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 النظام الغذائي الصحي للقلب  دليل

 النظام الغذائي الصحي للقلب؟  ما هو 
النظام الغذائي على جمموعة متوازنة من األطعمة الكاملة الغنية ابلعناصر املغذية، هذا يرتكز 

. يشمل ذلك اخلضروات والفاكهة، اخلاضعة للمعاجلة اليت ال تشمل األطعمة اجلاهزة أو  
.  املصدر واحلبوب الكاملة، والربوتينات اخلالية من الدهون فضًال عن الربوتينات النباتية

اوله من شأنه أن يرتك أتثرياً كبرياً على صحتك بشكل عام وصحة القلب فالطعام الذي تتن
 بشكل خاص.  

  : يساعد النظام الغذائي الصحي على تقليل خطر اإلصابة أبمراض القلب من خالل
   حتسني مستو�ت الكوليسرتول 
  خفض ضغط الدم 
   إدارة وزن اجلسم 
 لوكوز (السكر) يف الدم ضبط مستو�ت اجل 

 

 ميكنين اتباع نظام غذائي صحي للقلب؟ كيف 
 قم بتحضري الوجبات يف املنزل مستخدماً األطعمة الطازجة   •

 .والكاملة
   قلّل من نسبة استهالك األطعمة املعاجلة. إذ ميكن فقدان العناصر املغذية الالزمة

للحفاظ على صحة جيدة أثناء عملية املعاجلة. اخرت األطعمة الكاملة للحصول  
 .املواد املضافةعلى أعلى نسبة ممكنة من العناصر املغذية وأدىن نسبة ممكنة من 

حيان على السكر�ت، واألمالح والدهون  فاألطعمة املعاجلة حتتوي يف أغلب األ
 املضافة.

 .تذّكر •
  الطعام ألسباب أخرى كثرية غري اإلحساس ابجلوع. اصِغ جيداً   األشخاص يتناول

 إىل جسمك وحاول أال أتكل إال لتلبية حاجاتك اجلسدية للطعام.
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 طعام، ورائحته، ومذاقه. تناول طعامك ببطء واستمتع به. انتبه جيداً إىل مظهر ال
أثناء تناول الطعام ( ضع مثًال هاتفك جانباً، أطفئ  األمور اليت قد تلهيكجتنب 

 جهاز التلفزيون). 
  كامل تبدأ بتناول    إحدى الوجبات، عليك أن عدم تناولإذا كنت معتاداً على

 وجباتك ابنتظام إلعادة ضبط إشارات اجلوع. 
   .امأل نصف الطبق ابخلضراوات •

   ُيسهم تناول كمية أكرب من اخلضراوات يف خفض ضغط الدم كما ُيساعد على
 األخرى.  حصص األطعمةالتقليل من حجم 

 .اخرت األطعمة الغنية ابأللياف •
   لتشعر ابلشبع ملدة أطول. اجعل وجباتك متوازنة  •

 حتتوي على مصدر للربوتني ومصدر لأللياف.  أتكد من أن كل وجبة 
 
 

image here 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والدهون عند حتضري الوجبات.  واألمالح، �تالسكر  قلّل كمية •
  بدًال من امللح.  والبهاراتاألعشاب عند الطهي استخدم 
  قم  ةاألمالح والسكر�ت املضافاستمتع بتناول اخلضراوات والفاكهة من دون .

 بتصفية الفاكهة واخلضراوات املعلبة وغسلها ابملاء. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 كوب = خضار
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  التوابل (كالكاتشب، واخلردل، وصلصة الصو�، استخدم كمية صغرية من
 م كيفية االستمتاع مبذاق األطعمة الكاملة.واملايونيز، والزبدة والسمن النبايت). تعلّ 

 .أكرببشكل املصدر اخرت الربوتينات النباتية  •
 كسرات، والبذور، والبازالء،  حتتوي الربوتينات املستخرجة من النبااتت (كامل

والعدس، والفاصولياء، ومنتجات الصو�) على نسبة أعلى من األلياف ونسبة أقل  
 من الدهون املشبعة من الربوتينات احليوانية. 

