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چكيده
مقدمه :امروزه انفاركتوس ميوكارد يكي از شايعترين و خطرناكترين بيماريها ميباشد ،بطوريكه بيشترين علت مرگ در آمريكامحسوب
ميگردد.تحقيقات تخمين ميزنند كه ساالنه  529000مورد انفاركتوس ميوكارد در آمريكا ايجاد ميشود كه البته با افزايش ساير
بيماريهاي زمينهاي نظير ديابت ،گمان ميرود كه اين آمار در ساليان آتي نيز بيشتر گردد .اما آنچه مهم است اين است كه 250000نفر
از آمار ذكر شده تا قبل از رسيدن به بيمارستان جان خود را از دست ميدهند و بقيه در صورت دريافت مراقبتهاي فوري و اورژانسي
از شانس زنده ماندن بر خوردار هستند كه البته جهت برگشت به زندگي عادي و كاهش خطر حمله قلبي مجدد نياز به آموزش در
زمينه باز تواني خواهند داشت .هدف از اين مقاله تاكيد بر اصول باز تواني دراين بيماران ميباشد.
مواد و روشها :مقاله حاضر مقالهاي مروري بوده كه از طريق مطالعات كتابخانهاي و جستجوي اينترنتي در سالهاي 2002-2012
تهيه و تنظيم شده است
يافتهها :قلب جهت انجام عملكرد مناسب خود نيازمند ايجاد تعادل بين اكسيژن رساني و نياز اكسيژني خود است .هر اختاللي كه
در لومن عروق كرونر ايجاد گردد سبب كاهش خون رساني وبعضا كاهش اكسيژن رساني به قلب ميگردد و در نهايت سندرم حاد
كرونري وآنژين ايجاد ميشود .حال در صورتي كه اين عارضه شديد باشد (انسداد كامل كرونري و قطع جريان خون) انفاركتوس
ميوكارد و مرگ ناگهاني قلب به وقوع ميپيوندد .محققين معتقدند شايعترين علت انفاركتوس حاد ميوكارد به دو دسته داخلي
(ايجاد پالك در داخل لومن عروق) و خارجي (استرس و افزايش تحريك عصب سمپاتيك كه سبب پاره شدن پالك ميگردد)
تقسيم ميشوند كه البته پس از ايجاد انفاركتوس احتمال ايجاد انفاركتوس مجدد و عارضههاي شديدتر (بخصوص در  24ساعت
اول پس از انفاركتوس) وجود دارد .از طرفي در صورتي كه باز تواني قلب بر اساس اصول درست انجام نشود ،نهايتا بيمار دچار
نارسايي قلب خواهد شد كه عالوه بر بار اقتصادي سنگين بر فرد و جامعه ،سبب سخت شدن ادامه زندگي براي فرد خواهد شد.
بنا براين ،باز تواني قلب يك برنامه بلند مدت و منسجم است كه شامل ارزيابي منظم پزشكي ،آموزش در مورد انجام فعاليتهاي
مناسب ،و آموزش به بيمار جهت تعديل عوامل خطر زا ميباشد كه اين برنامه از زمان بستري شدن بيمار در بيمارستان شروع
ميگردد كه افراد مراقبت كننده بدين ترتيب ميتوانند در بهبود سبك زندگي اين بيماران موثر واقع شوند كه در اصل مقاله به اين
مهم اشاره ميگردد.
نتيجهگيري :انفاركتوس ميوكارد اختاللي جدي و خطرناك است كه ميتواند زندگي فرد را به مخاطره اندازد .اما در صورتي كه فرد
از اين عارضه جان سالم به در برد بسته به شدت انفاركتوس دچار عارضه شديد ميشود كه ميتواند ادامه زندگي را برايش ناممكن
ساخته و يا سبب تكرارهمان عارضه در سالهاي آتي گردد كه در اين صورت جهت پيشگيري از تمامي اين عوارض آموزش باز
تواني قلب پس از انفاركتوس از اهميت خاصي بر خوردار خواهد بود.
كلمات كليدي :انفاركتوس ميوكارد ،آموزش باز تواني قلب ،باز تواني قلب
1ـ كارشناس ارشد پرستاري ،دانشكده علوم پزشكي آجا
2ـ كارشناس پرستاري ،دانشكده علوم پزشكي آجا
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مقدمه

