برای پیشگیری از حمله قلبی
فشار خونتان را کنترل کنید
سطح کلسترول تان را کنترل کنید.
.اگر سیگاری هستید سیگار را ترک کنید
غذای کم چربی حاوی میوه و سبزیجات فراوان و فاقد
.روغن حیوانی مصرف کنید
.بیماری قند را کنترل کنید
اگر چاق هستید وزنتان را کم کنید
روزانه یا چند بار در هفته پیاده روی یا سایر ورزشهایی که
کارآیی قلب را بهبود می بخشد انجام دهید(.ابتدا با
).پزشک خود مشورت کنید
اگر دارای یک یا چند فاکتورخطر بیماریهای قلبی هستید

سكته قلبي

،با پزشکتان در مورد تجویز آسپرین برای پیشگیری از
.حمله قلبی تماس بگیرید
بعد از یک حمله قلبی  ،پیگیری بیمار برای کاهش خطر
بروز یک حمله دیگر ضروری است.اغلب یک برنامه
بازتوانی قلبی برای بازگشت به زندگی روزمره توصیه می

شود.برنامه ورزش،تغذیه ،و داروها را مطابق تجویز
پزشکتان ادامه دهید
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منابع

:
تاييد پزشكان

پايگاه جامع اطالع رساني پزشكان ايران راههاي

پيشگيري و كنترل بيمارهاي قلبي عروقي تاليف
دكتر طاهره سماوات و علي حجت زاده-
دكترشمس و....

آقاي دكتر

عوامل خطر:

درد ممکن است شدید و زیاد یا خفیف و

چه غذاهايی برای قلب مفید هستند؟

سیگار ،فشار خون باال ،چربی زیاد رژیم

نامشخص باشد درد به صورتهای زیر احساس

كلم برگ ،كلم قرمز ،گل كلم ،كلم بروكسل،

غذایی ،کنترل نامناسب کلسترول خون ،بیماری

می شود.

قند خون،جنس مذکر،سن ،وراثت
بسیاری فاکتورهای خطر نامبرده به اضافه
وزن مربوط است.

عالئم :
درد سینه پشت جناق(استخوان وسط سینه) یک
عالمت عمدۀ حملۀ قلبی است،ولی در بسیاری افراد
،بخصوص در افراد مسن و بیماران دیابتی درد ممکن
است ناچیز یا حتی اصالً وجود نداشته باشد(بنام
“حملۀ قلبی خاموش”).اغلب درد از ناحیه سینۀ شما
به بازوها یا شانه؛گردن؛دندانها؛ فک؛ شکم یا پشت
انتشار می یابد.گاهی اوقات درد تنها در یکی از این
نواحی احساس می شود .غش کردن  ،تهوع یا
نفس تنگی  ،سرفه،احساس سبکی سر -استفراغ
سرگیجه ،تعریق،که ممکن است شدید باشد  ،احساس
“نزدیک شدن به مرگ  ،اضطراب

درد بطور معمول بیش از  ۰۲دقیقه طول
می کشد و کامالً با استراحت یا
نیتروگلیسرین برطرف نمی شود،در حالیکه
درد آنژین با هردو برطرف می شود.

بروكلي ،شلغم ،چغندر ،اسفناج ،مارچوبه ،لوبيا
سبز ،نخود سبز ،لوبيا قرمز ،لوبيا چشم بلبلي،
نخود خشك و عصاره مخمر داراي ويتامينهاي

حالت فشاری یا چیز سنگین ،نوار محکم دور
سینه حالت سوء هاضمه
”یک فیل روی سینه [ شما] نشسته است“

گروه ب خصوصا اسيدفوليك هستند.
ماهيهاي روغني از قبيل ماهي آزاد و ساير
ماهيها از قبيل قباد ،حلوا ،شير ،كيلكا ،و
اوزونبرون داراي اسيدهاي چرب مفيد ميباشند.
جو دوسر ،حبوبات ،سيب و گالبي سير روغن

هر چه زودتر کمک بخواهید
اگر فکر می کنید شما یا شخص دیگری احتماالً یک
حمله ی قلبی خواهید داشت ،برای جلوگیری از مرگ
یا ناتوانی به طور سریع و فوری اقدام کنید و بیش از
چند دقیقه (حداکثر  5دقیقه) معطل نشوید و بعد به
اورژانس  115تلفن کنید

زيتون ،روغن كانوال ،مغزها
ميوهها و سبزيها حاوي ويتامينهاي آنتي
اكسيدان (ضد سرطان)،

از چه غذاهايي بايد پرهيز كنيم؟
گوشت و فرآوردههاي آن ،لبنيات پرچربي و كره،
غني از نوعي چربي هستند كه باعث افزايش سطح
ال دي ال در خون ميشوند .مصرف اين غذاها را
بايد به حداقل رساند.
همچنين مصرف كيك و بيسكويت به علت نوع چربي
بكار رفته در آنها سبب افزايش سطح ال دي ال
ميشود.
انواع غذاها و سوپهاي آماده مصرف و يا كنسرو
شده ،غذاهاي بيرون از منزل ،سوسيس و كالباس و
گوشتهاي نمك سود شده و بطور كلي گوشت و
فرآوردههاي آن و همچنين تنقالت شور ،سرشار از
نمك (سديم كلرايد) هستند .دريافت زياد سديم با
فشار خون باال ارتباط دارد كه از عوامل خطر جدي در
بروز بيماري قلبي ميباشد .كاهش مصرف اين نوع
غذاها و نمك طعام سر سفره به كاهش فشارخون
كمك ميكند.

