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 و سالمت قلب هیتغذ

 

 مقدمه 

شار عوامل خطر عبارتند از: ف نیتوانند کنترل شوند داشته باشد. ا یبر عوامل خطر که م یمثبت ریتواند تاث یشما م ییانتخاب غذا و عادات غذا 

 .ابتیو د ی(، چاقیخون باال )چرب دیپیخون باال، ل

 .ستین ریهوشمند و مثبت  د راتییتغ جادیا یهرگزبرا 

 یسالمت ی هیخوردن بر پا

 ی. برادیسالمت قلب انتخاب کن یغذا یو غذا را از نمودار انتخاب ها دیغذا خوردن سالم  دنبال کن یها را در چند صفحه بعد برا دستورالعمل

و  «یگاه»از مواقع غذاها را از ستون  %08،  و «انتخاب»را از ستون  غذایی مواد مواقع، ٪08 دیکن یسع ،ییغذا میقرار دادن انواع غذاها در رژ

 .دی، انتخاب کن« به ندرت»

که  یخاص میدهد و هر رژ یشما آموزش م یرا در طبقه  یا هیتغذ یکالسها ینیمتخصص بال کی د،یهست مارستانیکه شما در ب یدر حال

مراقبت  میازهرعضو ت دیتوان ید،میخواه یم هیرا با متخصص تغذ یه خصوصدهد. اگر مشاور یم حیکند را به شما توض یم هیدکتر توص

 .دیریخود کمک بگ یبهداشت

 

 در خون یچرب

خون را  انیمشکل جر نیاست.ا یخون یدر داخل رگ ها -کلسترول  شتریب - یچرب شیاز افزا ی(ناش"سخت شدن عروق") آترواسکلروز

 کند. یکند و کارکرد قلب را سخت تر م یمحدود م
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 رایز است یضرور یزندگ یشود. کلسترول برا یم دیکه توسط کبد تول ستیموم مانند است و ماده ا  یشبه چرب کی کلسترول .1

از حد آن در خون  شیب ریمقاد  ازدارد،یاست .اگرچه بدن به کلسترول ن ازیبدن مورد ن یو هورمون ها یسلول یغشاها دیتول یبرا

 شود. یم یقلب یها یماریه باحتمال ابتال ب شیباعث افزا

 دو عبارتند از:  نیدهند. ا یم لیکلسترول وجود دارد که مجموع کلسترول خون شما را تشک یدو نوع اصل  .0

مسدود کردن عروق  ایکند و موجب محدود شدن  یها منتقل م انی، که کلسترول را به شرLDLکلسترول  ای یکم چگال نیپوپروتئیل( الف

 . دی( به خاطر داشته باشنی)چرکLousy   یرا برا  "L" دیداشته باش ادیشود. به  یم یخون

بدن حذف کند و تصور بر آن است که از  یها انیکند تا کلسترول را از شر ی، که کمک م HDLکلسترول   ای باال یبا چگال نیپوپروتئیل(ب

 .دیداشته باش ادیسالم به  ی(براHealthy) "را Hکند.   یقلب محافظت م

 یشود. تر یخطر لخته شدن خون م شیشدن و افزا ظیموجود در خون است که باعث غل یاز چرب یگرینوع د تری گلیسرید.  3      

 کنترل نشده ارتباط دارند. ابتید ایاز حد  شیبا وزن ب نیمصرف الکل و قند است. آنها همچن ،یاضاف یچرب جهیباال اغلب نت دیریسیگل

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 چربی خون:سطوح هدف برای 

سطح هدف  چربی خون
(mmol/L) 

 سنجش شخصی

LDL <2.0           تاریخ   

HDL >1.3              

Total Cholesrtol (TC) <4.14            

TC/HDL ratio <4.0             

Trigycerides <1.7             

Blood Sugar(fasting) 4.0- 7.0          

Blood Sugar 
(2 hours after meal) 

5.0- 10.0        

Hemoglobin A1C 0.07≥    

 

 

 

 ییها در مواد غذا یچرب

 ادیه . بدیسالم انتخاب کن یبهبود کلسترول خون و حفظ وزن بدن یسالم را برا یها یچرب شتریو ب دیکل  خود را محدود کن یمصرف چرب 

 !ستین" یبدون چرب "یبه معنا یکم چرب"،  دیداشته باش

 

