
 

ه اي براي يتوصيه هاي تغذ
 :بيماران فشار خون باال

  غذا هاي شور مصرف

كاهش ..(.،هبرگر، ترشي وكنسروي)

 .يابد 

  برنامه غذايي روزانه از ميوه ها در

 .حبوبات و غالت استفاده شود

 در كاهش فشار  نيزصر كلسيم عن

بنابراين دريافت  نقش داردخون 

سيم از طريق مصرف منابع كافي كل

شير و فراورده هاي  ويژه ه غذايي ب

 .لبني كم چرب توصيه ميشود

  از تهيه شده از غالت نان ماكاروني

بدليل داشتن فيبر  كامل گندم

استفاده   تاسيمپ ويتامين و امالح مثل

 .شود 

  ،ماهي هايي مثل قزل اال ،ساردين

خال مخالي ، شاه ماهي منبع غني 

، كلسيم و منيزيم كه با يد در  3امگا 

 .برنامه غذايي منظور شود

 :عالئم فشار خون

ازه ددر صورتي كه فشار خونتان را در منزل ان

گيري ميکنيد حتما آن را ثبت كنيد تا به هنگام 

مراجعه به درمانگاه به طور دقيق به سواالت 

 پزشک پاسخ دهيد

 

 

 

 

 

 

 سردرد شديد 

 ضربان قلب نا منظم يا نبض نامنظم 

 درد قفسه ي سينه 

 عرق كردن ،تهوع ،استفراغ 

  سرگيجه يا سبکي سرتنگي نفس و 

 درد يا گزگز در گردن ،فک ،شانه يا بازو 

 بي حسي يا ضعف در بدن يا غش كردن 
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 :تهيه كنندگان

 شيرين صحرايي

 ريحانه هنرجو

 :زير نظر 

 دكتر صادق جعقر نژاد

 پزشکي كاشان استاد يار دانشگاه علوم

 فشار خون
 



 

 :اثرات منفي فشار خون باال

 سکته ي مغزي 

 حمله ي قلبي 

 اسيب چشم 

 اسيب كليه 

 سختي و تصلب شرايين 

 آسيب چشم 

 آسيب كليه 

    

 

 

 :عوامل بروز فشار خون باال

  كلسترول باال                   باال      سن 

           ديابت       وراثت و نژاد 

 فعاليت و تحرک كم      جنسيت مرد 

   سيگار      اضافه وزن و چاقي 
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 فشار خون چيست؟

ي است كه خون بر ديواره ي رگ نيروي

ي كه در آن جريان دارد وارد ميکند هاي

ر به صورت دو عدد بيان مي شود كه هو 

 دو عدد مهم هستند 

فشار (عدد بزرگ تر)عدد اول

سيستوليک ناميده ميشود و  وقتيست كه 

قلب شما با انقباض خود خون را به درون 

 رگ ها ميراند

عدد دو فشار دياستوليک نام دارد و در 

و انقباض حقيقت فشار خون شما بين د

يا زمان پذيرش خون به داخل قلب )قلب

 (است

 

 

پيشگيری،کنترل و روش های 

 :درمان پر فشاری خون

  تغييرات سالم در شيوه ي زندگي

مثل كاهش وزن وزرش منظم ترک 

سيگار و مشروبات الکلي كنترل 

استرس ،محدوديت مصرف نمک و 

مي   پيروي از برنامه ي سالم غذايي

توان به همان اندازه مصرف دارو 

 اثرات مفيدي داشته باشد

 ي از چند در بسياري از افراد تركيب

 دارو ممکن است نياز باشد

  شما و پزشکتان انتخاب هاي متعددي

پيدا داريد و در صورتي كه براي 

يکديگر كردن بهترين درمان موثر با 

همکاري نماييد درمان فشار خون باال 

 موفق تر خواهد بود

 

 

 


