
4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهنامه پیشگیری و ارتقای سالمت گیرندگگدا  منبع: 

 .5935، شهریور ماه  5خگمت و جامعه ،شماره 

مدیدگا   -شهرستا  صومعه سرا:  نشانی تگوین کننگه 

انتظام ، جنب پارک ابریشم ، بیمارستا  امام خمیندی 

 )ره( 

 35911949315شماره تماس : 

 33353759510:شماره تماس واحگ آموزش سالمت 

 http://imamh.gums.ac.irسایت بیمارستا  

 

توصیه هایی جهت تنظیم صحیح رژیم غذایی 

 درکاهش وز  و رسیگ  به وز  متعادل

  ، استفاده از مواد غذایی سرخ شگه

انواع مایونزها ، ته دیگ ، اندواع 

روغن ، نوشدابده هدای گدازدار ، 

شکالت ، شیرینی ، بستنی ، مدربدا و 

 خامه را به حگاقل برسانیگ.

 دقیقه فدعداتدیدت  93با انجام روز ی

ورزشی به ویژه پدیداده روی بدا 

سرعت متوسط کاهش وز  بهتدری 

 داشته باشیگ.

  تیوا  مایدعدات بده  8اتی  0روزانه

 ویژه آب میل کنیگ.

  سعی کنیگ غذای خود را کدامدل

بجویگ و از خورد  سریع غذا جگاً 

 بپرهیزیگ.

    
    

  
  

   دانشگاه علوم پزشکی و خگمات بهگاشتی گیال 
 بیمارستا  امام خمینی )ره( صومعه سرا 

 

 آیا شما چاق هستیگ؟ 

 افراد چاق گروه هگف : 

زیر نظر آموزش سالمت همگانی و بیمار با 

 همکاری کارشناس تغذیه

بیمارستا  امام خمینی )ره( صومعه سرا    

5133شهریور   

سعی کدندیدگ وعدگه 

غذایی اصلی خدود را 

حتما در ساعات مشخص 

 میل کنیگ
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 به نام خدا

 آیا شما چاق هستید؟

 چاقی شکم ، خطرناکترین نوع چاقی

چاقی نه تنها از عوامل خطر آفرین 

عروقی است ،  -بیماری های قلبی

بلکه احتمال بدروز بسدیداری از 

سرطا  ها ، دیابت ، بیماری هدای 

مفاصل ، نازایی ، سنگ کیسه صفرا، 

 نقرس و... را به دنبال دارد. 

تعیین اضافه وز  و چداقدی بدر 

اساس فرمول نمایه تدوده بدگ  

) حاصل تقسیم وز  بدر حسدب 

کیلوگرم بر مجذور قگ بر حسدب 

 متر (

 

 

 

 

خطرناک ترین نوع چاقی تجمدع 

چربی در ناحیه شکم است. اندگازه 

سامتیمتر در  534دور کمر بیش از 

سانتی متر در  88آقایا  و بیش از 

خانم ها پر خطر محسوب می شود. 

بایگ انگازه دور کمر در آقایا  بده 

و در خانم ها به کمتدر  31کمتر از 

 سامنتی متر رسانگه شود. 83از 
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