
دریافت مقادیر مناسب منیزیم) به عنوان گشاد کننده  - ۴ 

عروق( از طریق منابع غذایی مانند انواع سبزی با برگ 

سبز تیره )اسفناج، برگ چغندر ،کاهو، جعفری و...( 

مغزها )بادام، پسته، فندق ،گردو از نوع بو نداده و کم 

نمک( حبوبات، نان و غالت سبوس دار توصیه می 

 شود.

%  5/5شیر و فرآورده های لبنی کم چرب) کمتر از  -5

 چربی( مصرف کنید.

در کاهش فشارخون مصرف  cبه دلیل نقش ویتامین  -6

ها (سبزی خوردن) و ساالد (شامل کاهو گوجه  سبزی

فرنگی کلم و فلفل دلمه ای) همراه با غذا و مصرف میوه 

ها در میان وعده ها توصیه می شود همچنین می توانید 

به عنوان میان وعده در محل کار یا در مدرسه استفاده 

ها مانند مرکبات توت فرنگی کیوی  کرد برخی از میوه

طالبی و خربزه از منابع غذایی غنی از ویتامین به شمار 

 می روند.

از غالت نان و ماکارونی تهیه شده از گندم کامل ( -۷ 

سبوس دار) به دلیل داشتن ویتامین و امالح از جمله 

 پتاسیم استفاده شود.

توصیه های تغذیه ای برای کنترل فشار خون در  

 بیماران: 

 5۵تا  55رژیم غذایی غنی از پروتئین که حداقل  -1

درصد آن از منابع پروتئین گیاهی باشد نقش بسزایی در 

کاهش فشار خون دارد پروتئین های گیاهی شامل: انواع 

لوبیا )چشم بلبلی، قرمز، چیتی و غیره ( نخود ،عدس، 

دار )اسفناج، کلم  لوبیای سویا ،لوبیا سبز ،سبزیجات برگ

بروکلی(، دانه های روغنی، بادام زمینی، بادام ،پسته و 

 غیره( کنجد، تخمه آفتابگردان، شیر سویا و...می باشد.

) اما این نوع رژیم غذایی برای کسانی که اوره و 

کراتین باال داشته و یا ناراحتی کلیه شدید دارند به علت 

 شود( پروتئین و فسفر و پتاسیم و باال توصیه نمی

مصرف غذاهای شور، گوشت نمک سود شده،  -5

کنسروها ،همبرگر ، سوسیس و کالباس سبزیهای کنسرو 

شده ،کراکرها، چیپس، پفک، خیارشور، ماهی های 

شور و دودی، سوپ های آماده، ترشیف آجیل شور و 

 نظایر آن ( را کاهش دهید.

با توجه به نقش پتاسیم در پیشگیری و درمان فشار  -3

خون باال در برنامه غذایی روزانه از میوه ها سبزی ها 

حبوبات و غالت استفاده شود زردآلو ،گوجه فرنگی 

،هندوانه، موز، خرما ،سیب زمینی ،آب پرتقال و گریپ 

 فروت منبع خوبی از پتاسیم هستند.

فشار خون عبارت است از فشاری  که جریان خون 

ها وارد می کند حاال اگر در حالتی که  بر دیواره رگ

خون در این رگ ها جریان دارد به هر دلیلی فشار 

ها وارد شود  بیش از فشار طبیعی بر دیواره رگ

 بیمار گرفتار بیماری افزایش خون میشود.

 است؟ اندازه فشار خون طبیعی در چه  

می باشد وقتی   15۵/2۵فشارخون طبیعی حدود  

یا بیشتر برسد 1۴۵/4۵به   خون که فشار 

 بیماری افزایش فشار خون دارد .

با توجه به وضعیت فرد  و داشتن بیماری زمینه 

 ای فشار خون در افراد متفاوت خواهد بود.
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 بسمه تعالی 

 عنوان :

 تغذیه در فشار خون باال

 

 تهیه و تنظیم :

واحد آموزش سالمت بیمارستان شهید 

 انصاری رودسر 
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هایی مانند قزل آال ، ماهی -15  

کلسیم و   3ساردین منبع غنی از امگا 

منیزیم هستند که باید در برنامه غذایی 

 منظور شوند.

های مانند  به جای نمک از چاشنی  -13 

سبزی های معطر تازه یا خشک مانند) نعنا 

،مرزه، ترخون، ریحان و غیره( یا سیر، 

لیموترش تازه و آب نارنج برای بهبود طعم 

 غذا و کاهش مصرف نمک استفاده شود.

در هنگام خرید مواد غذایی آماده مانند   -1۴ 

انواع کنسروها بسیاری از سس ها انواع 

ها و تنقالت بسته بندی وجود  شورها ترشی

 دارد به میزان سدیم آن توجه شود.

امکان مصرف غذا در رستوران ها تا حد -15 

 به علت نمک و روغن باال محدود شود.

پیاده روی در کاهش فشار خون و همچنین   -16 

پیشگیری از ابتال به آن بسیار موثر است روزانه 

دقیقه پیاده روی تند برای کنترل و پیشگیری   3۵

 از فشار خون باال توصیه می شود.

 

  

با توجه به نقش کاهش مصرف چربی در کاهش  -2 

وزن بدن یک رژیم غذایی با چربی محدود ی 

پیشگیری و کنترل فشار خون باال مناسب است 

های با منبع حیوانی مانند پی دنبه و  بنابراین روغن

کره باید کمتر مصرف شوند و به جای آنها 

های گیاهی مانند ذرت روغن ذرت کلزا و  روغن

 آفتابگردان استفاده شوند.

مصرف مواد غذایی حاوی اسید چرب اشباع  -4 

و کلسترول) گوشت قرمز و لبنیات پرچرب ،زرده 

های حیوانی مارگارین روغن  تخم مرغ و چربی

های جامد و کره (در برنامه غذایی روزانه 

کاهش یابد پوست مرغ حاوی مقدار زیادی 

 چربی است که باید قبل از پخت جدا شود.

محدود کردن سدیم همراه با کاهش وزن  -1۵

در کنترل فشارخون بسیار موثر است بنابراین 

استفاده از نمک برای پخت غذا همچنین برای 

سفره غذا و محدود شود از نمکدان سرخ 

 استفاده نشود.

در میان وعده ها به جای مصرف  -11

چیپس و پفک کشور و سایر تنقالت 

پرنمک از مغزها )بادام، پسته ،فندق، 

گردو از نوع بو نداده و کم نمک( ماست 

کم چرب، ذرت بدون نمک فمیوه و 

 سبزی استفاده شود.

 


