
 هزآنچه که باید اس بیماری پزفشاری خون بدانید

-ّب دوخ هيقلت خَى سا ثِ دسٍى سگ. ضَدّب ٍاسد هيفطبس خَى دس ٍاقغ ّوبى ًيشٍي خَى اسز كِ ثش سگ

اهشٍصُ فطبس خَى ثبال يكي اص هطكالر ثْذاضشي دس خْبى  .ضَدكٌذ ٍ ثِ ايي سشسيت خَى دس سوبم ثذى حول هي

فطبس خَى . دشفطبسي خَى سجت افضايص خطش حوالر قلجي، سكشِ ٍ ًبسسبيي كليِ هي ضَد. هحسَة هي ضَد

خطش ايي ػَاسض دس . ثبالي كٌششل ًطذُ هي سَاًذ هٌدش ثِ ًبثيٌبيي، ًبهٌظوي ضشثبى قلت ٍ ًبسسبيي قلجي ضَد

قبثل ديطگيشي ٍ  فطبس خَى ثبال. صَسر ٍخَد ػَاهل خطش ثيوبسي ّبي غيشٍاگيش هبًٌذ ديبثز افضايص هي يبثذ

ثب ديطگيشي ٍ كٌششل فطبس خَى ثبال هشگ ٍ ًبسَاًي ًبضي اص ثيوبسي ّبي قلجي ٍ ػشٍقي كبّص هي . دسهبى اسز

 .يبثذ

 خطز پیشزفت فشار خون باال با رعایت چه نكاتي کاهش مي یابد؟

 سػبيز سطين غزايي هشؼبدل •   كبّص هصشف ًوک •

 ثذًي هٌظن فؼبليز •       دشّيض اص هصشف الكل •

 دشّيض اص اسشؼوبل دخبًيبر •  ثبثز ًگِ داضشي ٍصى ايذُ آل •

 گذارد؟تغذیه چگونه بز فشار خون تأثیز مي

  سَاًٌذ فطبس خَى سا ثبال ثجشًذهي( هثل غزاّبي حبٍي ًوک يب سذين صيبد) ثؼضي اص غزاّب. 

 ضَدافضايص ٍصى ثذى ثبػث ثبال سفشي فطبس خَى هي . 

 سَاًذ ثبػث كبّص فطبس خَى ضَدكبّص ٍصى ثذى هي. 

 ص فطبسخَى ثبال ديطگيشي كٌذكبّص هيضاى هصشف چشثي هي سَاًذ ا. 

 



 شود؟نمك چگونه باعث افشایش فشار خون مي

ٍقشي كِ هقذاس صيبدي اص غزاّبي ضَس ٍ دشًوک خَسدُ ثبضيذ، هقذاس صيبدي سذين اص طشيق آى ًوک ٍاسد ثذى 

. ثذى خَد خبسج سبصين كٌذ سب ثشَاًذ سذين اضبفي سا اصصيبدي آة خزة هيثِ دًجبل آى ثذى هقذاس . ضَدهي

ثٌبثشايي آة اضبفِ ضذُ ثِ ثذى ثبػث افضايص . ايي هسألِ ثبػث افضايص فطبس خَى دس ثؼضي اص افشاد خَاّذ ضذ

 .ضَدّبي خًَي هيفطبس ثش قلت ٍ سگ

گشم  5اص  ثيطششگشم يب هيلي 2300ّبي اسشبًذاسد ثْشش اسز كِ هيضاى سذين دسيبفشي دس سٍص ثيطشش اص طجق سَصيِ 

. كٌٌذًوک ًجبضذ كِ هشأسفبًِ اغلت افشاد ثيطشش اص ايي هقذاس دس سٍص سذين دسيبفز هي( خَسييک قبضق هشثب ) 

سبل سٍصاًِ كوشش اص  50ٍ ّوچٌيي افشاد ثبالي سَصيِ ضذُ اسز كِ ثيوبساى قلجي، افشادي كِ فطبس خَى ثبال داسًذ 

