کٌید(غذای سنگین کار قلة

قلة تو غذا ً اکسیژن نیاس دارد ًقتی کو تو قلة غذا ً اکسیژن تو
دلیل تنگ ضدن رگ ىای قلثی نزسد قلة اسید تٌلید هی کند  .این
اسید تاعث درد قلثی هی ضٌد ،تو این درد قفسو سینو"آنژین
صدری"گفتو هی ضٌد .در افزاد هثتال تو تنگی رگ ىای قلة ىز چو
فعالیت قلة تیطتز ضٌد تٌلید اسید تیطتز ً دردىای قلثی تیطتز هی
ضٌد تزای هقاتلَ تا درد ُای آًژیٌی:

اس هصزف غذاُای پزچزب هثل گْضت ُای قزهش  ،کزٍ ّ
خاهَ،غذاُای سزخ کزدًی ّ رّغي ُای حیْاًی ّجاهد
خْدداری کٌید(چزتی غذاىا در دیٌاره رگيا هی نطیند ً رگ ىا را
تنگ تز هی کند) .
اسسثشیجات ّ هیٍْ جات ّ حثْتات استفادٍ کٌید( سثشیجات ً
هیٌه جات ً حثٌتات چزتی خٌن را کاىص هی دىند) .
ّسى خْد را کن کٌید( .چاقی کار قلة را سیاد ً درد قلثی را
افشایص هی دىد).

سیگار را تزک کٌید

.

( سیگار اکسیژن خٌن را کن کزده ً کار قلة را تزای تاهین آکسیژن
افشایص داده ً درد قلثی را تطدید هی کند ) .

یک ّعدٍ غذا را در ًْ 2-3تت هیل
را سیاد ًتاعث ضزًع درد هی ضٌد) ّ تا دّ ساعت تعد اس خْردى
غذا استزاحت کٌید .

اس قزار گزفتي در ُْای سزد خْدداری کٌید تو ىنگام قزار
گزفتن در ىٌای سزد رًی دىان ً تینی خٌد را تا ضال گزدن
تپٌضانید .در ىٌای سزد آىستو راه تزًید (.ىٌای سزد رگ ىای قلة
راتنگ تزکزده ًتاعث درد قلثی هی ضٌد ).اس فطارُای رّحی
ّ اضطزاب دّری کٌید( فطارىای رًحی ً اضطزاب درد ىای
قلثی را تطدید هی کنند).
ُز فعالیتی کَ تاعث درد قلثی ضْدتاید تالفاصلَ قطع ضدٍ ّضزّع
تَ استزاحت کزد

اگزدرد تا استزاحت اس تیي ًزفت :
تعد اس هزطْب کزدى دُاى یک عدد قزظ سیز ستاًی ( ًیتزّ
گلیسیزیي ) رادر سیز ستاى قزار دُید.
آب دُاى را تا ّقتی کَ قزظ در سیز ستاى است قْرت ًدُید.
اگز درد ضدید است هی تْاى ایي قزظ را تا دًداى لَ کزد تا
سّدتز جذب ضْد.
اگز تا  5دقیقَ درد ساکت ًطد قزظ دّم را سیز ستاى تگذارید.

ّرسش کٌید( ًرسش ىن ًسن را کاىص داده ً ىن چزتی ىای
خطزناکی کو در رگ ىای قلة رسٌب ً رگ ىای قلة را تنگ کزده
اند را کن هی کند) پیادٍ رّی ُز رّس تَ هدت ًین ساعت

اگز تا  5دقیقَ درد ساکت ًطد قزظ سْم را سیز ستاى قزار دُید.

تِتزیي ّرسش است.

اگز درد ساکت ًطد تالفاصلَ تَ تیوارستاى هزاجعَ کٌید .

.

قزظ ُا ی سیز ستاًی رگ ُای قلة ضوار ا تاس کزدٍ ّ درد قلة را
کن هی کٌٌد

چٌد ًکتَ:
قزظ ُای سیز ستاًی را ُویطَ ُوزاٍ
خْدداضتَ تاضید.

ایي قزصِا را ًثاید در پاکت ُای کاغذی ّ پالستیکی ًگِداری کزد
ایي قزصِا تِتزاست در ظزف ُای ضیطَ ای تیزٍ رًگ ًگِداری
ضًْد
ایي قزظ ُا تاید اسگزها ّ ًْر خْرضید ّرطْتت دّر ًگِداضتَ
ضًْد

هوکي است تعد اس گذاضتي قزظ سیز ستاًی دچار سزدردضْید کَ
طثیعی است.
اگز ایي قزصِا تاسٍ تاضٌد هعوْال" تعد اس گذاضتي در دُاى تاعث
سْسش دُاى هی ضًْد کَ طثیعی است.
ُز ضص هاٍ یک تار قزظ ُای سیز ستاًی جدید خزیداری کٌید ّ
قزظ ُای کٌَِ تز را هصزف ًکٌید .

.
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