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مصرف اصلی ترین ویتامین هاا  نتاتای     -6

کا  ر   ونان  اکسیدان  شامل ویتامین ا 

ها  گیاهی،سبوس ،گندم و نجیل یافت مای 

ث ر  فلفل سبز و قرمز ،کالا   شور.ویتامین 

بروکلی ،اسفناج ،گوج  فرتگی ،سیب زمینی و 

 مرکبات وجور را ر.

  

 

 

 

 

 

 

 

چیو ، کر  اچ.پارساتاا   ;   هینکل،  جاتیس المنبع: 

راخلی وجراحی بروتر و سورا ث قلب و عروق، ترجما   

مالحت تیک  وان،حلیم   امینی، سید  مسل  مادادو ، 

 .3131ژال  محمد علیدا.  تدران:تشرجامع  تگر ،,

مایادان  -شدرستان صومع  سراتشاتی تدوین کننده : 

اتتظام ، جنب پا ک ابریش  ، بیما ستان امام خمینای 

 ) ه( 

 33111141313شما ه تماس : 

 33303701310: شما ه تماس واحد نموزش سالمت 

 http://imamh.gums.ac.ir:سایت بیما ستان

    

   

 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن     

  بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا 
 P -PH-041کد پمفلت:

 تغذی  ر  بیما ان قلبی

 

 

 

 

 

 مدرجویان  قلبی    گروه هدف:  

زیر تظرواحد نموزش سالمت همگاتی و بیما  با 

همکا   کا شناس تغذی  بیما ستان امام  خمینی ) ه( 

 صومع  سرا

 3133نذ  

 

پیشگیر  از مشکالت قلبی با راشتن فعالیت 

 ، تحرک، تکشیدن سیگا ،وتغذی  مناسب



1 2 
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 ب  تام خدا

 تغذی  ر  بیما ان قلبی

چاقی واضاف  وزن با بیما   قلبی ا تباط را ر. 

شیوع این مشکل ر  افرار جوان رچا  اضاافا  

ر صاد  03وزن رو برابر ور  افرار مسن وچاق 

 . بیشتر ازافرار را ا  وزن طبیعی است  

 

  ژی  نذایی مناسب بیما ان قلبی :

  عایت الگو  سا ل  تغذی  -3

محدورکررن  ر  مصرف موار محرک مااتاناد -4

 چا  پر تگ یا کدن  رم،قدوه،تسکاف  وشکالت.

 پرهیز از الکل   -1

پارهایاز کاررن از ونان هاا  اشابااع   -1

)ماتند  ونن تباتی،جامد، حایاواتای(وناذاهاا  

پرکلسترول  ماتند کل  پاچ ،مغز،جگار،رل قالاوه  

 وز ره تخ  مرغ...    

 تنظی  ترکیب نذا  مصرفی :  

اتواع گوتاگوتی از میو ه ها و سبزیجات استفاره -3

 کنید.

 نالت سبوس را ،تخورولوبیا  مصرف کنید. -4

محصوالت لبنی ک  چرب یا بدون چربی  -1

 ،ماهی و گوشت مرغ بدون پوست مصرف کنید.

مصرف توشیدتی ها  قند  وشیرینی جات  ا  -1

 حذف کنید چرا ک  کا لر  زیار  را تد.

 برا  سالمت  هرگز الکل مصرف تکنید. -0

 


