
 رژيم غذايي در بيماران

 قلبــــي 

 )پرستار اورژانس(كژال سعادتي :كنندهتهيه

 )سوپروايزر اورژانس(مهري احمدي : كنندهتائيد

 )پزشك اورژانس(دكتر مهدي دارابي : كنندهتصويب



 لبنيات
 ليوان در شبانه روز 4تا  2%)  1(شير كم چرب  �

 روزنيم كيلو در شبانه% ) 1/5(ماست كم چرب  �

 گرم در روز 50تا  25)كم نمك(پنير كم چرب  �

 از مصرف خامه، سر شير و كره پرهيز نماييد �

 گوشت
 بار در هفته 2گرم  100قرمز بدون چربي  �

 گرم در هر روز 100)سينه مرغ و ماهي(سفيد �

و گوشت   مصرف كله پاچه،آبگوشت پرچرب،كتلتاز   �

 .چرخ كرده، دنبه يا پيه پرهيز نماييد

 تخم مرغ 

 4تا  2) مايعپز يا نيمرو با روغنآب( سفيده تخم مرغ   �

 عدد در روز

 عدد در هفته 2زرده تخم مرغ  �

  حبوبات

 گرم روزانه 50سويا  �

 گرم سه بار در هفته 100عدس و ماش  �

 لوبيا يك بار در هفته �



 روغن

 .هاي پر چرب پرهيز نماييداز مصرف خورشت �

 .از روغن مايع براي پخت و پز استفاده نماييد �

 بار در هفته به مقدار خيـلـي   2تا  1روغن حيواني   �

 .كم مجاز مي باشد

 .روغن جامد به شدت محدود شود �

تر مپز سالغذاي آب.  ها را محدود نماييدسرخ كردني  �

 .باشدمي

 سبزي و ميوه

سـاالد    و  نمك، آبليـمـو  سبزيجات تازه، آبغوره بي  �

 .روزانه مصرف شود

خورده   روز  گرم در 200تا  100از ميوه هاي گوناگون  �

 .شود

 مغزها و آجيل 

 عدد در روز 4مغز گردو  �

نمك   ها بدونفندق، بلوط، پسته و تخمهمغز بادام،   �

 .خورده شود

 تعداد وعده هاي غذايي 

وعده غذاي سبك در طول روز اسـتـفـاده     5تا  4  �

 )صبحانه، ناشتايي، ناهار، عصرانه، شام. (نماييد

 .از پر خوري شديداً پرهيز كنيد �

 .همراه غذا شربت آالت و نوشابه مصرف نكنيد �

 .است دوغ بدون نمك جايگزين خوبي براي نوشابه �

 .هاي كم نمك بهره گرفته شوداز خوراكي �



 تهران، شهرك غرب، تقاطع بلوار فرحزادي و شهيد دادمان، بيمارستان آتيه : آدرس

 82722098 - 82722096: تلفن

 88367251: فاكس

www.atiehhospital.ir 

 روابط عمومي و انتشارات بيمارستان آتيه: طراحي و چاپ


