
 بیماری های قلبی وعروقی , دیالیز

 نقش سیستم قلبی عروقی بدن

هَیرگ ّا ،ّوِ -ضریاى ّا-رگ ّا -قلة

تا یکذیگر سیستن قلثی عرٍقی تدذى ر       

 تطکیل هی دٌّذ .

کار  یي سیستن ،زًذُ ًدگدِ د ضدتدي ٍ         

سالهتی  ًساى هی تاضذ  یي سدیدسدتدن     

تضویي هیکٌذ کِ جریاى خَى  ز قلة تِ 

ضص ّا عثَر کردُ ٍ تِ سایر  ًذ م ّدا   

 تذى هی رسذ تا تِ  ى ّا  کسیصى ترسذ

تیوار  ّا  قلثی ٍ عرٍقی هی تدَ ًدذ      

هَجة تَقف ضذى پوپاش خدَى تدَسد       

قلة ضَد ٍ جلَ گیر   ز کار کرد صحیح 

دریچِ ّایِ قلة یا هدحدذٍد ضدذى یدا         

سخت ضذى کارکرد ضریاى  ر  تِ دًثدا   

 . د ضتِ تاضذ

 چرا بیمارانی که دیالیز می شوند ،با 

امراض قلبی بیشتر در خطر هستندند  

   

هثتال تَدى تِ تیوار  ّا  کلیَ  هدسهدي     

عرٍقی ر  —هی تَ ًذ خطر تیوار  ّا  قلثی

 تِ ّور ُ د ضتِ تاضذ.

تَصیِ هیطَد ّر چٌذ ٍقدت یدکدثدار تدِ          

پسضک هر جعِ کٌیذ یکی  ز دالیل  فس یدص  

خطر ،دیاتت ٍ فطار خَى تاال هی تاضدذ در    

تیوار  کِ درهاى ًطَد ٍکٌتر  ًطذُ تاقی 

تواًذ ،تاعج تخریة رگ ّا  خدًَدی هدی      

ضَدٍ ّور ُ تا  ى تاعج تیودار  کدلدیدَ        

 دیاتت ٍ فطار خَى فرض هی ضَد  

 

دیگر هطکالت ر یج هرتث  تِ تیوار  ّایدِ  

هسهي کلیَ  کِ هٌجر تِ تدیدودار  ّدا        

قلثی ٍ عرٍقی هی ضًَذ کن خًَی یا  ًودی  

 هی تاضذ.

علت بیماری هایه قلبی و عنروقنی   

 چیست:

رایج ترین عوامل ضامل رژیم غذاایذن  ذا        

-استعمال سذگذرذار      —چاقن مفرط—مناسب

 استرس و سبک ز ذگن بن تحرک است.  

توصیه هایه کاهش پیشرفت بیمناری  

 هایه قلبی عروقی شامل:

مصرف غاا ها و د بال کذرد  رژیذم کذم        

 سذیم  

 کاهص وز   

 ترک سگرار

 ورزش کرد  و کنترل استرس من باضذ



بایذ به طور منظم عالیم بگمذار  قذیذبذن و         

 عروقن را کنترل کنذ .

ضامل ا ذازه گگر  سطح فطار خو  و  مو ه 

 گگر  برا   برسن کم خو ن من باضذ 

در صورت  گاز مصرف دارو ها  کذاهذص     

 فطار خو  و کیسترول باال من باضذ .

 

در صورت دیابت قنذ خو  تا  را مذرتذب       

چک کنگذ ، زیرا قنذ خو  در حفذاتذت از     

سگستم قیبن عروقن کیگه ها بسگار اهذمذگذت      

 دارد.  

 

و از ا جاین کذه غذاا هذایذن کذه روزا ذه               

مصرف من ضود و تاثگر مستقگمن بر سگستذم  

قیبن عروقن دارد بایذ با متخصص تغایه در 

 .ارتباط باضنذ 
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 تیوارستاى غذیر سیاّکل

 

 تیواریْا  قلثی  
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