 :محدود شوند دیکه با ییها یچرب

اشباع سطح کلسترول  یها یاتاق جامد هستند. چرب یشوند و معموالً در دما یم افتی یوانیح یدرغذاها شتریب اشباع شده یها یچرب. 1 

 برند.  یرا در خون باال م دهایریسیگل یو تر

 لیروغن نخل و روغن نارگ ،یکامل و محصوالت لبن رشی ، ٪0 ری: کره ، گوشت گاو ، گوشت ، مرغ ، شمنابع

 .دیکم چرب استفاده کن ی. از محصوالت لبندیرا انتخاب کن ی، مرغ بدون پوست و ماه یاوقات گوشت بدون چرب شتری:  بهیتوص 



4 
 

 شیاباعث افز رایاشباع بدترهستند ز یها یها از چرب یچرب نیشود. ا یم لیتشک "ونیدروژناسیه"به نام  یندیتوسط فرآ ترانس یچرب. 0

 دهند. یم شیافزا یقابل توجه زانیرا به م یقلب یماریشوند و خطر ب یم HDL، کاهش کلسترول  LDLکلسترول 

روغن ترد کننده ، فست فود )به عنوان مثال  ایو  دروژنهیه یاهیشده ساخته شده با روغن گ یبسته بند یسخت ، غذاها نی: مارگارمنابع 

 سرخ کرده ، همبرگر( ینیزم بیس

ود : ش انیصورت ب نیترانس به ا ی، ممکن است چرب ییغذا ی. هنگام خواندن برچسب هادیاستفاده کن دروژنیرهیغ یها نی: از مارگارهیتوص 

 ترد کننده. ای دروژنهیه ی( روغن های)جزئ

هستند. محدود کردن  یاصل نیاشباع وترانس مقصر یها یگذارد ، اما چرب یم ریبر سطح کلسترول خون تأث ییغذا میدر رژ کلسترول-3

 کنند ، مهم باشد.  یکنترل م یکه سطح کلسترول خون را به سخت یافراد یممکن است برا ییغذا میکلسترول در رژ

 شود. یغلظت در گوشت و زرده تخم مرغ مشاهده م نیشتری. بواناتیح یغذاها هی: کلمنابع

 (.دیزرده تخم مرغ در هفته مصرف نکن 3از  شتریمثال ب ی. )برادیکلسترول را محدود کن سرشار از ی: مصرف غذاها هیتوص 

 سالم )استفاده با اعتدال( یها یچرب

ها به کاهش کلسترول  یچرب نیهستند. ا عیاتاق ما یشوند و معموالً در دما یم افتی یاهیگ یعمدتاً در غذاها اشباع نشده یها ی. چرب1

LDL کلسترول  شیو افزاHDL کنند. دو نوع از آنها وجود دارد:  یدر خون کمک م 

 اشباع نشده مونو یها ی( چربالف

 ها تونی، آووکادو و ز لی، آج تونی، روغن ز ینی: روغن کلزا ، روغن بادام زممنابع 

 اشباع  نشده  یحلقه ها یاشباع دارا ریغ یها یب( چرب 

  ایروغن ذرت ، روغن سو : روغن گلرنگ ، روغن آفتابگردان ،منابع

 اشباع  نشده   یحلقه ها یاشباع دارا ریغ یها یمونو و چرب یاشباع نشده  یها یاشباع شده با  چرب یها یچرب یها نیگزی: جاهیتوص

 یتوانند به کاهش تر یها م یچرب نی. ادیخود استفاده کن ییغذا میازآن در رژ دیاست که با یاساس یچرب کی 3 چرب امگا دی. اس0

 کمک کنند.  انهایشر یارتجاع تیو بهبود خاص HDLکلسترول  شی، افزا دهایریسیگل

تن ،تخم کتان ، گردو ، دانه کدو تنبل ، جوانه گندم ،  ی، ماه ی، شاه ماه یخال مخال ی، ماه نیقزل آال ، سارد یسالمون ، ماه ی: ماهمنابع

   3ا شده با امگ ی، روغن کانوال ،  محصوالت غن ایمحصوالت سو

 .دیگردو را در روز مصرف کن ایتخم کتان  یقاشق غذاخور 0-1 ایبار در هفته و/  3-0را  یماه دیکن ی: سعهیتوص
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  ییدر مواد غذا بریانواع ف

