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 غذاهاي مجاز براي بيماران قلبي 

 پس از ترخيص از بيمارستان

 نمك

از مصرف غذاهاي شور و پرنمك پرهيز شود زيرا             

نمك باعث افزايش فشار خون شده و اين امر باعث           

 .بروز حمله قلبي و سكته مغزي مي شود

 

 چربي

از مصرف غذاهاي چرب و پركلسترول مانند سرخ           

بپرهيزيد زيرا  ......  هاو  شيريني  خامه،    كره،    ها،  كردني

چربي منجر به افزايش فشار به قلب و خستگي              

ضمن   در.  زودرس آن و كندي عملكرد قلب مي شود        

انباشته شدن چربي در ديواره عروق قلب باعث تنگي         

مجراي عروق و به دنبال آن كاهش خون رساني به            

 .قلب و ساير اندام ها مي شود

 

 ميوه و سبزيجات 

وجود .  ميوه و سبزيجات براي بدن ضروري مي باشند       

اين مواد براي سالمتي و شادابي بدن الزم است البته          

بايد توجه داشته باشيد كه به بيماري هاي ديگر نظير          

 .ديابت و اختالل انعقاد خون مبتال نيستيد

 گوشت 

در مورد مصرف گوشت بايد توجه داشته باشيم كه            

وجود آن براي بدن ضروري است و حذف آن و مواد             

 . پروتئيني باعث ايجاد بيماري مي شود

 

توجه به نكات زير در مصرف گوشت الزامي          

 :است

مصرف گوشت قرمز را كم كرده و به مصرف                 ••••

 . گوشت سفيد روي آوريد

 .تر استتر و براي بدن مفيدگوشت سفيد سالم    ••••

از مصرف سوسيس، كالباس  و همبرگر خودداري            ••••

 .چون مواد سموم را وارد بدن شما مي كند. كنيد

 

 الگوي روزانه براي مصرف غذا

بهتر است حجم هر وعده غذايي را كم و تعداد                ••••

 . ها را افزايش دهيدآن

جات و  سعي كنيد در ميان وعده ها حتماً از ميوه              ••••

 . سبزي استفاده كنيد

 ساالد به همراه روغن زيتون مفيد است     ••••

 سعي كنيد از غذاي كنسرو شده استفاده نكنيد    ••••

اي كه ايجاد نفخ در     هر ماده (ازخوردن غذاي نفاخ      ••••

...) حليم، كله پاچه و      (و سنگين   )  بدن مي كند  

 .خودداري كنيد


