
 اظ ٔهطف غصاٞبی قٛض ذٛززاضی ٕ٘ٛزٕ٘ ٚ ٜه ٔهطفی زض َجد غصا  ٚؾط ؾهفط ٜضاوبٞف زٞیس.
 ثب ُٔبِؼ ٝثطچؿت ٞبی ضٚی غصاٞب ثٔ ٝیعاٖ ٕ٘ه ٔٛخٛز زض آٖ دی ثجطیس. اظ ذٛضزٖ دٙیط چطة ،سٗ ٔبٞی ،ؾٛؾیؽ ،ثبلال ؾجع  ،وطفؽ ذبْ ِ ٚج ٛوهٔ ٝمهساضظیبزی ٔبزٔ ٜؼس٘ی ؾسیٓ زاض٘س ثذطٞیعیس.
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 زض ٔٛضز دٙیط چٙس ؾبػز لجُ اظ ٔهطف آٖ ضا زض آة لطاض زٞیس سب ٕ٘ه آٖ ٌطفشهٝقٛز.
 ث ٝخبی ٕ٘ه ٔی سٛا٘یس ثب سدطث ٝوطزٖ ٔٛازی ٔثُ آثّیٕٛی سبظ ،ٜآة ٘بض٘حٌّ ،ذهط،ازٚی ٚ ٝؾجعیدبر ٔؼُط ٛٙٞظ  ٓٞاظ غصاٞبی ٔٛضز ػالل ٝذٛز ِهصر ثجطیهس ُٕٔ ٚهئٗ
ثبقیس ثؼس اظ ٔسسی ث ٝوٕی ٕ٘ه زض غصا ػبزر ذٛاٞیس وطز.
 ث ٝخبی ضة ،اظ ٌٛخ ٝفطٍ٘ی سبظ ٜاؾشفبز ٜوٙیس. اظ ٔهطف سرٕ ،ٝآخیُ  ٚسٙمالر قٛض ثذطٞیعیس. )3حسالُ ٞفش ٝای  3ثبض ٞ ٚط ثبض  31زلیمٚ ٝضظـ وٙیس.
 )4فكبض ذ ٖٛذٛز ضا زض ٔٙعَ یب زضٔبٍ٘بٞ ، ٜفش ٝای یىجبض وٙشطَ وٙیس.
 )5اظ َطیك ضٚقٟبی سٗ آضأی  ... ٚاظ اؾشطؼ ٞبی ذٛز ثىبٞیس.
ٛٔ )6اضز ٌفش ٝقس ٜزض ٔٛضز ضغیٓ وٓ چطة ضا وبٔالً ضػبیز فطٔبیس.
 )7زض ثطذی افطاز زض وٙبض ضػبیز سٕبْ ٔٛاضز فٛق ٘یبظ ثٔ ٝهطف زاض٘ ٚیع ٞؿز زض ایٗ
نٛضر زاضٞٚب ضا َجك زؾشٛض  ٚؾط ٚلز ٔهطف وٙیس ٞ ٚطٌع ذٛزؾطا٘ ٝزاض ٚضا لُغ ٚ
یب ٔمساض آٖ ضا وٓ  ٚظیبز ٘ىٙیس.
 )8زض نٛضر احؿبؼ ٞطٌ٘ ٝ٘ٛبضيبیشی اظ ٔهطف زاضٔ ٚثُ سهبضی زیهس ،وهٓ قهسٖ
ثیٙبیی ،ؾطٌید٘ ٚ ٝبضاحشی ٔؼس ،ٜث ٝدعقه ذٛز اَالع زٞیس.
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 )9زض نٛضر ٔهطف زاض ٚث ٝػّز وبٞف فكبض ذ ٚ ٖٛاحشٕبَ ٚلٛع ؾهطٌیدٞ ،ٝهیچ
ٌب ٜیىجبض ٜاظ حبِز زضاظوف یب ذٛاثیس ٜثّٙس ٘كٛیس ثّى ٝاثشسا چٙس زلیم ٝثٙكهیٙیسٚ
ؾذؽ ثب احشیبٌ ثّٙس قٛیس.
 )61فكبض ذ ٖٛذٛز ضا زض ٔٙعَ یب زضٔبٍ٘بٞ ٜفش ٝای یه ثبض وٙشطَ ٕ٘بئیس.
 ) 66ثطای ٚیعیز زض ظٔبٖ سؼییٗ قس ٜث ٝدعقه ٔؼبِح ذٛز ٔطاخؼ ٝفطٔبئیس.
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دیابت ي کىتزل آن:
ضاثُ ٝسٍٙبسٍٙی ٔیبٖ زیبثز  ٚثیٕبضی لّجهی  ٚػطٚلهی ٚخهٛز زاضز .ثهَ ٝهٛضی وهٝ
سحمیمبر ٘كبٖ زاز ٜزیبثز احشٕبَ ثطٚظ ثیٕبضی ٞبی لّجی  ٚػطٚلی زض ؾٙیٗ دهبییٗ
سط ضا افعایف ٔی زٞس .زض یه دػٞٚف زیس ٜقس ٜؤ ٝیعاٖ ٚلٛع ثیٕبضی ػطٚق لّهت
زض ظ٘بٖ  68-24ؾبِٔ ٝجشال ث ٝزیبثز  4ثطاثط ثیكشط اظ ظ٘بٖ غیط زیبثشی اؾز .
وٙشطَ زیبثز ثط دٙح انُ اؾشٛاض اؾز:
اِف) سغصی ٝنحیح ة) ٚضظـ ج) وٙشطَ لٙس ذ ٖٛز) زاض ٚزضٔب٘ی  )ٜآٔٛظـ
زض شیُ زض ضاثُ ٝثب ٞط انُ سٛيیح زازٔ ٜی قٛز:
الف) تغذیه صحیح

