
 رابطً بیه استرس َ بیماری ٌای قلبی

 

ساثطَ ثیي اعتشط ، ثیوبسیِبی للجی ّ هشگ ًبگِبًی اص لذین الیبم ؽٌبختَ ؽذٍ اعت ّ ًؾبى دادٍ اًذ کَ ّفْس 

حوالت للجی ّهشگِبی آًی ثَ دًجبل اعتشط ؽذیذ ًبؽی اص ثالیبی طجیؼی هبًٌذ طْفبى ُبی عِوگیي ، صلضلَ ، 

ؾخـ افضایؼ هی یبثذ . ثیوبسی ُبی ػشّق کشًّش ًیض دس افشادی کَ دچبس اعتشط هضهي عًْبهی ّ غیشٍ ثَ طْس ه

ُغتٌذ ثیؾتش دیذٍ هی ؽْد ، ثَ خقْؿ دس جشیبى اعتشط ُبی ؽغلی ّالتقبدی کَ اص پیؾشفت آى هی تْاى 

ات صًذگی جلْگیشی کشد. ثیؾتش اّلبت خْد فشد هغئْل ایجبد ایي اعتشط اعت هبًٌذ هقشف عیگبس یب عبیش تغییش

ؽذیذ ، حبلت تِبجوی ، سلبثت ُبی   هثل ػقجبًیت ، دؽوٌی اؽتجبٍ آهیض یب هشثْط ثَ هؾخقَ ُبی خطشًبک

 ًبهٌبعت کَ ػْاهل خطشًبکی ثشای حولَ للجی ، هغضی ّ ػْاسك ػشّق کشًّشی اعت .

 

اًغبًی پیؾٌِبد افْال اعتشط چیغت ّ چشا هشدم دسثبسٍ آى دچبس اثِبم ُغتٌذ. چٌذیي افطالح ثشای اعتشط 

ؽذٍ اعت . ًخغت ایي کَ اعتشط کلوَ ای اعت کَ دس صًذگی سّصهشٍ ، ثشای فذُب هغبلَ اختقبفی ثَ کبس 

هی سّد . ّلتی ؽخقی ثب ػقجبًیت ، ًبکبهی ،ثذ حبلی ،افغشدگی ، فؾبس کبس صیبد ّ هغئْلیت ُبی صیبد ّ 

ثؼذ ّعیؼی داؽتَ ش حبل اعتشط هوکي اعت هتفبّت هْاجَ هی ؽْد ، خْد سا دچبس اعتشط کشدٍ اعت . ثَ ُ

 ثبؽذ کَ ثشای همبثلَ ثب آى چٌذ ساٍ دس پیؼ اعت :

 

 کمک تضمیىی  ●

ثَ فْست هقشف الکل ، داسُّب ) ثب ًغخَ یب ثذّى ًغخَ ( ، کؾیذى عیگبس ، خْسدى غزاُب ، هغبیل جٌغی یب ُش 

ی همبثلَ ای دس کْتبٍ هذت کبس هی کٌذ ّلی دس چیض دیگشی کَ ػالین اعتشط سا هْلتب ثِجْد ثخؾذ ، ایي اعتشاتژ

 دساص هذت خطشًبک ثْدٍ ّ هی تْاًذ ًبهطجْع ّ صیبى ثبس ثبؽذ .

 

 کىترل استرس   ●

هقشف سژین غزایی ، توشیٌبت ثذًی ، هشالجت پضؽکی ، پظ خْساًذ صیغتی ، یب عبیش توشیٌبت آساهؼ ثخؼ ّ 

ّل هشجغ اعت ّلی ٌُْص سّی هغبئل فشد تْجَ دادٍ هی ؽلی ػضالًی ّ غیشٍ کَ ایي سّػ ًغجت ثَ طشیمَ ا

 ؽْد .

 

 راي بٍیىً   ●

اص ثیي ثشدى اعتشط کَ ثَ عشػت ّ ثَ طْس طجیؼی اًجبم ؽْد ، ثَ طْسی کَ ثب تغییش یب افالح هْاسد ػلتی ُوشاٍ 

م ایي سّػ ثبؽذ کَ ایي ثِتشیي سّػ اعت کَ ثب هغبئل صًذگی هی تْاى همبثلَ کشد ّلی اغلت هشدم اص اًجب

ؽذٍ اعت . ثَ طْس ػبجضًذ ، صیشا ًوی داًٌذ یب دسعت دسک ًوی کٌٌذ کَ چَ ػللی ثبػث اعتشط دس صًذگی آًِب 

کلی ، اعتشط لغوتی اص صًذگی فشد اعت ّلی اگش کٌتشل ًؾْد هی تْاًذ هٌجش ثَ اضطشاة ، اختالل سّاًی ّ 

 دسد عیٌَ ّ آسیتوی للجی گشدد . حتی هؾکالت فیضیکی هثل ثیوبسی للجی ، افضایؼ فؾبس خْى ،

 

 ٌستً مشکل استرس کدام است ؟ ■

ُیجبًبت ، ػقجبًیت ، افغشدگی ، تشط ، اضطشاة ، ػجض ّ دسهبًذگی ، هٌفی ثْدى ، تٌِبیی ، دؽوٌی ّ تٌفش ّ 

 ثذحبلی لغوتی اص اعتشط ُبی ُیجبًی اعت کَ هی تْاًذ للت سا ضؼیف عبصد . 