 تناول األمساك الغنية ابلزيوت مرتني يف األسبوع.   •
   ًتعترب األمساك الغنية ابلزيوت (كالسلمون، واإلسقمري، والسردين والرتوتة) مصدرا

 . 3 -مهماً للحمض الدهين أوميغا
 اشرب املاء عند الشعور ابلعطش.  •

   الغازية، كاملشروابت (ضاف   املسكر الجتنب املشروابت اليت حتتوي على
والعصائر، واملشروابت الر�ضية، ومشروب احلليب ابلشوكوالته، ومشروابت  

 .الطاقة)
 راجع مزود الرعاية الصحية بشأن استهالك الكحول واملرجوا�.  •

   ميكن للكحول أن تتسبب ابرتفاع ضغط الدم، ز�دة الوزن، وارتفاع مستوى ثالثي
دم). للمزيد من املعلومات، ميكنك  الغليسرييد (نوع من الدهون املتواجدة يف ال

مراجعة املبادئ التوجيهية الكندية لتجنب املخاطر املرتتبة عن شرب الكحول على  
 املوقع التايل: 

www.ccsa.ca/canadas-low-risk-alcohol-drinking-
guidelines-brochure  

 .املعتمد يف منطقة البحر املتوسط راجع طبيب العائلة بشأن النظام الغذائي •
  النظام الغذائي على األطعمة القائمة على النبااتت مع القليل من  هذا يركّز

جانب االستمتاع ابلوجبات مع اآلخرين.   إىلالصحية، األطعمة املعاجلة، والدهون  
 القلب.  أبمراضأثبت هذا النظام الغذائي فعاليته يف خفض خطر اإلصابة 
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 :ملنطقة البحر املتوسطعند اتباع النظام الغذائي  •
  ّز على اخلضراوات والفاكهة واجعلها اجلزء األساسي من نظامك الغذائي. رك 
  ،والبقوليات، واملكسرات واحلبوب الكاملة كل يومتناول الفاصولياء .  
 ون أو األفوكادو بدًال من الزبدة.قم بطهي الطعام مستخدماً زيت الزيت 
  ّوأكثر من  مثًال ل من تناول اللحوم ز على الربوتينات اخلالية من الدهون وقلّ رك

 تناول األمساك.   
  ّاملضاف.   احللو�ت والسكرب تناول الفاكهة الطازجة للتحلية. جتن 
   راجع أخصائي التغذية للحصول على املزيد من املعلومات عن النظام الغذائي

 : أو قم بز�رة املوقع التايل املعتمد يف منطقة البحر املتوسط
 https://oldwayspt.org/traditional-

diets/mediterranean-diet 
  

 الغذائية:  على خياراتكر من األمور األخرى اليت ميكن أن تؤثّ 

 النوم  •
  أظهرت األحباث أن للنوم أتثرياً سلبياً على الصحة. فعدم النوم لساعات كافية من

 (تزيد) الشهية. زشأنه أن يؤثر عل اهلرمو�ت اليت تتحكم ابجلوع وحتفّ 
  .حاول الذهاب إىل النوم واالستيقاظ يف الوقت نفسه تقريباً كل يوم 
   .اخرت مكا�ً مظلماً ومعتدل الربودة للنوم فيه 
  ّف عن استخدام الشاشات (كشاشات اهلاتف أو أجهزة التلفزيون) قبل ساعة توق

 على األقل من الذهاب إىل النوم. 
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 النفسي  tالضغط •
 ز الشعور ابجلوع وميكن أن تؤدي إىل  إبطالق هرمو�ت تعزّ  الضغط النفسيبب سيت

  لضغط النفسيولاألكل العاطفي أو املفرط (استخدام الطعام كوسيلة للتهدئة). 
العديد من التأثريات السلبية األخرى على الصحة. ويف حني أنه ال ميكن يف أغلب  

م كيفية التأقلم ، إال أنه مبقدورك أن تتعلّ الضغط النفسياألحيان خفض أو جتنب 
 .معه