دنبال انفاركتوس ميوكارد قدامي بيشتر است .اين عارضه ميتواند

انفاركتوس حاد ميوكارد كه با اصطالحات ديگري مانند حمله

در روزهاي اول يا چند هفته پس از انفاركتوس ميوكارد بروز کند،

قلبي وانسداد شريان كرونر نيز شناخته ميشود ،فرايندي است كه

بدين جهت از اهميت خاصي برخوردار است (1و .)3در بيمار مبتال

در طي آن ناحيهاي نكروزه در ميوكارد ايجاد ميگردد و معموالً

به انفاركتوس ،وجود تاكيكاردي سينوسي در حالت استراحت ،اولين

با انسداد ناگهاني شريان كرونر و به تبع آن قطع ناگهاني جريان

نشانه نارسايي قلبي خواهد بود .نا رسايي حاد بطن چپ بعلت

خون واكسيژن به عضلهي قلب همراه است .قطع خون رساني

انفاركتوس ميوكارد سبب كاهش قدرت انقباضي قلب شده و اين

به عضلهي قلب وايجاد ناحيه نكروزه ،ميتواند سبب اختالل در

امر نهايت ًا سبب ادم حاد ريه ميگردد .محققان بر اين باورند كه

عملكرد قلب شده و بيمار را با مشكالت زيادي مواجه نمايد كه از

علت ادم حاد ريه اين است كه قلب طبيعي در موقع انقباض حدود

جمله ميتوان به مرگ ناگهاني بيمار اشاره نمود .تخمين زده ميشود

 %70-80خون خود را در حين سيستول از بطن چپ خارج ميكند

كه انفاركتوس حاد ميوكارد ميتواند ساالنه سبب مرگ529000

و حدود  %20-30خون در بطن چپ باقي ميماند .اين باقيماندهي

شهروند آمريكايي گردد ( .)1اين در حالي است كه هر سال حدود

خون ،فشار دياستوليك بطن چپ را به وجود ميآورد كه معموالً

 1/1ميليون نفر از شهروندان آمريكايي دچار انفاركتوس ميوكارد

کمتر از 12ميلي متر جيوه است (.)2

ميشوند .آمارها نشان ميدهند كه هر  29ثانيه ،يك شهروند آمريكايي

بدليل اينكه در هنگام دياستول فشار بطن چپ پايين است ،خون

دچارمشكالت كرونرشده وتقريبا هر يك دقيقه يك نفر از حوادث

دهليز چپ به راحتي وارد بطن چپ ميشود .حال هنگامي كه

كرونري ميميرد.هم چنين بيان ميشود كه ساالنه  250000نفر قبل

قسمتي از عضله قلب به علت انفارکتوس ميوكارد دچار نكروز

از رسيدن به بيمارستان فوت مينمايند ،قابل توجه است که به علت

ميشود ،قدرت انقباضي عضله قلب كاهش مييابد و در هنگام

حاد بودن اين اختالل اكثر مرگ ومير ناشي از آن  24-48ساعت

سيستول خون كافي از قلب خارج نميشود .لذا خون بيشتري در

قبل از انفاركتوس ميوكارد اتفاق ميافتد و از بين اين ساعات ،دو

مرحله دياستول در بطن چپ باقي ميماند (حدود  ) %50در نتيجه

ساعت اول ،بيشترين آمار مرگ را به خود اختصاص ميدهد .از

فشار دياستوليك بطن چپ باال رفته و دهليز چپ نميتواند خون

طرفي تحقيقات نشان ميدهند كه  %10-15توده وقدرت انقباضي

خود را براحتي به بطن تخليه نمايد .بدين ترتيب فشار دهليز چپ

عضالت اسکلتي در اولين هفته و  %20-25آن در عرض  3هفته

نيز باال رفته و اين فشار از طريق وريدهاي ريوي به مويرگهاي ريه

استراحت در تخت از بين ميرود .با تو جه به اين که بيش از %50

انتقال مييابد و چون فشار هيدرواستاتيك درمويرگهاي ريه باال

موارد انفاركتوس ميو كارد با عوارضي همراه است كه خود ميتواند