ٔٛاز غصایی زض چٙس ٌط ٜٚسمؿیٓ ثٙسی ٔی ق٘ٛس و ٝػجبضسٙس اظ٘ :بٖ  ٚغالرٔ ،یهٚ ٜٛ
ؾجعیٌٛ ،قزِ ،جٙیبر  ٚچطثی ٞب ؤ ٝهطف ٞط یه ثبیس ثب سٛخ ٝثٔ ٝمساض ٘یهبظ ثهسٖ
افطاز ث ٝا٘طغی ثبقس دؽ زض ٔهطف ٞیچ وساْ افطاٌ ٘ىٙیس.
 حشٕب" زض ثط٘بٔ ٝغصایی ذٛز اظ ٔیبٖ ٚػس ٜاؾشفبز ٜوٙیس . ٞط ضٚظ  ٚزض ٞط ٚػسٔ ٜمساض غصای ثبثشی ٔیُ وٙیس. غصا ضا ٕٞیك ٝؾط ؾبػز ٔیُ وٙیس سب ٔیعاٖ لٙس ذ ٖٛثس٘شبٖ ٕٞیك ٝزض یه حبِزٔشؼبزَ ٙٔ ٚبؾت ثبلی ثٕب٘س.
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 حشی االٔىبٖ اظ ٔهطف ٔٛاز لٙسی ٔثُ ٔطثب ،ػؿُ ،لٙس  ،قهىط ،آة ٘جهبر ،ا٘هٛاعقطثز ،قیطیٙی ٛ٘ ٚقیس٘ی ٞبی اِىّی  ٚغیط اِىّی ،غِ ٚ ٝثیؿىٛئیز ذٛززاضی وٙیس.
ظیطا ایٗ لٙسٞب ث ٝؾطػز ٚاضز خطیبٖ ذٔ ٖٛی ق٘ٛس  ٚلٙس ذ ٖٛضا ثَٛ ٝض ٘بٌٟب٘ی ثبال
ٔی ثط٘س.
 ٔٛاز ٘كبؾش ٝای ٔثُ ؾیت ظٔیٙی ،ثط٘ح ٔ ٚبوبض٘ٚی ٘یع زض ثهسٖ ثه ٝلٙهس سجهسیُٔی ق٘ٛس ِٚی ؾطػز خصة آٟ٘ب وٕشط اؾز ثٙبثطایٗ زیطسط اظ ٔٛاز لٙسی ،لٙس ذ ٖٛضا
افعایف ٔی زٙٞس ِٚی ثبیس ٔشؼبزَ ٔهطف ق٘ٛس.
 ٔهطف ظیبز چطثی ثب ثیٕبضی ٞبی لّجی اضسجبٌ زاضز ثب سٛخ ٝث ٝایٙى ٝثیٕبضاٖ زیبثشیثیكشط اظ افطاز زیٍط زض ٔؼطو اثشال ث ٝثیٕبضی ٞبی لّجی ٔی ثبقٙس ثٟشط اؾز ٔههطف
چطثی ٞب ضا وٓ وٙیس.
 ؾؼی وٙیس اظ ٔٛاز غصایی و ٝزاضای فیجط ظیبزی ٞؿشٙس ثیكشط اؾشفبز ٜوٙیهس ِٚهیسأثیط ذٛثی زض وبٞف ٔیعاٖ لٙس ذ ٖٛزاض٘س ٕٞ ٚچٙیٗ ثبػث دط وطزٖ حدٓ ٔؼسٔ ٜی
ق٘ٛس ثٙبثطایٗ دؽ اظ ٔهطف آٟ٘ب ظٚز احؿبؼ ؾیطی ٔی وٙیس  ٚزیطسط ٌطؾهٔ ٝٙهی
قٛیس ٔٛاز غصایی و ٝزاضای فیجط ظیبز ٞؿشٙس ػجبضسٙس اظ:
٘بٖ ٞبی سٟی ٝقس ٜاظ آضز ؾجٛؼ زاض ٔب٘ٙهس ٘هبٖ ؾهٍٙه ثطثهطی ٘ ٚبٟ٘هبی ٔحّهی،
حجٛثبرٔ ،یٞ ٜٛب  ٚؾجعی ٞب
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 حشی االٔىبٖ اظ ٔبیؼبر ثیكشطی زض ثط٘بٔ ٝغصایی ذٛز اؾشفبزٕ٘ ٜبییس .احهسالُ 8ِیٛاٖ آة  ٚیب چبی وٓ ضً٘ خٟز خٌّٛیطی اظ ایدبز ضؾٛة  ٚسِٛیس ؾ ًٙزض وّیٞ ٝب
اِعأی اؾز).
ٔٛاضزی و ٝزاضای فیجط وٕشطی ٞؿشٙس٘ :بٖ ِٛاـ ،سهبفش ،ٖٛثبٌهز  ٚآة ٔیه ٜٛوٕشهط
اؾشفبز ٜقٛز.
 ٕ٘ه ٔهطفی ذٛز ضا ث ٝحسالُ ثطؾب٘یس.ب) ورسش

ٚضظـ فٛق اِؼبز ٜزض زضٔبٖ زیبثز ٔؤثط اؾز ٛٔ ٚخت وبٞف ٌّٛوع ایه ٘هٛع لٙهس
ذ )ٖٛقس ٚ ٜثب افعایف ٔهطف ا٘ؿِٛیٗ ،لٙس ذ ٖٛضا وبٞف ٔی زٞس ..ث ٝیهبز زاقهشٝ
ثبقیس زض ظٔبٖ ٞبی ثبثشی زض ضٚظ ٚضظـ وٙیس زض ٛٞای ذیّی ؾطز  ٚذیّی ٌطْ ٚضظـ
٘ىٙیس ا زض ایٗ قطایٍ ثٟشط اؾز زض ٔحیٍ ٞبی ؾطثؿشٚ ٝضظـ وٙیس) ٔ ٚطالت ػالئٓ
وبٞف قسیس لٙس ذ ٖٛثبقیس.ا ػطق ؾطز ِ ،طظـ  ،يؼف ٌ ،یدی  ٚؾطزضز )
ج) کنتزل قند خون