  .گشم ًوک اسز، هصشف كٌٌذ 3گشم سذين كِ هؼبدل هيلي 1500

 در چه غذاهایي مقدار نمك سیاد است؟ 

 غزاّبي فشايٌذ ضذُ ٍ آهبدُ اص قجيل ّوجشگش، سَسيس ٍ كبلجبس، هبّي دٍدي ٍ غزاّبي كٌسشٍي ٍ ديشضا  ·

 آهبدُ  اًَاع دَدس سَح ·

 ّب اص قجيل كچبح، سس سَيب ٍ سس سبالداًَاع سس ·

 صهيٌيصهيٌي سشخ كشدُ، چيذس سيتسيت ·

 صهيٌي ٍ فشاٍسدُ ّبي غالر حدين ضذُّبيي ًظيش چَة ضَس، رسر ثَدادُ، ثبدام ٍػذُ هيبى ·

 (هثل خيبسضَس ٍ كلن ضَس)ّبي آهبدُ ٍ ضَسخبر اًَاع سشضي ·

 دٌيش ّبي دش ًوک  ·

 



 فشار خون چه نكاتي را رعایت کنم؟بزای کنتزل 

 گشٍُ اصلي غزايي  5ثِ ػجبسر ديگش سٍصاًِ اص هَاد غزايي هَخَد دس . اص غزاّبي هشٌَع اسشفبدُ كٌيذ

  .ثِ هقذاس سَصيِ ضذُ هصشف كٌيذ( ّبضيش ٍ لجٌيبر، دشٍسئيي  ّب، سجضيدبر،ًبى ٍ غالر، هيَُ)

 ّب ٍ سجضيدبر سبصُ هبكبسًٍي سجَس داس ،هيَُ ،(خَسٌگک ٍ ) اص غزاّبي سشضبس اص فيجش ًظيش ًبى

 .اسشفبدُ كٌيذ

 ّب خَش ضيشيي ثِ كبس ًشفشِ اسزّبيي سا هصشف كٌيذ كِ دس سْيِ آىًبى.  

 ضًَذ سا هحذٍد كٌيذهصشف غزاّبي كٌسشٍي ٍ غزاّبي آهبدُ سا كِ دس خبسج اص هٌضل سْيِ هي.  

 ٍَُػذُ دس سٍص 5حذاقل (ي اسشفبدُ كٌيذ ّب ثِ هقذاس ثيطششسٍصاًِ اص سجضيدبر ٍ هي( . 

 ليوَ ٍ آة ًبسًح اسشفبدُ خبر هؼطش ٍ سبصُ، سيش، آةثشاي ثْجَد طؼن غزا ثِ خبي ًوک اص اًَاع سجضي

 .كٌيذ

 ّبي دشچشة،  اص غزاّبي سشخ ضذُ، گَضز. غزاّبيي ثب حذاقل چشثي سشاًس ٍ اضجبع سا اًشخبة كٌيذ

 .اي كِ چشثي ثبال داسًذ دٍسي كٌيذ ّب ٍ ضيشيٌي خبهِ ّب، كلَچِ كيک

 ّبي حيَاًي اًشخبة ًوبييذ سا ثدبي سٍغي...( كبًَال، سٍغي صيشَى ٍ )ّبي گيبّي  سٍغي. 

 م مقدارنمك دریافتي را کاهش دهم؟توانچگونه مي

 اي سا هطبلؼِ كشدُ ٍ غزاّبيي سا اًشخبة كٌيذ كِ هقذاس سذين كوششي داسًذ ّبي سغزيِثشچست. 

 ّب خيلي كن اسزهَاد غزايي سا اًشخبة كٌيذ كِ ثذٍى سذين ّسشٌذ يب هقذاس سذين هَخَد دس آى. 

 ِّب اص ًوک اسشفبدُ ًطذُ اسزآى خبسي سا اسشفبدُ كٌيذ كِ دس سْيِ ادٍي.  

  سبػز قجل اص هصشف دس آة خيسبًذُ ٍ دس ايي دٍسُ صهبًي، دٍ  24ضَس سا دٌيش ّبي سٌشي ٍ صيشَى ّبي

 .ثبس آة آى سا ػَض كٌيذ سب ًوک آى كبّص يبثذ


