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   فشارخون باالفشارخون باالفشارخون باال

                  GT-PA-115کد سند :        

 واحد آموزش سالمت 

 0011بهار 

رژیم  غذایی کم چرب فشار خونتان را کاهش  یشی     رژیم  غذایی کم چرب فشار خونتان را کاهش  یشی     رژیم  غذایی کم چرب فشار خونتان را کاهش  یشی     

دهد .یقدار کمی نمک به غذا استشاشادک کش)شرشد در          دهد .یقدار کمی نمک به غذا استشاشادک کش)شرشد در          دهد .یقدار کمی نمک به غذا استشاشادک کش)شرشد در          

صورت ایکان اصال استاادک نک)رد(.از یصرف نمک سر   صورت ایکان اصال استاادک نک)رد(.از یصرف نمک سر   صورت ایکان اصال استاادک نک)رد(.از یصرف نمک سر   

سشششاشششرک نشششرششش.خشششودار  کششش)شششرشششد.                                                 سشششاشششرک نشششرششش.خشششودار  کششش)شششرشششد.                                                 سشششاشششرک نشششرششش.خشششودار  کششش)شششرشششد.                                                 

در طبخ به جا  کرک و روغن نباتی جاید بهتر اسش     در طبخ به جا  کرک و روغن نباتی جاید بهتر اسش     در طبخ به جا  کرک و روغن نباتی جاید بهتر اسش     

از روغن زیتون ،سویا و روغن یایع اسشتشاشادک کشرد.              از روغن زیتون ،سویا و روغن یایع اسشتشاشادک کشرد.              از روغن زیتون ،سویا و روغن یایع اسشتشاشادک کشرد.              

از چه غذا هایی باید پرههر رر کره  :                                              از چه غذا هایی باید پرههر رر کره  :                                              از چه غذا هایی باید پرههر رر کره  :                                              

از  سوسرس ،کالباس ،ک)سرو گوش  ،برگر ها به عل  از  سوسرس ،کالباس ،ک)سرو گوش  ،برگر ها به عل  از  سوسرس ،کالباس ،ک)سرو گوش  ،برگر ها به عل  

بششاب بششودن سششدیششم بششایششد  ششرهششرشش. کششرد .                                        بششاب بششودن سششدیششم بششایششد  ششرهششرشش. کششرد .                                        بششاب بششودن سششدیششم بششایششد  ششرهششرشش. کششرد .                                        

غذا ها  رستورانی نر. اکثرا بر  از حد بزم حشاو     غذا ها  رستورانی نر. اکثرا بر  از حد بزم حشاو     غذا ها  رستورانی نر. اکثرا بر  از حد بزم حشاو     

نمک یی باش)د و لذا یصشرف ششان ی شر اسش .                     نمک یی باش)د و لذا یصشرف ششان ی شر اسش .                     نمک یی باش)د و لذا یصشرف ششان ی شر اسش .                     

یواد حاو  کافئرن از قبرل قهوک ،چا  ،نوشابه هشا     یواد حاو  کافئرن از قبرل قهوک ،چا  ،نوشابه هشا     یواد حاو  کافئرن از قبرل قهوک ،چا  ،نوشابه هشا     

کوب وشکالت سبب اف.ای  فشار خون یی شونشد و    کوب وشکالت سبب اف.ای  فشار خون یی شونشد و    کوب وشکالت سبب اف.ای  فشار خون یی شونشد و    

بششایششد در حششد اعششتششداد یصششرف شششونششد.                                                 بششایششد در حششد اعششتششداد یصششرف شششونششد.                                                 بششایششد در حششد اعششتششداد یصششرف شششونششد.                                                 

                                                                                                                                                                                                                                    سررررررر ررررررر رررررررار         سررررررر ررررررر رررررررار         سررررررر ررررررر رررررررار         

سرگار و سایر دخانرات  باعث اف.ایش  فششار خشون        سرگار و سایر دخانرات  باعث اف.ایش  فششار خشون        سرگار و سایر دخانرات  باعث اف.ایش  فششار خشون        

یرشود که در نهای  یمکن اس  ی)جر به بروز سکته یرشود که در نهای  یمکن اس  ی)جر به بروز سکته یرشود که در نهای  یمکن اس  ی)جر به بروز سکته 

یغ.  یا قلبی شود و همچ)رن اثر دارو ها  ضد فشار یغ.  یا قلبی شود و همچ)رن اثر دارو ها  ضد فشار یغ.  یا قلبی شود و همچ)رن اثر دارو ها  ضد فشار 

خون را کاه  یی دهد.ترک سرگار خطر بشرشمشار       خون را کاه  یی دهد.ترک سرگار خطر بشرشمشار       خون را کاه  یی دهد.ترک سرگار خطر بشرشمشار       

   عروقی ،  ریو  و      عروقی ،  ریو  و      عروقی ،  ریو  و         ---سرطقلبیسرطقلبیسرطقلبی

 سرطان را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

                                                                                استهس   

استرس یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده بیماری 

فشار خون است بنابراین در هنگام عصبانیت آرامش 

وخونسردی خود را حفظ کنید و از نگرانی وعصبانیت 

بی مورد پرهیز کنید.                                                                      