ميرود ،سرم خون از مويرگهاي ريوي خارج شده و وارد فضاي

به انفاركتوس مجدد دربيمار و يا اختالل بيشتر در عملکرد قلبي

بينابيني و داخل آلوئولهاي ريه ميشود وبدين ترتيب ادم ريه ايجاد

وي انجامد در نتيجه ميتواند ،رويارويي بيماررا با مشكالت بسيار

ميگردد كه به درمان فوري نيازدارد ضمن اينكه سبب كاهش

شديدتر سبب شود ( .)2لذا انجام يك برنامه باز تواني موفقيت

كيفيت زندگي بيمار شده و نهايت ًا عوارض جانبي شديدي بدنبال

آميز در لحظه ورود مددجو به بخش مراقبتهاي ويژه و سپس

دارد .به همين دليل بازتواني قلب پس از انفاركتوس حاد ميوکارد

انجام آن برنامه براي ماهها و حتي سالها پس از مرخص شدن بيمار

از اهميت خاصي برخوردارخواهد بود (1و.)3

بوسيله پرسنل خدمات بهداشتي ،ميتواند بيمار را در ارتقاء كيفيت
زندگي خود و همچنين باز گشتن هر چه سريعتر به وضعيت تقريبا

يافتهها

طبيعي كمك نمايد .بعنوان مثال يكي از مهمترين عوارض ديررس

در مبحث يافتهها به اهداف مهم در فرايند باز تواني قلب پرداخته

انفاركتوس حاد ميوکارد ،احتمال بروز نارسايي قلب ميباشد ،اين

ميشود و سپس در مورد مراحل بازتواني پس از انفاركتوس ميوكارد

عارضه زماني که حدود  %20-25از قدرت انقباضي عضله قلب

به تفصيل بحث خواهد شد.

كاهش يابد ،ايجاد ميگردد .بعالوه احتمال بروز نارسايي قلب به
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بازتواني قلب پس از انفاركتوس ميوكارد

است بايد رژيم مايعات صاف شده براي بيمار درنظر گرفته شود

بازتواني قلبي متعاقب انفاركتوس حاد ميوكارد كامال ضروري

تا تهوع وي برطرف گردد .همچنين پرستار بخش مراقبتهاي ويژه

است .يك برنامه موفق باز تواني از لحظهاي كه بيمار جهت دريافت

و فيزيوتراپيست بايد ورزشها و حركات سبكي را براي بيمارانجام

مراقبتهاي اورژانس وارد بخش مراقبتهاي ويژه ميگردد شروع شده

دهند كه البته خود بيمار در انجام اين حركات نبايد دخالتي داشته

و براي ماهها وحتي سالها پس از ترخيص نيز ادامه مييابد .هدف

باشد و يا نيرويي مضاعف بر خود وارد نمايد .در اين مدت هنگامي

از باز تواني در تمامي اين مواقع كمك به بيمار جهت ادامه حيات

كه بيمار قدرت عضالني خود را باز يافت ،ميتواند براي مدت

و داشتن يك زندگي با كيفيت باال و ارتقاء توانايي قلب در پاسخ به

كوتاهي در كنار تخت بنشيند و پاهايش را از تخت آويزان نمايد.

افزايش فعاليت و استرس ميباشد محققان معتقدند بازتواني قلبي

پس ازگذشت يك روز از انفاركتوس ميو كارد در صورتي كه بيمار

يك برنامه جامع و طوالني مدت است كه مستلزم معاينات دورهاي

دچار درد قفسه سينه ،ديس ريتمي يا هيپوتانسيون نباشد ميتواند

ومكرر ميباشد و بطور كلي ميتوان گفت كه باز تواني قلب شامل

به مدت  15-20دقيقه در صندلي كنار تخت خود بنشيند.

يک برنامهي چند عاملي ميباشد که از لحظهي بستري بيمار در

هنگامي كه بيمار از بخش مراقبتهاي ويژه قلبي به بخش پست سي

بخشهاي ويژه شروع شده و تا لحظهي ترخيص بيمار ادامه مييابد.