 

الضغط االطالع على املراجع التالية اليت ميكن أن تساعدك على التأقلم مع  الرجاء
 :النفسي

 لديك؟  الضغط النفسيما هو مؤشر   -اجلمعية الكندية للصحة العقلية •
          https://cmha.ca/whats-your-stress-index   

   التعايش مع االجهاد -وزارة الصحة الكندية: الصحة النفسية •
www.canada.ca/en/health-canada/services/healthy-
living/your-health/lifestyles/your-health-mental-
health-coping-stress-health-canada-2008.html 

 القلب والسكتة الدماغية  •
   www.heartandstroke.ca/get-healthy/reduce-stress 

  الضغط النفسي راجع املعلومات املتعلقة إبدارة 
 دليل املساعدة   •

  www.helpguide.org /home-pages/stress.htm 
  .اسرتاتيجيات فعالية للتعامل مع التوتر العاطفي 

• UKISMA   إلدارة اإلجهاد يف اململكة املتحدة) (اجلمعية الدولية 
        www.isma.org.uk 
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 الصوديوم (امللح) 
امللح هو املصدر األساسي للصوديوم يف الطعام. ولكن اإلكثار من تناول الصوديوم قد يؤدي  

إىل ارتفاع ضغط الدم ويزيد من خطر اإلصابة ابلسكتات الدماغية وأمراض الكلى. حاول  
=   ة من امللحملغ من الصوديوم يف اليوم (ملعقة صغري  2000أال تستهلك أكثر من 

 ملغ من الصوديوم).  2300
مالحظة: حيتوي كل من ملح البحر، وملح كوشري وملح اهليماال� على كمية الصوديوم  *

 نفسها املتوفرة يف ملح الطعام. 
 

 تناول امللح: نصائح مفيدة للحد من 
 قم بطهي الطعام يف املنزل مستخدماً مكو�ت غذائية طبيعية وكاملة. •
 غري معاجلة، حيث أمكن ذلك.ولكن دة أطعمة طازجة وجملّ قم بشراء  •
 استبدل امللح ابألعشاب والبهارات عند الطهي.  •
 استخدم اخلضراوات الكاملة بدًال من عصائر اخلضراوات.  •
 ال تضع اململحة على طاولة الطعام. •
للمزيد من   14للتحقق من كمية الصوديوم (راجع الصفحة   الغذائيةلصقات املراجع   •

 . )الغذائيلصق املومات حول كيفية قراءة املعل
   "اخرت املنتجات املعلبة اخلالية من "امللح املضاف" واملطبوع عليها " قليل الصوديوم

ومن املمكن أن تكون كمية الصوديوم عالية على الرغم  و "منخفض الصوديوم". 
من األفضل  ل الصوديوم" و "منخفض الصوديوم"؛ لذا،  من تصنيف املنتج " قلي

 مراجعة امللصق. 
 قم بتصفية املنتجات املعلبة وغسلها ابملاء.   •
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 األلياف الغذائية 
ف إىل ألياف يف األطعمة النباتية املصدر، وُتصنّ  لياف الغذائية موجودة بشكل أساسياأل

ومن املهم تناول جمموعة واسعة ومتنوعة من األطعمة قابلة للذوابن وألياف غري قابلة للذوابن. 
  النباتية املصدر للحصول على الصنفني معاً.

 األلياف القابلة للذوابن  

تفيد األلياف القابلة للذوابن يف تقليل مستو�ت الكوليسرتول، كما ُتساعد على ضبط 
 .)الرخوةكر يف الدم والتحكم ابإلسهال (حركة األمعاء مستو�ت الس

 در األلياف القابلة للذوابن: امص •
 ) كالفاصولياء، والعدس، واحلمص)  احلبوب 
   الشوفان 
 سيلليومة (بذر القطون(   
 املطحونة  بذور الكتان والشيا 
  (كالتوت وصلصة التفاح ) بعض الفاكهة 

 األلياف غري القابلة للذوابن  

وتنظيم حركة األمعاء.   ابلشبعتساعد األلياف غري القابلة للذوابن على تعزيز اإلحساس 
 تُعرف هذه األلياف أيضاً "ابخلشائن".

