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Các Chỉ Dẫn Ăn Uống Tốt 
Cho Sức Khỏe Cho Những Người Bị Suy Tim 
Suy tim xảy ra khi tim của quý vị không bơm máu đủ mạnh để cơ thể quý 
vị có được dưỡng khí và các dưỡng chất mà cơ thể cần. Trong một số các 
trường hợp, chất dịch có thể tích tụ trong phổi quý vị, trong thận, và trong 
những phần khác của cơ thể. Sự tích tụ này, hoặc ứ dịch, có thể gây nên 
các triệu chứng sau đây: 

� thở hụt hơi  
� cảm thấy mệt mỏi  
� chân, bàn chân và bụng bị sưng  

Thuật ngữ ‘suy tim xung huyết (congestive heart failure)’ thường được 
dùng để diễn tả việc suy tim với các triệu chứng này. Nếu quý vị bị suy 
tim, một lối sống lành mạnh có thể giúp quý vị cảm thấy được mạnh khỏe 
nhất. Hãy làm việc với chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị để theo 
dõi tình trạng sức khỏe và thực hiện những thay đổi về thuốc men của quý 
vị khi cần thiết. Những thành viên khác của nhóm chăm sóc sức khỏe sẽ 
giúp quý vị thực hiện những thay đổi trong cách ăn uống và cách sống để 
cải thiện sức khỏe cho quý vị. 

 
� Hãy rán ăn ít hơn 2000 milligrams chất sodium mỗi ngày. Sodium có 

trong muối. Hầu hết muối chúng ta ăn là từ các loại thực phẩm được 
chế biến như thịt nguội, thức ăn đông lạnh, các loại nước xốt và súp. 
Ăn quá nhiều muối khiến cơ thể quý vị giữ thêm nước lại trong người. 
Điều này khiến cho tim của quý vị phải làm việc cực nhọc hơn vì tim 
phải bơm chất lỏng có thêm trong người quý vị. Nếu quý vị bị suy tim 
xung huyết, quý vị có thể cần ăn ít muối hơn. 

» Xin xem thêm Các Nguồn Tài Liệu Chỉ Dẫn dưới đây để biết 
thông tin về cách làm thế nào để giảm bớt muối trong chế độ ăn 
uống của quý vị.  

� Hãy hỏi chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị để biết quý vị có 
cần phải hạn chế chất lỏng hay không. Hàng ngày, dùng cùng một cái 
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cân và vào một giờ nhất định, quý vị hãy tự cân lấy mình. Nếu số cân 
quý vị thay đổi một cách nhanh chóng (hơn 1.5 kg hoặc 3 pounds 
trong một ngày) quý vị có thể cần phải hạn chế các chất lỏng.  

� Duy trì một số cân tốt cho sức khỏe cơ thể.  
» Hãy dùng Tài liệu Hướng dẫn Thực phẩm của Canada để giúp 

quý vị hoạch định một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng. 
Tài liệu Hướng dẫn Thực phẩm của Canada có sẵn tại trang 
mạng . www.healthcanada.gc.ca/foodguide.  

» Hãy tích cực năng động. Kiểm tra với chuyên viên chăm sóc sức 
khỏe của quý vị trước nếu quý vị hiện không năng động. Tài liệu 
Hướng dẫn Hoạt động Thể lực của Canada có sẵn tại trang 
mạng . www.csep.ca/guidelines.  

Nếu quý vị mập dư cân, hãy có kế hoạch giảm cân từ từ, không hơn 
½-1 kg (1-2 lbs) mỗi tuần. 

» Xin xem thêm Các Nguồn Tài Liệu Hướng Dẫn dưới đây để biết 
thông tin làm thế nào giảm cân một cách an toàn và lành mạnh.  

� Hãy bao gồm các thực phẩm giàu omega-3 trong chế độ ăn của quý 
vị. Chúng có thể giúp làm giảm các biến chứng của sự suy tim. 

» Tài liệu Hướng dẫn Thực phẩm của Canada đề nghị ăn ít nhất 2 
phần cá mỗi tuần. Các sự chọn lựa tốt bao gồm cá hồi chấm 
hồng (char), cá thu, cá hồi và cá hương (trout).  

» Các nguồn chất béo omega-3 khác bao gồm hạt lanh (flaxseed), 
dầu canola, hạt đậu nành và các quả óc chó (walnuts).  