 بریدهد. دو نوع ف یرا به شما م یریکند و احساس پر بودن و س یهضم غذا را آهسته م بریشود. ف یم افتی یاهیفقط در محصوالت گ بریف

به کنترل قند و فشار خون کمک  نیکند. همچن یو کلسترول کل کمک م دیریسیگل ی، تر LDLبه کاهش کلسترول محلول  بریفوجود دارد: 

 کند. یکمک م بوستیاز  یریو جلوگ نیبه تسک ولنامحل بریکند. ف یم

، آنها را در طول روز  دیخود اضافه کن ییغذا میبه رژ جیرا به تدر بریپر ف ی. غذاهادیکن لیم بریگرم ف 30-01هر روز  دیکن ی: سعها هیتوص 

 کند. یکمک م گرید یها یگاز و ناراحت دیازتول یریبه جلوگ نی. ادیده شیرا افزا عاتیما ایمصرف آب  زانیو م دیپخش کن

 :بریف ییمنابع غذا

 محلول بریف .1

 محصوالت Psyllium ( لیسبوس ، سبوس کامل* ، متاموس ی)به عنوان مثال ، تمام جوانه ها 

 خشک ، عدس ، نخود(  ای)به عنوان مثال لوب حبوبات 

 سبوس جو دوسر(  لیجو دوسر )به عنوان مثال اوت م محصوالت ، 

 انواع توت ها(  ی، گالب بیجو )مانند س نیاز پکت یغن یها وهیم ، 

 با پوست(  ینیزم بی، س جی، هو ی، کدو ، ذرت ، کلم بروکل ی)به عنوان مثال کنگر فرنگ جاتیاز سبز یبرخ 

 ایسو یایلوب 

 محلول ریبرغی. ف0

 سبوس گندم ، غالت کامل و نان 

 ( یچند دانه ا ایگندم سبوس دار  ی، کوسکوس ، ماکارون یمحصوالت غالت سبوس دار )مثل برنج قهوه ا 

 (وهیم ایو قرمز  یزرد ، نارنج جاتیو سبز رهیبرگ ت جاتی)مانند سبز یرنگ جاتیها و سبز وهیم 
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                              !دینمک .... عادت را به هم بزن

 فشار خون و نمک 

 زانیکاهش م د،یکند در عروق دارد  . اگر فشار خون باال دار یکه قلب آن را در سرتاسر بدن پمپاژ م یست که خون هنگام یخون، فشار فشار

 ینمک حاو یخوریقاشق چا کیگرم در روز ممکن است به کنترل فشار خون شما کمک کند.  یلیم 0388-1088تا حد  یافتی* در میسد

 .دیدر روز از تمام منابع محدود کن یقاشق غذاخور کی 0/3خود را به  یمقدار نمک مصرف دیبا نیبنابرا است، میگرم سد یلیم 0333

 .نمک است یاصل یاز اجزا یکی میسد *

  میکاهش مصرف سد یبرا ینکات

  مجاز استکم نمک در پخت و پز  زانیماستفاده 

 دیبردار زیم یپاش را از رو نمک 

 دیمحصول بدون نمک استفاده کن کیاز  ای دیها را امتحان کن هیو ادو اهانیگ مخلوط. 

 دیکن نیگزیپودر آن جا ایو نمک کرفس را با محصول تازه   ازی، نمک پ رینمک س. 

  تا حد امکان از  دیاز نمک استفاده نکن ییوعده غذا هیو در ته دیکن سیاستفاده از گوشت کوشر ، آنها را در آب خدر صورت ،

 .دیاستفاده کن یتازه و خانگ یغذاها

 : یمحدود ساز

 ی، گوشت دود یترش تونیباشد ، به عنوان مثال.  ز ینمک ای یشده  ، دود ی، فرآور یکه ترش ییهر نوع غذا  

 نادیکنسرو شده ، عصاره گوشت، سس ، مار جاتیپودر ، سبز نگیکی، ب نیریجوش ش 

 : دیاجتناب کن 

 ییاینمک در  ،MSG  وآب نمک 

 نمک "بدون نمک"نمک مانند  یها نیگزیجا  ،Nu"  ،"شما باشند. هیمتخصص تغذ ایپزشک  دییمورد تأ نکهی، مگر ا "نمک مهین 

 شور ، چوب شور ، کراکر شور لی، آج ینیزم بیس پسیکه نمک قابل مشاهده دارند به عنوان مثال چ ییغذاها 

