
 

براي جلوگيري از يبوست و كاهش          

از ميوه جات ،    )  كلسترول  (  چربي  

 .سبزيجات استفاده نماييد

عدد تخم مرغ     3در يك هفته بيش از       

 .نخوريد 

بجاي نمك از آبليمو ، آبغوره و               

 .سبزيجات معطر استفاده كنيد 

مصرف قهوه ، نوشابه هاي گازدار ،            

 .كاكائو و نمك خود را كم كنيد 

 دارو درماني 

اين دارو را بايد       :   نيتروگليسيرين   

هميشه به همراه داشته باشيد تا        

در صورت ايجاد درد به صورت زير       

 .زباني مصرف كنيد 
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TEL: 2237294 

 بيمارستان برزويه گنبد كاوس 

در هنگام استفاده قرص را زير زبان نگـه  

داريد و قبل از حل شدن قـرص ،      

بـه مـحـض      .  بزاق دهان را نبلعيد   

تسكين درد بقيه قرص را از دهـان    

براي جـلـوگـيـري از       .  خارج كنيد 

 20تا    15سرگيجه و غش به مدت 

دقيقه استراحت كنيد و از حمام داغ 

 .اجتناب كنيد 
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 واحد حاكميت باليني 

 دفتر آموزش

 1391تابستان 



 ....بيمار گرامي 

اين پمفلت شامل يكسري مراقبت ها و آموزش هاي                

پرستاري است كه اميدواريم با رعايت آن از جانب شما و              

 .حمايت اطرافيانتان زندگي خوبي را داشته باشيد 

 ) تحرك ( فعاليت 

تحرك و ورزش باعث كاهش فشار خون ، تنظيم قند           

خون ، كاهش چربي خون ، كاهش وزن ، كاهش          

 .گردد مي... استرس و 

فعاليت ها را بتدريج و آهسته شروع كنيد طوري كه            

باعث درد قفسه سينه ، تنگي نفس و خستگي            

 .نشود 

كارهاي سبك و    .  براي انجام كارها عجله نكنيد          

سنگين را پشت سرهم انجام دهيد و بين فعاليت         

 .ها استراحت داشته باشيد 

مي توانيد ورزش هايي مثل پياده روي ، آهسته دويدن ، 

 در حين فعاليت نبض خود قدم زدن را انجام دهيد ولي  
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را كنترل كنيد ، همه فعاليت ها زير نظر پزشك             

 .باشد 

قبل از انجام هر فعاليت كه باعث درد قفسه سينه           

 .شود قرص زير زباني مصرف كنيد  مي

ساعت بعد از خوردن غذا فعاليت بدني             2-3تا  

 .انجام ندهيد

هنگام ايجاد درد قفسه سينه فعاليت خود را فوراً           

متوقف كنيد ، بنشينيد و استراحت كنيد ،           

سرتان را باالتر قرار دهيد و تنفس عميق             

انجام دهيد، اگر پس از سه بار مصرف قرص           

دقيقه درد برطرف نشد      5زير زباني به فاصله     

 .به اورژانس مراجعه كنيد 

 رژيم غذايي

،   چاقيعامل مهم     3رعايت رژيم غذايي مناسب و قلبي       

خون را اصالح     كلسترولو  افزايش فشار خون    

 .مي كند 
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ازخوردن غذاهاي سنگين ، كشيدن سيگـار و     

 .قليان خودداري كنيد 

غذا را در حجم كم و دفعات زياد بخوريد ، از   

 .پرخوري و تند خوري خودداري كنيد 

 .قبل از احساس سيري از غذا دست بكشيد 

از مصرف غذاهاي چرب ، پر نمك ، غـذاهـاي   

آماده خودداري ... )  سوسيس و پيتزا و (  

 .كنيد 

به جاي استفاده از روغن هاي اشـبـاع شـده      

و لبنيات پر چرب ، از روغـن      )  نباتي (  

هاي اشباع نشده مثل زيتون ، كنـجـد ،     

 .ذرت و روغن ماهي استفاده كنيد 

مي توانيد به جاي سرخ كردن غذا از كـبـاب     

كردن ، بريان كردن و يا آب پـز كـردن     

 .استفاده كنيد 

مصرف قهوه ، نوشابه هاي گازدار ، كاكائو         

 .و نمك خود را كم كنيد 
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