» Nếu quý vị không ăn đủ chất béo omega-3 trong chế độ ăn của 
mình, hãy hỏi chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị hoặc 
chuyên viên dinh dưỡng về việc uống thêm thuốc bổ omega-3.  

� Hãy hỏi chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị để biết xem quý vị 
có cần phải kiêng cữ rượu hay không. Nếu chuyên viên chăm sóc sức 
khỏe của quý vị nói quý vị có thể uống bia rượu, hãy giới hạn không 
uống hơn 2 ly mỗi ngày đối với đàn ông và không hơn 1 ly mỗi ngày 
đối với phụ nữ. Một ly chuẩn bằng với: 

» 341 mL (12 oz) bia (5% độ cồn)  
» 142 mL (5 oz) rượu chát (12% độ cồn)  
» 43 mL (1.5 oz) rượu/rượu mạnh (40% độ cồn)  

http://www.healthcanada.gc.ca/foodguide
http://www.csep.ca/guidelines
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Các Mẹo Vặt về Cách Sống Khác: 
� Không hút thuốc. Hút thuốc khiến tim quý vị phải làm việc vất vả hơn 

và đập nhanh hơn, hạ thấp lượng dưỡng khí trong máu, và gây tổn 
thương cho các động mạch. Để được giúp đỡ bỏ thuốc, xin gọi số 8-1-
1 hoặc truy cập mạng QuitNow tại . www.QuitNow.ca, hoặc hỏi chuyên 
viên chăm sóc sức khỏe của quý vị.  

� Cố gắng nghỉ ngơi thật nhiều và học cách giảm thiểu tối đa các sự 
căng thẳng.  

 

HealthLinkBC. Truy cập trang mạng . www.HealthLinkBC.ca để có các thông 
tin y tế không khẩn cấp được chấp thuận về mặt y khoa. 

� Suy tim . www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw44415.  

Các Tờ Chỉ Dẫn Thực Tế về Các Dịch vụ của Chuyên viên Dinh dưỡng có 
sẵn để được gửi bằng thư đến nhà (hãy gọi 8-1-1) hoặc truy cập trang 
mạng . www.healthlinkbc.ca/healthy-eating 

� Các Bước Trong Cuộc Sống Để Bắt Đầu Giảm Cân Lành Mạnh 
(Lifestyle Steps for Healthy Weight Loss: Getting Started)  

� Các Bước Để Thực Hiện Trong Cuộc Sống Để Giảm Cân Lành Mạnh 
(Lifestyle Steps for Healthy Weight Loss: Taking Action)  

� Các Bước Để Thực Hiện Trong Cuộc Sống Nhằm Giảm Bớt Chất 
Sodium (Muối) (Healthy Eating Guidelines for Lower Sodium (Salt) 
Eating).  

� Các Sự Chọn Lựa Thực Phẩm Có Ít Chất Sodium (Muối) [Lower Sodium 
(Salt) Food Choices].  

� Các Nguồn Tài Liệu Chỉ Dẫn Cách Ăn Uống Có Ít Chất Sodium (Muối) 
[Lower Sodium (Salt) Eating Resources].  

These resources are provided as sources of additional information believed to be reliable and accurate at 
the time of publication and should not be considered an endorsement of any information, service, product 
or company. 

http://www.quitnow.ca/
http://www.healthlinkbc.ca/
http://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw44415
https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating


  

 

 

  

 

|  PAGE 4 of 4Updated: 2013-01-04


Vi: Healthy Eating Guidelines for People with Heart Failure 
 
© 2012 Tỉnh bang British Columbia.Tác giả giữ mọi bản quyền.  
Có thể in lại trọn vẹn tài liệu với điều kiện phải nêu rõ nguồn xuất xứ. 
 
Thông tin này không nhằm mục đích thay thế cho lời khuyên của bác sĩ quý vị hoặc cho sự tư vấn của cá nhân với một chuyên viên dinh dưỡng chính 

 

 
Phân bổ theo đề tài: 
 
Dietitian Services at HealthLinkBC (formerly Dial-A-Dietitian), providing 
free nutrition information and resources for BC residents and health 
professionals. Go to . www.healthlinkbc.ca/healthyeating or call 8-1-1 
(anywhere in BC). Interpreters are available in over 130 languages. 

 

http://www.healthlinkbc.ca/healthyeating