 کانادا  ییغذا یسالم خوردن با راهنما

  دیمتنوع لذت ببر یاز غذاها  .1
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ز ا نانیاطم یاست. برا لیخوب تعادل ، تنوع و تعد هیتغذ یاصل دی. کلدیمناسب بخور یغذا میکانادا رژ ییغذا یدستورالعمل راهنما طبق

 . دیرا در صفحات بعد دنبال کن ییقلب ، راهنما یسالم برا یحال انتخاب غذا نیمناسب و در ع یدر وعده ها ییمواد غذا نیانتخاب بهتر

 .دیکن دیمحصوالت غالت کامل تأک ریها ، غالت ، نان و سا وهیو م جاتیبر سبز .2

 LDLشود( به کاهش کلسترول  یم افتیو عدس  ای، حبوبات ، نخود خشک ، لوب وهی، اوت ، جو ، م psyllium)که در  بریاز ف یانواع خاص 

 کند. یکمک م

 . دیرا انتخاب کن  یبدون چرب ایکم  یآماده  با چرب یو غذا یکم چرب ، گوشت بدون چرب یمحصوالت لبن  .3

. به دیکن نیگزیجا  3و مونو و امگا یاشباع نشده پل  یها یچرباشباع شده را با  یها یخود را کاهش داده و چرب یافتیدر یکل چرب مقدار

. هر هفته دیو پوست را از گوشت جدا کن ی. تمام چربدیشده استفاده کن ویکروویم ای لیآب پز، بخارپز ، گر یسرخ شده از غذاها یغذا یجا

 .دیکن لیم 3از امگا  یغن یماه هوعد 0-3

  دیکننمک و شکر را محدود  .4

ه دهد. ب یم شیرا افزا یقلب یها یماریبا نمک باال ممکن است با فشار خون باال همراه باشد ، که به نوبه خود ، خطر ابتال به ب ییغذا میرژ

 نمک یها نیگزی. در مورد جادیکنسرو را محدود کن ییشده و مواد غذا یفرآور یو غذاها دیاز نمک پاش اجتناب کن ادیز میداشتن سد لیدل

 .دیخود مشورت کن هیمتخصص تغذ ای شکبا پز

مانند شکر ، مربا ، عسل ، شربت ، و محصوالت  ییشوند. مواد غذا یم دیریسیگل یتر شیو افزا یاضاف یکالر افتیپر قند باعث در یغذاها

را  روپیو س نیشوند(، دکستر یختم م "اوز"که به  یکلمات گریعسل ، مالس ، دکستروز ، ساکارز ، شربت ذرت با فروکتوز باال )و د یحاو

 .دیمحدود کن

  دیرا محدود کن نیالکل و کافئ .5

 یوزن ، فشار خون باال و تر شیتواند باعث افزا یاز حد م شی. الکل بکندیم افتیرا در یبدون مواد مغذ یمصرف الکل بدن کالر با 

 . دیخود مشورت کن هیمتخصص تغذ ایباال شود. در مورد مصرف الکل با پزشک  دیریسیگل

 یم افتیکاکائو  یحاو یی، کوال و مواد غذا یمانند قهوه ، چا ییها یدنیدر نوش نیدرحد تعادل استفاده شود. کافئ دیبا نیاز کافئ 

کوال  یقوط 1 ایکوچک ،  یچا ایقهوه  1وعده  1. به عنوان مثال ،در دیوعده در روزآنها را داشته باش 4کمتر از  دیکن یشود. سع

 .دیرا انتخاب کن نیبدون کافئ یها یدنینوش وقاتا شتری.  بدیمصرف کن

 شود. یوزن سالم  به دست آمده و حفظ م کیسالم ،  هیمنظم و تغذ یبدن تیاز فعال یریبا بهره گ .6

موجود در خون ، فشار  یها یدارد! ممکن است چرب زین یگرید یایبه وزن سالم عالوه بر کمک به شما در ظاهر و احساس بهتر ، مزا یابیدست 

 نانیمسالم باشد. اط یسبک زندگ کیاز  یبخش دیشده است ، با دیی. ورزش منظم ، که توسط پزشک شما تأابدیبهبود  ابتیخون و کنترل د

کانادا را با خوردن مقدار و نوع  ییغذا یو حفظ وزن سالم ، روزانه راهنما یابیدست یقلب تان همانند بدن شما سالم است. برا هک دیحاصل کن