 القابلة للذوابن: غري مصادر األلياف   •
  (خاصة البذور والقشور) اخلضراوات والفاكهة 
   احلبوب الكاملة 
 ) أو الشوفان)  الدقيقالنخالة 
  املكسرات والبذور 
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 نصائح مفيدة لتناول كميات أكرب من األلياف:  
 .شرب العصائر بجتنّ  - الكاملةتناول اخلضراوات والفاكهة  •
والقمح املبشور  احلبوب اليت حتتوي على نسبة عالية من األلياف كالشوفان استخدم  •

 بشكل أكرب. 
 إىل احلساء أو اليخنة املعدة منزلياً.قم إبضافة الفاصولياء، والعدس واحلمص  •
لالطالع على كمية األلياف املوجودة فيها واحبث عن األطعمة  الغذائيةلصقات املراجع   •

يف كل  من القيمة اليومية % 5كمية عالية فيها ( ما ال يقل عن اليت حتتوي على  
 .حصة)

. جيب أن  )البيضاء( استخدم احلبوب الكاملة بشكل أكرب بدًال من اخليارات املكررة •
 قائمة املكو�ت عبارة "حبوب كاملة" يتبعها نوع احلبوب.   تدّون على رأس

، بذور  ةملعقة أو ملعقيت طعام من خنالة الدقيق، خنالة الشوفان، بذر القطون أضف •
 الشيا، أو بذور الكتان إىل الرقاقات أو الزابدي. 

 املكسرات والبذور إىل السلطات والرقاقات.  أضف •
 

أو قم إبضافة املزيد من األلياف شيئاً فشيئاً مع مرور الوقت لتفادي الغازات، مالحظة: 
أن تشرب ليرتين من املاء  (حاولالنفخة أو التشنجات، واحرص على شرب الكثري من املاء 

 يف اليوم). 
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 اخلضراوات والفاكهة  
ابلعديد من األمراض، منها صابة يساعد تناول اخلضراوات والفاكهة على خفض خطر اإل

مراض القلب والسرطان. تعّد اخلضراوات والفاكهة مصدراً للفيتامينات، واملعادن، واملواد  أ
إضافة فاملضادة لألكسدة واأللياف اليت حيتاج اجلسم إليها للحفاظ على صحة جيدة. 

عدك على ، سيسااخلضراوات و/أو الفاكهة إىل كافة الوجبات الرئيسية والوجبات اخلفيفة
 حلصول على الكمية اليت حتتاج إليها يف اليوم.ا

 من اخلضراوات والفاكهة:  املزيدنصائح مفيدة لتناول 

 من اخلضراوات والفاكهة الكاملة بدًال من العصائر.  املزيداستخدم  •
اخرت اخلضراوات والفاكهة اليت ال حتتوي على كمية كبرية من الدهون، أو السكر أو   •

 امللح. 
 احرص على ملء نصف طبقك ابخلضراوات يف كل وجبة.   •
 نوعة من األلوان. تاخرت جمموعة م •

  اخلضراوات ذات اللون الربتقايل أو األخضر الداكن (كاجلزر،  غالباً اخرت
 ، والقرع).(الكيل) والربوكويل، والكرنب األجعد

كمية احرص على أن تكون كمية اخلضراوات اليت تتناوهلا خالل النهار أكرب من   •
 الفاكهة. 

