مراجعً کنىذي  /همراي محتزم :

:1غذا اه بصىرت آبپش ،كباب زپیا بخارزپخىردي شىد.و اس سزخ كردن آنها

ایه مطالب جهت افزایش اطالعات شما تهیً شذي است
ردصىرت رهگىهن سىال و رپسش و نیاس هب راهنمایی رتشیب می تىانیذ با شماري
تلفه اهی  -66783120-28داخلی

-275

 274-276بخش  ccuرد کلیً ساعات شباهن روس تماص
بگیزیذ

خىدداری شىد.
 :2هب جای شیز و ما ست رپ چرب نىع كم چرب انها( %1/ 5چربی)
استفادي شىد.
:3غذا اه هب صىرت كم نمك كم چرب ميل شىد.
 :4مصزف تنقالتی مثل آجيل شىرانىاع شیزينيهای رپچرب و ش كالت
روغنی و ....ممنىع ميباشذ.

:5هب جای روغنهای جامذ و كري اهی حيىانی ،كري اهی گیاهی و روغنهای
مث
ماعي ل روغه سيتىن ،کانىال و هستهاوگىررد حذ اعتذا ل مصزف شىد .
 :6مصزف لىبیای سىیا سبب کاهش کلستزول خىن می شىد.

 :7خىردن چای هب صىرت رپروگ وقهىي و نس كاهف و کاکائىهب صىرت
غليظ ربای شما فىق العادي مضز است.
 :8استفادي اس چای سبش هب دليل دارا بىدن بيىفالونىئیذاه باعث کاهش
کلستزول خىن می شىد.
:9مصزف انىاع دخانیات و الكل ومشزوبات ال كلی ربای شما بسیار
خطرانك است.
 :10رتجيحآ هب جای گىشت قرمز اس غذا اهی ردیایی و مرغ استفادي کنیذ.
:11مصزف ميىي و سبشی را افزایش دهیذ و رد صىرت ام كان
سبشيجات خام همراي با غذا ميل کنیذ.
:12ايپدي روی آرام رد سميه همىار و شىای سبك باعث بهبىد
کارماهيچً قلب و باس شذن رعوق ميشىد.

 :13ورسش كردن و کاهش وسن نیش هب میشان سیادی رد بهبىد
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و ت و ه ز اس ماری اهی ی – رعو ی ؤرث
است.
:14مصزف ايپس،كنگر فروگی ،ریشً  ،کاسنی و سيب هب دليل
داشته فيبزاهی محلىل سبب کاهش چربی اهی مضز ميشىد.

منبع:
كتاب راهنمای رژيم غذا یی كرواص.

بیمارستان شهذا ی یافت آباد

چهاردي تىصیً تغذهي ایرد بیماریاهی
قلبی،رعوقی
(لروي هذف  :بیمار /همراي)
تهیً کنىذي :ف .سيىلی
اردتشهبي1392

