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 توصیه های رژیمی :

دیابت  از آنجائیکه ریسک فاکتورهایی مانند
،بیماری عروق کرونر وفشار خون باال معموال 

در  در این بیماران وجوددارد توصیه می شود
جهت کاهش عوارض ، ریسک فاکتورهای 
این بیماریها هم کنترل شوند. در همین 
رابطه توصیه می شود با راهنمایی 
متخصصین تغذیه رژیم غذایی صحیح 
ومناسب وضعیت بدنی خود را دریافت کرده 

 عایت نماییدور

 :اد غذایی غیر مجاز در نارسایی قلبی مو

مغز،جگر،دل،زبان،کله پاچه،قسمت های 

چرب انواع گوشت قرمز،گوشت 

دنده،گوشت چرخ کرده ی پرچرب، 

سوسیس، کالباس، ماهی کنسرو شده در 

روغن، گوشت غاز و مرغابی ، خاویار، 

شیر و ماست پر چرب ،پنیر محلی )تهیه 

چربی(، پنیر خامه درصد 4شده از شیر 

ای ، پنیرهای پر چرب، بستنی، زرده تخم 

مرغ، سس های حاوی زرده تخم مرغ و 

کرم دار ، روغن های حاوی چربی هاش 

اشباع شده ، کره، دنبه، روغن حیوانی، 

روغن نارگیل، مارگارین، بیسکوییت، 

شیرینی جات خامه دار ، کیک، دونات، 

شکالت، چیپس، غذاهای سرخ کرده، 

 طعام و ادویه های نمک دارنمک 

 

 

      

 

 

 شماره سند: 

BdH_Nut_154 

 عنوان سند: پمفلت آموزشی

 تاریخ نگارش : 
1396/12/15 

 

 
 بیمارستان بقیه اله اعظم شهرستان دیلم

 

  عنوان :

 MIتغذیه در نارسایی قلب و 

 

 بیمارانگروه هدف : 

ادریس نریمانی  تهیه کننده :  

 کارشناس تغذیه بیمارستان بقیه اهلل االظم )عج( دیلم

 
 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درزمان پخت غذا  

  نمکدان را از دسترس خود دور
 کنید 

  برای طعم دارکردن غذا به جای
افزودن نمک به غذا از ادویه ها 
وچاشنی های مناسب مانند 
سیر وپیاز وفلفل دلمه ای وآب 

 لیموی تازه استفاده کنید . 

  مواد غذایی فراوری شده مانند
انواع کنسروهای گوشت 
،ماهی ،سبزیجات ، سوسیس 
وکالباس و..... سرشار از سدیم 

ا جدا می باشند از مصرف آنه
 خودداری کنید

 

 :محدود کردن مایعات 

محدود کردن حجم مایعات 
مصرفی در این بیماران یکی دیگر 
از فاکتورهای مهم رژیمی می 
باشد که باعث کم شدن میزان 
احتباس آب در بدن وکم تر شدن 
بار کاری قلب می شود .به 
همین منظور توصیه می شود 

لیتر  5/1-2این بیماران بیشتر از 
در روز مایعات )آب وآب میوه 

 رف نکند وشیر وسوپ و...(مص

 

 

 

 

 مقدمه            

 

 نارسایی قلبی ورژیم غذایی

بیماری نارسایی قلبی زمانی رخ میدهد که قلب 

نمی تواند به طور موثر خون را به تمامی نقاط 

بدن پمپ کند ودر نتیجه اکسیژن کافی به تمام 

بیماری های بسیاری باعث .نقاط بدن نمی رسد 

بروز نارسایی قلبی می شوند از جمله باالبودن 

 افشار خون ، سایر بیماریهای قلبی وی

بیماریهای کلیوی در این بیماری اگر مایعات 

ونمک زیادی مصرف شود احتباس آب در بدن 

صورت گرفته وقلب سخت تر کار خواهد کرد 

.این شرایط وضعیت بیماران مبتال به نارسایی 

بنابر این به منظور .قلبی را بدتر می سازد 

کاهش عوارض این بیماری باید از رژیم غذایی 

مایعات پیروی نمود به این  کم نمک ومحدود از

 منظور توصیه های زیر را به کار ببرید

از طریق انجام توصیه های زیر میزان 

نمک را در رژیم غذایی خود کاهش 

                                                    دهید:

      

 

  از میوه جات وسبزیجات تازه
بیشتر استفاده کنید زیرا این مواد 

 غذایی میزان سدیم کمی دارند 
  غذاهای را انتخاب کنید که میزان

نمک کمی دارند ، مانند انواع 
گوشتهای تازه ومرغ وماهی به 
جای انواع گوشتهای آماده 
وشنیتسل های آماده .همچنین 
انواع حبوبات وتخم مرغ وماست 

وبرنج وماکارونی هم وشیر 
 میزان سدیم پایینی دارند . 

  از چاشنی ها وادویه های مناسب
استفاده کنید .از مصرف چاشنی 
ها وعصاره هایی که دارای نمک 
می باشند خودداری کنید .استفاده 
از آب لیموی تازه ،فلفل سبز 
وسبزیجات معطری چون ریحان 
 ومرزه در ایجاد طعم موثر خواهد 

 بود . 
 ب اطالعات مواد غذایی را برچس

مطالعه کرده واز مصرف مواد 
 غذایی حاوی سدیم خودداری کنید

 . 

      


