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 را شماا  درمان بتواند وي تا دیریبگ وقت خود پزشک از 

 .  دیناا حیتصح را آن ازین صورت در و ناوده کنترل

 غمذاااي  مصمر  . دیم کن استفاده ییغذا سالم میرژ از 

 اا وهیم مصر  و داده کااش را قرمز گوشت مانند چرب

 نیااچن. دیدا شیافزا را سبوسدار غالت و جاتیسبز و

 ورزش امرروز  اسمت  بهتر) دیکن ورزش افته در روز 5

 (.دییناا

 تیوضم   روي از چگماه یا شماا  دکهیباش داشته بخاطر 

 دکممهییبگو دیممتوانینا خودتممان احسمما  و یجسمماان

 .باشدیم چقدر فشارخونتان

 آنرا د،یریگیم اندازه را خود فشارخون منزل در اربارکه 

 بما  ب مدي  مالقمات  در و. دیکن ادداشتی اي دفترچه در

 . دیببر خود ااراه را دفترچه نیا پزشک

 ضدفشارخون داروااي مقدار و نام مورد در پزشک با 

  کنید صحبت آنها مصر  نحوه و خود

 یسمالمت  احسا  و بوده کنترل شاا اگرفشارخون یحت 

 .دینباش دارواا کردن کم ای قطع فکر به د،یکنیم

 و بموده  دارو مصمر   علت به یف ل طیشرا که دیباش آگاه 

 خواامد  مشمک   بروز باعث دارو زانیم خودسرانه کااش

 را آنهما  مصر  مقدار و تانیدارواا از یستیل ارههمو  .شد

    .دیدار نگه خود پول فیک ای بیج در

 شمدن  تاام از شیپ دیکن یم یسالمت احسا  اگر یحت 

 صورت در. دییناا اقدام آنها مجدد هیته به نسبت دارواا

 در تا دیبخواا خانواده اعضاي از یکی ای ااسر از امکان

 درممان  بما  تا باشند شاا ااراه پزشک با مالقات انگام

 یزندگ وهیش در ازین مورد راتییتغ و دارواا شام  شاا،

 .شود آشنا

 توسمط  را خودتمان  چشمم  یینما یب ايدوره صمورت  به 

 .دیدا قرار یابیارز مورد ،یپزشک چشم متخصص

 

 کدامند؟ بدن بر باال فشارخون یمنف اثرات

 چشم، بیآس ن،ییشرا وتصلب یسخت ،یقلب حمله ، مغزي سکته

  هیکل بیآس

 :خون پرفشاري درمان و ري،کنترلیشگیپ اايروش

 منظم، ورزش وزن، کااش مانند یزندگ وهیش در سالم راتییتغ

 مصر  تیمحدود استر  کنترل ،یالکل مشروبات و گاریس ترك

 اندازه ااان به توانند یم ییغذا سالم برنامه از رويیپ و ناک

 افرادمصر  از اريیبس در. باشند داشته دیمف اثرات دارو، مصر 

 پزشکتان و شاا.  باشد ازین است ماکن دارو چند از یبیترک

 کردن دایپ براي که یصورت در و دیدار مت ددي اايانتخاب

 فشارخون درمان د،ییناا ااکاري گریکدی با موثر درمان نیبهتر

 .دبو خوااد تر موفق باال

 

 :باال درفشارخون یمراقبتخود

 نیبهتر تا( دارو ومصر  یزندگ سالم وهیش) دیکن رويیپ درمان از 

 آن و دیباشم  داشته یآگاا خود فشارخون زانیازم. دیریرابگ جینتا

 فشمارخون  درمان تحت که افرادي. دیریبگ اندازه منظم طور به را

 ريیم گ انمدازه  شمتري یب تناوب با را خود فشارخون دیبا باشند،یم

 ريیم گانمدازه  مطلوب یزمان فاصله مورد در خود پزشک از. ندیناا

 خمانواده  اعضاي که دیکن حاص  نانیاطا. دییناا سوال خون فشار

 بمه  را خمود  فشارخون( فرزندان و خواار و برادر ن،یوالد) ام شاا

 . ندیناا یم ريیگ اندازه منظم طور

 است؟ی م ن چه به خون فشار

 دارد انیجر آن در کهی رگهائ وارهید بر خون که است ییروین

 عمدد  دو امر . شود یم انیب عدد دو صورت به و کندیم وارد

 کیسمتول یس فشمار ( تمر  بزرگ عدد) اول عدد. استند مهم

 خمود،  انقبما   بما  شاا قلب که است یوقت و شود یم دهینام

 کیاستولید فشار دوم عدد .راند یم اا رگ درون به را خون

 نیبم  شاا خون فشار قتیحق در و( تر کوچک عدد)دارد نام

 .است(  قلب داخ  به خون رشیپذ زمان ای) قلب انقبا  دو

 

 بندي درجه

 فشارخون

 یستولیس فشار

 (بزرگتر عدد)

 یاستولید فشار

 (کوچکتر عدد)
 80 از کمتر 210 از کمتر یعیطب فشارخون

 شیپ مرحله

 فشارخون

 مرحله – 210

 فشارخون شیپ

231 

80 - 81 

 باالتر ای 10 باالتریا  240 باال فشارخون

 

