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 GT-PA-157:                              کد سند 

 واحد آموزش سالمت

 05256453-56تلفن تماس :          

 99بهار  

اساس تعریف مذکور دچار اضافه وزن و چاقی هستید 

بارعایت رژیم غذایی صحیح و تحت نظر متخصخ خ     

تغذیه وزن خود را برای به حداقل رساندن ریسخ     

ابتال به بیماری های قلبی عروقی به حخد ایخدآ          

 کاهش دهید.

 03انجمن قلب  مریکا روزانه افزایش فعالیت بدنی : -9

دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط را برای بخبخبخود    

وزن،کاهش چربی خون  و فشارخون توصیه می کنخد.   

طبق مطالعات انجام شدآ فعالیت بدنی منظم ریسخ   

 برابر کاهش می دهد. 5.1ابتال به بیماری های قلبی را 

 ترک دخانیات-53

 کنتر  استرس روحی روانی-55

 

 تغذیه سالم و 

 قلب سالم 

تازآ، ب نارنج، ویشن،شوید و....به جای نم  استخاخادآ       

 نمایید.

 

در مطالعات بسیاری مشصخ   م رف پروتئین سویا :  -7

شدآ که پروتئین سویا به جای پروتئین های حیوانی ،بخه  

دلیل اینکه حاوی مقادیر زیادی فخیختخواسختخرو  و          

ایزوفالوون می باشد منجر به کاهش کلسترو  بد خخون  

می شود.به همین دلیل م رف روزانه این پروتئین جبت  

 پیشگیری از بیماری های قلبی توصیه می شود.

ی  تعریف سادآ و راحت از چخاقخی و     کنتر  وزن :   -8

اضافه وزن توسط سازمان ببداشت جبانی بخر اسخاس       

شاخ  تودآ بدنی ارائه شدآ است که این شاخ  بدنخی  

از تقسیم وزن فرد )بر حسب کیلوگرم(بر مجذور قد)بخر     

حسب متر(محاسبه می گردد بر اساس ایخن تخعخریخف         

BMI<18.5   ( ،وزن نخرمخا  ،            58.1-9..9کم وزن  )

(چاقی درجه ی    ،       03-9..0( اضافه وزن و)  99.9-91

چخاقخی      3.بخایی     BMIو  9( چاقی درجه  09.9-01)

 نامیدآ می شود. در صورتیکه بر 0کشندآ یا چاقی درجه 
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 نمایید.

بخرای  کاهش م رف کلسترو  و چربی های اشخبخا :     -9

کاهش کلسترو  بد خون م رف چربی های جامد ماننخد  

پیه،لبنیات پرچرب،کرآ،خامه،امعاء و احشاء،روغن هستخه  

خرما)پالم(را کاهش دهید.تو.صیه می شود روغخن هخای         

نباتی را با روغن های غیر اشبا  یا مایع مانخنخد روغخن      

کانوی)برای طبخ غذا (روغن زیتون )برای طعم دادن بخه       

ساید و....(جایگزین نمایید.از چربیبای ماید مثل  جیخل        

خام و گوشت های ساید مانند مرغ و مخاهخی روزانخه        

استاادآ نمایید.همچنین توصیه می شود افخرادی کخه        

بار در    0کلسترو  خون باییی دارند از تصم مرغ بیش از 

 هاته استاادآ نکنند.

 

 

 

 

 

 

 کاهش م رف مواد قندی و کربوهیدرات ت ایه شدآ:-0

از م رف بیش از حد مواد قندی و نشاسته ای مخانخنخد      

برنج،ماکارونی،نان های ساید)لواش،تافتون،نان بخاگخت      

ساید(شیرینی،شکالت،مخربخا،عسخل، بخمخیخوآ هخای           

صنعتی،دلستر و نوشابه های گازدار جبت جلوگیخری از    

 افزایش وزن،چربی و فشار خون خودداری کنید.

 

فیبر موجود در مواد غذایی به دو افزایش م رف فیبر : -.

 گروآ محلو  و نا محلو  تقسیم می شوند.فیبر های        

 

محلو  در منابعی مانند جودوسر ،حبوبات و مخیخوآ هخا      

وجود دارندکه باعث کند شدن حرکت غذا در لوله گوارش 

و تاخیر در جذب گلوکز از رودآ ها به خون و کخاهخش       

 کلسترو  بد خون می شوند.

فیبر های نامحلو  در سبوس گندم،نان و غالت سبوسدار  

و سبزی ها وجود دارندکه موجب تسبیل حرکات لوخلخه   

گوارش،افزایش احساس سیری،کاهش اشتبا و پیشگیری 

 از یبوست می شود.

م رف زیاد سبزیجخات  افزایش م رف میوآ و سبزی :  -1

و میوآ ها به دلیل داشتن مقادیر زیادی پتاسیم،فخیخبخر،    

ویتامین و انوا   نتی اکسیدانمنجر به پیشگیری از بخروز  

بیماری های قلبی عرقی می شوند.بنابراین م رف روزانخه  

 واحد میوآ توصیه می شود. .تا  9واحد سبزی و  1تا  0

 

 

 

 

 

م رف نم  به هنگام طبخ غذا را کاهش م رف نم  : -6

کاهش دادآ و از نمکدان سر سارآ استاادآ نکنید.م رف  

غذاهای کنسرو شدآ و مواد غذایی بسته بخنخدی شخدآ      

 مادآ حاوی مقادیر زیادی نم  را کاهش دهید.از م رف  

بیش از حد غذاهای شور مانند ماهی دودی، جیل شور ،    

خیارشور،پا ،انوا  شور سخوسخیخ  و کخالخبخاس             

بپرهیزید.افراد مبتال به فشارخون بای نیز بخایسختخی از       

م رف برخی از سبزیجات حاوی مقادیر زیادی سخدیخم     

مانند اساناج،کرف ،ریواس و شلغم خودداری کخنخنخد.    

 جبت بببود طعم غذاها از سبزی های تازآ،سیر،لیموترش   

بیماری های قلبی عروقی یکی از دییل عمخدآ مخر      

ومیر در دنیا می باشد.طبق  مار سازمخان بخبخداشخت        

ملیون نار در جبان به دلیخل  57.9، 9351جبانی در سا  

بیماری های قلبی عروقی جخان خخود را از دسخت            

دادند .عوامل زیادی در بروز بیماری های قلبی عروقخی   

 موثرند که این عوامل عبارتند از :

    فشار خون بای 

 دیابت ملیتوس 

  ( افزایش کلسترو  بد خونldl) 

 (افزایش تری گلیسیریدtg) 

 ( کاهش کلسترو  ماید خونhdl) 

  بخرای   11برای  قایان و سن بایی  1.سن بایی

 خانم ها
    سابقه خانوادگی مر  زودرس ناشی از بیخمخاری

 های قلبی
  تغذیه ناسالم،اضافه وزن و چاقی 
 استرس 
 خواب ناکافی 
 م رف تنباکو و الکل 

توصیه های موثر در کاهش خطر ابتال به بیماری هخای    

 قلبی عروقی:

تغییر شیوآ زنخدگخی از جخملخه اصخالا عخادات               

غذایی،افزایش تحرک بدنی و تخرک دخخانخیخات از           

موثرترین اقدامات در پیشگیری از بروز بیمخاری هخای     

 قلبی عروقی و مر  و میر ناشی از  نباست.

روزانه از   رعایت اصل تنو  و تعاد  در رژیم غذایی :  -5

تمامی گروآ های غذایی مانند غالت،لبنیخات،گخوشخت    

 وحبوبات،سبزیجات و میوآ ها در حد تعاد  استاادآ   