 ورزش وفعال ت بدنی                                                      

فعالیت بدنی و ورزش منظم ومداوم داشته باشید و 

حداقل روزانه نیم ساعت حرکات سبک را انجام دهید 

دقیقه در روز  می  53تا   53پیاده روی تند وبه مدت 

تواند شما را در کاهش فشار خونتان کمک نماید.اگر 

مشکل قلبی دارید قبل از برنامه ریزی در مورد ورزش 

کردن و نحوه انجام آن حتما با پزشک خود مشورت 

نمایید. با رعایت رژیم غذایی ،ورزش ، فعالیت و مصرف 

به موقع داروها می توانید عوارض فشارخون را کنترل 

 کنید و از زندگی طبیعی برخوردار باشید .                                                              
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 چاقی                                  

چاقی واضافه وزن  مسلما با فشار خون باال  ارتبط 

دارد.شیوع این مشکل در افراد جوان دچار  اضافه 

درصد بیشتر  35وزن  دو برابر ودر افراد مسن وچاق 

از افراد دارای وزن طبیعی است .در مردان به ازای هر 

درصد افزایش وزن  موجب پایین آمدن فشار  05

ماکزیمم و مینیمم می شود. بیماران مبتال به افزایش  

فشار خون ملزم به رعایت رژیم هستند تا وزن آنها  

با قد و استخوان بندیشان متناسب شود.                        

 رژیم غذایی                                    

افراد مبتال به افزایش فشار خون  باید مقدار نمک را 

در رژیم غذایی خود کاهش داده و از طرفی میزان 

پتاسیم و کلسیم دریافتی را افزایش دهند مصرف 

نمک باعث احتباس آب و مایعات در داخل رگها شده 

و در نتیجه حجم خون را افزایش می دهد و باعث باال 

رفتن فشارخون میشود بنابراین میزان مصرف نمک 

را محدود کنید .افزایش پتاسیم رژیم غذایی باعث 

کاهش فشارخون وکاهش احتمال بروز سکته مغزی 

وبیماری قلبی می گردد.البته مصرف نابجا وبیش از 

حد  پتاسیم ممکن است خطر ناک باشد بنابر این 

برای تامین میزان متناسب پتاسیم توصیه می شود از 

 مصرف غذاهای آماده خوداری و مصرف انواع میوه و

حبوبات که غنی ترین مناع پتاسیم هستند به اندازه 

کافی مورد استفاده قرار گیرد .                                       

موز ،زردآلو ،انجیر ،گروپ فروت ،انگور ومیوه و آلو 

ومیوه ها یی سرشار از پتاسیم هستند و سیب زمینی ،     

سیر،کلم برکلی ،کدو سبز ،قارچ و گوجه فرنگی سبزی 

های سرشار از پتاسیم هستند .حبوبات نیز از این نظر 

غنی اند .                                                                            

میوه ها وسبزی ها دارای مقادیر کم سدیم هستند و 

باید زیاد مصرف شوند به همین دلیل در کسانی که 

رژیم  غذایی شان بیشتر سبزیجات ومیوه جات است 

فشار خون پایین تری دارند.                                                     

مرکبات ،توت فرنگی و سبزی های دارای برگ سبز 

منبع خوب ویتامین ث هستند در کسانی که کمتر از 

 این مواد استفاده میکنند فشار خون باالتر است .          

گوشت ومرغ طبخ شده بدون نمک برای افراد دچار 

فشار خون توصیه می شود برای معطر کردن گوشت 

می توان از سبزی های معطر ، ادویه جات ومیوه ها 

استفاده کرد.                                                                       

ماهی تازه منجمد یا کنسرو شده بدون آب نمک خوب 

است .ماهی های حاوی اسید های چرب مفید از قبیل  

حلوا ،قزل آال و قباد چندین بار در هفته توصیه می  

شود .                                                                                    

 سیر نیز به کاهش فشار خون کمک می کند.                                                      

                                    مقدمه

فشار خون باال هنگامی ایجاد می شود که فشار خون داخل 

رگهای  خونی افزایش یابد ،قلب ، سیستم عصبی و               

سیستم کلیوی عواملی  هستند که در اندازه فشارخون           

درصد افرادی که به این بیماری          53موثر می باشند . در       

مبتال میشوند علت ابتال      کامال مشخص نیست اکثر افراد  

مبتال به پر فشاری عالیمی ندارند اما این مشکل می تواند           

سبب آسیب حاد یا مزمن  به بخش های مختلف بدن شود            

در مغز این مشکل به مویرگ های خونی آسیب می               

رسانددر نتیجه سکته مغزی بروز می کند درچشم ها پر            

فشاری خون سبب آسیب به  مویرگ های خونی وبروز             

اختالل بینایی ودر کلیه نیز سبب نارسایی کلیه میشود            

ممکنست عالیمی از قبیل سردرد ،درد های قفسه سینه          

 وتنگی نفس نیز بروز کند .

عده ای از افراد که فشار خون باال دارند فکر می کنند اگر 

فقط دارو های تجویز شده را مصرف کنند فشار خون آنها 

درمان خواهد شد در صورتی که درمان های غیر دارویی 

در کاهش فشارخون اهمیت زیادی دارد.                                 

پزشکان ودانشمندان برای جلوگیری از ابتال وهمچنین 

مراقبت بهتر از بیماران مراحل زیر را پیشنهاد می کنند .          

تححیح اضافه وزن                                                           

تصحیح رژیم غذایی                                                                   

اجتناب از کشیدن سیگار                                                              

کوشش در جهت  کاهش استرس وناراحتی  عصبی                                           

 افزایش فعالیت بدنی                                                                 


