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ff(س)بیمارستان  و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه 

 ییللبببییییییی

 در رژيم غذايي خود از روغن و چربي به اندازه حداكثر
گرم چربي هاي غير اشباع وغير ترانس مثثثر روغثن      2

هاي مايع و مارگارين ، روغن زيتون وروغثن كثانثو         
چربي اشباع يا چربي هاي ترانس مثثثر     .  استفاده كنيد 

محصو ت لبني پر چرب ،گوشت پر چرب، روغن هثاي  

مناطق گرمسيري مخصوصا روغثن هثاي گثيثاهثي            
هيدروژنه را از رژيم غذايي خود 

 .حذف كنيد

استعمال دخانيات ممنوع. 

 

 ترجيحا نثان    ) مصرف مقدار كافي از حبوبات و غالت
تهيه شده از غالت كامر، ماكاروني و برنث  در رژيثم       

 .(غذايي باشد

   داروهاي روزانه خود را حتي اگر هيچ عالمت باليثنثي
 .نداشته باشيد حتما مصرف كنيد

از برخورد با وضعيتهاي پر استرس خودداري كنيد. 

از تماس با آب و هواي سرد خودداري نماييد. 

كتاب مراقبت هاي پرستاري ويثهه در بثخثا هثاي             : منبع

CCU , ICU  (دكتر محمدرضا عسگري )و دياليه 
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        بيماراني كه افهايا وزن دارند بايد وزن خثود را كثم
 .كنند

  2تثا    .  بعد از صرف غذا مدت كوتاهي استراحت نماييد 
 .ساعت بعد از غذا، از فعاليت بدني خودداري كنيد

        از مصرف غذاهاي نفاخ ، اسنک ها ، نوشيدنثي هثا و
شيريني جات پركالري پرهيه كنيد و نمثک را از رژيثم         

 .غذايي خود حذف و يا غذاي كم نمک مصرف نماييد 

  و غذاهاي فثرآورده  ( فست فود)از مصرف غذاهاي آماده
 .اجتناب نماييد ( كنسروها و تن ها )شده 

 از مصرف زياد قهوه خودداري نمايند. 

   رژيم غذايي شما بايد شامر محصو ت لبني كم چثرب
يا بدون چربي، مثاهثي، نثخثود       (  درصد چربي 2  -  2/2) 

 .فرنگي و لوبيا ، مرغ بدون پوست و گوشت لخم باشد 

مقدار فراوانثي  .  از رژيم غذايي غني از فيبر استفاده كنيد
ميوه و سبهي بخوريد بجه نارگير كه حاوي چثربثيثهثاي     

. زيتون و آووكادو چربي محسوب مي شثونثد  . مضري است

رتا  ررررررررسبهيجات نشاسته دار مثر سيب  رزا غ زم نا 

 .هس ند
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 :عواملی که قابل تغییر نیستند -2

سابقه بيماري عروق كرونري در افثراد  :  عوامر ژنتيكي
 نهديک خانواده

 با افهايا سن ، احتمال ابتال بثه بثيثمثاري        :  سن با
 .عروق كرونر زياد مي شود

نقا حفاظتي در مقابر بيثمثاري   :  هورمون هاي زنانه
حداقر تا زماني كه خثانثمثهثا بثه          ) عروق كرونر دارند 

يائسگي برسند ، مردها بيشتر از زن ها در معرض خثرثر   
 .(هستند

 

 

 

 :آموزش به بیمار پس از ترخیص

     فعاليت هاي روزانه خود را تعدير كنيد كه باعث  درد
 .قفسه صدري و تنگي نفس و خستگي بي مورد نشود

 حداقثر  .  قبر از كار و غذا ورزشهاي سبک انجام دهيد
 .دقيقه پياده روي يا نرما كنيد 03روزي 

 چیست ؟(CAD)روشهای تشخیص

 -اكوكارديوگرافي -اسكن قلب  -تست ورزش  -نوار قلبي

 آنژيوگرافي

 

چه عواملی موجب افزاش احتماا  خا ار      

 :بیماری عروق كرونر می شود

 دسته تقسيم مي شوند 2اين عوامر به 

عواملی که می توان آنها را تغيیيیير  ا             -  1

 :اصالح کر 

 سرح با ي چربي خون 

 فشار خون با  

 مصرف دخانيات 

 ديابت 

 مصرف بيا از حد چربي هاي اشباع)تغذيه نامناسب 

 (و نمک

 غلظت خون و چاقي 

 كم بودن تحرك و فعاليت بدني 

 چیست ؟( CAD)بیماری كرونر قلبی

در اين بيماري سرخرگ هاي كرونري تنگ و باريک مثي  
شوند عضالت قلب از رسيدن خون و اكسثيثژن كثافثي         

مانند هنگامي كه يک لوله آب به دلير . ) محروم مي گردد
 .(مختلفي تنگ شود و نتواند به خوبي آبرساني كند

در اين صورت ممكن است در حالت استراحت اشثكثالثي      
براي فرد ايجاد نشود، اما وقتي كه قلب مجبور باشد كثار    
بيشتري انجام دهد و مثال شخصي بخواهد چند پله را با  
برود، سرخرگ هاي كرونري قلب به علت تنگثي نثمثي      
توانند اكسيژن  زم را از طريق جريان خون به عضثالت    

در نتيجه شخص در هنگام با  رفتن از پله .  قلب برسانند 
 .ها دچار درد قفسه سينه و آنژين قلبي مي گردد

در چنين مواقعي اگر فرد كمي استراحت كند، درد معمثو   
از بين مي رود ولي در حالت پيشرفته ، اگر يک سرخثرگ  
كرونري، به علت مسدود شدن آن توسط يک لخته خثون  
به طور كامر مانع خونرساني شود، قسمتي از عضله قلثب  
كه ديگر خون به آن نمي رسد، خواهد مرد و منثجثر بثه      

 .سكته قلبي مي شود