 
 لسكر ا

د السكر اجلسم ابلطاقة وهو متوفر بصورة طبيعية يف بعض األطعمة واملشروابت  يزوّ 
األطعمة واملشروابت  إىل يكون مضافاً (كالالكتوز يف احلليب والفركتوز يف  الفاكهة)، أو 

 الذرة عايل الفركتوز يف املشروابت الغازية).  وحمّلي البسكويت(كالسكروز يف 
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املتوفر بصورة طبيعية يف األطعمة ولسنا حباجة إىل كمية كافية من السكر حنن حنصل على  
السكر، والعسل، ودبس السكر   ةاملضاف �ت شمل السكر على اإلطالق. ت  السكر املضاف

 تعترب العصائر أيضاً من السكر�ت املضافة. و املضاف إىل األطعمة واملشروابت. 
اإلصابة أبمراض القلب، إىل ميكن أن يؤدي  إن تناول كميات كبرية من السكر�ت املضافة

س ، وارتفاع مستو�ت الكوليسرتول، والسرطان فضًال عن تسوّ والسمنةوالسكتة الدماغية، 
 األسنان. 

مالعق صغرية أو أقل من السكر�ت   6تنصح منظمة الصحة العاملية بتناول ما ال يزيد عن 
 غرامات).   4وم ( ملعقة صغرية من السكر= ياملضافة يف ال

 نصائح مفيدة لتقليل الكمية املستهلكة من السكر:
 . تناول األطعمة الطبيعية الكاملة •
اقرأ امللصقات الغذائية الستبعاد وجتنب األطعمة اليت حتتوي على سكر�ت مضافة (راجع   •

للحصول   هذا الدليلمن   14ة حالقسم املتعلق بكيفية قراءة امللصقات الغذائية يف الصف
 على املزيد من املعلومات). 

اشرب املاء بدًال من املشروابت احملالة كاملشروابت الر�ضية، ومشروابت الطاقة،  •
 واملشروابت الغازية، وشراب احلليب ابلشوكوالته، والعصائر. 
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 الدهون 
امتصاص الفيتامينات، ولكن الدهون غنية أيضاً من حتتاج أجسامنا إىل الدهون لتمكينها 

ابلسعرات احلرارية. إن اختيار األطعمة الطبيعية والكاملة هو السبيل األفضل لتجنب تناول  
 كمية كبرية من الدهون.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الدهون الصحية  ؟ جتدها أين 

  
 املكسرات والبذور   •
 األفوكادو •
 األمساك   •
 الزيوت ( زيت الزيتون، والكانوال واألفوكادو) •

 غري املشبعة 
 تتواجد يف العديد من املصادر النباتية واألمساك   •
 للقلب واألوعية الدموية   مفيدة •
 تكون سائلة يف درجة حرارة الغرفة  •
 

 
األمساك الغنية ابلزيوت ( السلمون، الرتوتة،   •

 اإلسقمري، السردين والرجنة) 
 الزيوت (كانوال، صو�، كتان) •
املكسرات والبذور ( اجلوز، بذر الكتان، بذر   •

 الشيا)
 البيض   -3 ميغاو أ •
 البقوليات (فول الصو� ومنتجات الصو�) •

  3أوميغا  -األمحاض الدهنية
 من الدهون غري املشبعة   •
من الدهون األساسية (حيتاج اجلسم إليها) اليت ال  •

 ينتجهايستطيع اجلسم أن  
 تساعد على خفض خطر اإلصابة أبمراض القلب •
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الدهون اليت ينبغي خفض كمية  
 استهالكها أو جتنبها

 ؟ جتدها أين  

 (قّلل منها)املشبعة 
 تتواجد عادة يف األطعمة املعاجلة واملقلية  •
تتواجد أيضاً يف بعض املنتجات احليوانية والزيوت  •

 النباتية املنشأ 
من املعروف أ�ا ُتسهم يف ارتفاع مستوى   •

 الكوليسرتول السيء  
 تكون صلبة يف درجة حرارة الغرفة  •

 
السالمي، بولونيا، هوت دوغ،    املعاجلة ( اللحوم •

 نقانق، بربوين) ال
مشتقات احلليب الكاملة الدسم (قشدة، زبدة،   •

 حليب كامل الدسم)
 زيوت (جوز اهلند والنخيل) •
، اللحوم  حلم اخلنزيردهن  الدهون (  عالية اللحوم  •

 ابلدهون املرئية، الدواجن غري املنزوعة اجللد) الغنية 

 الدهون املتحولة (جتنبها) 
 يصنعها اإلنسان مستخدماً املعاجلة ابهلدرجة   •
تستخدم يف األطعمة املتحولة لضمان صالحيتها  •

