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در حال حاضز تیواری ّای غیزٍاگیز اس جولِ دیاتت ، فشار خَى تاال ، چزتی خَى تاال ، تیواری 

هْوتزیي علت هزي ٍهیز در جْاى   لثی ٍ اًَاع سزطاىق ، ّای للثی عزٍلی ، سىتِ ّای هغشی

لٌذ ، ًوه ٍ چزتی   الگَی غذایی ًاهٌاسة تِ طَرت هظزف سیاد  .ٍ ایزاى تشوار هی رٍد

پیاهذ هظزف سیاد هَاد لٌذی ٍ . هْوتزیي دلیل اتتال تِ تیواری ّای غیز ٍاگیز هحسَب هی شَد

چزتی ٍ ٍرغي اضافِ ٍسى ٍ چالی است وِ در حال حاضز هشىل عوذُ تْذاشتی تغذیِ ای در 

 .ایزاى است

 20در حذٍد .  تزاتز شذُ است2وشَر ها در یه دِّ   سال5اضافِ ٍسى ٍ چالی در وَدواى سیز 

وشَر ًیش دچار اضافِ ٍسى ٍ چالی   سال15ِ-64ٍ ًیوی اس سًاى ٍ هزداى   درطذ داًش آهَساى،

وِ پیاهذ آى شیَع ولستزٍل تاال ٍ فشارخَى تاال ، دیاتت ، تیواری ّای للثی عزٍلی ٍ . ّستٌذ

 .اًَاع سزطاى ّا در وشَر است

 گزم در رٍس است وِ تزاساس سثذ هطلَب غذایی تایذ 66سزاًِ هظزف لٌذ ٍ شىز در وشَر  

 گزم 35 گزم است وِ تایذ تِ 46هظزف رٍغي ًیش سزاًِ رٍساًِ .  گزم واّش یاتذ40تِ رٍساًِ 

همذار تَطیِ شذُ .  گزم ًوه هظزف هیىٌٌذ 12 تا 10هزدم رٍساًِ تطَر هتَسط . واّش یاتذ

ووتز اس یه لاشك  ) گزم ًوه 5 سال رٍساًِ تایذ ووتز اس 50افزاد سیز ًوه تزای افزاد

ایي . هظزف وٌٌذ (ًظف لاشك هزتاخَری  ) گزم 3ووتز اس    سال50ٍ افزاد تاالی  (هزتاخَری 

. همذار شاهل ول همذار ًوىی است وِ اس ّوِ هَاد غذایی تاهیي هی شَد

 .

 :توصیه های کلیدی بزای داشتن رژیم غذایی سالم

 همه با هم بزای سالمتی قلب
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 ٍِتٌاسة تَجِ ًواییذاعتذال ،  تٌَعدراًتخاب ٍهظزف هَاد غذایی ت  .

  گزٍُ غذایی شاهل گزٍُ ًاى ٍغالت ، گزٍُ سثشی ّا ، گزٍُ هیَُ ّا، گزٍُ شیز 6تٌَع یعٌی استفادُ اس 

. ٍ لثٌیات ، گزٍُ گَشت ٍ تخن هزغ ٍ گزٍُ حثَتات

  ٍ تعادل یعٌی هظزف تِ اًذاسُ ٍ در حذ ًیاس ٍ اجتٌاب اس ون خَری ٍ پزخَری تزای وٌتزل ٍسى تذى

ًگْذاشتي ٍسى در هحذٍدُ طثیعی 

  تا هظزف تیشتز سثشی ّا ٍهیَُ ّا، حثَتات ًٍاى ّای سثَس دار، دریافت فیثز غذایی رٍساًِ را افشایش

ّز ٍاحذ  )هیَُ   ٍاحذ  2یعٌی حذالل . ٍعذُ رٍساًِ تایذ سثشی ٍ هیَُ هظزف شَد 5حذالل . دّیذ

ّزٍاحذ سثشی یعٌی یه لیَاى سثشی تزگی ،  ) ٍ سِ ٍاحذ سثشی  (هیَُ یعٌی یه عذد هیَُ هتَسط 

 (ًظف لیَاى سثشی پختِ ، یه عذد َّیج یا گَجِ فزًگی یا خیار هتَسط

  ًًِی یه عّزٍاحذ ی. هظزف وٌیذ ( درطذ چزتی 5/2ووتز اس  ) ٍاحذ شیز ٍلثٌیات ون چزب 2-3رٍسا

. ٍاى شیز ٍیا یه لیَاى هاست یا یه ًٍین لَطی وثزیت پٌیزیل

 ًیوِ جاهذ اجتٌاب وٌیذ ٍ در طَرت ًیاس ، سعی وٌیذ اس رٍغي   اس هظزف چزتی ّا ٍرٍغي ّای جاهذ ٍ

