


بعد اجللطة القلبية

لقد أصبح من املمكن الشفاء من اجللطة القلبية 

والعودة ملمارسة احلياة بشكل طبيعي ولكن هنا من 

املتعافي  الشخص  قام  إذا  إال  ذلك  حتقيق  الصعب 

تتمثل في  التغييرات  بتغييرات في حياته.  وهــذه 

إتباع النظام العالجي املوصوف من الطبيب املعالج 

بوضع برنامج متكامل يشمل العالج وتعديل أمناط 

احلياة مبا يتناسب مع حاجات املريض وإمكانياته.

- فترة الراحة : 

الذي  الراحة  وقت  بتحديد  الطبيب  يقوم  سوف 

بــدني  نشـاط  مزاولة  إن   . حالتك  مع  يتناسب 

أهمية  له  الدموية  والدورة  القلب  حالة  لتحسني 

إرشادات  إتباع  على  احرص  املرحلة.  هذه  في  كبيرة 

طبيبك فيما يختص بالقيام بنشاط بدني وتأكد من 

حصولك على قسط كاف من النوم في املساء .

- العودة إلى العمل :

العمل  إلى  القلبية  باجللطة  املصاب  مايعود  عادة 

خالل أسبوعني إلى ثالث أشهر حسب حاله املريض 

وهذه الفترة يقوم 

بتحديدها الطبيب املعالج .

   

- القلق واالكتئاب :

القلبية  باجللطة  املصاب  يشعر  أن  الطبيعي  من 

وأيضآ  أخرى  جلطة  حدوث  من  واخلوف  بالتوتر 

هذه  بدأت  إذا  ولكن   . واالكتئاب  باحلزن  اإلحساس 

طبيعي  بشكل  حياتك  ممارسة  بإعاقة  املشاعر 

الشهية  بفقدان  أحسست  أو  النوم  على  أوقدرتك 

فعليك التحدث إلى طبيبك واحلصول على مساعدة 

منه لتتمكن من ممارسة حياتك بسالسة واإلسراع 

بعملية الشفاء .

- تعديل منط احلياة : 

حتسني  في  هاما   ً دورا يلعب  صحي  حياة  منط  إتباع 

كما  القلبية  باجللطة  اإلصابة  بعد  املريض  حالة 

حدوث  من  والوقاية  الشفاء  عملية  في  يساعد 

جلطة أخرى ولتحقيق ذلك يجب عليك إتباع اآلتي :

ألن   . حاالً التوقف  فعليك  مدخناً  كنت  إذا    (١

التدخني يضاعف من فرص حدوث جلطة ثانية .

يساعدك  سوف  منتظم  بدني  نشاط  مزاولة    (٢

التي  واالكتئاب  التوتر  حاالت  على  التغلب  على 

قد تعاني منها . وقد يساعدك أيضا على خفض 

املرتفعة  الدم  وضغط  الكوليسترول  مستويات 

وإنقاص وزنك .

٣) إن إتباعك لنظام غذائي صحي سيساعدك على 

التحكم في وزنك وكذلك خفض مستويات 

الكوليسترول والضغط في الدم .

- املمارسة الزوجية :

عادة مايعود األشخاص الذين تعافوا من اجللطة 

القلبية إلى ممارسة حياتهم الزوجية بشكل 

طبيعي . 

التتردد في استشارة طبيبك بخصوص هذا األمر .