ثب سٛخ ٝث٘ ٝظط دعقه زض َ َٛضٚظ زض فٛانُ ٔكرم لٙس ذ ٖٛذٛز ضا چه وٙیهس  .ثه ٝایهٗ
ٔٙظٛض ٔی سٛا٘یس ث ٝآظٔبیكٍبٔ ٜطاخؼ ٝوٙیس  ٚیب اظ زؾشٍبٟٞبی وٙشهطَ لٙهس ذهٖٛ
سحز ػٛٙاٖ ٌّٛؤٛشط اؾشفبز ٜوٙیس ازض ٔٛضز ِع ْٚچه لٙهس ذه ٖٛثهب اؾهشفبز ٜاظ
ٌّٛؤٛشط ثب دعقه ذٛز ٔكٛضر وٙیس).
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*عالئم کاهش شدید قند خون عبارتند اس:

احؿبؼ يؼ فٌ ،یدیٌ ،طؾٍٙیِ ،طظ ،ػهجی قسٖ  ٚؾطزضز ذفیف زض نهٛضر ثهطٚظ
ایٗ ػالئٓ زض نٛضسی و ٝزض حیٗ ا٘دبْ ٚضظـ ٞؿشیس آٖ ضا ٔشٛلف وهطز ٚ ٜیىهی اظ
ٔٛاضز ظیط ضا ثرٛضیس 5-6 :ػسز آثٙجبر٘ ،هف فٙدبٖ آة ٔیه 6 ،ٜٛفٙدهبٖ قهیط6-2 ،
لبقك چبیرٛضی قىط یب ػؿُ.
خٟز دیكٍیطی اظ ایٗ حبِز قٕب ثبیس لجُ اظ فؼبِیشٟبی ثیف اظ ٔؼٕٔ ،َٛمساض وٕهی
غصا ثرٛضیس  ٚزض ضاثُ ٝثب ٔمساض نهحیح زاضٚی ذهٛز ثهب دعقهه ٔكهٛضر وٙیهس ٚ
ذٛزؾطا٘ ٝآٖ ضا وٓ یب ظیبز ٘ىٙیس خٟز سؼییٗ ثط٘بٔ ٝغصایی ٔٙبؾت ٔهی سٛا٘یهس ثهٝ
ٔشرهم سغصیٔ ٝطاخؼ ٝوٙیس.
د) دارو درمانی

زض خٟز وٙشطَ زیبثز وبٔالً يطٚضی اؾز وه ٝزاضٞٚهبی ٔههطفی ذهٛز الهطل یهب
ا٘ؿِٛیٗ) ضا ثَٛ ٝض وبُٔ  ٚزض ظٔبٖ نحیح ٔهطف وٙیس سب ٔجشال ث ٝوبٞف یب افهعایف
قسیس لٙس ذ٘ ٖٛكٛیسٛ٘ .ع ٘ ٚبْ زاضٚی ٔهطفیٔ ،مساض نهحیح آٖ ،ظٔهبٖ ٔههطف،
ػٛاضو خب٘جی احشٕبِیٔ ،طالجشٟب  ٚزض نٛضر ِع٘ ْٚح ٜٛسعضیهك ا٘ؿهِٛیٗ ضا اظ وهبزض
زضٔب٘ی ادعقه یب دطؾشبض) خٛیب قٛیس.
ه) آموسش

ٕٞیك ٕٝٞ ٚ ٝخب ث ٝز٘جبَ یبزٌیطی زض ٔٛضز ثیٕبضی ذٛز٘ ،حهٔ ٜٛطالجهز اظ ذهٛز ٚ
دیكٍیطی اظ ػٛاضو زاضٞٚب  ... ٚثبقیس .اظ آ٘دب و ٝزیبثز یه ثیٕبضی ثّٙس ٔسر اؾز

15

کتابچه راهنمای مزاقبت در بیماران قلبی و عزوقی
یه ؾطی ػٛاضو ذُط٘بن  ٓٞث ٝز٘جبَ زاضز ٔ ٚی سٛا٘س ثط ضٚی سٕبْ اػًهبء ثهسٖ اظ
خّٕ ٝلّتٔ ،غع ،وّیٞ ٝب ،چكٓ ٞب  ٚدبٞب اثط ثٍهصاضز اظ ایهٗ ض ٚقهٕب ثبیهس ٔطالجهز
ثیكشطی اظ آٟ٘ب ث ٝػُٕ آٚضیس َ ٚجك ٘ظط دعقه زض فٛانُ ظٔهب٘ی ٔكهرم خٟهز
ٔؼبی ٚ ٝٙچىبة وُ ٔطاخؼ ٝوٙیس.
زض ایٙدبسٛيیحبر ٔرشهطی زض ٔٛضز ٔطالجز اظ وّیٞ ٝب  ٚدبٞب زازٔ ٜی قٛز :
*مزاقبت اس کلیه ها:

 زض نٛضسی وٞ ٝط یه اظ ػالئٓ وٕط زضز ،ؾٛظـ ازضاض ،سىطض ازضاض ،ػسْ سٛا٘هبیی زضضفغ ازضاض  ٚازضاض وسض  ٚذ٘ٛی ضا ٔكبٞس ٜوطزیس ث ٝدعقه ٔؼبِح ذٛز اَالع زٞیس.
 زض َ َٛقجب٘ ٝضٚظ حسالُ ِ 8یٛاٖ ٔبیؼبر ٔب٘ٙس آة  ٚچبی وٕطً٘ ثٛٙقیس. فكبض ذ ٖٛذٛز ضا ٔطست وٙشطَ وٙیس اٌط فكبض ذ ٖٛقٕب ثبال ثٛز ث ٝدعقه ٔطاخؼٝوٙیس فكبض ذ ٖٛثبال ٕٔىٗ اؾز ٘بقی اظ نسٔبر وّیٛی ثبقس و ٝث ٝؾطػز قهسیسسط
ٔی قٛز.
 اٌط ؾیٍبض ٔی وكیس آٖ ضا سطن وٙیس. آظٔبیف ذ ٚ ٖٛازضاض یىی اظ ضاٟٞبیی اؾز ؤ ٝی سٛا٘س آؾیت وّی ٝضا ذیّهی ظٚزٔكرم وٙس.
*مزاقبت اس پاها:

