
 تعریف :
 نیقرن ما هستند ، بنابرا یماریب نیعتریاز شا یقلب هاییماریب

 یگردد که رفتارها یم لیتکم یزمان یقلب یماریدرمان ب

اصالح گردد. در  یو یزندگ وةینموده و ش رییتغ ماریپرخطر ب

ناقص  مارانیب یانجام شده برا یصورت درمان ها نیا ریغ

 خواهد بود.

از  صیبعد از ترخ یقلب ان ماریب  درمان لیتکم یبرا لذا

 یقلب یبازتوان میتحت نظارت و کنترل ت ستیبا یم مارستانیب

 .ندیفعال برگشت نما یقرار گرفته تا بتوانند به زندگ

که  یبه مجموعه اقدامات پزشک : یقلب یبازتوان فیتعر

بتواند به  یقلب مارانیتا ب ردیپذ یانجام م یقلب مارانیب یبرا

تر به  عیو هر چه سر دهیرس یو جسم یححداکثر توان رو

 گردد. یاطالق م ندیفعال برگشت نما یزندگ

 
 شامل : یقلب یاثرات بازتوان

 یوری – یتوان قلب شیطول عمر با افزا شیافزا-1

 . یروزمره ورزش یها تیانجام فعال یبرا یتوان جسم شیافزا -2

 .یجسم یو ناتوان یکاهش اضطراب و افسردگ -3

 مکرر. یها یو بستر یاجعات پزشککاهش مر -4 

شامل  هیاول یو درمان ها یماریاز ب یبهبود عوارض ناش -5 

 درد و سوزش – طپش –نفس  تنگی – زخم –)بهبود ورم 

 ....(نهسی
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 یرنج م یقلب یماریاز ب یناش نهیس یکه از دردها یمارانیب -4 

 .یصدر نیهمان آنژ ایبرند 
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 سود ببرند، مانند :  یقلب یتوانند از بازتوان یم یریشگیپ

 ها  یابتید 

 خون باال دارند یکه چرب یمارانیب 

 فشارخون  یماریب 

 افراد چاق 

 یچه زمان بطول م یقلب یدورة بازتوان کی

 انجامد؟
 24 یبقل یدورة کامل بازتوان کی مارستانیاز ب صیپس از ترخ

 ماریب ازیتا دو ماه بر حسب ن کیباشد . که حدود  یجلسه م

 2هر  ایبصورت هر ماه  ماریدوره ب نیانجامد . پس از ا یبطول م

خواهد بود و سپس  یریگیتحت نظارت و پ کسالیتا  کباریماه 

برنامه  یماران در انتهایبصورت ساالنه چک آپ خواهد شد . ب

 یعاد یها تید به انجام فعالقادر خواهند بو یقلب یبازتوان

 ی. برنامه بازتوانندیبرگشت نما یورزش یو برنامه ها یزندگ

 ی. بازتوان ردیگیدرسطح جامعه صورت م ایو  مارستانیدر ب یقلب

اعمال  ای یرود که پس از مشکالت قلب یبه کار م یمارانیدر ب

که  ییکارها نیاز بهتر یکیباشند.  یبهبود م حالدر  یجراح

 یشرکت در برنامه ها د،یده دانجامیتوان یخودتان م یاشما بر

 یکه ضرور ییزهایتمام چ ی. در برنامه بازتوان است یبازتوان

جمع  کجایدر  یهمگ دیو سالم بمان دیاست تا شما بدست آور

و کاهش احتمال  یبهبود عیجهت تسر ،یشده اند. بازتوان

 باشد. یموثر م یلیشما خ بهبودیدر یبعد یمشکالت قلب

 

 
 چه اقداماتی انجام میشود؟ یدر  بازتوان

 . دیکنیپزشک آغاز م دیرا در صورت صالحد یورزش ناتیتمر 
 کیو متعاقب آن  دیکن یرا آغاز م یبدن تیفعال یبه آهستگ

 جیکه به تدر دیده یرا انجام م منیا یجسمان تیبرنامه فعال

 دیتر شو یکنند تا قو یکمک م



و  دیکن یم تیفعال یرو ادهیدوچرخه و پ، لیبا استفاده از ترد م

 یریشگیمتخصص پ کی ایتوسط پرستار میعال راتییتغ ازلحاظ

 . دیشویکنترل م یانو بازتو

 

 یکه اجازه م د،یده یم شیخود را افزا تیشدت فعال جیبه تدر

داشته  تیفعال یدتریتر و شد یدهد تا شما به مدت طوالن

 . دیباش

ضربان قلب ، فشار خون و نوار قلب شما کنترل در حین فعالیت 

 شود  یم

 یاحساس بهتر شهیپس از اتمام برنامه ، شما نسبت به هم

از  یرا جزئ راتییتغ نیاز ا یبرخطبق نظر پزشک  داشته و

 داد . دیروزانه خود قرار خواه یزندگ

 

 
 کند ؟ یبه من کمک م یگرید زیچه چ 

مشاوره های روانشناسی در زمینه ترک سیگار و به شما کمک 

مربوط  یمهارت ها کنید.را ترک  گاریسممکن است خواهدکرد. 

آرامش را جهت کمک به کنترل و کاهش استرس  به کسب

 .آموخت دیخواه

 ییبرنامه سالم غذا کی هیبه شما در ته هیمتخصص تغذ کی 

 یچرب یاندک ریمقاد یحاو یکمک خواهد کرد تا شما غذاها

 بیس ، و دونات کیآماده و سرخ شده و ک یغذاهامانند ترانس )

فن  یو غذاها یوانیح یغذاها)اشباع  یچرب ( سرخ کرده ینیزم

 .دیو کلسترول مصرف کن(شده  یآور

در  شاخص توده بدنی شما را اندازه گرفته و  هیمتخصص تغذ

 .مشاوره جهت کاهش وزن انجام میشود ازیصورت ن

 .  دیبخش یخود را بهبود م یعروق یشما سالمت قلب

را که دچار حوادث مشابه شده اند مالقات  یگریشما افراد د

 .دیکنیم
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