. حتی االهىاى اس سزخ وزدى هَاد غذایی تپزّیشیذ. استفادُ وٌیذ  هایع

  سعی وٌیذ اس گَشت ّای سفیذ هثل هزغ ٍهاّی استفادُ وٌیذ ٍاس گَشت ّای فزاٍری شذُ هاًٌذ

درطَرت هظزف گَشت لزهش، چزتی ّای لاتل رٍیت آًزا حتوا . سَسیس ٍوالثاس ووتز استفادُ وٌیذ

. جذا وٌیذ

 وِ حاٍی   هظزف لٌذ ّای سادُ هاًٌذ لٌذ ، شىز ، شیزیٌی ، شىالت ، ًَشاتِ ٍآّب هیَُ ّای طٌعتی

. لٌذ افشٍدُ ّستٌذ را هحذٍد وٌیذ

  خیار ، َّیج ، واَّ ، گَجِ  )در هیاى ٍعذُ ّا تجای شىالت ، تیسىَیت ٍ شیزیٌی اس هیَُ ٍ سثشی

. استفادُ وٌیذ (...فزًگی ،

  عذد وشوش یا تَت خشه هظزف وٌیذ3-4تجای لٌذ ، چای را تا  .

 را اًتخاب وٌیذ  استفادُ هی وٌیذ اًَاع تذٍى لٌذ  درطذرتی وِ اس لَُْ ّای فَری .

 اس هظزف سیاد ًوه خَدداری ًوَدُ ٍسزسفزُ غذا حتی االهىاى اس ًوىذاى استفادُ ًىٌیذ. 
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 غذاّایی تستِ تٌذی شذُ وِ اغلة حاٍی شىز ، چزتی ٍ ًوه فزاٍاى ّستٌذ، را هحذٍد وٌیذ. 

  َُهیَُ ٍسثشی را در غذاّای خَد تگٌجاًیذ ٍ هَاد غذایی شیزیي را تا هَاد غذایی هثل اًثِ یا سایز هی

 .ّا جایگشیي وٌیذ

 غذاّای هحل وار یا هذرسِ را در خاًِ تطَر سالن تْیِ وٌیذ. 

 مصزف دخانیات را در خانه ممنوع کنید 

 تزن هظزف دخاًیات در خاًِ ًِ تٌْا سالهتی شواتلىِ سالهتی وَدواى را ًیش تْثَد هی تخشذ. 

  تا تزن هظزف دخاًیات یه راُ هْن است وِ ّن چٌیي هی تَاًیذ یه هذل هثثت تزای فزسًذاى خَد

 .تاشیذ

 فعال باشید

 تواشای تلَیشیَى در خاًِ  را هحذٍد وٌیذ. 

  ُفعالیت ّایی را در تیزٍى اس هٌشل تزتیة دّیذ، هاًٌذ دٍچزخِ سَاری، وَُ پیوایی یا تاسی ّای ساد

 60 دلیمِ پیادُ رٍی تٌذ رٍساًِ تزای افزاد تشرگسال ٍ تزای ًَجَاًاى ٍ وَدواى 30حذالل . در حیاط

. دلیمِ فعالیت تذًی هتَسط رٍساًِ تزای پیشگیزی اس اضافِ ٍسى ٍ چالی تَطیِ هی شَد

 .بیماری قلبی عزوقی خود رابشناسید

 

تزای ارسیاتی هیشاى خطز احتوال ٍلَع سىتِ ّای للثی ٍ هغشی در دُ سال آیٌذُ تا استفادُ اس شاخض ّای سي ، جٌس ، 

ٍ هیشاى ولستزٍل تام  2هیشاى فشارخَى سیستَلیه ، ٍضعیت هظزف دخاًیات ، هظزف الىل ، ٍضعیت اتتال تِ دیاتت ًَع 

پپایگاُ ّا ٍ خاًِ ّای تْذاشت ًشدیه هحل سىًَت خَد هزاجعِ ًواییذ ٍ وارت خطز سٌجی سىتِ ّای /تِ یىی اس هزاوش 

 .للثی ٍ هغشی دریافت ًواییذ

ٌّگاهی وِ اس هیشاى خطز تیواری للثی عزٍلی خَد هطلع شذیذ، هی تَاًیذ یه تزًاهِ خاص تْیِ وٌیذ تا سالهتی للة خَد 

را تْثَد تخشیذ ٍ واروٌاى هزالثت ّای تْذاشتی شوا ًیش تتَاًٌذ در طَرت لشٍم در خظَص اًَاع درهاى هٌاسة شوا 

 .راٌّوایی وٌٌذ

شت و ردمان بهارستان  شبکه بهدا

غیر واگیر -واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
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