لٙس ذ ٖٛثبال زض زضاظ ٔسر ٔی سٛا٘س ثبػث آؾیت اػهبة حؿی  ٚحطوشهی قهٛز  ٚاظ
ػالئٓ آٖ ثی حؿی زض دبٞب اؾز اظ َطف زیٍط افطاز زیبثشی ٔؼٕٛالً زاضای ٌطزـ ذٖٛ
يؼیفی ٞؿشٙس ٕٞ ٚیٗ ٔؿئّٛٔ ٝخت ٔی قٛز زض نٛضر ایدبز ظذٓ ث ٝآٞؿشٍی

16

کتابچه راهنمای مزاقبت در بیماران قلبی و عزوقی

ظذٓ آٟ٘ب سطٔیٓ یبثس  ٚیب انالً سطٔیٓ ٕ٘ی یبثس ٕٞچٙیٗ افطاز زیبثشی اظ ٘ظط ٔمبثّه ٝثهب
ػف٘ٛز ثؿیبض وٓ سٛاٖ ٞؿشٙس ثب سٛخ ٝثٛٔ ٝاضز ٌفش ٝقس ٜثؿیبض يطٚضی اؾز و ٝایٗ
افطاز ثیف اظ ؾبیطیٗ ٔطالت ثسٖ ذٛز ث ٝذهٛل دبٞب ثبقٙس.
ثٙبثطایٗ ثٛٔ ٝاضز ظیط سٛخ ٝوٙیس:
 )6حؽ  ٞبی ٔؼٕ َٛضا زض دبٞبی ذٛز چه وٙیس  ٚاٌط زضز  ٚفكبض ضا احؿبؼ ٘ىطزیس
ٔطالت ثبقیس.
 )2اظ دعقه ذٛز ثرٛاٞیس دبٞبی قٕب ضا ٔؼبی ٝٙوٙس.
 ) 3دبٞبی ذٛز ضا اظ ِحبِ سغییط ضً٘ ،ظذٓ یب ثطیسٌی چه وٙیس ٔهی سٛا٘یهس اظ یهه
آیی ٝٙخٟز زیسٖ ظیط دبٞب اؾشفبز ٜوٙیس.
 )4اظ ویؿ ٝآة ٌطْ یب زٚـ آة ٌطْ ثَٛ ٝض ٔؿشمیٓ ضٚی دبٞبیشبٖ اؾهشفبز٘ ٜىٙیهس
ظیطا ٔی سٛا٘س ثبػث ؾٛذشٍی ثس ٖٚزضن زضز قٛز.
ٞ )5طٌع دبثط ٝٙٞضا٘ ٜطٚیس.
 ) 6اظ وفف ٔٙبؾت اؾشفبز ٜوٙیس  ٚلجُ اظ دٛقیسٖ آٖ ضا چه وٙیس سب خؿٓ ذبضخی
٘ساقش ٝثبقس.
 )7دب  ٚثیٗ اٍ٘كشبٖ ضا ثؼس اظ زٚـ ٌطفشٗ ذكه وٙیس.
٘ )8بذٗ ٞب ضا ث ٝنٛضر ٔؿشمیٓ وٛسب ٜوطز ٚ ٜؾٞٛبٖ ثىكیس.
 )9ثطای دٛؾز ٞبی ذكه دب اظ یه وطْ یب ضٚغٗ ٘طْ وٙٙس ٜاؾشفبز ٜوٙیس.
 )61خٛضاة ٞبی ٔٙبؾت وشب٘ی یب ٘ری ثذٛقیس.
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 ) 66زض نٛضر ٚخٛز یه يبیؼ ٝخسیس ،لطٔعیٚ ،ضْ ٘ ٚبذٗ ٞبی فط ٚضفش ٝزض ٌٛقز ٚ
ٞطٌ ٝ٘ٛظذٓ یب سب َٚفٛضاً دعقه ضا آٌبٕ٘ ٜبییس.
 )62ز نٛضر دٛقیسٖ وفف خسیس ٔؿبفز َٛال٘ی دیبز ٜضٚی ٘ىٙیس .

