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 9.مهرماه  6مجله ارتقاء سالمت. شماره منبع: 

میدان انتظام ، جنب —شهرستان صومعه سرانشانی تدوین کننده : 

 پارک ابریشم ، بیمارستان امام خمینی )ره( 

 1030034310شماره تماس : 

 http://www.gums.ac.ir/imamhسایت بیمارستان:

 تنظیم ترکیب غذای مصرفی برای بیماران قلبی  :

 انواع گوناگونی از میو ه ها و سبزیجات استفاده کنید.-0

 غالت سبوس دار،نخودولوبیا  مصرف کنید. -4

محصوالت لبنی کم چرب یا بدون چربی ،ماهی و گوشت  -3

 مرغ بدون پوست مصرف کنید.

مصرف نوشیدنی های قندی وشیرینی جات را حذف کنید  -0

 چرا که کا لری زیادی دارند.

 برای سالمت  هرگز الکل مصرف نکنید. -5

مصرف اصلی ترین ویتامین های آنتی    اکسیدان  شاامال  -6

که در روغن های گیاهی،سبوس ،گندم و آجایال  ویتامین ای

ث در فلفل سبز و قرمز ،کلم باروکالای  یافت می شود.ویتامین 

 ،اسفناج ،گوجه فرنگی ،سیب زمینی و مرکبات وجود دارد.

 

 

   
   
   

     
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن      

  بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا             

 بیماران قلبی چه غذاهایی نباید مصرف کنند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیماران مبتال به بیماری های قلبیگروه هدف :

زیر نظر واحد آموزش سالمت  با همکاری کارشناس 

 تغذیه بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا

 0391خرداد 

 

پیشگیری از مشکالت قالابای باا 

داشتن فعالیت ، تحرک، نکشیادن 

 سیگار،وتغذیه مناسب
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 به نام خدا

 بیماری عروق کرونر قلب چیست؟

در اثر جریان خون ناکافی  CHDبیماری عروق کرونر قلب یا   

عروق کرونر که رگ های تغذیه کننده عضله قلب می باشد ایجاد 

و اسکلروز علت اصلی کاهش جریان خون کرونر ترآ.می شود

 است.

 

 مجاز به مصرف مواد غذایی زیر CHDافراد مبتال به 

 نمی باشند : 

زبان ، قسمتهای چرب انواع  مغز ،جگر ،دل ،کله و پاچه ،

گوشت قرمز، گوشت دنده ،گوشت چرخ کرده پرچرب، 

سوسیس، کالباس، ماهی کنسرو شده در روغن، گوشت غاز 

%   4و مرغابی، خاویار، شیر و ماست پر چربی)بیش از 

% چربی، پنیر خامه ای، 0چربی( پنیر محلی تهیه شده از شیر

پنیرهای چرب، بستنی ، زرده تخم مرغ، سس های حاوی 

روغن های حاوی چربی های   زرده تخم مرغ و کرم دار،

مارگارین( بیسکوئیت و  اشباع شده )از قبیل نارگیل و

شیرینی جات خامه دار، کیک، شکالت، چیبس و غذاهای 

 .سرخ شده

 ( CHFنارسایی احتقانی قلب )

شرایطی است که در آن قلب قادر به پمپ خون کافی به  

سمت راست قلب منجر به   CHFسایر اعضای بدن نیست. 

ادم در دستها و پاها و خستگی می شود و نارسایی قلب 

سمت چپ بر ریه ها تأثیر گذاشته و باعث ادم ریوی و 

 .مشکالت تنفسی می شود

بیمار گرامی شما در صورت ابتال به نارسایی احتقانی قلب 

 .مجاز به خوردن مواد غذایی زیر نمی باشد

نمک طعام، ادویه های نمک دار، سس های  حاوی نمک، 

رب گوجه فرنگی ، سس انواع سس های آماده ، سس و 

سویا ،خیارشور ،انواع شور، خردل، زیتون پرورده، 

گوشتهای کنسرو شده و نمک سود، سوسیس و کالباس، 

آبگوشت، عصاره آماده گوشت، سس های تهیه شده با 

ماهی دودی، ساردین، ماهی کنسرو شده، چیبس، ذرت و 

یا سیب زمینیو ذرت بوداده که در تهیه آن از نمک و روغن 

پنیر به جز پنیرهای کم نمک ،کم چرب  استفاده شده است،

 .کنسروهاو انواع 