 لفرتة أطول  
 مضرة ابلقلب   •
 تكون صلبة يف درجة حرارة الغرفة  •
 

 
 شورتنج  •
 مسن نبايت صلب   •
، كوكيز املنتجات اجلاهزة يف املتاجر (دو�ت،   •

 ) بسكويت كراكريزكيك، مافن، 
 الوجبات السريعة  •
هتا عبارة  كل األطعمة املدّون على قائمة مكو� •

 "مهدرجة" أو "مهدرجة جزئياً" 
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 كيفية قراءة امللصق الغذائي  

 حجم احلصة  

هذه احملددة. قارن  احلصةذه يف امللصق مرتبطة هبدونة كمية العناصر الغذائية امل  تكون •
ملقارنتها ابألطعمة احلصص املماثلة  أحجام ابلكمية اليت تتناوهلا فعلياً. احبث عن  احلصة

 .املشاهبة
 تناوهلا.أن تمالحظة: حجم احلصة ال يدل ابلضرورة على الكمية اليت جيب 

 السعرات احلرارية 

يرتبط عدد السعرات احلرارية حبجم احلصة. متثل السعرات احلرارية كمية الطاقة املتوفرة يف  •
األطعمة. إذا فاق عدد السعرات احلرارية املستهلكة عدد السعرات احلرارية اليت حيرقها 

 سيزداد وزنك حتماً.   جسمك،

 النسبة املئوية للحاجة اليومية 

؛ فإذا ضئيلة أو مرتفعة العنصر الغذائي املتوفر يف كل حصة لك ما إذا كانت نسبةحتدد  •
% فذلك يعين أبن النسبة  15%، فذلك يعين أبن النسبة ضئيلة وإذا كانت 5كانت 

 مرتفعة. 
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 الدھون 
ابحث عن الكمیة االجمالیة للدھون، والتي تشمل الدھون غیر  •

المشبعة، والدھون المشبعة والدھون المتحولة. اختر المنتجات 
التي ال تحتوي على دھون متحولة على اإلطالق ألنھا غیر 

 صحیة ویجب تجنبھا. 
 

 الصودیوم
تجنب المنتجات التي تحتوي على نسبة عالیة من الصودیوم  •

الحاجة الیومیة أو أكثر). اختر المنتجات التي من  15%(
الحاجة  من %5تحتوي على نسبة منخفضة من الصودیوم (

 الیومیة أو أقل).  
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   األلياف

% من احلاجة اليومية من  5ما ال يقل عن  علىاخرت املنتجات الغذائية اليت حتتوي  •
 .حصةكل األلياف يف  

 السكر 
اخرت املنتجات اليت حتتوي على كميات منخفضة من السكر الطبيعي والسكر املضاف.  •

تشمل أمثلة مكو�ت  تشري إىل السكر�ت.احبث يف امللصق الغذائي على العبارات اليت 
، السكر املركز، فركتوز، جلوكوز، ديكسرتوزالسكر املضاف اليت ينبغي جتنبها: السكر، 

  عسل ودبس السكرالمالتوز، سكروز، عصري الفاكهة املركز، مالتوديكسرتين، 
 . (موالسيس)

 غ = ملعقة صغرية من السكر.   4تذكر:  •
 

 ما الذي جيب أن أحبث عنه يف امللصق الغذائي؟  

بكمية عالية، يتم األطعمة اليت تتوفر يف كو�ت املتُدرج املكو�ت حبسب وز�ا. ما يعين أبن 
 يف أسفلها.  واألقل كمية ،أعلى القائمةإدراجها يف 

حتت أمساء خمتلفة.  املكو�تميكن أن تُدرج الدهون، والصوديوم، والسكر�ت على قائمة 
املعلومات: الرجاء مراجعة املوقع التايل للحصول على املزيد من  

www.canada.ca/en/health-
canada/services/understanding-food-
labels/ingredient-list.html 
تساعد قائمة املكو�ت على التحقق من احتواء األطعمة على مكّون معني، وجتنب املكو�ت  