سیگار ،مضزات تزک:
ؾیٍبض  ٚزذب٘یبر یىی اظ ػُّ انّی ثیٕبضی ٞبی سٙفؿی لّجی ػطٚلی ،ؾطَبٖ  ٚثیٕبضی ٞبی
ٔ ٟٓزیٍط اؾز .ؾیٍبض ثبػث افعایف يطثبٖ لّت  ٚافعایف فكبض ذ ٚ ٖٛوبٞف اوؿیػٖ
ضؾب٘ی ث ٝػًّ ٝلّت ٔی قٛز ٕٞچٙیٗ ثبػث وبٞف چطثی ٔفیس  ٚافعایف چطثی ًٔط زض ثسٖ
ٔی قٛزٍ٘ .طاٖ ٘كٛیس ذجطٞبی ذٛقی ٚ ٓٞخٛز زاضز.
اٌط ٔهطف ؾیٍبضسبٖ ضا لُغ وٙیس ذُط ثطای قٕب ثؿیبض وٕشط ذٛاٞس قس  ٚثؼس اظ سطن ٔٛاز
ؾٕی ٔٛخٛز زض ذ٘ ٖٛبدسیس ٔی قٛز ثؼًی سحمیمبر ٘كبٖ زاز ٜا٘س ثؼس اظ لُغ ؾیٍبض ذُط
ثیٕبضی ٞبی ػطٚق لّت  %51وبٞف ٔی یبثس.
دیكٟٙبزاسی ثطای سطن ؾیٍبض:
 ظٔب٘ی و ٝزض ثؿشطی ثٛزیس ؾیٍبض ٕ٘ی وكیسیس چ ٝثٟشط ایٗ ضٚـ ذٛة ضا ازأ ٝزٞیس. ثٔ ٝحى ٔطذم قسٖ اظ ثیٕبضؾشبٖ ثب افطازی و ٝثطای سطن ؾیٍبض ذسٔز ٔی وٙٙس ٕٞىبضیٕ٘بییس.
 زض ثس ٚقطٚع ٔشٛلف وطزٖ ؾیٍبض ث ٝایٗ فىط ثبقیس و ٝاظ اثشسا فطزی غیط ؾیٍبضی ثٛزیس زض٘شید ٝاحؿبؼ غطٚض ثیكشطی ذٛاٞیس ٕ٘ٛز.
 -ؾؼی وٙیس ثب افطازی و ٝؾیٍبض ضا سطن ٕ٘ٛز ٜا٘س ثیكشط ٔؼبقطر وٙیس.
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 ٘ٛع زیٍط ؾیٍبض ضا ٞیچ ٚلز آظٔبیف ٘ىٙیس ٔؼٕٛالً ث ٝخبی ا َٚثط ٔی ٌطزیس. ذٛضزٖ غصاٞبی غٙی اظ وبِطی ضا خب٘كیٗ ؾیٍبض ٕ٘ٙبییس ظیطا ٚظٖ ظیبز  ٓٞاظ زیٍط ػٛأُذُطظا ثطای قٕب اؾز.
 زض نٛضسی و ٝسحُٕ سطن ؾیٍبض ثطای قٕب ٔكىُ اؾز ٔی سٛا٘یس اظ دعقه ذٛز ضإٙٞبییثٍیطیس.

*وکات مُم در مزاقبت اسخًد بعذ اس حملٍ قلبی:
 میشان فعالیت بعد اس تزخیص اس بیمارستان: -6زض یىی ز ٚضٚظ ا َٚثٟشط اؾز اؾشطاحز وٙیس  ٚغیط اظ ٔٛالغ يطٚضی سحطن ظیبز
٘ساقش ٝثبقیس.
 -2ثٟشط اؾز اظ ذؿشٍی ٔفطٌ ٔ ٚاللبر ٞبی ٔىطض اخشٙبة وٙیهس زض چٙهس ضٚظ اَٚ
ٕٔىٗ اؾز احؿبؼ افؿطزٌی ،ذؿشٍی ٔفطٌ  ٚدطذٛاثی ٕ٘بئیس ایٗ ٚاوٙف َجیؼهی
ثسٖ زض ثطاثط ثیٕبضی ٞبی ٔ ٟٓاؾز ثؼس اظ ؾ ٝسب چٟبض ضٚظ ث ٝسهسضیح لهسْ ظزٖ ضا زض
ٔح َٝٛحیبٌ یب زض ٔٙعَ قطٚع وٙیس اٌط احؿبؼ ضاحشی ٔی وٙیسٔی سٛا٘یس ث ٝسسضیح
فؼبِیز ذٛز ضا افعایف زٞیس اٌط احؿبؼ ٘بضاحشی ٔی وٙیس ثٟشط اؾز ثب ض٘ٚس آٞؿشٝ
سط فؼبِیز ذٛز ضا افعایف زٞیس.
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 -3ثیٕبضاٖ غبِجبً اظ ثبال ضفشٗ اظ دّٞ ٝب احؿبؼ ٘بضاحشی ٔی وٙٙس ٌ ٚبٞبً زچبض سٍٙهی
٘فؽ ٔی ق٘ٛس زض ایٗ نٛضر ثٟشط اؾز ثب آٞؿشٍی ٔ ٚىث ٞبی ٔىطض  ٚث ٝسهسضیح اظ
دّٞ ٝب ثبال ضٚیس.
 باسگشت به محیط کار:

 %81اظ افطازی و ٝحّٕ ٝلّجی زاقش ٝا٘س ث ٝوبض اِٚی ٝذٛز ثهط ٔهی ٌطز٘هس ٚ

ثطذی  ٓٞثبیس ث ٝز٘جبَ وبض سبظ ٜای ثبقٙس .ثیكشط ثیٕبضاٖ لجُ اظ ثبظٌكز ثه ٝؾهطوبض
ذٛز ٘یبظ ثٞ 3-4 ٝفش ٝاؾشطاحز زاض٘س .


زض نٛضر ٘ساقشٗ ٘بضاحشی ثبیس ثشٛا٘ٙس ثؼس اظ ٔ 6ب ٜث ٝوبض ذٛز ازأ ٝزٙٞس

زض ٔكبغّی و ٝسحطن خؿٕی ٘یبظ اؾز قبیس ظٔب٘ی حسٚز ٞ 6فشٚ ٝلز ٘یبظ ثبقس ٚ
زض ٔٛضز وبضٞبی ؾٍٙیٗ ٕٔىٗ اؾز ظٔبٖ َٛال٘ی سط قٛز.


ذب٘ٓ ٞبی ذب٘ ٝزاض ثبیس وبضٞبی ٔٙعَ ضا حسالُ زض ٞ 2فش ٝا َٚث ٝفطز

زیٍطی ٔحٕ٘ َٛبیٙس  ٚؾذؽ ث ٝسسضیح فؼبِیز ٞبی ذٛز ضا زض ٔٙعَ اظ ؾط ثٍیطز.