 .دیشده دنبال کن هیتوص یغذا
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 انتخاب غذا برای قلب سالم

 اجتناب از مصرف گاهی اوقات انتخاب گروه غذایی
 سبزیجات و میوه ها:

 بار در روز 18الی  3مصرف 

 یک وعده شامل: 

 1 میوه 

 100  میلی لیتر سبزیجات یا

 میوه ی تازه،یخ زده یا کنسرو

 1  فنجان سبزیجات برگدار

خام یا نصف فنجان پخته 

 شده

 0 قاشق میوه خشک 

 100 میلی لیتر آب میوه 

 

 
 

  تمام میوه ها و

 سبزیجات یخ زده و تازه

  میوه های کنسرو یا

 خشک شده

  میوه های خشک شده

 بدون روغن هیدروژنه

 

 

  سبزیجات کنسرو شده)جهت

 زدودن نمک شتشو دهید(

 آووکادو 

  نشدهآب میوه شیرین 

 

 

 

  سبزیجات پخته شده در

 سس یا روغن

  سبزیجات و زیتون شور یا

 ترشی

 آب میوه شیرین شده 

 نارگیل 

 محصوالت غالت:

 بار در روز 3الی  0مصرف 

 هر وعده شامل:

 1  اسالیس نان،نصف

 شیرینی، نصف پیتا

 130  گرممیلی لیتر غالت 

 38 گرم غالت سرد 

 100  میلی لیتر برنج یا

 پاستای پخته

 1 رول یا یک مافین کوچک 

 0 ،نان  4بیسکوییت ترد

 برشته

 2 ساقه طالیی 

 3 فنجان پاپ کورن 

 

 غالت با فیبر باال 

 نان ها 

  گرم فیبر  4پاستا با کمتر از

 در هر وعده

 نان غالت کامل 

  ،جو دو سر، جو کامل
psyllium 

  نان های برشته) مثل کراکر

 برنج(

 پاستای چند غله/ غالت کامل 

  برنج قرمز، وحشی، قهوه ای 

 پاپ کورن بدون روغن 

  جو، کوس کوس، کینوا، و

 دیگر غالت کامل

  مافین های کم چرب، پن

کیک، نان سریع پخت با مواد 

 مناسب

 نودل با آرد سفید یا کامل 

 

  ،کروسان، شیرینی دانمارکی

نان پنیری ، وافل، مافین 

 های پرچرب

 غالت از نوع گرانوال 

 کراکرهای نمکی 

 اسنک های مهمانی 

 پاستا و برنج پیش فصلی 

 پاپ کورن کره ای/ نمکی 

 مشابهاتشیر و 

 بار در روز 3الی  0

 هر وعده شامل:

 میلی لیتر شیر 008

 میلی لیتر ماست 130

 گرم پنیر 08

 دهش یغن ایسو یدنینوشمیلی لیتر  008

 گرم کفیر 175

  1شیر فاقد خامه یا شیر%  ،

 دوغ

  1ماست بدون چربی یا% 

 پنیر روستا چربی،

  پنیر کم چرب)کمتر از

11%MF) 

 شده  یغن ایسو یدنینوش

 ساده

 

  ماست%0شیر ، 

 پنیر خامه ای مالیم 

  1شیرکاکائو% 

 شده یغن ایسو یدنینوش 

 طعم دار

 

 

  3.0شیر% 

  پنیر پرچرب%3.0ماست ، 

  11هرنوع پنیر باالتر از%MF 

 پنیر پروسس، پنیر گسترده 

 هرنوع خامه 
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 اجتناب از مصرف گاهی اوقات انتخاب غذاییگروه 
 گوشت و مشابهات

 بار در روز  3الی  0

 هر وعده شامل:

 30  گرم گوشت بدون

 چربی،مرغ،ماهی، صدف

 175 (4/3میلی لیتر  )فنجان

 نخود خشک،لوبیا،عدس

 38 (قاشق غذا 0میلی لیتر

خوری( آجیل یا کره ی 

 آجیل ها

 0  عدد تخم مرغ) زرده ی

عدد در  3تخم مرغ را به 

 هفته کاهش دهید.(

 108 گرم توفو 

 

 

 

