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  از مغزهایی مثل گردو، فندق و بادام که

دارای چربی مفید هستند به مقدار مناسب 

 کنید.مصرف 

  فیبر غذایی موجب کاهش کلسترول بد

خون، کمک به هضم غذا، ایجاد سیری و 

در نتیجه جلوگیری از پرخوری و تنظیم قند 

نان های سبوس دار،  خون می شود؛

غالت، حبوبات؛ میوه ها و سبزی ها 

 سرشار از فیبر، امالح و ویتامین ها هستند.

 

  مصرف زیاد نمک موجب ورم کردن پاها

رفتن فشار خون می شود.به همین و باال 

دلیل مبتالیان به پرفشاری خون و نارسایی 

نمک و مواد غذایی شور مثل  نباید قلبی

انواع خیارشور، ماهی دودی، آجیل شور، 

 بیسکویت های نمکی و... مصرف کنند.

 

  بار از گوشت  2تا  1حتما در طول هفته

ماهی استفاده کنید. ماهی را کبابی یا با 

یا به صورت بخار یار کم روغن بس

 بپزید.پز،

  به برچسب مواد غذایی که از بازار میخرید

و موادی را که در ترکیب آنها  توجه کنید

شکر قندهای ساده یا نمک و چربی زیاد به 

 کار رفته خریداری نکنید.
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عروقی خود -برای کاهش مشکالت قلبی

مدنظر قرار توصیه های تغذیه ای زیر را 

 دهید:
  به نوع روغن مصرفی خود توجه

برای سرخ کردن غذاها حتما از کنید.

 روغن مخصوص سرخ کردن استفاده کنید.

  از مصرف روغن های حیوانی و روغن

نباتی جامد تا حد امکان پرهیز 

گرم  10کنید.درصورت مصرف حداکثر 

 در روز باشد.

  ،تا حد امکان غذاها را به صورت آب پز

 ز و کبابی مصرف کنید.بخارپ

  ،مصرف غذاهای سرخ شده، سوسیس

کالباس، خامه، سس ها، مغز و دل و قلوه، 

کله پاچه را در برنامه غذایی خود به 

 حداقل برسانید.

  پوست مرغ و چربی های قابل مشاهده

گوشت و مرغ را قبل از پختن جدا کنید. 

را  مرغ و ماهیگوشت های کم چرب مثل 

 استفاده کنید.به جای گوشت قرمز 

  پنیرهای کم نمکاز لبنیات کم چرب و 

 مصرف کنید.

  میوه ها، سبزی ها، استفاده از انواع

 حبوبات، سیر و پیاز، زرد چوبه و سماق

 به کاهش کلسترول بد خون کمک می کند.
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 بیماری قلبی عروقی

بیماری قلبی عروقی یکی از دالیل اصلی مرگ و میر 
در دنیا و نیز در کشور ما است.امروزه مردم نسبت به 
گذشته بیشتر غذاهای پرکالری مصرف می کنند و از 
طرفی تحرک کمتری دارند.بنابراین یکی از مهمترین 
مداخالت به منظور پیشگیری و کنترل این بیماری ها 

 است. اصالح رژیم غذایی

 
 عروقی:-عوامل موثر در بروز بیماری قلبی

 . بیماری مرض قند7     .فشار خون باال1
 . کم تحرکی8. استعمال دخانیات         2
 . چربی باالی خون9. رژیم غذایی نا مناسب    3
 . چاقی )به ویژه چاقی شکمی(   4
 . مسائل ژنتیکی5
 . استرس و فشار های روانی6

 

 اهداف رژیم درمانی:
هدف اصلي از رژیم درماني در بیماران قلبی عروقی، 

استفاده از موادغذایي به صورت متعادل و متنوع برای 

پیشگیری و یا کاهش مشکالت قلبی عروقی است. اصوالً 

رژیم غذایي كه توسط كارشناسان تغذیه براي افراد بیمار 

  :زیر استتهیه مي شود داراي اهداف 

 حد طبیعي حفظ سطح چربي هاي خون در  -

 به دست آوردن و حفظ وزن مناسب -

 تأمین انرژي موردنیاز بدن جهت انجام فعالیت هاي الزم  - 

 کنترل فشار خون باال - 

جلوگیري از بروز عوارض و مشكالت ناشي از چربی  -

 خون باال و فشار خون باال
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  مصرف بیش از حد مواد قندی و نشاسته

ای مانند برنج، ماکارونی، شکالت و 

کیک، مربا، عسل و نوشابه ها موجب 

چاقی، باال رفتن چربی خون و فشار خون 

می شود.پس باید از مصرف بیش از اندازه 

 خودداری کنید.

  دلیل نداشتن مصرف سفیده تخم مرغ به

کلسترول محدودیتی ندارد اما نباید زرده 

بار در هفته مصرف  2تخم مرغ بیش از 

 شود.

  در مصرف مواد کافئین دار و فلفل تند که

ضربان قلب را افزایش می دهند، زیاده 

لیوان چای  2تا  1مصرف روی نکنید.

توجه کنید که مصرف  رقیق مفید است.

محدود مایعات خود رازیر نظر پزشک 

 کنید.

  افزایش وزن و چاقی موجب باال رفتن

قند خون می چربی خون، فشار خون و 

وزن خود را در محدوده مناسب شود پس 

در صورت لزوم وزن خود را  حفظ کنید.

 د.زیر نظر متخصص تغذیه کم کنی

 بدانید که:

استرس و فشار های روانی موجب بروز بیماری 

ای کنترل و روش ههای قلبی می شود. بنابراین 

 برخورد مناسب با استرس را یاد بگیرید.
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 یعروق یقلب یها یماریب بروز به گاریس نیهمچن

دیکن یخوددار گاریس مصرف از. کندیم کمک  

 

 ورزش:

 قند داشتن نگه پایین در ، ورزش و بدنی فعالیت -

.  است بسیار موثر ، چربی خون وکنترل آنخون

با توجه به شرایط جسمی و سن  را ورزش انجام

 را آن کنید سعی و کنید شروع منظم بصورت ،خود

آورید. در عادت یک بصورت  
 

قند هستید، کنترل قند خون  بیماریاگر مبتال به 

ضرورتا توصیه می شود. زیرا باعث کاهش 

عروقی می شودرض بیماری های قلبی عوا  

 
 
 

 
 "با آرزوی سالمتی شما"

 به نام آنکه نامش آرام دلها و ذکرش شفاست

 

 رژیمیراهنمای 

 قلبی بیماران

Dietary guidelines for CHD 

 

 

 

 

 ناعمه حقیقت 

 کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی

 بیمارستان امام خمینی )ره( استهبان

 واحد تغذیه

 

 