ٞطچٙس ٚلز یىجبض ثب دعقه ذٛز ٔاللبر ٕ٘بییس فٛانُ ظٔب٘ی و ٝثبیس

سٛؾٍ دعقه ٔؼبی ٝٙقٛیس ثط حؿت ٚيؼیز ٞط ثیٕبض ٔشفبٚر اؾز ِٚی ٔؼٕٛالً
ٔطاخؼ ٝث ٝدعقه ٔؼبِح دؽ اظ یه ٔب٘ ٜجبیس فطأٛـ قٛز ٔ ٚطست ثبیس سحز ٘ظط
ثبقیس.
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توصیه های غذایی و مزاقبت ها :

ضغیٓ وٓ چطة  ٚوٓ ٕ٘ه ضا ضػبیز فطٔبییس.-سؼساز ٚػسٞ ٜبی غصا ضا افعایف زازٞٚ ٜط ٚػس ٜحدٓ غصای ٔهطفی ضا وٓ وٙیس.

اظ ذٛضزٖ غصای ظیبز  ٚثب ػدّ ٝغصا ذٛضزٖ ذٛززاضی وٙیس.اظ ٔهطف ٘ٛقیس٘ی ٞبی ذیّی ٌطْ  ٚذیّی ؾطز دطٞیع وٙیس.اظ ٔهطف ٘ٛقیس٘ی ٞبی اِىُ زاض ذٛززاضی وٙیس.زاضٞٚبی سدٛیع قس ٜضا ث ٝا٘ساظ ٚ ٜثٛٔ ٝلغ ٔهطف وٙیس ٞ ٚیچ ٌبٔ ٜمساض آٖ ضاوٓ یب ظیبز  ٚیب لُغ ٘ىٙیس.
ٕٞیك ٝلطل ظیط ظثب٘ی ٘یشطٌّٚیؿیطیٗ ضا ٕٞطا ٜزاقش ٝثبقیس.ٔٛلغ اؾشحٕبْ اظ آة ِٚطْ اؾشفبز ٜوٙیس  ٚاظ حٕبْ وطزٖ ٞبی َٛال٘ی ٔسر ٚظیبز ؾطدب ایؿشبزٖ زض حٕبْ دطٞیع وٙیس.
زض ٔؼطو ٛٞای ؾطز لطاض ٍ٘یطز.ظٔب٘ی و ٝقٕب لبزض ثبقیس اظ زَ ٚجم ٝدّ ٝثس ٖٚاحؿبؼ ٘هبضاحشی ثهبال  ٚدهبییٗثطٚیس  ٚیب ثشٛا٘یس یه سب ز ٚویّٔٛشط ضا ٜثطٚیس ٔی سٛا٘یس ثسٞ ٖٚیچٍٍ٘ ٝ٘ٛطا٘هی
فؼبِیز خؿٕی ذٛز ضا اظ ؾط ثٍیطیس زض نٛضر ِعٔ ْٚی سٛا٘یس ثطای احشیبٌ لجهُ
اظ قطٚع ضاثُ ٝخٙؿی اظ یه یب ز ٚلطل ظیطظثب٘ی اؾشفبزٕ٘ ٜبئیس.
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سب حسٚز ؾٞ ٝفش ٝثؼس اظ سطن ثیٕبضؾشبٖ ٘جبیس ضا٘ٙسٌی وٙیس  ٚزض اثشسا ثبیهس اظٔؿبفشٟبی َٛال٘ی  ٚدط سطافیه اخشٙبة وٙیهس  ٚثؼهس اظ قهف ٞفشه ٝاظ قهطٚع
ثیٕبضیشبٖ ٔی سٛا٘یس ثب ٛٞادیٕب ٔؿبفطر زاقش ٝثبقیس.
دیبز ٜضٚیٚ ،ضظـ ثؿیبض ٔفیسی اؾز ثطای قٕب ثب ایٗ سٛنیف وٞ ٝط ضٚظ ظٔهبٖوٕی ضا ث ٝضٚظ لجُ ايبفٕ٘ ٝبئیس  ٚحشٕبً  65زلیم ٝلجُ  ٚثؼس آٖ ٘طٔف وٙیس.
اظ ا٘دبْ فؼبِیز ٞب  ٚحطوبر ؾٍٙیٗ ٔب٘ٙس ثّٙس وطزٖ ٚظ٘ٞ ٝبی ؾٍٙیٗ  ٚیب ُٞزازٖ آٟ٘ب اخشٙبة وٙیس.
ايُطاة  ٚاؾشطؼ ضا اظ ظ٘سٌی ذٛز زٚض وٙیس  ٚث ٝایٗ ٔٙظهٛض ضٚـ ٞهبی سهٗآضأی ضا فطا ثٍیطیس.
*ػالئٓ ٞكساض زٙٞس:ٜ

 زض نٛضر ثطٚظ ایٗ ػالئٓ ؾطیؼبً ث ٝدعقه ٔؼبِح ذٛز  ٚیب اٚضغا٘ؽ ٔطاخؼ ٝوٙیس. احؿبؼ زضز زض لفؿ ٝؾی ٝٙو ٝثب فؼبِیز سكسیس ٔی قٛز  ٚثهیف اظ چٙهس زلیمهَٝٔ َٛی وكس  ٚثب ٔهطف لطل ظیطظثب٘ی ٘یع ثٟجٛز ٕ٘ی یبثس.
 احؿبؼ وٛسبٞی سٙفؽ  ٚیب سٍٙی ٘فؽ ث ٝذهٛل زض قت. حبِز غف یب افز ؾُح ٛٞقیبضی سذف لّت ٘بٌٟب٘ی -سٛضْ زض ٔچ دبٞب