  ماهی تازه یا یخ زده، ماهی

کنسروی بسته بندی شده در 

 آب

  مرغ بدون پوست،گوشت

بدون چربی، گوشت خوک، 

 گوشت گاو

  نخود

خشک،لوبیا،حبوبات،عدس، 

 توفو

  کره بادام زمینی یا کره ی

 آجیل ها

  گردو، بادام، تخم کتان

 آسیاب شده

 سفیده ی تخم مرغ 

 )صدف)اسکالپ،اویستر،کلمز 

  ،البسترخرچنگ 

 

 

 کره بادام زمینی هیدروژنه 

 تخم مرغ نیجانش 

 
 

  ،تمام گوشت های پرچرب

گوشت های پروسس و شور، 

ماهی یا مرغ پروسس) مثل 

هات داگ، بیکن، سوسیس، 

 ژامبون(

  ماهی یا گوشت سرخ شده و

 سوخاری

  ماهی بسته بندی شده در

 روغن

 جایگزین خرچنگ 

  ماهی، خاویارگاو 

  ،گوشت هایی مانند کبد، قلب

 کلیه

 میگو، ماهی مرکب 
 

با رعایت اعتدال استفاده چربی و روغن ها )

 شود(

 بار در روز 9الی  1

 شامل:هر وعده 

 1 قاشق غذا خوری مارگارین 

 0  قاشق غذا خوری مارگارین

 کم چرب

 1  قاشق غذا خوری روغن

 سبزیجات

 1  قاشق غذاخوری مایونز یا

 ساالد بدون چربیسس 

 0  قاشق غذاخوری مایونز یا

سس ساالد کم چرب یا بدون 

 چربی

 مارگارین هیدروژنه نشده 

  روغن ها: کانوال، ذرت، تخم

کتان، زیتون ، بادام زمینی، 

گلرنگ، کنجد، لوبیای سویا، 

 آفتاب گردان

 آبگوشت: بدون چربی 

  سس: تهیه شده یا روغن

های مجاز، کم کالری، غیر 

 مایونز کم چرب خامه ای ،

   ،کره، مارگارین هیدروژناته

گوشت خوک پرچرب، روغن 

ترد کننده، چربی مرغ یا 

 بیکن

  ،روغن ها: پالم، هسته خرما

 نارگیل

  سس های تهیه شده با

فرآورده های شیر با چربی 

 % 3.0بیشتر از 

 سس های ساالد خامه ای 

 آبگوشت: معمولی 

 خامه ی قهوه 
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 یاحساس یواکنشها

شدن در  یبا شوک بستر دیکن یم یدر ابتدا سع دیرا تجربه کن یشما ، خانواده و دوستانتان ممکن است احساسات مختلف یقلب دادیبعد از رو 

 یها خاسپ نهایدهد. ا یرو زین یگری، ممکن است احساسات د افتیکه خطر حاد کاهش  ی. هنگامدییایخود کنار ب یو بحران پزشک مارستانیب

 دیریو بپذ دیکن ییاست.مهم است که احساسات خود را شناسا یقلب دادیرو کیبه  یعیطب

 به عنوان مثال: 

 انکار

ا تواندهمگام ب یانکار م ند،یتوانند از عهده آن برآ یست که افراد م یکه راه یدانند. در حال یکم م اریرا بس دادیرو نیا تیاز مردم اهم یاریبس

 باعث ارتقاء سالمت شود.  یدر سبک زندگ رییتغ جادیا

 

 

               خشم

است  . ممکن"باشم نیا ستهینکرده ام که شا یمن کار" ای "من افتاد؟ یاتفاق برا نیچرا ا" دیو فکر کن دیکن تیاست احساس عصبان ممکن

 تیالکنترل فع ایمحدود کردن  یخانواده ها برا. تالش دیکن تیخودتان هدا یحت ای مارستانی، کارکنان ب زانتانیخود را به سمت عز تیعصبان

 شود. تیاحساس عصبان شیتواند باعث افزا یانجام شود ، م یاگر از نگران یشما ، حت یها
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                               ترس

ترس مشترک را داشته  نیخانواده ممکن است ا یاعضا ریسا ایواکنش متداول است. پارتنر و  کیمرگ ،  ای گرید دادیرو کیترس از وقوع  

 زانیاز عز "محافظت" یها و ترس ها برا یکند. پنهان کردن نگران جادیا یشتریب یترسند مبادا فشار روان یم یباشند اما اغلب از ابراز نگران

