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توصیه های مهم برای کاهش فشار خون

ٛ٘ - ۶ؽیذٖ ٞز ٘ٛع ٘ٛؽیذ٘ی را تا غذا  ٚدر وٙار غذای اصّی تٝ

ٛٔ - ۱۳ادی ٔثُ وز ،ٜخأٔ ،ٝارٌاریٗ ،د٘ث ،ٝعظٞا ٚ

اس آًجایی کِ بسیاری اس افزاد هبتال بِ فطارخَى ،اس بیواری

دِیُ تذاخُ در ٞضٓ ٔحذٚد وٙیذ.

رٚغٗٞای جأذ را اس تز٘أ ٝی غذایی حذف وزد ٚ ٜت ٝجای

ٔ - ۷صزف لٙذ  ٚؽىز  ٚعایز فزآٚردٜٞای تٟی ٝؽذ ٜاس آٟ٘ا ٔثُ

آٟ٘ا اس رٚغٗ سیت- ٖٛرٚغٗٞای ٌیاٞی ٔایغ  ٚرٚغٗ ٔاٞی

بیواری فطارخَى هاًٌذ باال بَدى چزبیّای خَى ،هی تَاًذ

٘ٛؽاتٞٝأ ،زتا ،صِ ،ٝؽىالت ،ویهٞا  ٚؽیزیٙیٞا را ٔحذٚد یا

اعتفاد ٜوٙیذ تا تتٛا٘یذ فؾار خ٘ٛتاٖ را وٙتزَ وٙیذ.

بزای سال ّا بی سز ٍ صذا ٍجَد داضتِ باضذ ،بذٍى آى کِ

حذف وٙیذ.

ٔ - ۱۴غشٞا  ٚدا٘ٞٝای ٌیاٞی ٔثُ ٌزد ٚحاٚی ٔٛادٔغذی تی

ّیچ گًَِ عالیوی را در ضخص هبتال بزٍس دّذ .اس ایي رٍ

 - ۸اس ٔصزف ٔٛاد حاٚی افشٚد٘یٞا  ٚغذاٞای فزایٙذ ؽذ ٜوٝ

ؽٕاری ٞغتٙذٔ .ی تٛا٘یذ اس آٟ٘ا در رصیٓ غذایی رٚسا٘ ٝتٟزٜ

هَاردی بِ ضکل تَصیِ ٍار در سیز هطزح هی گزدد ٍ اهیذ است

حاٚی ٔمذار سیادی ٕ٘ه  ٚادٚیٞٝا ٞغتٙذٔ ،ثُ ا٘ٛاع عٛعیظ ٚ

تثزیذ .اعتفاد ٜاس آٟ٘ا در عاالدٞا ت ٝخٛػ طؼٓ ٔ ٚمٛی وزدٖ

با بِ کاربٌذی ایي هَارد ،بِ حل هطکل باال بَدى فطارخَى

واِثاط ،غذاٞای وٙغزٚی ،ؽٛرٞا ،تزؽیٞا  ٚچاؽٙیٞای

آٟ٘ا وٕه ؽایا٘ی ٔی وٙذ.

بپزداسیذ:

وارخا٘ ٝای جذاً خٛدداری وٙیذ.

 - ۱۵عیٍار را ت ٝطٛر وأُ اس تز٘أ ٝی س٘ذٌی

خَد آگاُ ًیستٌذ ،تَصیِ بز کٌتزل هٌظن آى ٍجَد دارد ،سیزا

 - ۱تزای واٞؼ فؾار خٔ ٖٛصزف آب عآِ ٌٛ ٚارا را تٔ ٝیشاٖ

ٚ - ۹رسػٞایی ٔثُۺ پیاد ٜرٚی ،ؽٙا ،دٚچزخ ٝعٛاری ٚرسػٞای

لاتُ تٛجٟی در رٚس تٛصیٔ ٝی و .ٓٙیه ِیٛاٖ آب ٔی ٜٛی رلیك

ٔٙاعثی تزای پاییٗ آٚردٖ فؾار خ ٖٛت ٝؽٕار ٔی آیٙذ.

ؽذ ