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 مقدمه :

 

های بدن ها و بافتقلب مانند پمپی است که خون حاوی مواد غذایی و اکسیژن را از طریق عروق به ارگان

 می رساند. 

ها و باشد، دو دهلیز و دو بطن. حفرات سمت راست قلب، خون را فقط به ریهدارای چهار حفره میقلب 

( که 1-رسانند. چهار دریچه در قلب وجود دارد )شکلهای بدن میحفرات سمت چپ، خون را به بقیه قسمت

تپد، لذا بار می 100000قلب انسان روزانه بیش از  ها عبور یک طرفه خون به سمت جلو است.وظیفه این دریچه

های طوالنی زندگی هر فرد، بیش از چند صد میلیون بار دچار خم شدن، باز شدن و های قلب طی سالدریچه

 شود.تحمل فشار می

 

 1-شکل 
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 های قلبدالیل عدم کارکرد صحیح دریچه

 ای مادرزادیمشکالت دریچه 

 بعد نقص مادرزادی جزیی دریچه و تضعیف عملکرد آن در سالیان 

 کنند.های میکروبی که قلب را آلوده میهایی مانند تب روماتیسمی یا عفونتبیماری 

 روند پیری 

 

 کنند های قلب را گرفتار میهای شایعی که دریچهبیماری

گردد، دریچه قادر به باز شدن کافی نیست و وقتی یک بیماری موجب ضخامت و سفتی دریچه قلب می

نامیم. هنگامی که دریچه قلب ضعیف شود گردد، این روند انسداد را تنگی دریچه میمانع عبور مناسب خون می

یا تحت کشش قرار گیرد ممکن است به طور مناسب بسته نشود و باعث نشت خون به عقب در زمان بسته بودن 

 نامیم.این روند را نارسایی یا ناتوانی دریچه می دریچه گردد که

ود. ششود قلب برای جبران این کار اضافی بزرگ ر قلب را زیاد کند باعث میای، که کاهر نوع مشکل دریچه

ان رسد. با گذشت زمرسد که دیگر قلب قادر به جبران نیست و به زودی نارسایی قلب فرا میدر نهایت زمانی می

 بیند.طور برگشت ناپذیر آسیب میماهیچه قلب به

 ای قلبروشهای اصالح اختالالت دریچه

 های قلبهای ترمیمی دریچهجراحی

 شود.جراحی دریچه قلب به منظور بهبود کیفیت زندگی و توان فرد انجام می

د. تواند زندگی طبیعی داشته باشهای دقیق پزشکی، فرد میاگر بیماری دریچه قلب خفیف باشد با مراقبت

ز بیماران ترمیم دریچه خود ولی اگر دریچه قلب آسیب شدیدتری دیده باشد نیازمند جراحی است. در بعضی ا

ولی اگر دریچه شدیدا تغییر شکل داده یا تخریب شده  بیمار ممکن است تنگی یا نارسایی دریچه را برطرف سازد

 ود.شباشد ترمیم دریچه کار ساز نیست. بنابراین دریچه قلب خارج شده و یک دریچه مصنوعی جایگزین آن می
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 های مصنوعی:انواع دریچه 

 بافتی )حیوانی(های دریچه 

 های مکانیکی )فلزی،پالستیکی و غیره(دریچه 

ها این است که و مزیت آن باشندهای بافتی، دریچه حیوانی یا دریچه یک فرد دیگر میدریچه -

کند و فرد بعد از تعویض دریچه شباهت زیادی به دریچه قلب خود فرد دارند و بدن آن را بهتر تحمل می

 ها این است که دوام کمتری دارند.عیب این دریچهداروی کمتری نیاز دارد. 

شوند. بنابراین طول های مکانیکی، مصنوعی هستند و از مواد سخت و بادوام ساخته میدریچه -

تواند موجب تشکیل ها با مواد بدن انسان فرق دارد، میها زیاد است ولی چون مواد سازنده آنعمر این دریچه

کار گذاشته مکانیکی باشد برای جلوگیری از تشکیل لخته فرد باید تا ه قلب بهلخته شود. بنابراین اگر دریچ

آخر عمر از داروهای ضد لخته خون استفاده کند و برای اینکه مطمئن شود که مقدار دارو در بدن به میزان 

 طور منظم آزمایش خونی زمان پروترومبین را انجام دهد.کافی است باید به

کند و برای این کار عواملی تجربه خود، بهترین نوع دریچه را برای شما انتخاب میجراح بر اساس دانش و 

ای، اندازه دریچه جایگزین و توانایی شما برای دریافت و مصرف اصولی داروهای ضد مانند سن، نوع بیماری دریچه

 گیرد.لخته را در نظر می

 

 مرحله ترخیص )خروج از بیمارستان و رفتن به منزل(

ها و پرسنل مجرب احساس نگرانی کنید که است شما هنگام ترک بیمارستان و دور شدن از دستگاهممکن 

تا حدودی هم می توان گفت این نگرانی طبیعی است. ولی باید خاطر نشان کرد که پزشک شما تا وقتی اطمینان 

زه ترک بیمارستان را نخواهد توانید به خوبی مسیر بهبودی را در منزل ادامه دهید، اجاحاصل نکرده که شما می

 داد.
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 :خود منزل به بیمارستان از مسیر طی طول در بیمار به الزم های توصیه و دستورات

  ساعت است توصیه می شود که مابین راه پیاده شوید  2در صورتیکه مسیر بیمارستان تا منزل بیشتر از

 و چند قدمی راه بروید.

  می بایست وضعیت خود را اطالع دهید. کنید به کارکنان آنمیاگر با اتوبوس، قطار یا هواپیما سفر 

 

 رفتار مراقبتی بیمار از خود در منزل 

  شما می بایست سعی کنید هر چه زودتر به وضعیت طبیعی خواب و استراحت خود برگردید. به موقع از

 خواب بیدار شوید و خود را به یک خواب کوتاه بعد از ظهر عادت دهید.

 خود را به خوبی رعایت کنید. بهداشت فردی 

 ها را با آب و صابون بشویید و خشک کنید.روزی یک مرتبه به مدت کوتاه استحمام کرده و محل زخم 

 ها را به دقت از نظر قرمزی، تورم و ترشح بررسی کنید و از مالیدن پودر و پماد بدون دستور پزشک زخم

 خودداری کنید.

 یا از دوچرخه ثابت استفاده کنید و به تدریج به فعالیت خود اضافه  روی کنیدهر روز مسافتی را پیاده

مقداری  اید، وقتی استراحت کافی داشته ؛.از فرمول زیر برای استراحت و فعالیت خود استفاده کنیدکنید

 که خسته هستید استراحت کنید.ورزش کنید و زمانی

 توانید از مسکن استفاده کنید.تری داشته باشید میکه خواب راحتچند روز اول برای این 

  گیری کنید بعد از ظهر، درجه حرارت بدن خود را اندازه 8و  4به مدت دو یا سه هفته، هر روز در ساعت

 بود به پزشک خود اطالع دهید. 88و اگر درجه حرارت بدن بیشتر از 

 ول بعد از عمل طبیعی هفته ا 8گیری کنید. مقداری کاهش وزن در هر روز در حمام وزن خود را اندازه

 ساعت را حتما به پزشک خود اطالع دهید. 24کیلوگرم در  2است ولی افزایش وزن بیشتر از 
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 بایدها و نبایدها در امر مراقبت از خود بعد از عمل جراحی قلب

 

 هفته بعد از عمل جراحی خودتان نباید  6-4آورد ولی سوار شدن به اتومبیل مشکلی برای شما بوجود نمی

 اید و بدون هیچ دست آوردهکه کامال مطمئن شدید که قدرت و بهبودی الزم را بهرانندگی کنید و زمانی

 توانید رانندگی کنید، آن را انجام دهید.خطری می

 شود که در روزهای اول پس از ورود به خانه، باال رفتن از پله در حد تحمل مجاز است ولی توصیه می

ها باال و پایین نروید و بهتر است در اوایل به کمک همراهان این شبانه روز از پلهبار در  2مجموعا بیش از 

نید کها اگر خسته شدید استراحت کنید. اگر از نرده استفاده میکار انجام شود. در هنگام باال رفتن از پله

  هایتان استفاده نکنید.برای باال کشاندن خود از دست

  6  کیلوگرم خودداری کنید تا به زخم روی  5هفته اول از کشیدن و بلند کردن اجسام بیشتر از  8تا

 قفسه سینه شما فشار وارد نشود و زخم التیام پیدا کند.

 توانید زیر پایتان بالش قرار دهید.در هنگام استراحت، پاها کمی باالتر از سطح قلب باشد. می 

  کن است احساس خستگی و کسالت کنید. کمک کردن در کارهای منزلهفته اول پس از عمل مم 8در، 

واند ترفتن به رستوران یا اماکن مذهبی و اتومبیل سواری می ،تماشای تئاتر ،دیدار با دوستان در منزل

هفته پس از عمل، شما به  6تا  8کمک کننده باشد که زندگی را از یکنواختی خارج کنید. در فاصله 

 رومندی و بهبودی بیشتری خواهید نمود.تدریج احساس نی

 .از مسواک نرم و نخ دندان مومی به آرامی استفاده کنید 

 .برای جلوگیری از خونریزی، از ریش تراش برقی استفاده کنید 
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 آشنایی با عالیم هشدار دهنده و اقدامات الزم به محض بروز آنها

 

 های زیر نیازمند اقدامات فوری هستند:عالیم و نشانه 

 .خونریزی یا دیر بند آمدن خون در صورت آسیب به قسمتی از بدن 

 .تغییر ناگهانی در ریتم و ضربان و قلب 

 .درد سینه یا احساس فشار روی قفسه سینه که پس از چند دقیقه از بین نرود 

 

 .تنگی نفس ناگهانی و شدید که ارتباطی با فعالیت ندارد 

 احساس عبور یک پرده تیره از جلوی چشم.طور گذرا یا اختالل دید یک چشم به 

 طور موقت.ضعف، گزگز و کرختی در یک سمت از صورت، بازو یا ساق پا، حتی به 
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 صورت گذرا.لکنت زبان، حتی به 

 .افزایش سریع و غیر معمول وزن، احتباس آب یا ورم مچ پا 

 ویژه اگر توأم با تب باشد و پس از چند روز تداوم داشته باشدخستگی، به. 

 صورت گذرا.اختالل هوشیاری، حتی به 

 .تغییر ناگهانی در صدای طبیعی باز و بسته شدن دریچه مصنوعی قلب یا از بین رفتن صدای طبیعی آن 

 

رت مواجهه با هر کدام از این عالیم، بالفاصله باید با پزشک خود تماس بگیرید. منتظر فرارسیدن ودر ص **

 فردا نباشید!

تواند جان شما را کند، درخواست مراقبت فوری پزشکی میشما به درستی کار نمیچنانچه دریچه قلب 

ای در کار نباشد، پزشک از اطالع رسانی شما هرگز ناراحت نخواهد نجات دهد. حتی اگر مشکل مهم و نگران کننده

 شد.

 در صورت مشاهده عالیم زیر شما باید فورا به پزشک یا بیمارستان مراجعه کنید:

  یا قرمز شدن ادرارخونی 

 سرفه همراه با خلط خونی 

 سردرد شدید 

 استفراغ خونی 

 خونریزی به دنبال استفاده از تیغ 

 درد یا ورم کردن قسمتی از بدن 

 خونریزی از بینی 

 خود پوستکبودی خودبه 

 تاری دید ناگهانی 
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 ای قلب:های دریچههای الزم در برخورد با اورژانسآمادگی

  پزشک خود را همراه داشته باشید و آن را در اختیار خانواده، دوستان و همکاران در همواره شماره تلفن

 محل کار قرار دهید.

 ن تریاگر جراحی شما در یک بیمارستان که دور از محل زندگیتان قرار دارد انجام شده است، آدرس نزدیک

و آدرس آن را در  پیدا کنیدشود بیمارستان به محل زندگی خود را که در آن عمل جراحی قلب انجام می

  اختیار خانواده، دوستان و همکاران خود نیز قرار دهید.

  شما می بایست اطمینان پیدا کنید که چنانچه دریچه قلب شما مشکل پیدا کرد، خانواده، دوستان و

 دانند شما را به چه مرکزی منتقل کنند.همکارانتان، در جریان مشکل بیماری شما هستند و می

 

 گی با دریچه مصنوعیزند

زمان و دفعات مراجعه به پزشک به نیازهای شما بستگی دارد. موقع ترخیص از بیمارستان، باید در این مورد 

از پزشک خود سوال کنید و در مورد هرآنچه در رابطه با مراقبت از خود سوال دارید با پزشک و پرستار مسئول 

 صحبت کنید.

های خونی بخصوص آزمایش های انجام آزمایشمراجعه به پزشک و تاریخهای در یک سررسید کوچک، تاریخ

 زمان پروترومبین را یادداشت کنید.

 

 رژیم غذایی

  بعد از عمل از مواد مغذی مانند پروتئین و مواد حاوی ویتامین ث استفاده کنید تا زخم ناحیه جراحی

 تر ترمیم شود.سریع

  .رژیم کم نمک و کم چربی را در برنامه غذایی روزانه خود بگنجانید 
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  اگر شرایط خاصی دارید که باید رژیم خاصی مصرف کنید، کارشناسان تغذیه بیمارستان و پرستاران

 توانند در این زمینه آموزش و راهنمایی های الزم را به شما بکنند. می

 .از غذاهای پرکالری پرهیز کنید 

 ه از مواد غذایی مصرفی وزن خود را مد نظر قرار دهید.در استفاد 

 تداخالت غذاها با وارفارین**

 کلم، باقال، لوبیا، قهوه، کاهو پرهیز کنید چون اثر از مصرف زیاد ماهی، اسفناج، پیاز، جگر، گوشت، گل

 دهند و زمان پروترومبین مطلوب بدست نخواهد آمد.داروی وارفارین را کاهش می

 نماید، لذا باید از مصرف آن خودداری این داروی گیاهی از تشکیل لخته در خون جلوگیری می: زنجبیل

 کنید.

 شود و احتمال کند و باعث افزایش رقت خون می: سیر از تشکیل لخته در خون خلوگیری میسیر

 کند. بنابراین بیشتر از یک حبه سیر در روز مصرف نکنید.خونریزی افزایش پیدا می

 های نباتی آفتابگردان، کانوال، سویا و پنبه دانه غنی از ویتامین روغن: روغنk باشند.ضمن پیروی از می

 های مخصوص ساالد یا پخت و پز به غذا خودداری کنید.یک رژیم غذایی کم چرب، از افزودن روغن

 پوست خیار حاوی ویتامین خیار :k باشد.تا حد امکان خیار را بدون پوست مصرف کنید.می 

 گردد. بنابراین در صورت مصرف همزمان آن با : چای سبز باعث خنثی شدن اثر وارفارین میچای سبز

 وارفارین، باید خون خود را مرتبا چک کنید که اثر دارو کم نشده باشد. 

 دهد.ای وارفارین را کاهش داده و احتمال تشکیل لخته را افزایش می: مصرف سویا اثر ضد لختهسویا 

 ن ه دارای ویتامی: گزنگزنهk دهد، بنابراین از مصرف آن خودداری باشد و اثر وارفارین را کاهش میمی

 نمایید.
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 جگر حیوانات و طیور غنی از ویتامین جگر :k باشد. در صورت مصرف جگر از مصرف سایر ماد غذایی می

 خودداری کنید. kحاوی ویتامین 

 کند. وارفارین را زیاد کرده و احتمال خونریزی را زیاد میفروت اثر : مصرف مداوم آب گریپفروتگریپ

 در مصرف آن احتیاط کنید.

 دهد. از ای وارفارین شده و احتمال خونریزی را افزایش می: مصرف انبه باعث افزایش اثر ضد لختهانبه

 مصرف آن خودداری کنید.

 ها باعث افزایش اشند و مصرف زیاد آنای می ب: این دو ماده غذایی دارای اثرات ضد لختهزردچوبه و پیاز

 گردد. مصرف یک عدد پیاز کوچک در روز منعی ندارد.احتمال خونریزی می

 های پروبیوتیکی مانند ماست پروبیوتیک یا پروماس، باعث : مصرف فراوردههای پروبیوتیکفراورده

ها باعث افزایش نیاز به مصرف فراوردهگونه گردد، بنابراین مصرف ایندر بدن می kافزایش تولید ویتامین 

 گردد.وارفارین می

 سیگار و دیگر محصوالت تنباکو

 ر کند بنابراین نباید سیگار مصرف کنید و یا دتنباکو سالمتی شما را تهدید می محصوالت دیگر و سیگار

 محیطی که سیگار می کشند قرار بگیرید.

  .در صورت داشتن عادت سیگار کشیدن حتما باید آنرا ترک کنید 
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 ورزش

کند که سالمتی و نیروی خود را بازیابی کنید. شما باید برنامه ورزشی خود را با ورزش به شما کمک می

هید. دتمرینات سبک مثل راه رفتن در اتاق یا سالن بیمارستان آغاز کنید و به تدریج به میزان و شدت آن افزایش 

 پس از چند هفته که مسافت پیاده روی و تمرینات شما بیشتر شد، بهتر است این کار را در فضای باز انجام دهید.

دقیقه ورزش کنید.  60روز در هفته به مدت  4یا  8با افزودن تدریجی تمرینات خود، توانایی خواهید داشت که 

ن روی در سطوح صاف و بدوروی کنید. پیادهکوتاه پیاده روی طوالنی، چند نوبتشود به جای یک پیادهتوصیه می

روی در هوای سرد زمستانی از پیاده برای ورزش از کفش و لباس مناسب استفاده کنید.سراشیبی بهتر است. 

 شود.خودداری کنید زیرا باعث خستگی بیش از حد می

 

 

 

 بازگشت به کار

  کند. اگر کار این مدت محل عمل جراحی التیام پیدا میهفته است. در  4-6دوره نقاهت بیمار در منزل

توانید به کار خود صورت نیمه وقت میهفته به 4شود، پس از شما عمدتا در حالت نشسته انجام می
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توانید به کار خود برگردید. شما می بایست در هفته می 6برگردید ولی اگر کار شما سنگین است پس از 

 شغل خود با پزشک خود مشورت کنید.رابطه با زمان بازگشت به 

 توانند به شما کمک اگر پس از عمل قادر به بازگشت به شغل اولیه خود نبودید مراکزی هستند که می

 کنند تا بتوانید دوباره به کار خود برگردید.

 

 روابط جنسی

 که محل عمل در حال التیام توانید روابط جنسی داشته باشید ولی تا زمانیشما هر زمان که بخواهید می

 است، باید مراقب باشید که بر روی قفسه سینه شما فشار وارد نشود. 

 های پیشگیری از بارداری با پزشک خود مشورت کنید.الزم است که در مورد مصرف روش 

  شورت ماگر برای شما بارداری رخ داد و یا اینکه احیانا تمایل داشتید که باردار شوید حتما الزم است ضمن

 با پزشک زنان با پزشک معالج خود نیز مشورت کنید.

 

 داروها

 .فقط داروهایی را که پزشک برای شما تجویز کرده است می بایست استفاده کنید 

  داروهای بعد از عمل با داروهای قبل از عمل ممکن است فرق داشته باشد بنابراین پس از عمل فقط

معالج شما تجویز کرده است. حتی داروهای بدون نسخه مثل آسپرین داروهایی را استفاده کنید که پزشک 

 را نیز بدون مشورت با پزشک مصرف نکنید.

 سط تو "وارفارین"نام برای جلوگیری از تشکیل لخته بر روی دریچه مصنوعی قلب، داروی ضد لخته به

اما این دارو فقط شود، شود که این دارو تحت عنوان رقیق کننده خون شناخته میپزشک تجویز می

 کند.کند و در واقع خون را رقیق نمیمختصری زمان لخته شدن خون را طوالنی می
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  شما باید داروی وارفارین را به دقت مصرف کنید. میزان این دارو در خون با آزمایشی به نام زمان

اساس این آزمایش، قابل کنترل است. پزشک بر ( INR( و نسبت نرمال شده بین المللی )PTپروترومبین )

نشانگر سطح درمانی وارفارین  2-8معادل  INRاغلب مواقع  کند.میزان مصرف داروی شما را تعیین می

برند. باال می 8.5را تا  INRاست مگر در موارد دریچه مصنوعی میترال یا برخی شرایط بالینی پرخطر که 

INR  ال دارد و شما ممکن است در معرض تشکیل پذیری بادهد که خون شما انعقادنشان می 1.8کمتر از

گر ا لخته قرار بگیرید. در اینگونه مواقع با پزشک خود مشورت کنید تا مقدار داروی شما را افزایش دهد.

آزمایش شما بیشتر از مقادیر درمانی باشد احتمال خونریزی وجود دارد و پزشک معالج شما  INRمقدار 

  هش دهد.باید مقدار داروی مصرفی شما را کا

  برای انجام آزمایش انعقادی زمان پروترومبین نیازی به ناشتا بودن نیست و بهترین زمان برای انجام

 ساعت پس از مصرف قرص وارفارین است. 18-12آزمایش 

 .شما می بایست داروی وارفارین خود را در زمان معین و با فاصله زمانی تعیین شده مصرف کنید 

  قرص وارفارین عصر است. بهتر است وارفارین را نیم ساعت قبل از غذا یا یک بهترین زمان برای مصرف

 ساعت بعد از غذا استفاده کنید چون ممکن است است غذا روی جذب قرص وارفارین تاثیر بگذارد.

 .از کم و زیاد کردن  و قطع دارو بدون دستور پزشک خودداری کنید 

  توانید دارویتان ساعت بعد از ساعت همیشگی می 8بخورید، تا اگر فراموش کردید قرص وارفارین خود را

ساعت دیگر مجاز به مصرف دارو نیستید همچنین نباید مقدار داروی روز بعد  8را مصرف کنید اما پس از 

 برابر کنید. 2را 

 ها بدون تجویز پزشک جدا خودداری کنید، چون ممکن ها و مسکناز مصرف هر نوع دارو مانند ویتامین

 است مقدار جذب دارو را کمتر یا بیشتر کنند.

 :همزمان وارفارین با داروهای زیر ممکن است اثر انقادی وارفارین را افزایش دهد 
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ها، داروهای خوراکی ضددیابت )اثر داروی فوق نیز ممکن آلوپورینول، آمیودارون، استروییدهای آنابولیک، آندروژن

ات، ها، کلرامفنیکل، سایمتیدین، کلوفیبرآسپرین، برخی از سفالوسپورینها مثل است افزایش یابد(، سالسیالت

-فیبروزیل، ایندومتاسین، ایبوپروفن، مفنامیکسولفیرام، اریترومایسین، جمپیریدامول، دیدانازول، دکستران، دی

کاهش اثر  ش و سپستوئین )ابتدا افزایبوتازون، فنیفننالیدیکسیک، اکسیمازول، مترونیدازول، اسیداسید، متی

 های تیروئید.تیواوراسیل، کینیدین،  سولفانامیدها و هورمونضدانعقادی(، پروپیل

  مصرف همزمان داروهای زیر با وارفارین ممکن است اثر ضد انعقادی وارفارین را کاهش

 دهند:

کلستیرامین، داروهای خوراکی ها، کاربامازپین، آسکوریک )در مقادیر زیاد(، باربیتوراتاسیدها، اسیدآنتی

ها، گریزوئوفولوین، پیریمیدون، ریفامپین و ضد بارداری )ممکن است اثر دارو را افزایش یا کاهش دهند(، استروژن

  .kویتامین 

 

 عوارض جانبی وارفارین

در  های سفیدها لکهکبودی یا درد انگشتان پا، ادرار کدر یا تیره، ادرار کردن مشکل یا دردناک، زخم 

 ها یا پوستدهان، گلو درد، تب و لرز، تورم پا یا ساق پا، خستگی،  افزایش غیر عادی وزن، زردی چشم

 هابیوتیکآنتی

ها مراجعه کنید، وجود دریچه مصنوعی خود و پزشک یا سایر پزشکهر زمان که الزم شد به دندان

 ید اطالع دهید.کنید به پزشکی که مراجعه نموده اداروهایی  را که استفاده می

های دندان که با خونریزی همراه است برای شما انجام شود، الزم است قبل و بعد اگر قرار است دستکاری

ها وارد جریان خون شوند و با بیوتیک استفاده کنید. چون ممکن است هنگام دستکاری، میکروباز آن از آنتی

 به عفونت قلب شوند.جریان خون بر روی دریچه مصنوعی  قرار گیرند و منجر 
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 مزایای جراحی دریچه قلب

ای قلب ممکن است شدیدا ناتوان باشند. با جراحی دریچه قلب کیفیت زندگی بیماران دارای مشکل دریچه

تواند کارهایی را که قبل از عمل قادر به انجام آن نبود انجام دهد. روند بهبودی کند و بیمار میبهبود پیدا می

 ی به میزان رعایت دستورات پزشکی، ورزش و ... دارد.تدریجی است و بستگ

 

 کنترل فشارهای روحی  روانی

طور کامل از آن رها شود بلکه هدف این است مدیریت فشار روانی به این معنی نیست که فرد بتواند به

 که بتواند در این شرایط منطقی برخورد کند.

 

 آنها کمک کننده خواهد بود: شود و شناختعواملی که باعث ایجاد فشار روانی می

 ،تغییرات عمده در زندگی 

   ،فشار ناشی از کمبود وقت 

  ،مشکالت مالی 

 ،مسئولیت بیش از حد 

   ،مرگ عزیزین، بیماری 

  ،تنهایی 

 های شلوغ و پرسر وصدا،حضور در محله 

  ،گرمای یا سرمای شدید، نور شدید 

 های پرخطر.زندگی در محله 
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 ها بپرهیزید. در غیر این صورت بدن شما به از قرار گرفتن در این موقعیتشود حداالمکان توصیه می

 ها عبارتند از: ها واکنش نشان خواهد داد. این واکنشاین موقعیت

  ،افزایش ضربان قلب 

 ها،سفت شدن ماهیچه 

   ،باال رفتن فشار خون 

  ،گشاد شدن مردمک چشم 

 ،سرد شدن دست و پا 

  ،افزایش جریان خون در عضالت بزرگ 

   ،تعریق زیاد 

 .حس درد و مور مور شدن پوست 

 های فوق ممکن است عالیم زیر در شما ایجاد شود:در اثر واکنش 

  ،سردرد 

 ها، گرفتگی گردن و شانه 

  ،درد پشت 

 ،احساس خستگی 

   ،حالت تهوع 

  ،گرفتگی عضالنی 

 ،مختل شدن خواب 

   ،سرما خوردگی مکرر 

 ردن، عرق ک 

  ،ضربان قلب نامنظم 



 

09 
 

 مشکالت پوستی و 

  اختالالت جنسی 

 

  های زیر را انتخاب کنید!بهتر است برای کنترل فشار روانی یکی از راه -

 ها مشکالتی مشابه مشکالت شما دارند بپیوندید.های حمایتی که اعضای آنبه گروه 

 الف( پذیرفتن عامل ایجاد کننده فشار روانی

ایجاد فشار روانی مثل از دست دادن یکی از عزیزان یا از دست دادن شغل قابل پیشگیری بعضی از عوامل 

 کند. نیستند ولی پذیرش این اتفاقات آن را برای شما قابل تحمل می

 

 اقدام به عمل کنترل فشارهای روانی: 

 .)اطالع از وضعیت احساسی خود )بداند که این احساسات طبیعی است 

  دادن عزیزان، برای ابراز اندوه و تخلیه خود نیاز به وقت کافی دارید و در این راستا در صورت از دست

 نباید کوتاهی کنید.

 .با یکی از دوستان قابل اعتماد یا یک مشاوره درباره آن موضوع صحبت کنید 

 آمدن با آن  ناراید، فکر کنید و نحوه کها نبودهاید و در ابتدا قادر به کنترل آنبه مشکالتی که قبال داشته

 را به خاطر آورید.

 ب( دوری از عامل ایجاد فشار روانی

  بعضی از عوامل مثل شلوغی و ترافیک در کنترل شما نیستند اما با برنامه ریزی خوب، تا جایی که

 ها دور شوید.توانید از این موقعیتمی
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 های زیر به شما کمک خواهد کرد:توصیه 

  مسیر حرکت خود را طوری تنظیم کنید که به شلوغی ترافیک نخورید.می بایست برنامه کاری و یا 

  بگویید. "نه"یاد بگیرید بدون احساس گناه به دیگران 

  دهند دوری کنید.شما را هدر می گیرند و وقتاز کسانی که نیروی شما را می 

 حلی پیدا کنید. شوند راهبرای عواملی که باعث فشار روانی می 

 امل ایجاد فشار روانیج( تغییر دادن ع

شود در صورت امکان از های زیادی به شما میمثال اگر موقع انجام یک کار، مراجعه کننده زیاد یا تلفن

 ها رسیدگی کنید.ها را بدهد تا خودتان بعدا شخصا به آنفرد دیگری بخواهید پاسخ آن

 

 راهکارهای پیشگیری و رهایی از فشار روانی

 

  د به توانتواند باعث فشار روانی شود. بنابراین تنظیم دقیق وقت میانجام کارها میکم آوردن وقت برای

 کاهش فشار روانی کمک کند.

