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ةرٌاىَ شانو غذایی:
الف) تٌظین تزکیة غذای هصزفیۺ
اس اًَاع گًَاگًَی اس هیَُّا ٍ عثشیجات اعتفادُ کٌیذ (رٍساًٍِ ۹احذ
غذایی یا تیؾتز)
اس اًَاع گًَاگًَی اس غذاّای غلِای ؽاهل غالت عثَطدارًٍیش ًخَد
ٍ لَتیا اعتفادُ کٌیذ( .رٍساًٍِ ۶احذ غذایی یا تیؾتز)
اس هحصَالت لثٌی کن چزب یا تذٍى چزتی ،هاّی ٍ گَؽت هزؽ تذٍى

پیظگیری از ةروز ةیياریِای كهتی

پَعت اعتفادُ کٌیذ.

در خانی کَ ةیياری ُای كهتی ،عهث اغهی ىرگ وىیر و ٌاجّاٌی زٌان و

اس رٍغيّا ٍ چزتیّایی اعتفادُ کٌیذ کِ چزتی اؽثاع کوتزاس  ۲گزم

ىردان اشث ،راه ُایی وجّد دارد کَ ىی جّان جّشط آٌِا از كهب ىدافظث

در ّز قاؽق غذاخَری داؽتِ ٍ فاقذ چزتیّای تزاًظ تاؽٌذ هثالً کزُ

ٌيّد و كهب شانو داطث.

گیاّی هایغ  ،رٍغي سیتَى ٍ رٍغي کاًَال .

در خدود ٌیيی از ىّارد ىرگ و ىیر ٌاطی از ةیياریُای كهتی عروكی

هصزف غذاّای حاٍی چزتی اؽثاع یا چزتی تزاًظ تاال ًظیز ؽیز کاهل

ٌاگِاٌی ُصحٍد یعٍی ةروز آٌِا غیرىٍحظره ةّده و فرغحی ٌیز ةرای درىان

(پزچزب) ،گَؽتّای قزهش چزب ،رٍغيّای حیَاًی ٍ رٍغيّای

وجّد ٌدارد ُيچٍیً درىانُای ىحداول اىروزی (ىاٌٍد آٌژیّپالشحی ةا ةانً

ًثاتی جاهذ (ّیذرٍصًِ) را حذف کٌیذ.

و یا جراخی ةایپس شرخرگ کروٌری) را ٌيیجّان ةرای ُر فرد در ىعرض

هصزف ًَؽیذًیّای قٌذی ٍ ؽیزیٌجات را هحذٍد کٌیذ چزا کِ

خطر اٌجام داد و در غّرت اىکان اٌجام  ،درىان فلط ىظکم کٌٍّی فرد را

کالزی سیادی دارًذ.

درىان ىیکٍد وروٌد ةیياری زىیٍَای را ىحّكف ٌيیشازد.

هیشاى هصزف ًوک خَد را کاّؼ دّیذ.
ب ) تٌظین کالزی دریافتیۺ
ّزرٍس هقذار کالزیدریافتی را تا هقذار کالزیکِ هیعَساًیذ ،هتؼادل

ًواییذٍ .سى خَد تا ٍاحذ کیلَگزم را درػذد  ۶/۷ضزب کٌیذ .حاصل
ضزب ًؾاىدٌّذُ هیشاى کالزیاعت کِ رٍساًِ تا فؼالیت هتَعط
هی عَساًیذ .اگز فؼالیت تغیار اًذکی داریذ ،تجای ػذد ٍ ۶/۷سى خَد
را در ػذد  ۵/۸ضزب کٌیذ.

پس عهیرغو جيام پیظرفث ُا ٍُّ ،ز ُو پیظگیری ةِحر از درىان اشث.
ةیياریُای كهتیعروكی ةَ آُصحگی ایجاد طده و در ىراخم اونیَ اغهب
عالىحی ٌیز ٌدارٌد .عّاىهی چّن کهصحرول ةاال یا فظارخّن ةاال ىيکً اشث از
کّدکی وجّد داطحَ یا در جّاٌی آغاز طده و ةرای چٍدیً دَُ جظخیع
داده ٌظٌّد ،ةٍاةرایً ةِحریً راُکار ،ةررشی  ،جظخیع و کٍحرل زودرس
عّاىم خطر و پیظگیری از ةیياریُای كهتیعروكی اشث .ایجاد جغییرات شانو
در طیّه زٌدگی ىطاةق ةا رٍُيّدُایی کَ از چٍدیً دَُ جدلیلات ةدشث
آىدهاٌد ٌَ جٍِا شتب پیظگیری از ةیياریُای كهتیعروكی و داطحً كهب
شانو ىیطٌّد ةهکَ خطر اةحال ةَ ةیياریُای خطرٌاکی ىثم شرطان و دیاةث
را ٌیز کاُض ىیدٍُد.
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بزای بهبود سالهت کلی قلبی عزوقی ۱۵۰ ،دقیقه ورسش با ضذت هتوسط در
هفته یا  ۷۵دقیقه ورسش ضذیذ در هفته (یا تزکیبی اس فعالیت هتوسط و
ضذیذ) را توصیه هیطود .یک هذف آساى ۳۰ ،دقیقه ورسش در روس ۵ ،بار در
هفته است .ضوا هجبور نیستیذ هوهی آى را یکباره انجام دهیذ ،اگز

