
 توان بخشی)بازتوانی( چه کمکی به شما می کند؟

بازتوانی یک برنامه تحت نظارت پزشک است که به بهبود 

سالمت و رفاه شما که مشکالت قلبی دارید کمکک مکی 

کند و با اقدامات غیر دارویی منجر به کنترل بیکمکارو و 

 کاهش عوامل خطر و افزایش کیفیت زندگی می گردد.

 اهداف توان بخشی قلبی چیست؟

 شناخت و کنترل عوامل خطر بیمارو هاو قلبی 

 کمک به بیمار در بازگشت به زندگی معمول خود 

 کاهش فشار روحی 

 افزایش توان جسمی 

 کاهش خطر ایست قلبی یا سکته مجدد 

  کنترل عالیم بیمارو هاو قلبی 

  باال بردن کیفیت زندگی بیمار 

 کاهش مرگ و میر و افزایش طول عمر مفید 

 رگها 
ی

فت در ایجاد گرفتگ  کاهش روند پیشر

 برنامه های بازتوانی شامل موارد زیر است:

 آموزش ورزش براو بیماران قلبی 

 آموزش سبک زندگی سالم 

 مشاوره جهت کاهش استرس و تنش 

 کمک به بازگشت به زندگی فعال 

 کمک به ترک مصرف سیگار 

اگر جزو افراد زیر هستید در برنامه توان بخشیی 

 شرکت نمایید؟

  ریوو-بیماران با سابقه بیمارو هاو قلبی 

  سکته قلبی 

   عمل جراحی باو پس عروق یا آنژیوپالستی تکوسک
 بالن

 پیوند قلبی 

 جراحی دریچه قلب یا بیمارو مادرزادو قلبی 

  افرادو که داراو عوامل خطر بیمارو هاو قلبی بوده
 و عالقمند به سالمتی خود هستند.

عروقی مشمول بازتوانی قلبیی -همه بیماران قلبی 
 می شوند. 

بازتوانی در بیمارانی که دچار نارسایی قلبی شده اند پاسخ 
 بسیار خوبی داده است.

 فواید توان بخشی چیست؟

 کاهش خطر مرگ و ابتال به بیمارو هاو قلبی 

 کاهش درد 

  کاهش احتمال مراجعه به بیمارستان یا اورژانس براو

 یک مشکل قلبی 

  بهبود سالمت کلی با کاهش عوامل خکطکر مکانکنکد

 قندخون باال، فشارخون باال، گرفتگی عروق

 بهبود کیفیت زندگی و آسانتر شکدن انکجکاا ککار

 ) شرکت در فعالیتهاو اجتماعی و ورزشی براو شما(

  مراجعه منظم براو بازتوانی قلبی می تواند استرس را

 کاهش دهد

 توانایی حرکت و فعالیت را بهبود می بخشد 

 کمک می کند که به خود متکی و مستقل باشید 

مراحل فعالیت های توان بخشی به شیوه زیر انجام 

 می شود:

این فعالیت ها بسته به شرای  شما متفاوت خواهد بود و 
شامل انجاا تمرینات محدود حرکتی مکانکنکد حکرککات 

 انگشتان دست، دستها، بازوها و پاها خواهد بود.

با گذشت زمان، سطح فعالیت ها افزایش خواهند یکافکت. 
مرکز بازتوانی قلب شامل تجهیکزات انکجکاا ورزشکهکاو 
 مختلف مانند تردمیل و دوچرخه ثابت پا و دست است. 
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همچنین مجهز به سیستم هاو کنترل کننده ضربان قلب 

و فشار خون و میزان اکسیژن خون شریکانکی در طکول 

 تمرینات خواهید بود.

مرکز بازتوانی ممکن است بخشی از بیمارسکتکان یکا در 

ماه اول به طکور  3تا  2مکانی دیگر واقع شده باشد. براو 

منظم مراجعه خواهید کرد تکا روش ککاهکش عکوامکل 

 خطرساز و شروع یک برنامه ورزشی را بیاموزید.

تیم بازتوانی ممکن است دفعات مراجعه شما را ککاهکش 

 دهد.

مکاه  3بطورکلی تمرینات شما با تیم بازتوانی ممکن است 

یا بیشتر طول بکشد. مدت زمان بازتوانی قلبی بستگی به 

 وضعیت شما دارد.

درطول توان بخشی قلبی شما یاد می گیرید کیه 

 چگونه:

  سطح فعالیت بدنی خود را افزایش داده و بی خکطکر
 ورزش کنید.

 از رژیم غذایی قلب سالم پیروو کنید 

  عوامل خطرساز براو مشکالت قلبی آینده را کاهکش
 دهید.

 .سالمت عاطفی خود را بهبود بخشید 

 

 

عوامل خطرساز بیماری کرونر که می توانید آنها 

 را کنترل کنید:

 توجه: 

اگر قبال زندگی غیرفعال داشته اید بطور ناگهانی فعالیکت 

هاو شدید را شروع نکنید و با پیشرفت در هر مکرحکلکه 

ورزشی به شدت ورزش و مدت آن در مکراحکل بکعکدو 

 بیفزایید.
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          -کشیدن سیگار           -
ی
 دیابت-چاق

 فشارهای عصب  -فشارخون باال             -

 بدون تحرک -چرب  خون باال           -
ی

 زندگ

شتی ردمانی گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز آموزشی ردمانی قلب دکتر شمت

 کمیته آموزش سالمت
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