22

کتابچه راهنمای مزاقبت در بیماران قلبی و عزوقی

* استزس ي وحًٌ مقابلٍ با آن:
سٙف ااؾشطؼ) لؿٕشی اظ ظ٘سٌی ضٚظا٘ٔ ٝب اؾز  ٚزض ٚالغ ٕٞبٖ ٚاوهٙف ٔثجهز یهب
ٔٙفی اؾز و ٝزض ٔمبثُ ٔٛلؼیز ٞب ٘كبٖ ٔی زٞیٓ سٙف ٞبی ٔىطض ٔی سٛا٘س ذُطار
ثطٚظ حٕالر لّجی ضا افعایف زٞس.
ضاٞىبضٞبی ظیط قٕب ضا یبضی ٔی وٙس سب آضأف یبثیس:
 ٔكىالر ضا آ٘چٙبٖ وٞ ٝؿشٙس دصیطا ثبقیس ثبیس ثذصیطیس و ٝثطذی اٚلهبر قهطایٍَبلز فطؾبیی زض ظ٘سٌی دسیس ٔی آیس و ٝثبیس سحُٕ وطز اظ ایٗ ض ٚث ٝخبی ایٙى ٝثهی
لطاضی وٙیس اظ ذٛز ثذطؾیس " ثٟشطیٗ وبضی ؤ ٝی سٛا٘ٓ زض ایٗ قطایٍ ا٘دهبْ زٞهٓ
چیؿز؟ "
 ثب زٚؾشب٘شبٖ زضز زَ وٙیسٞ .یچ لبػس ٚ ٜلب٘٘ ٖٛیؿز و ٝقٕب ضا ّٔعْ ثساضز ٌهطٚ ٜ٘ٛع ٌطفشبضیشبٖ ضا ذٛزسبٖ یى ٚ ٝسٟٙب ثبظ وٙیس .زض ٞط ظٔبٖ یهه وهبضی ضا زض زؾهز
ٌیطیس حدٓ وبض ذٛز ضا ث ٝوبضٞبی وٛچىشط سمؿهیٓ ٕ٘بئیهس  ٚاظ ثه ٝا٘دهبْ ضؾهب٘سٖ
ٞطوبضی ِصر ثجطیس .اٞساف ٚالغ ثیٙب٘ ٝای ثطای ذٛز سطسیت زٞیس اٌط ثرٛاٞیس سٕهبْ
چیعٞب ػبِی ثبقس ث ٝایٗ ٔؼٙب اؾز وٞ ٝیچ چیع ذٛثی ٚخٛز ٘ساضز سهب حهس أىهبٖ اظ
ٔؿبئُ ٔ ٚحیٍ ٞبی سٙف ظا زٚضی وٙیسٙٞ .ط " ٌ٘ " ٝفشٗ ضا ثیبٔٛظیس.
 ظٔب٘ی ضا ٔرهٛل ذٛزسبٖ زض ٘ظط ثٍیطیس ثطای ذٛزسبٖ اضظـ لبئُ قٛیس ٛٔ ٚالهغذبنی ضا ثطای ؾطٌطٔی  ٚسفطیح  ٚثٛزٖ ثب الٛاْ  ٚزٚؾشبٖ زض ٘ظط ثٍیطیس.
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 غصای ؾبِٓ ٔهطف وٙیس ٔ ٚساْ ٚضظـ وٙیس. ضٚـ ٞبی سٕسز اػهبة اظ خّٕ ٝضٚـ سٙفؽ ػٕیك ثب ضٚـ ٔشٕطوع ٕ٘ٛزٖ ثهسٖ ضا،فطا ٌطفش ٚ ٝضٚظا٘ ٝاخطا وٙیس.
سٙفؽ ػٕیك:
اظ ضا ٜثیٙی ٘فؽ ػٕیك ثىكیس  ٚث ٝآٞؿشٍی سب ػسز چٟبض ثكٕبضیس  ٚآٖ ٌبٛٞ ٜا ضا ثب
قٕبضـ  4سب  6ذبضج وٙیس ایٗ ػُٕ ضا چٙس ثبض سىطاض وٙیس.
ضٚـ ٔشٕطوع ٕ٘ٛزٖ ثسٖ:
ضٚی نٙسِی ثٙكیٙیس ،چكٓ ٞب ضا ثؿش ٝزؾشٟب ضٚی ظا٘ٞٛب  ٚدبٞب ضا نبف ضٚی ظٔهیٗ
لطاض زٞیس.
ؾ ٝثبض ایٗ خّٕ ٝضا سىطاض وٙیس " :دبٞبی ٔٗ احؿبؼ ؾٍٙیٙیٌ ،طٔهب  ٚضاحشهی ٔهی
وٙٙس"
* یبًست ي پیشگیزی اس آن:
ٔسزخٛی ػعیع الظْ اؾز ثسا٘یس و ٝیجٛؾز اػسْ زفغ ٔسفٛع) ٔ ٓٞی سٛا٘س ثطای لّت
قٕب ًٔط ثبقس.
زالیُ یجٛؾز:
 )6فیجط ٘بوبفی زض غصا
ٔ )2بیؼبر ٘بوبفی
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 )3ػسْ فؼبِیز
 )4ثؼًی زاضٞٚب
 )5ثؼًی ٔكىالر  ٚثیٕبضی ٞبی ضٚز ٜای
 )6سغییطاسی زض ظ٘سٌی ٘ظیط حبٍّٔی ،افعایف ؾٗ ٔ ٚؿبفطر
 )7سأذیط زض اخبثز ٔعاج .ثیكشطیٗ ایٗ زالیُ ضغیٓ زاضای فیجط وٓ  ٚوٓ سحطوی اؾز.
پیشگیزی اس یبًست:
ضغیٓ ؾطقبض اظ فیجط ا ٔیٞ ٜٛب ،ؾجعیدبر ،حجٛثبر ،غالر ؾجٛؼ زاض) زاقش ٝثبقیس.
ٔبیؼبر ظیبز ثٛٙقیس  ٚثَٛ ٝض ٔٙظٓ ٚضظـ وٙیس.
زض ٍٙٞبْ احؿبؼ زفغ ،اخبثز ٔعاج ضا ث ٝسأذیط ٘یب٘ساظیس زض نٛضر سغییط زض ػهبزار
ضٚز ٜای َٛال٘ی ٔسر ا اؾٟبَ  ٚیجٛؾز َٛال٘ی ٔسر) ثٙٔ ٝظٛض ثطضؾهی ثیكهشط ثهٝ
دعقه ٔطاخؼ ٝوٙیس.