 

 ثشخی ایذٍ ُب هْجت کبُؼ اعتشط ّ دس ًتیجَ کبُؼ خطش ثیوبسی للجی هی ؽْد :  ■

 

 ثبیذ ؽکبیت اص هْاسد هشثْط ثَ اؽیب ، افشاد ّ یب ّلبیؼی کَ ؽوب کٌتشل سّی آًِب ًذاسیذ هتْلف عبصیذ .   ●

 

احغبط تٌِبیی ّ خْد سا دس ثشخی فؼبلیتِبی هثجت اجتوبػی دسگیش عبصیذ . ایي هْضْع ثبػث کبُؼ ؽذیذ    ●

 جذایی ؽوب اص اجتوبع هی ؽْد .

 

ػول کشدى ثَ ثخؾؼ ثِتش اص دؽوٌی ، اًتمبد ّ سؽک ّحغذ اعت . اگش کغی کبسی سا اًجبم داد کَ آى سا    ●

 دّعت ًذاؽتی ، ثجخؼ . دس ایي فْست لحظَ ای احغبط ثِجْد هی ؽْد .

 

 اگش هوکي اعت ُش سّص ّسصػ کي .   ●

 

هؼ ثخؼ ّ ؽلی ػضالًی سا یبد ثگیش ّ ػول کي هثل تٌفظ ػویك یب یْگب یب ثشخی اؽکبل تکٌیک ُبی آسا   ●

 هشالجت اص خْد سا .

 

لجل اص ایي کَ ثَ سختخْاة ثشّی ، تقْسات ثؼضی اؽیب سا دس ًظش ثگیش هثل خْؽحب لی ُبی صًذگی سا ّ ایي ػبهل   ●

 یذ ّ عْدهٌذ المب ؽْکوک هی کٌذ تب دس هْلغ اعتشاحت دس ضویش ؽوب ثشخی هْاسد هف

 



  

 اص ُش چیضی کَ ُش سّص داسی ؽبکش ثبػ .  ●

 

دس خبسج اص هٌضل ّ دس هحیطی آسام ّ ثب طجیؼتی جزاة لذهی ثضى . ایي ػول ثبػث هی ؽْد ّلتی ثش هی گشدی    ●

 ، دس چبسچْة رٌُی خْد احغبط ثِجْدی کٌی .

 

ًی ، ثبػث اضبفَ ؽذى اعتشط اص ُش ساُی هی هطوئي ثبػ کَ ثَ لذس کبفی خْاثیذٍ ای . خغتگی طْال   ●

 ؽْد .

 

دسثبسٍ ًبساحتی ُب ّ اعتشط خْد ثب دّعتبى ّ افشاد خبًْادٍ یب عبیش افشاد لبثل اطویٌبى فحجت کي ّ اص آى ُب    ●

 ثشای حوبیت اص خْد کوک ثگیش .

 

 یجب فکش کي .دلیمَ عبکت ثٌؾیي ، ًفظ ػویك ثکؼ ّ دسثبسٍ هٌظشٍ ای آسام ّ ص 51ُش سّص    ●

 

 تْ هی تْاًی چیضُب سا ػْك کٌی ، ّلی تْ ًوی تْاًی توبم هغبئل صًذگی سا حل کٌی .یبد ثگیش کَ لجْل کٌی    ●

 

 ثؾوبس . 51تب  5ّلتی کَ ػقجبًی ُغتی یب احغبط ًبساحتی هی کٌی ، لجل اص جْاة دادى ثَ عْال اص    ●

 

گبس ، داسّ ، کبفئیي ، هؾشّثبت الکلی یب خْسدى صیبد اجتٌبة ّلتی ثب اعتشط هْاجَ هی ؽْی ، اص کؾیذى عی   ●

 کي ، صیشا ایي هْاسد ّضغ سا ثذتش هی کٌذ .

 

 ُویؾَ ثَ هْلؼیت ُبی خْة ًگبٍ کي ًَ ثذ .   ●

 

هشتت ػالٍّ ثش ّسصػ ثؼضی کبسُب کَ تْسا خْؽحبل هی کٌذ اًجبم ثذٍ ، ثب دکتش خْد دس هْسد فؼبلیت ُبی خْد    ●

 .هؾْست کي 

 

فْست ساٍ عؼی کي اص چیضُبیی کَ هوکي اعت تْسا ًبساحت کٌذ ، پشُیض کٌی ، هثال تشافیک عٌگیي کَ دس ایي    ●

 خْد سا ػْك کي یب ثشگؾت کي .

 

 ثَ هشدم صیبد لْل هذٍ ، عؼی کي ثشای اًجبم کبسُبیت ّلت کبفی داؽتَ ثبؽی .   ●

 

 ثَ گشُّی اص دّعتبى کَ هی ؽٌبعی ثپیًْذ .   ●

 

 اهیذ اعت کَ ایي دعتْسات ثَ ؽوب کوک کٌذ دس آیٌذٍ کوتش اعتشط داؽتَ ثبؽیذ .   ●
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