آبان ماه 1396

توزیناتتاى را به  ۲تا  ۳بخص  ۱۰تا  ۱۵دقیقهای در روس تقسین کنیذ نیش،
هیتوانیذ اس هشایای آى بهزههنذ ضویذ.

زٌدگی و جغذیَ شانو = كهب شانو

ّز چٌذ تزخی ػَاهل خطز تیواری قلثی ػزٍقی قاتل کٌتزل ٍ

رژیو غذایی

پیؾگیزی ًوی تاؽٌذ اها تزخی ػَاهل خطز تِ راحتی قاتل کٌتزل
ّغتٌذ.
شیگار :افزاد عیگاری ًغثت تِ افزاد غیزعیگاری چٌذیي تزاتز
تیؾتز در هؼزض خطز اتتال تِ تیواریّای قلثیػزٍقی ػالٍُ تز
افشایؼ خطز اتتال تِ تیواریْای ریِ ٍ اًَاع عزطاى ّا هیتاؽٌذ.

چاكی و افزایض وزن :چاقی ٍ افشایؼ ٍسى تذى در ایجاد خطز اتتال تِ

اغّل رژیو غذایی در ةیياران ةا اٌصداد عروق کروٌری یا

حتی تواط تا دٍد عیگار در افزاد غیزعیگاری هَجة افشایؼ

تیواریّای قلثیػزٍقی هغتقل اس عایز ػَاهل خطز دخیل هیتاؽذ ،چزا کِ.

شاةلَ شکحَ كهتی عتارت اشث از :

هیشاى تزٍس تیواریّای قلثیػزٍقی هیگزدد.

چاقی فؾارخَى را افشایؼ دادُ ،عثة افشایؼ تارکاری قلة هیؽَد ،اثزات

پزّیش کاهل اس رٍغي ّای اشثاع ( هاًٌذ رٍغي ًثاتی جاهذ ٍ دًثِ

اثزات اعتؼوال عیگار ػثارتغت اس ۺ افشایؼ تؼذاد ضزتاى قلة ٍ

هضزی تزرٍی کلغتزٍل داؽتِ اتزٍاعکلزٍس را تؾذیذ هیکٌذ ٍ در ایجاد

ًیش ًاهٌظوی ضزتاى قلة (آریتوی) ،اًقثاض عزخزگّا کزًٍزی ،

تیواری دیاتت(تیواری قٌذ خَى) دخیل هیتاؽذ.

حیَاًی ) ٍ غذاّای پز کلستزٍل هاًٌذ کلِ پاچِ  ،هغش  ،جگز ،

تؾذیذ اًغذاد اتزٍاعکلزٍتیک عزخزگّا تَعط پالک ،

رژیو غذایی ٌاىٍاشب :تَیضُ اعتفادُ اس رٍغي ًثاتی جاهذ ٍ پیِ

افشایؼ فؾارخَى  ،افشایؼ ًیاس تافت قلة تِ اکغیضى ،کاّؼ
تَاًایی خَى در حول اکغیضى  ،افشایؼ هیشاى خطز لختِ ؽذى
خَى ٍ در ًتیجِ حولِ قلثی ٍ عکتِ هغشی.

حیَاًی،کلِ پاچِ ٍ هغش  ،هصزف غذاّای آهادُ هثل کٌغزٍّا ٍ فغت فَدّا،
هصزف تی رٍیِ ًوک ّ.وچٌیي هصزف کن هیَُ ٍ عثشیجات تاسُ هَجة
افشایؼ فؾار خَى هی ؽَد.

کهصحرول ةاال :کلغتزٍل تاال خطز ایجاد

تیواریّای

قلثیػزٍقی را چٌذ تزاتزافشایؼ هی دّذ .کلغتزٍل تا رعَب ٍ
ضخین کزدى دیَارُ عزخزگ ّا ( تؾکیل آتزٍها) تز رٍی آى
اعت کِ تاػث تٌگی عزخزگ ّا هی ؽَد.
فظارخّنةاال (ُیپرجاٌصیّن) :فؾارخَىتاال ًیش

عدم فعانیث جصياٌی :ؽیَُ سًذگی غیزفؼال عثة افشایؼ خطز اتتال تِ

هیؽَد .حذاقل  ۳0دقیقِ فؼالیت هتَعط در اغلة رٍسّای ّفتِ (حذاقل ۵

صزف چٌذ لیَاى چای ،آب ٍ …

ػَاهل دیگزی هاًٌذ چاقی،عیگار ،کلغتزٍل تاال ،عَء هصزف

فؾارخَى تاال ،دیاتت ٍ … را ًیش کن کٌذ.

