
برای که فشار خون را برای همیشه تحت کنترل 

 -داشته باشید به این توصیه ها عمل کنید: 

کنترل -کنترل استرس-کنترل وزن-اصالح تغذیه

-عدم استعمال دخانیات -و چک فشار خون

 مصرف صحیح داروها

 

 

 

 

انجام فعالیت ورزشی با شدت متوسط ) مثل پیاده 

دقیقه در اغلب 04-53روی تند( به مدت 

روزهای هفته به عنوان راهکاری جهت 

پیشگیری اولیه وهمچنین یک روش جانبی 

درمانی برای فشار خون باال توصیه میشود 

توانند نقش مهمی در  کنترل چربی دریافتی می

کنترل فشارخون داشته باشد بنابراین غذاها 

ی کم چرب مصرف کنید و از مصرف 

 روغن نباتی جامد پرهیز کنید کنید.

و تیروئید مصرف کمتر از اندازه پتاسیم 

 کلسترول باال بیماری دیابت

اگر به طور ناگهانی عالیم فشار خون باال:  

فشار خون باال رود ممکن است عالئمی مانند: 

سردرد شدید، سرگیجه ،مشکالت بینایی، درد 

قفسه سینه و تنفس سخت و ضربان قلب نامنظم 

وجود خون در ادرار بروز کند و اگر فشار 

خون باال درمان نشود می تواند باعث سکته 

های کلیوی ،مشکالت قلبی شود.  ،بیماری

افزایش فشار خون موجب می گردد که فشار 

وارده بر دیواره داخلی شریان ها زیاد شود 

شود و به دنبال آن  شریان ها دچار آسیب می

عضو مربوطه آسیب می بیند که خطر تصلب 

 شرایین را دنبال دارد.

چگونه می توان این مشکل را حل نمود:  

مصرف دارو تنها بخشی از درمان بیماری 

فشار خون است اگر به این بیماری دچار هستند 

باید سبک و روش زندگی تان را هم تغییر 

 بدهید. 

  فشار خون: 

یعنی فشاری که از طرف خون بر سطح داخلی 

 رگ های بدن وارد می شود.

میلی متر  084024معموالً فشار خون طبیعی:  

(فشاری که قلب ، خون را  084)جیوه  باالیی

به تمام بدن می فرستد )فشار سیستولی( و عدد 

ی که قلب در استراحت بین (فشار24)پایینی 

کند)دیاستول(.   دو ضربه اعمال می

تواند بعد از ورزش،  فشارخون طبیعی می

استراحت یا تغییرات روحی و روانی باال یا 

 پایین برود.

اگر اندازه گیری های فشار خون باال:  

فشار خون در دفعات متعدد باالتر از 

خون باال را نشان دهد فشار  004044

از مهمترین عوامل باال  گفته می شود.

رفتن فشار خون: سیگار کشیدن چاقی 

نداشتن فعالیت بدنی رژیم غذایی 

پرنمک استرس و اضطراب سن باال 

عوامل ژنتیکی سابقه خانوادگی فشار 

خون باال بیماری کلیوی مزمن 

 اختالالت غدد فوق کلیوی 
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 بسمه تعالی 

 عنوان :

 پیشگیری از فشار خون باال

 

 تهیه و تنظیم :

واحد آموزش سالمت بیمارستان شهید 

 انصاری رودسر 
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در صورتی که شیوه زندگی  -8

نامناسب دارید، با کاهش سدیم یا 

نمک در رژیم غذایی، ترک مصرف 

دخانیات ، کاهش چاقی بخصوص 

چاقی شکمی ، حفظ وزن مطلوب ، 

افزایش فعالیت بدنی ، کنترل قند خون و 

کنترل اختالالت چربی خون را اصالح 

 کنید .

فشار خون باال عامل بیماری های قلبی  -5

عروقی است. فشارخون باال، تحت عنوان 

قاتل بی صدانامیده می شود ،چون معموالً 

های هشداردهنده ندارد و  عالئم و نشانه

بسیاری از افراد نمی دانند که به آن مبتال 

هستند. فشارخون باال بدون عالمت است و 

حتماً باید با فواصل مناسب برحسب شرایط 

 جسمی اندازه گیری شود.

با تشخیص به موقع بیماری فشار خون  0 

باال، از بروز عوارض خطرناک آن از جمله 

 سکته های قلبی و مغزی پیشگیری کنیم.

مواد غذایی حاوی پتاسیم در کاهش فشار خون 

دارد .میوه ها و سبزیجات از منابع نقش مهمی 

پتاسیم می باشند، موز، پرتقال، طالبی، 

گرمک ،گالبی کیوی، شلیل، خرما، انجیر، 

تند، بامیه،  انجیر خشک قارچ پخته، فلفل

زمینی حاوی مقادیر  فرنگی و سیب گوجه

 باالیی از پتاسیم هستند.

 

 تاکید بر پیام های مهم:

فشار خون خود را به طور منظم  -1

گیری کنید . در صورتی که  اندازه

مقدار آن از حد طبیعی باالتر است به 

پزشک مراجعه کنید. و از مقدار 

 فشار خون خود مطلع  شوید.
 

) البته در صورت نارسایی کلیوی و تجویز 

رژیم غذایی کم پتاسیم باید در مصرف مواد 

غذایی یادشده  احتیاط  نمود و طبق نظر 

 پزشک و متخصص تغذیه عمل شود(