 شود  موارد زیر تمرین شود:می توصیه -

 فقط بر روی کارهایی که الزم است انجام شود تمرکز کنید. .1

 ی انجام آن کارها تمرکز کنید.هر روز فهرستی از کارهایی که باید انجام دهید را تهیه کنید و بر رو .2

 از دیگران بخواهید که با وقت قبلی به مالقات شما بیایند. .8

 برای انجام کارها وقت کافی اختصاص دهد. .4
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 روانی فشار دهنده کاهش هایفعالیت انجام مورد در هاییتوصیه

 

 دهد.هنگام انجام ورزش مسابقه ندهید چون این کار فشار روانی شما را افزایش می 

 های خود را همراه یک دوست انجام دهید.دهد، فعالیتاگر بودن با دیگران به شما آرامش می 

 تواند فشار روانی شما را کم کند.های بدنی دیگر مثل کارهای خانه و باغبانی و ... هم میفعالیت 

 برقراری مجدد کند.مراقبت مداوم از شما توسط دیگران، برقرای ارتباط با اجتماع را برای شما مشکل می 

ان ها و ارتباط با همسایگعضویت در انجمن تواند در این زمینه به شما کمک کند.ارتباط با دوستانتان می

 تواند به شما کمک کند.هم می

 دهد. دهد و توانایی شما را برای مراقبت از خود کاهش میگیری اعتماد به نفس شما را کاهش میگوشه

های حمایتی بپیوندید، البته خلوت کردن با خود هم کمک صورت امکان به گروهبنایراین بهتر است که در 

 اید، اینکه االن زندگیتان چگونه است کننده است تا بتوانید در مورد بیماریتان، خاطرات خوبی که داشته

 و کارهایی که باید برای بهتر شدن وضعیت زندگی خود انجام دهید، فکر کنید. 

  است بخواهند برای انجام کارها به شما کمک کنند یا جویای احوالتان شوند، چنانچه اطرافیان شما ممکن

 برایتان مقدور بود این امکان را برای خود و دیگران فراهم کنید.

 و یزندگ ادامه به بودن عالقه بی نشاطی، بی و حالی بی: مثل استرس و افسردگی عالیم بروز صورت در 

 . است متخصص و پزشک به مراجعه کار بهترین...  و بعد روز شروع
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 لیست مراکز درمانی قلب شهر تهران

 تهران های تخصصی قلبلیست بیمارستان

 

 تلفن آدرس نوع تخصص نام بیمارستان شماره

 فوق تخصصی قلب و عروق بیمارستان بقیه اهلل 1
تهران، میدان ونک، خیابان 

 مالصدرا
11211 

 88066058 18کشاورز ، پالک تهران ، بلوار  فوق تخصصی قلب و عروق بیمارستان پارس 2

8 
بیمارستان 

 پارسیان

فوق تخصصی قلب و 

 عروق، سنگ شکن کلیه

تهران ، سعادت آباد، میدان کاج 

، خیابان سرو شرقی نرسیده به 

 میدان فرهنگ

22868812-

21 

 فوق تخصصی قلب و عروق بیمارستان جم 4
تهران ، خیابان مطهری، خیابان 

 جم بیمارستان جم
14141 

 فوق تخصصی قلب و عروق بیمارستان دی 5
عصر ، نبش تهران ، خیابان ولی

 خیابان شهید عباسپور )توانیر(
11979111-0 

 فوق تخصصی قلب و عروق بیمارستان عرفان 1

تهران ، سعادت آباد، بعد از 

میدان سرو خیابان شهید 

 بخشایش

2802100-8 

 فوق تخصصی قلب و عروق بیمارستان ساسان 9

عصر تهران،میدان ولی

بلوار کشاورز، بعد از   )عج(،

 77چهارراه فلسطین شماره 

11755198-

17 

 بیمارستان محب 1
فوق تخصصی قلب و عروق 

 و کلیه

تهران ، خیابان ولیعصر)عج( ، 

باالتر از میدان ونک ، خیابان 

 لیدا

88644610-

11 

7 
بیمارستان مرکز 

 قلب تهران
 فوق تخصصی قلب و عروق

تهران ، خیابان کارگر شمالی ، 

 نبش بزرگراه جالل آل احمد

88020600-

60 
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 فوق تخصصی قلب و عروق بیمارستان جماران 18

تهران ، میدان قدس 

خیابان شهید  – )تجریش(

 میدان جماران -باهنر

22278285-1 

 فوق تخصصی قلب و عروق بیمارستان مدائن 11
تهران ، چهارراه ولیعصر)عج(، 

 صبای جنوبیخیابان 
11417285-1 

 بیمارستان بهمن 12
فوق تخصصی قلب و عروق 

 و ریه

تهران، شهرک غرب ، خیابان 

 ایران زمین شمالی

88525001-

10 

18 
بیمارستان خاتم 

 االنبیاء
 فوق تخصصی قلب و عروق

خیابان ولیعصر باالتر از میرداماد 

 خیابان یاسمی
88202251 


