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رژيم غذايي در بيماران قلبي عروقي   

نيز  وي خون ئز اهميت است، لذا جهت كنترل و اصالح چربيهاميزان چربي نمك و قند مصرفي بسيار حاكنترل 
  فشار خون رعايت نكات زير ضروري است:

بنيات لني ، هاي حيواه استفاده از چربيهاي جامد يا اشباع مثل روغن جامد، روغن نارگيل ، روغنهاي و كر
 ،مرغ ت مرغ و قسمت هاي چرب گوشت وپرچرب ، كله پاچه ، دل و جگر ، سيراب و شيردان ، مغز ، پوس

ي كه ك هايغذاهاي چرب و غوطه ور در روغن مثل سرخ كردني ها ، سس هاي چرب مثل مايونز ، شيريني و كي
 ا گرفتگييشدن  ي تواند باعث تنگبتدريج م باشد.خامه و روغن زيادي در تهيه آنها بكار رفته است ممنوع مي

  شود. باشد. افزايش چربي يا كلسترول بد خون (LDL) عروق ، سكته قلبي يا سكته مغزي 

ده استفايد ربي مفجهت افزايش چ وغن  كانوال در حد يك تا دو قاشق در رژيم غذايياز روغن زيتون و رمي توان 
  نمود.

به كاهش  اقمزردچوبه و س سبزيها ، حبوبات ، سير ، پياز ، وانواع ميوه ها مانند  رژيم با فيبر فراوان استفاده از
  كند.مي كلسترول بد خون كمك 

م قند تنظي فيبرها موجب كاهش كلسترول بد خون ، كمك به هضم غذا ، ايجاد سيري ، جلوگيري از پرخوري و
يتامين مالح و و، ا فيبر زبزيها سرشار اخون مي شوند. نانهاي سبوس دار ، غالت ، حبوبات ، سويا ، ميوه ها و س

  ها هستند.

 ،قلب بر  وارده و افزايش فشار خون مي شود. باال رفتن فشارخون ، فشارمصرف زياد نمك موجب ورم كردن پاها 
ه مبتال ب وخوني فشار انرگها و اعضاي بدن را افزايش مي دهد به همين دليل بيمارمغز ، كليه ها ، چشم ها ، 

ست جهت از بهتر افراد مبتال به بيماري قلبي ني در روز مي باشند و نمكحداقل نارسايي قلبي مجاز به مصرف 
  نمايند. كاهش بار قلب از رژيم غذايي كم نمك استفاده

زياد  نييريچون ش مصرف قند و شكر ، عسل ، خرما و تمام موادغذايي شيرين و نشاسته اي بايد كنترل شود.
  ود.موجب چاقي ، افزايش تري گليسيريد خون ، افزايش قند خون و بيماري ديابت يا مرض قند مي ش

  گرم (يك قوطي كبريت) در روز مجاز است.30 مصرف شير و ماست كم چرب ، دو تا سه ليوان و مصرف پنير
رغ نبايد بيشتر از دو وعده در مصرف سفيده تخم مرغ بدليل نداشتن كلسترول محدوديتي ندارد ولي زرده تخم م
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هفنه مصرف شود. توجه داشته باشيد كه در رژيم غذايي خود بيشتر از مرغ و ماهي بصورت پخته يا كبابي 
بار و هر وعده حدود صدگرم  3تا2استفاده كنيد و جهت جلوگيري از كم خوني فقر آهن سعي كنيد در هفته 

  ده كنيد.استفا گوشت قرمز بدون چربي (ترجيحا گوساله)

 ،بادام هندي  دام ،مصرف دانه سويا ، كنجد ، سبوس گندم ، دانه آفتاب گردان ، نخود ، لوبيا سفيد ، عدس ، با
كمك  C مينويتاو  به تامين آهن بدن ، برگه زردآلو، توتها، گوجه فرنگي و فلفل دلمه ايمثل مركبات  فندق و 
  مي كند.

لب را ربان قمثل قهوه ، شكالت و چاي غليظ كه مي توانند تعداد ضدر مصرف فلفل تند و مواد كافئين دار 
  افزايش دهند، زياده روي نفرماييد.

  در صورت نداشتن حساسيت شخصي ، مصرف ادويه و ترشي ها در حد معمول بالمانع است.

  د.ه كنياستفاده زياد و دائمي از انواع نوشابه ها بسيار مضر است ، دوغ كم نمك را جايگزين نوشاب

ده زن ايواگر وزن شما بيش از حد ايده آل است ، سعي كنيد با كاهش وزن تحت نظر يك متخصص تغذيه به 
  آل خود برسيد.
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