 .دیکن ییباعث شود احساس تنها ستممکن ا

 وجود کنار آمدن با آن دشوار است.  نیاست ، اما با ا یاحتماالً موقت راتییتغ نیا باشد. ینقش ممکن است ضرور ریی/ تغ یمال یها ینگران 

 گناه احساس

 انجام داده اند. یدر جهت رخداد حمله قلب یخانواده و دوستان ممکن است احساس ترس و گناه کنند و به اشتباه نگران باشند که کار یاعضا

      یافسردگ

د منجر به توان یم گرانیبه د یو وابستگ تی، تحمل کاهش فعال ی، خستگ نی. عالوه بر استیمعمول ن ریغ "یریگوشه گ" ای یافسردگ احساس

 مهم زیآم تیبهبود موفق یمانند ورزش ، که برا ییها تیممکن است درانجام فعال یو کاهش اعتماد به نفس شود. افسردگ یدیاحساس ناام

قرار  یمشکالت قلب شتریشود که شما را در معرض خطر ب ییایمیش راتییتغ جادیباعث ا ممکن است یکند. افسردگ جادیهستند ، اختالل ا

تا پزشک بتواند با   دینکن غیکرده است ، از مطرح کردن آن با پزشک خود در جادیا یشما مشکل یبرا یافسردگ دیکن یدهد. اگر فکر م

 کند. یریجلوگ قلبتانآن بر سالمت  ریشما از تأث یهمکار

 دیانجام ده دیتوان یم آنچه شما

 یبانیتواند فضا را باز کند ، و پشت ی، مهم است. ارتباطات باز و صادقانه م دیدار یچه احساس  نکهیصحبت با خانواده و دوستان خود در مورد ا 

کند.  یدر بهبود شما کمک م  تیشدن  و حما دهیشما فراهم آورد. احساس شن یرا برا یعاطف نیو همچن یبهبود جسم یالزم برا قیو تشو

 متخصصان بهداشتدر طول گرید ایو  سی، رئ یمددکار اجتماع کیبا  دیتوان یخانواده تان م ای، شما  یحرفه ا یبانیبه پشت لیتما رتدر صو

 . دیصحبت کن  صیترخ یدر پ ای مارستانیمدت اقامت در ب
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 اضطراب تیریمد

                     ست؟یاسترس چ 

( ممکن "استرس زا" ای) دادیرو نی. امیکن یاحساس م زیچالش برانگ تیموقع ای دادیرو کیاست که هنگام مواجهه با  یزیهمان چ استرس

د مانن یجسم راتییحال ، بدن ما با تغ نی. در عمیشو ریپذ کیتحر ایزده ، سرخورده  جانی، مضطراب ، وحشت زده ، ه یاست باعث شود عصب

 .شود یم لکسیبرطرف شود ، بدن ما دوباره ر دیکه تهد یدهد. هنگام یو تنش عضالت واکنش نشان م قی، تعر بضربان قل شیافزا

کار را تا مهلت داده شده به سرانجام  کی،  میکند تا به  اضطرار پاسخ ده یاست. پاسخ استرس به ما کمک م یزندگ یاسترس بخش ضرور

پرخطر  ایاز حد  شیرسند. استرس ب ی، ذهن و بدن ما به آرامش نم میرا تجربه کن یادیاسترس ز. اما اگر میهدف برس کیبه  ای میبرسان

 ما مضر باشد. یو جسم یروح متسال یممکن است برا

 کرد:  دیچه با

 . دیآگاه شو شتریبدن در برابر استرس ب ی( از احساسات و واکنشها1

تواند  یم التیرفتن به تعط ایاتفاق شاد مانند تولد نوزاد  کی ی. )حتدیکن هیاز آن ته یستیول ییخود را شناسا یعوامل استرس زا(  0

روزانه مانند  یتوانند دردسرها یم ای، از دست دادن شغل باشند و  یماریمانند ب یحوادث جد ایتوانند  یاسترس زا باشد.( عوامل استرس زا م

 داشته باشند. رهیو غ نی، مشکالت ماش کی، تراف داسر و ص

 یا.( به راه هستندین رییاز عوامل استرس زا قابل تغ یکه برخ دی)اذعان داشته باش .دیکاهش ده ای دیببر نیعوامل استرس زا را از ب( 3

ا خود ؛ ب دیکن یدور ی، در صورت لزوم از افراد خاص دیکن زی. )مثال ها: از عجله پرهدیسیو آنها را بنو دیشیاندیخود ب یکاهش استرس در زندگ