 اليت تسبب لك احلساسية أو اليت ال ميكنك حتملها.
 تذكر أبن عبارة "مهدرج" أو مهدرج جزئياً" تعين أبن املنتج حيتوي على دهون متحّولة.  
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 للمزيد من املعلومات، الرجاء ز�رة املواقع التالية: 
• Cookspiration® -   أفكار ووصفات طبخ 

       www.cookspiration.com   
معلومات عن السكري، ومراجع، وندوات عرب االنرتنيت  - الكندية للسكري اجلمعية •

 طبخ   ووصفات 
        www.diabetes.ca 

، عناوين  األنظمة الغذائيةمعلومات عامة عن   - كنداأخصائي التغذية يف  موقع  •
 طبخ   أخصائيي التغذية ووصفات 

        www.dietitians.ca   

 األنظمة الغذائية معلومات عامة عن  - وكالة الصحة الكندية •
            www.canada.ca/en/health-canada.html   

 غذائية ووصفات  ةمراجع عن منط احلياة الصحي  - حكومة الربات •
www.alberta.ca/healthy-living-resources.aspx 

 األنظمة معلومات عامة عن  –كولومبيا الربيطانية مقاطعة  يف  الصحيةبر�مج العائالت   •
 الغذائية  •

             www.healthyfamiliesbc.ca/eating 

 طبخ    ووصفاتمعلومات عن أمراض القلب  -  القلب والسكتة الدماغية مجعية •
  www.heartandstroke.com 

هيئة الصحة يف مقاطعة نوفا سكوشا (أخصائيو يف   الغذائياإلرشاد التثقيف و بر�مج  •
على "املوقع ومعلومات االتصال" لالتصال أبخصائي التغذية وطرح  اضغط -التغذية) 

 أسئلتك املتعلقة ابلنظام الغذائي  
www.nshealth.ca/content/nutrition-education-and-
counselling-dietitians 

• UnlockFood.ca - معلومات عامة عن األنظمة الغذائية 
   www.unlockfood.ca 



 مالحظات: 
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 ھل تبحث عن المزید من المعلومات المتعلقة بالصحة؟
 تجد ھذا الدلیل اإلرشادي وكافة موارد المرضى التي نوفرھا ھنا: 

http://library.nshealth.ca/PatientEducation 
 

والمجالت فیدیو، الكتب، وأشرطة الاتصل بالمكتبة العامة المحلیة للحصول على 
 وغیرھا من الموارد.

لمزید من المعلومات، ندعوك إلى زیارة الموقع التالي: 
http://library.novascotia.ca 

 
أو  811على الرقم  عبر االتصالوقت،  نوفا سكوشا في أيّ بمع ممرضة مجازة  تواصل

  زیارة
https://811.novascotia.ca 

، عبر االتصال على مجموعة البرامج والخدمات األخرى المتوفرة في منطقتك تعّرف
 أو زیارة 211على الرقم 

 http://ns.211.ca 
 
الخالیة من التدخین، والتدخین االلكتروني، تشّجع ھیئة الصحة في نوفا سكوشا البیئة 

 والعطور.
 شكراً!رة. الرجاء عدم استخدام المستحضرات المعطّ 

www.nshealth.ca 
 
 

 تصمیم: خدمات مكتبة ھیئة الصحة بنوفا سكوشا
 
 

 . وتثقیفیة فقط إعالمیة ألھداف إن المعلومات الواردة في ھذه الوثیقة مخصصة
 الطبیة. المشورة أو الصحیة الرعایة مقام تقوم أو لتكون معدّة ھذه المعلومات لیست

 .بك الخاص الصحیة الرعایة بمزود االتصال الرجاء أي أسئلة، لدیك كانت إذا
 
 

 سنوات أو كما تقتضیھ الضرورة.  3تتم مراجعة المعلومات في ھذا المنشور كل 

 إعداد: خدمات التغذية والغذاء  
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