سي يو منتقل شد بايد وي را به حمام كردن و فعاليتهاي مراقبت از

پنج هدف اصلي و مهم درفرايند باز تواني عبارتند از:

خود تشويق نمود وبه بيمار كمك کرد كه آرام آرام و تحت نظارت

 .1فراهم نمودن برنامهاي جهت ارتقاي فعاليتهاي فيزيکي.

دقيق پرستار تا بيرون از اتاق (مثال تا استيشن پرستاري) راه برود.

 .2آموزش به بيمار و افراد مراقبت کننده از وي در مورد علل

طول مدت قدم زدن به تدريج افزايش مييابد و ميتواند بسته به

پيشگيري و درمان بيماريهاي کرونر قلبي.
	.3کمک به بيمار جهت پذيرش محدوديتهايي که به واسطهي
بيماري وي ايجاد شده است.

تحمل بيمار  10-15دقيقه بطول بيانجامد.
بايد به خاطر داشت كه  %10-15از قدرت عضالت اسکلتي بيمار
در طي اولين هفته و  %20-25از قدرت عضالني سه هفته پس از

	.4کمک به بيمار جهت تعديل وضعيت شغلي پر خطر.

بستري شدن در تخت از بين ميرود .به همين دليل بيمار بايد به

 .5تغيير در مورد عوامل رواني که ميتواند در بهبود بيماريهاي

تدريج فعاليت خود را افزايش دهد تا بدين ترتيب از افزايش بار

کرونرقلبي تاثيرگذار باشد (1و.)4
مراحل بازتواني قلب

كاري قلب اجتناب شود .تست فعاليتهاي متابوليكي از راههايي
است که ميتوان به وسيله آن اندازه گيري اکسيژن مورد نياز براي
فعاليت را فراهم نمود.

)(Metabolic Equivalent Test) (MET

مرحله اول

MET=3/5 ml O2/Kg/min

اين مرحله از زمان بستري شدن بيمار در بخش مراقبتهاي ويژه

مشخص نمودن ميزان اكسيژني كه بيمار در زمان استراحت نياز دارد

شروع شده و تا ترخيص وي ادامه مييابد .در اين مرحله (پس از

يكي از موارد مهم محاسبه فعاليت متابوليكي ميباشد .فعاليتهاي زود

انفاركتوس ميوكارد تا  24ساعت) معموالً بيمار محدود به تخت

هنگام متابوليكي پس از انفاركتوس نبايد بيشتر از  1تا  2فعاليت

است ونبايد از تخت خارج گردد .اگرچه در اين مدت قلب بايد

باشد .كه اين فعاليتها عبارتند از:

استراحت نمايد ،اما محدوديت در تخت سبب ميشود كه بيمار

شيو نمودن ،شستن دست وصورت و غذا خوردن بدون كمك

در معرض خطر هيپوولمي ،هيپوكسمي ،آتروفي عضالني و آمبولي

ديگران.

ريوي قرار گيرد .با اين حال هدف مهم در اين مرحله ،پيشگيري

با هر فعاليتي بايد ضربان قلب ،فشار خون و سطح خستگي بيمار

از ضعف و سستي در بيمار است .لذا بيمار بايد به مدت يك تا دو

كنترل گردد ،تا بدين ترتيب ميزان فعاليت وي با عملكرد قلبي

روز كامال استراحت نمايد و بيشتر بيماران به رژيمي نياز دارند كه

او متناسب گردد .در طي فعاليتهاي زود هنگام نبايد ضربان قلب

روزانه بايد حاوي  2گرم سديم باشد .اگر بيمار دچار تهوع و استفراغ

بيشتر از  25ضربه افزايش يابدو فشار خون نيز نبايد بيشتر از 25
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ميليمتر جيوه باالتر از حد نرمال افزايش يابد .در اين مرحله بايد

بيمار توصيه ميشود در صورت داشتن شغلي كه با فعاليت فيزيكي

به پيشگيري از خستگي بيمار کمک کرد .تنگي نفس ،درد قفسه

زيادي همراه است ،كار خود را بصورت نيمه وقت انجام دهد .بعالوه

سينه ،تاكيكاردي و احساس خستگي و ناتواني ميتواند نشانگر

ارزيابي كاري نيز بايد انجام شود تا بدين ترتيب اختالالت قلبي در

تالش بيش از اندازه بيمار باشد كه البته آموزش به بيمار در مورد

ارتباط با وسايل شغلي و مهارت بيمار بررسي گردد.

اين عاليم ،آناتومي قلب ،عوامل خط ،درمان بيماريهاي كرونر،

در اين مرحله بين هفتههاي  8تا  10بيمار نياز به معاينه كامل

رفتار درماني و فعاليتهاي داخل منزل ضروري ميباشد (5و.)6

فيزيكي دارد كه شامل نوار قلب ،تست ورزش ،آناليز مايعات و
عكس قفسه سينه است و بيمار بايد كامال از لحاظ هيپرتانسيون،

مرحله دوم

آنمي وهيپرتيروئيدي كنترل گردد.

در صورتيكه بيمار مشكلي نداشته باشد ،بعد ازيک هفته از بيمارستان

بايد توجه داشت كه برخي بيماران در مرحل اول بيماري ممكن

مرخص ميگردد .مرحلهي دوم از زمان ترخيص بيمار آغاز ميگردد.

است بيماري و محدوديت ناشي از آن را نپذيرفته و بيماري خود

حدود  %50از بيماران پس از انفاركتوس حاد ميوکارد در بيمارستان

را جدي نگيرند و از مكانيسمهاي سازگاري نظير انكار ،و بي

دچار عارضه نميشوند و عاليمي دال بر آنژين صدري ،نارسايي

اهميت جلوه دادن بيماري استفاده نمايند ،حتي گاهي بيماران

قلب و ديس ريتميهاي مهم و قابل توجه را نشان نميدهند .بيماري

درد قفسه سينه خود را نيز پنهان ميكنند.اما بر عكس ،در مرحله

که زودتر از يک هفته از بيمارستان مرخص ميگردد ،بايد به دقت

بهبودي گاهي بيمار ممكن است گمان کند كه حمله قلبي مجدد

تحت نظر باشد .مرخص شدن زود هنگام بيمار پس از انفاركتوس

وي ميتواند سبب مرگ شود به همين خاطر در فكر تغيير سبك

ميوکارد ،بيمار را از افسردگي ناشي از بستري شدن در بخشهاي ويژه

زندگي خود افتاده وبيشتراز خود مراقب ميکندوحتي گاهي دوست

نجات ميدهد .در هر صورت بايد در اين مرحله به بيمار آموزش داد

دارد در مورد سالمتي خوداطالعاتي كسب کند .در اين مرحله بيمار

كه مالك شروع فعاليت جنسي اين است كه بايد توانايي باال رفتن از

محدوديتهاي خود را پيدا كرده و بر زندگي ديگر بيماراني كه

دو پله را داشته باشد .همچنين قبل از شروع اينگونه فعاليتها نبايد

وضعيتي مشابه آنها دارند تمركز مينمايد.اما در صورتي كه بيمار

از الكل استفاده نمايد وبهتر اين است كه جهت كاهش درد ناشي

قدرت اين سازگاري را ندارد نياز به مشاوره پيدا ميكند (.)7

از اين فعاليت ،قبل از اينتركورس از نيتروگليسرين استفاده نمايد.
بايد به او توصيه نمود كه ضمن عدم استعمال سيگار ،پياده روي

مرحله سوم

را شروع نمايد ولي از فعاليتهاي شديد عضالني پرهيز كند .در

اين مرحله از باز تواني  4-6ماه بطول ميانجامد .در طي اين مرحله

پياده روي بايد سعي شود حدود  2مايل در كمتر از  60دقيقه طي

بيمار باز هم بايد در هنگام فعاليت تحت نظارت دقيق قرار گيرد

نمايد و اين برنامه بهتر است حداقل  10تا  12هفته ادامه يابد .در

و بايد به بيمار آموزش داد كه چطور شدت وسرعت فعاليتهاي

طي اين مرحله بيمار فعاليت عضالت بزرگ (مانند فعاليت عضله

خود را با اندازه گيري ضربان قلب كنترل نمايد و يا در صورت

در دوچرخه ثابت يا تريدميل) را براي مدت  20-30دقيقه و  3تا 4

پياده روي تعداد قدمهايش را با فواصل  15ثانيهاي محاسبه نمايد.

بار درهفته ميتواند انجام دهد كه البته انجام نرمش و فعاليتهاي

در اين مرحله بيماراني كه ديس ريتمي دارند بايد به دقت كنترل

كششي در اين مرحله ارجح ميباشد .در طي اين جلسات پرستار

شوند و بهتر است در طي فعاليت از آنان نوار قلب گرفته شود.

بايد ريتم قلبي ،تعداد ضربان قلب و فشار خون را قبل از فعاليت،
در اوج فعاليت و پس از فعاليت كنترل نمايد .همچنين به بيمار
آموزش داده ميشود كه سطح تحمل خود را در طي فعاليت ،كنترل

مرحله چهارم

آخرين مرحله باز تواني است كه تا آخر عمر ادامه مييابد ومعموالً

و گزارش نمايد .بهتر است بيمار در صورتي كه هيچگونه عالمتي

در جامعه يا خانه انجام ميشود .در اين مرحله بيمار نياز به نظارت

نداشته باشد ،پس از  8-9هفته به انجام كار خود مشغول شود .به

دقيق پرستار ندارد .وي ميتواند با يك برنامه فعاليتهاي منظم تغيير
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سال دوازدهم

مجله دانشكده پرستاري ارتش جمهوري اسالمي ايران

سبك زندگي وتعديل عوامل خطر آفرين بر بيماري خود فائق آيد.
به بيمار آموزش داده ميشود كه ساالنه بايد تست ورزش انجام
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صرف غذا
ـ ممنوع بودن انجام ورزشهاي ايزومتريك در بيماران قلبي (نظير

دهد و تحت معاينات دورهاي قرار گيرد.

وزنه برداري ،بلند كردن اجسام سنگين و)....
ـ مشورت با متخصص تغذيه در مورد رعايت الگوي تغذيهاي

آموزش مداوم بازتوني قلب به بيمار دچار انفاركتوس حاد

بايد توجه داشت كه شواهد كمي دال برموثر بودن مكملهاي

آموزشهاي الزم جهت انجام بازتواني در بيماران دچار انفاركتوس

تغذيهاي يا ويتامينها ي آنتي اكسيدان ،و يا ريزمغذيها جهت

قدامي حاد عبارتند از:

پيشگيري از بيماريهاي قلبي عروقي وجود دارد.

ـ حداقل زمان جهت شروع بهبودي  6-12هفته ميباشد لذا دوره

ـ مصرف ماهي ومكملهاي حاوي روغن ماهي ميتواند خطر

نقاهت پس از انفاركتوس حدود  1/5-3ماه طول ميكشد
ـ رعايت الگوي تغذيهاي كه در تمامي بيماران قلبي مطرح ميباشد

مرگ ناگهاني قلب را كاهش دهد
ـ بيماران چاق دچار بيماريهاي كرونر قلب حتما بايد رژيمي

(كم نمك ،كم چربي ،كم كربوهيدرات)

متشكل از كاهش كربوهيدرات به همراه افزايش فعاليت بدني

ـ مصرف غذا به ميزان كم و به دفعات زياد

داشته باشند.

ـ استراحت پس از غذا به مدت حداقل  30دقيقه

ـ در بيماران چاق هدف اوليه درمان ،كاهش وزن به ميزان %20

ـ خود داري از انجام فعاليتهاي ورزشي تا دو ساعت پس از

است.

جدول  -1فعاليتهاي بيمار در روزهاي پس از انفاركتوس و زمان بازتواني

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر

روزﻫﺎي ﭘﺲ از اﻧﻔﺎرﻛﺘﻮس

روز اول

اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻄﻠﻖ ،ﻛﻤﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪاي ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﺖ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻣﺘﺤﺮك در اﺗﺎق

روز دوم

ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﺑﺎ در روز ﺑﻪ ﻣﺪت  30دﻗﻴﻘﻪ روي ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻛﻨﺎر ﺗﺨﺖ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ .در ﺻﻮرت وﺟﻮد آرﻳﺘﻤﻲ
ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻴﺶ از  24ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻄﻠﻖ دارد

روز ﺳﻮم

ﺑﻴﻤﺎر دو ﺑﺎر وﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ روي ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻛﻨﺎر ﺗﺨﺖ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد
ﻋﺎرﺿﻪ ﺑﻪ  Post ccuﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد

روزﻫﺎي ﭼﻬﺎرم وﭘﻨﺠﻢ و

ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  5دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﺪ وﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﺪت ﻗﺪم زدن را

ﺷﺸﻢ

زﻳﺎد ﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ از  %25ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﻓﺸﺎر
ﺧﻮن از  25ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺗﺠﺎوز

روز ﺷﺸﻢ ﺗﺎ دﻫﻢ

ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﺮﺧﺺ ﮔﺮدد و در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ ﭘﺲ از ﺗﺮﺧﻴﺺ آﻣﻮزش داده
ﻣﻲﺷﻮد.

ﻫﻔﺘﻪ اول ﭘﺲ از ﺗﺮﺧﻴﺺ

ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﻨﺰل

ﻫﻔﺘﻪ دوم ﺗﺎ دوازدﻫﻢ

ﭘﻴﺎده روي روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  5دﻗﻴﻘﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ آن
ﺗﺪاوم ﭘﻴﺎده روي ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ
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در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ 12ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ دو ﻣﺎﻳﻞ را در ﻋﺮض  60دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﭘﺮﻫﻴﺰ از ورزشﻫﺎي اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﺎﻧﻮر واﻟﺴﺎﻟﻮا
اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻴﺎده روي ،دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاري و ﺷﻨﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ورزشﻫﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ راﻧﻨﺪﮔﻲ از ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻢ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ اﻟﻲ ﻧﻬﻢ

مرجان سيد مظهري و مونا بيدقي

بازتواني و پيشگيري از تضعيف عضله قلب پس از انفاركتوس ميوكارد

11

ـ توزين روزانه در ساعاتي معين (صبح ناشتا)

بحث و نتيجهگيري

ـ تمامي بيماران دچار بيماريهاي قلبي بايد استعمال سيگار را

بيماريهاي كرونر قلب از جمله اختالالت پيشرونده قلبي است

متوقف نمايند

كه بطور شايع در اثر كاهش خون رساني كرونري ايجاد ميگردد.

ـ تمامي بيماران دچار بيماريهاي كرونر قلبي ،در صورت عدم

اين كاهش خون رساني بيشتر با عاليم آنژين و انفاركتوس حاد

ممنوعيت بايد از رژيم دارويي متشكل از آسپرين ،بتابلوكر،

ميوكارد مشخص ميشود .انفاركتوس حاد ميوكارد سبب اختالل در

مهار كنندههاي آنزيم مبدل آنژيوتانسين يك به دو وكاهش

عملكرد ميوكارد گشته كه با عاليم جدي و ناتوان كننده همراه است.

دهندههاي چربي خون استفاده نمايند.

حال مسئوليت فرد مراقبت كننده در مقابل اين بيماران آموزش به

ـ در مسافرتهاي طوالني ،توقف به مدت  20دقيقه ،پس از يك
ساعت رانندگي

بيمار در مورد عاليم خطر ساز انفاركتوس ،كنترل پاسخ به درمان،
پيشگيري از عوارض وارتقاء كيفيت زندگي بيمار از طريق باز

ـ پرهيز از استرس و فشار عصبي

تواني ميباشد تا بدين ترتيب يكي از مهمترين اهداف باز تواني

ـ پرهيز از مسافرت هوايي به مدت  6ماه

يعني ذخيره ،نگهداري وارتقاء سالمت در افراد دچار اختالالت

ـ مسافرت با قطار بهترين گزينه در بيمارن دچار مشكالت قلبي

مزمن محقق گردد.

است (جدول 9( )1و8و)3
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