راَىمای تشریق اوسًلیه:
زیبثز یب ٔطو لٙس یه ثیٕبضی َٛال٘ی ٔسر اؾز و ٝزض اثط ػسْ سٛا٘بیی ثسٖ زض سِٛیس ٔمهساض
وبفی ا٘ؿِٛیٗ ثٚ ٝخٛز ٔی آیس .ا٘ؿِٛیٗ ٛٞضٔ٘ٛی اؾز و ٝدب٘ىطاؼ اِٛظإِؼس )ٜسِٛیس ٔی وٙس
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 ٚؾجت ٚضٚز لٙس ث ٝزاذُ ؾّٞ َٛب ٔی قٛز ٕٝٞ .ؾّٞ َٛبی ٔب اظ لٙس ث ٝػٛٙاٖ ٔٙجهغ ا٘هطغی
اؾشفبزٔ ٜی وٙٙس.
 -6ثَٛ ٝض وّی ثبیس اظ لطاض زازٖ ا٘ؿِٛیٗ زض زٔبٞبی ذیّی ثبال یب دبئیٗ ذهٛززاضی وهطز دهؽ
٘جبیس اخبظ ٜزاز ا٘ؿِٛیٗ ید ثع٘س یب زض ٔؼطو سبثف ٔؿشمیٓ ٘ٛض ذٛضقیس لطاض ثٍیهطز .سٛنهیٝ
ٔی قٛز لجُ اظ سعضیك ا٘ؿِٛیٗ زض زٔبی اسبق لطاض ثٍیطز.
 -2اٌط لهس ٚضظـ وطزٖ زاضیس ٘جبیس ا٘ؿِٛیٗ ضا زض ػًٛی و ٝث ٝوٕه آٖ ٚضظـ

ٔی وٙیس

سعضیك وٙیس چ ٖٛخصة ا٘ؿِٛیٗ سغییط ذٛاٞس وطز.
 -3چٟبض ٔحُ انّی سعضیك ػجبضسٙس اظ :قىٓ ،دكز ثبظ ،ٚخّٛی ضاٟ٘ب  ٚثبؾٗ
ٔ -4حُ سعضیك ا٘ؿِٛیٗ ضا ثطای دیكٍیطی اظ ایدبز سغییطار ٔٛيؼی زض ثبفز چطثی ثبیس سغییط
زاز.
 -5حسالُ فبنّ ٝسعضیك سب ٔحُ لجّی ثبیس  2ؾب٘شی ٔشط ثبقس.
 -6حساوثط سب ٞ 2-3فشٔ ٝی سٛاٖ اظ یه ٔحُ اؾشفبز ٜوطز.
ٔ -7ی سٛا٘یس سعضیك نجح زاضای قىٓ  ٚسعضیك ػهط ضا ضٚی ثبظ ٚ ٚیب ضاٖ ٞب ا٘دبْ زٞیس.
 -7اظ ػًالسی و ٝوبض ظیبزی ا٘دبْ ٔی زٙٞس اؾشفبز٘ ٜىٙیس.

تشریق اوسًلیه تًسط خًد بیمار:
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-6

زؾشٟب ضا لجُ اظ سعضیك ثب آة  ٚنبث ٖٛثكٛییس.

-2

دٛؾز ٔحُ سعضیك ضا ثب اِىُ سٕیع وٙیس  ٚنجط وٙیس اِىهُ وهبٔالً ذكهه

قٛز.
 -3اٌط اظ ا٘ؿِٛیٗ قیطی اؾشفبزٔ ٜی وٙیس لجُ اظ سعضیك ٔ 61طسجٚ ٝیبَ ضا زض
زؾششبٖ ثغُّب٘یس  ٚحشٕب لجُ اظ اؾشفبز ٜؾط ٚیبَ ضا ثب دٙج ٝاِىُ يس ػف٘ٛی وٙیس.
ٔ -4مساض ا٘ؿِٛیٗ ٔٛضز ٘یبظ ضا زض ؾطً٘ وكیس.ٜ
 -5زض نٛضسی و ٝاظ ٞط ٘ 2هٛع ا٘ؿهِٛیٗ قهیطی  ٚآثىهی زاقهش ٝثبقهیس اَٚ
ا٘ؿِٛیٗ آثىی زض ؾطً٘ وكیس ٚ ٜثؼس ا٘ؿِٛیٗ قیطی.
 -6ثؼس اظ وكیسٖ ا٘ؿِٛیٗ ٛٞا  ٚحجبة زاذُ ؾطً٘ ضا ذبضج وٙیس.
 -7ا٘ؿِٛیٗ ثبیس زض ظیط دٛؾز  ٚزض ثبفز چطثی سعضیك قٛز .
 -8لؿٕشی اظ ٘بحی ٝسعضیك ضا ثیٗ اٍ٘كز قؿز ٘ ٚكب٘ ٝسب اضسفبع دٛؾز زض آٖ
٘بحی ٝافعیف یبثس
 -9زض ٕٞبٖ ٔحّی و ٝدٛؾز ضا ثَ ٝطف ثبال وكیس ٜایس ؾطً٘ ضا ثَٛ ٝض
ػٕٛزی
-61

یب  45زضخ ٝسعضیك وٙیس .

اظ ؾطً٘ یىجبض ٔهطف فمٍ یه ثهبض اؾهشفبز ٜوٙیهس  ٚآٖ ضا زض ٖٚظهطف

دالؾشیىی ٔحىٓ ثب زضة ٔٙبؾت ثیب٘ساظیس.
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