 "نه"  یاضاف یکه به فشارها دیریبگ ادیو  دی، کارها را واگذار کن دیسفر و انجام کارها اختصاص ده یرا برا یشتریو زمان ب دیح باشصل در

 و ... دیتر شو افتهی؛ سازمان  دییبگو

 دیده شیخود را افزا "مقاوت در برابر استرس"( 4

رف . از مصدینکش گاریو س دیمتعادل داشته باش ییغذا میرژ کی،  دیو ورزش کن دیبخواب یکاف زانیبه م :دی( مراقب بدن خود باشالف

 . دیکن یالکل خوددار ادیو مصرف ز نیکافئ

. دیهد یانجام م یبردن از زندگ شتریآرامش و لذت ب یاست که شما برا ییکارها نهایا :دیاسترس خود را به حداکثر برسان "یبافرها"( ب

(؛ مطالب آرامش بخش را رهیخنده دار ، به اشتراک گذاشتن جوک ها و غ یها لمیف ی)تماشا دیده شیتان افزا یمثالها: طنز را در زندگ
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دوست  کیدر  د؛یگوش ده یقی. به موسدیشرکت کن یسرگرم کی ای تیفعال کی. در دی، با خانواده و دوستان معاشرت کن دیکن یباز د؛یبخوان

 شتریو ب دیکن هیته یستی. لدیو دوست داشته باش دیریباشد که خودتان را بپذ ادتانی. دیباش یبانیپشتبه دنبال  یمذهب ای یبانیگروه پشت کی، 

 .دیکارها اراده کن نیاوقات بر انجام ا

 نی(: مثال: تمر رندیگیم یروزمره شما جا یدر کارها یکه به راحت ییروش ها ژهی)به و دیبه آرامش را امتحان کن دنیرس یها کیتکن( 0

 ./ آرامش ، کشش ، ماساژ  یقی، زمان سکوت. ضبط موس شنیتی، مد وگای،  قیتنفس عم

،  ستی. اگر استرس شما قابل کنترل ندیخود برو یکتابفروش ای یعموم ابخانهآرامش ، به کت افتنیاز استرس و یدور ازیمورد ن لیوسا هیته یبرا

 .دیسوال کن یحرفه ا یکمک ها افتیاز پزشک خود در مورد در

                                            گاریترک س

اط ارتب اتی. استعمال دخاندیرا ترک کن گاریس دی، با دیباش یمشکوک م ایمبتال  یعروق کرونر یها یماریو به ب دیهست یگاریاگر س 

 یقلب یادهند ، سکته ه یخود ادامه م گاریبه استعمال س یکه بعد از سکته قلب یگاریعروق کرونر دارد و افراد س یماریب شرفتیبا پ یمیمستق

ر انسداد خط گار،یکه استنت دارند در صورت ادامه مصرف س یافراد نیکنند. همچن یکنند را تجربه م یکه ترک م یبه  کسان تنسب یشتریب

به  دهد و ترک کردن یم شیافزا زیرا ن گرید یهایماریاز ب یاریخطر ابتال به بس دنیکش گاریکند. البته س یم دیزودرس استنت آنها را تهد

 کند. یکمک م زین موارد نیکاهش خطر ابتال به ا

 کیکنداشته باشند. ت ازیعادت به تالش فراوان ن نیکه قبل ازترک ا ستیمعمول ن ریغ مارانیب یدشوار باشد و برا اریتواند بس یگارمیترک س

مس )پتچ ها ، آدا نیکوتین ینیگزی، جا یشما کمک کند ، مانند درمان رفتار تیموفق زانیم شیوجود دارد که ممکن است به افزا یاریبس یها

راهکارها ممکن است  نیاز ا کیهر  ای. همه نیکوتین رندهیگ ی( و امروزه مسدود کننده هاZyban) یضد افسردگ ی( ، داروهایستنشاقها و ا

 دیرا ارائه ده یو راهکار دیبگذار انیموضوع را با متخصص بهداشت خود در م نیمربوط به ا یها نهیهر فرد مناسب نباشد و بهتر است گز یبرا

 .دیریخود کمک بگ یبهداشت یمراقبت ها میت ایاز پرستار  شتریب یراهنما هیکسب اطالعات و ته یباشد. برا دیمفشما  یکه برا

 د 


