
هـاي داراي فیبـر نظیـر سـیب ، مرکبـات ، تـوت       میوه 
 .کاهش کلسترول خون مفید می باشد فرنگی در

ات کـم چـرب   یـ از لبن : فراورده هاي لبنی مصرف -5 
ر، یسرشی همچون کره، یمصرف فرآورده ها .د یاستفاده کن

ر و یمصرف شـ . دییی خود حذف نمایست غذایخامه را از ل
ر کم نمـک  یوان و مصرف پنیم چرب ، دو تا سه لماست ک
 .در روز مجاز است) ت یک قوطی کبری( گرم  30به مقدار 

تی نـدارد امـا   یمحـدود :  ده تخم مـرغ یمصرف سف -6
ـ یـ ل کلسترول باال نبایزرده بدل عـدد در هفتـه   2ش از ید ب

  .مصرف گردد

-مـرغ (دیحتی االمکان از گوشت هاي سـف  :گوشت ها-7 
د از نوع کم نمک یز بایر مصرفی نیپن.دییمااستفاده ن)ماهی

  .وکم چرب باشد

ل رسـوب در  یـ بـه دل (مصرف روغن جامـد   : روغن ها -8
ل یـ بـه دل (اهی یـ هاي چـرب وکـره گ   ،سس) انیواره شرید

ن یبهتـر . دا ممنـوع مـی باشـد   یاک) دهاي چرب ترانسیاس
تـون و  یا، افتـابگردان، ز ین گروه سـو یروغن مصرفی براي ا

  .د کانوال می باش

به منظور بهبود وضعیت قلبی و کاهش وزن :  ورزش -9
                          یی متعادل ، داشتن برنامه ورزشی غذ اعالوه بر برنامه 
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  :  تعریف مقدمه و 

بـه صـورت مشـکالتی از    )عروق کرونـر (قلبی  عروق بیماري
بـروز  ) یحملـه قلبـ  (قبیـل دردهـاي آنژینـی و انفـارکتوس     

شود، تشـکیل   آنچه که سبب بروز بیماري قلبی می. کند می
ها در الیه داخلی دیـواره   هاي چربی یا پالك تدریجی رسوب

ها سبب محدودکردن عبـور   این رسوب. باشد ها می سرخرگ
شوند که این پدیـده را تصـلب شـرایین یـا سـخت       خون می
 .نامند می) آترواسکلروز(ها  شدن رگ

، اما این تـا    هیچ عالمت واضحی وجود ندارد در این بیماري 
ها آنقدر جدي شود کـه   است که آسیب به سرخرگ هنگامی

. جریان خون به قلب محدود شـده و سـبب بـروز درد شـود    
جـر  رسان به قلب، من مسدود شدن کامل یک سرخرگ خون

هاي متـداول   روش. شود به حمله قلبی ناگهانی و کشنده می
جهت پیشگیري از تصلب شرایین شامل کاهش فشـارخون،  

چربی، کـاهش وزن اضـافی و تـرك     دریافت رژیم غذایی کم
به برخی افراد نیز جهت کـاهش کلسـترول   . باشد سیگار می

  .شود خون، دارو داده می

قیمی میـان رژیـم   تحقیقات نشان می دهند که ارتباط مست
غذایی و بیماري قلبی وجـود دارد و بـا دریافـت یـک رژیـم      
غذایی سالم می توان سالمتی قلب و دستگاه گردش خون را 

  1                 .     حفظ کرد

توصیه هایی در مـورد رژیـم غـذایی    
  : عروقی -قلبی بیماران 

 مختلف،  بر اساس مطالعات :طبیعی دن به وزنیرس -1
ش از یب) ه شکمیبخصوص در ناح(اد داراي چربی اضافهافر
ش وزن منجر یافزا.شوند یماري قلبی دچار میگران به بید

ش کلسترول و باال رفتن فشـار  یبه باال رفتن بار قلب ، افزا
. خواهـد شـد   )چربی مفیـد خـون   ( HDLخون و کاهش 

  .ش می دهدیز افزایابت را نیچاقی خطر بروز د

بـا در نظـر    :ر و غالت کامـل مصرف نان سبوس دا -2
 فردو طبق نظر متخصص تغذیـه ،   ازیالري مورد نگرفتن ک

و غالت ) بربري ، سنگک، نان جو(از انواع نان سبوس دار 
د و از مصــرف یــاســتفاده کن) ا،نخودیــعــدس ،لوب(کامــل 

ز یپره يت هاي چرب و نان خامه ایسکویپس، پفک، بیچ
  .دیکن

برگ  داراي جاتیزمصرف انواع سب :سبزي ها مصرف -3
را )جیانواع کلم ها، کاهو، فلفل دلمـه اي، هـو  (ره یسبز و ت

  .دیدر برنامه روزانه خود بگنجان

  میوه جات، بخصوص مصرف روزانه  :وه هایم مصرف -4
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  رژیم غذایی در بیماران قلبی

 

  
  

   )پرستار بخش داخلی (نازي رضایی:  تهیه
  واحد آموزش پرستاري 

  )آموزش بیمار(
مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی قلب 

  و عروق شهید مدنی تبریز
 1392 زمستان 

 

 

  .مفید می باشد) دقیقه در روز  30(منظم 

   

ش فشـار  یه نمـک موجـب افـزا   یـ مصرف بی رو : نمک -10
ه ها و تمام اعضاي یرفتن فشار وارده بر قلب ، کل خون و باال

  .بدن خواهد شد

ن و یریمصرف قند و شکر ،عسل، خرما و تمام مواد شـ  -11 
ش ید کنترل شود چرا که موجب چاقی و افزاینشاسته اي با

  .ابت خواهد شدیماري دید خون و بیسریتري گل

 ن داریه جات تند مثل فلفل تند، مواد کافئیمصرف ادو -12
ظ می تواننـد تعـداد ضـربان    یمثل قهوه و شکالت و چاي غل

  .ت کردید اعتدال را رعاین بایش دهند ، بنابرایقلب را افزا

پـز و   ی به صـورت آب یبهتر است روش پخت مواد غذا -13
 .کبابی باشد

ار مضـر  یمی از انواع نوشـابه هـا بسـ   ئاد و دایاستفاده ز -14
  . دیها کنن نوشابه یگزیاست ، دوغ کم نمک را جا
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به سیگاري ها توصیه می شـود کـه بـه تـرك      :توجه  

سیگار مبادرت ورزند ، زیرا نیکوتین سبب افزایش ضـربان  
ش فشـارخون و افـزایش نیـاز بافـت قلـب بـه       قلب ، افزای

بـا مصـرف سـیگار ، توانـایی خـون در      . اکسیژن می شود
عوامـل سـرطان زاي دود   . حمل اکسیژن کاهش می یابد 

استراحت .سیگار به دیواره ي سرخرگها آسیب می رساند 
. الزم اسـت  اسـترس  جهت کاهش و شل کردن عضالت ،

 از جملـه (س از طریق افزایش هورمون هاي استر استرس
  . سبب تولید و افزایش کلسترول می شود) آدرنالین 

  

  

  :منابع 

. بشري. داخلی و جراحیپرستاري . برونروسودارث-١
1390 

2-http://www.irteb.com 
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