 ست؟یچ باال خون فشار عالئم

 راه تنها .ندارد یعالمت گونه چیا بطورم اول باال فشارخون

 فشمارخون  ريیم گ انمدازه  باال فشارخون به ابتال از نانیاطا

 نشمده  درممان  و باال اریبس فشارخون به که فردي .باشد یم

 جه،یسمرگ  سمردرد،  دچمار  اسمت  ماکمن  باشمد،  یم مبتال

 .شود قلب طپش ای ینیب از زيیخونر
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 :عنوان پمفلت

 باال فشارخون
 (ونیپرتانسیه)

 

 یمراقبت خود و درمان ري،یشگیپ
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، ساردین، خال مخالی، شاه ماهی آال هایی مانند قزل ماهی .9

، کلسیم و منیزیم هستند که باید در برنامه غذایی ۳منبع غنی امگا 

 .منظور شوند

مصرف بعضی از سبزی های حاوی مقادیر زیاد سدیم مانند  .01

اسفناج، کرفس، ریواس وشلغم به ویژه در افراد مبتال به فشارخون باال 

 .کاهش یابد

مانند سبزی های معطر تازه به جای نمک از چاشنی هایی   .00

یا سیر، لیموترش تازه ...( نعناع، مرزه، ترخون، ریحان و)یا خشک مانند 

 .و آب نارنج برای بهبود طعم غذا و کاهش مصرف نمک استفاده شود

 
تا حد امکان از مصرف غذا در رستوران ها پرهیز شود زیرا   .01

فراوان استفاده  در این قبیل اماکن برای بهبود طعم غذا از نمک و روغن

 .می شود

پیاده روی در کاهش فشارخون و همچنین پیشگیری از   .0۳

 .ابتال به آن بسیار موثر است

رژیم غذایی مناسب برای پیشگیری و کنترل فشار خون  .01

 :عبارت است از

  واحد از گروه نان وغالت به دلیل داشتن  ۸تا  ۷مصرف روزانه

 کربوهیدرات و فیبر

  منابع غنی از )د از گروه سبزی ها واح ۵تا  1مصرف روزانه

 )منیزیم، پتاسیم و فیبر

  منابع غنی از منیزیم، )واحد از گروه میوه ها  ۵تا  1مصرف روزانه

 )پتاسیم و فیبر

  منابع )واحد از گروه شیر و لبنیات کم چرب  ۳تا  1مصرف روزانه

 )خوب کلسیم، پروتئین، پتاسیم و منیزیم

 منبع خوب پروتئین و )ا سفید واحد گوشت قرمز ی1مصرف روزانه

 )منیزیم

  واحد ازحبوبات، دانه ها و مغزها  ۵تا  1مصرف هفتگی 

 عالئم هشدار    

اگر دچار سردرد، خواب آلودگی و خمیازه طووالیی،  سورگی ه 

شدید،احسوواض فووع  در پاهووا، بازوهووا یووا ع ووالت  ووورت، 

کردن، تغییربینوایی، بیحسوی یون  ییموه بودن، اشکال در حبت

داشوتید،  200/280فشوارخون بواالتر از خویریزي از بینی یا 

  .تماض گرفته و یا به بیمارستان مراجعه یمایید( 221)با 

 :ااي غذایی براي افراد داراي فشار خون توصیه

گوشت نمک سود شده، کنسروی، )مصرف غذاهای شور   .0
همبرگری، سوسیس و کالباس، سبزی های کنسرو شده، کراکرها، 

های شورو دودی، سوپ های چیپس، پفک، خیار شور، ماهی 
 .کاهش یابد( آماده، ترشی؛ آجیل شور و نظایر آن

با توجه به نقش پتاسیم در پیشگیری و درمان پرفشاری خون در   .1
برنامه غذایی روزانه از میوه ها، سبزی ها، حبوبات و غالت 

زردآلو، گوجه فرنگی، هندوانه، موز، سیب زمینی، . استفاده شود
 .روت منبع خوبی از پتاسیم هستندآب پرتقال و گریپ ف

از ( به عنوان گشاد کننده عروق)دریافت مقادیر مناسبی منیزیم   .۳
طریق منابع غذایی مانند انواع سبزی با برگ سبز تیره، مغزها، 

 .حبوبات، نان و غالت سبوس دار توصیه می شود

عنصر کلسیم نیز در کاهش فشار خون نقش دارد بنابراین   .1
یم از طریق مصرف شیرو فرآورده های لبنی کم دریافت کافی کلس

 .چرب توصیه می شود

در کاهش فشار خون مصرف سبزی ها  C به دلیل نقش ویتامین  .۵
 .و میو ه ها در غذای اصلی و میان وعده ها توصیه می شود

وغن هایی با منبع حیوانی مانند پیه و کره باید کمتر مصرف ر.   .6
کانوال ، زیتون ، شوند و به جای آنها روغن های گیاهی مانند 

 .ذرت و آفتابگردان استفاده شوند

گوشت قرمز، )مصرف مواد غذایی حاوی اسید چرب اشباع   .۷
لبنیات پر چرب، زرده تخم مرغ، چربی های حیوانی، مارگارین، 

 .در برنامه غذایی روزانه کاهش یابد( جامد، کره روغن های

محدود کردن سدیم همراه با کاهش وزن در کنترل فشارخون  .۸
بنابراین استفاده از نمک برای پخت غذا و . بسیار موثر است

 .همچنین برای سفره غذا باید محدود شود 

 