ٍّوچٌیي

اثزات

فؾارخَىتاال

رادر

ایجاد

اعت تذٍى ٍجَد ّیچ یک اس ایي ػَاهل ،تاس ّن هثتال تِ
فؾارخَى تاال ؽًَذ)

ةیياری دیاةث (كٍد خّن)  :اتتال تِ دیاتت ،فزد را در هؼزض خطز جذی

است .

قزار هیدّذ.
اتتال تِ تیواریّای قلثیػزٍقی هیؽَد .ؽایذ ػلت ایي افشایؼ هیشاى خطز،

چای پزرًگ یا کٌِْ دم ( تعذ اس  ۱۵ - ۱۰دقیقِ دم کزدى چای ،

تاال رفتي تؼذاد ضزتاى قلة ٍ فؾارخَى ٍ آعیة تِ عزخزگّا تذلیل
اعتزط طَالًی هذت تاؽذ .

فؾارخَى را تاال تزدُ ،عطح تزیگلیغیزیذّای را افشایؼ هیدّذ .

سیگار را تزک کنیذ.

حذف کاهل ًوک اس غذا ( کوتز اس  ۲گزم ًوک در رٍس) ًیاس

اعتزطۺ تِ ًظز هیرعذ کِ اعتزط (تَیضُدرتزخیافزاد) عثة افشایؼ خطز

هضز اعت .الکل کالزی سیادی دارد کِ هٌجز تِ چاقی ٍ افشایؼ ٍسى هیؽَد،

ورسش را فزاهوش نکنیذ.

ّوچٌیي در هَارد  CHFپیشزفتِ رصین سختیگزاًِ تزى در هَرد

عالٍُ تز رعایت الگَی سالن تغذیِ  ،حذف هَاد هحزک هاًٌذ

الکلۺ

کوتز کالزی دریافت کنیذ.

پشت سز ّن ) تپزّیشیذ .

اغّل جغذیَ غدیح در ةیياران دچار آریحيی :

هصزف الکل تا هکاًیغن ّای هتؼذدی تزای عالهتی کلی ٍ قلثیػزٍقی

فعالیت های روسهزه لذت بخص داضته باضیذ.

اغّل رژیو غذایی ةیياران ٌارشایی كهتی :

هٌظن درحذ هتَعط ،عثة کاّؼ خطز اتتال تِ تیواریّای قلثیػزٍقی

ایجاد تیواریّای قلثیػزٍقی را چٌذ تزاتزافشایؼ هی دّذ .عایز

قلثیػزٍقی چٌذیي تزاتز تیؾتز افشایؼ دٌّذ (.الثتِ افزاد هوکي

گَشت یا هاّی ًوک سَد ،حذف ًوک در سز سفزُ تِ غذا )

اضافٍِسى ،عطح کلغتزٍل خَىتاال ،فؾارخَىتاال ٍ دیاتت هیؽَدٍ .رسػ

خطز

تیواریّای

پزًوک ،هاًٌذ چیپس سیة سهیٌی ،سَج یا غذاّای کٌسزٍشذُ،

هی تاشذ.اس هصزف هایعات سیاد تَیضُ پشت سز ّن ( هثال

تیواریّای قلثی ٍ عکتِ ی قلثی ّوچیي خطز عزطاى رٍدُ ی تشرگ،

الکل ،رصین غذایی ًاعالن یا ػذم فؼالیت جغواًی ٍ تزخی

هحذٍد کزدى ًوک (سذین)

رصین غذائى  ( :حذف غذاّاى

عالٍُ تز هَارد فَق شاهل هحذٍدیت هایعات رصین غذایی ًیش

رٍس) یا ّز رٍس تِ عالهت قلة کوک کزدُ ّوچٌیي هی تَاًذ احتوال

تیواریْا ًیش هیتَاًٌذ در ایجاد فؾارخَى تاال دخیل تاؽٌذ

دل ٍ گلَُ  ،سردُ تخن هزغ ٍ …

در صَرت عذم جذا کزدى تفالِ چای اس قَری ،چای کٌِْ دم
تلقی هی شَد ، ).قَُْ ٍ ًسکافِ ،شکالت  ،ادٍیجات تٌذ ٍ فلفل
ٍ … السم است .
ةرای خفظ شالىث كهب ةا جغییراجی شاده و ىاٌدگاردر طیّه زٌدگی ةَ كهب خّد ٌیرو ةخظید.

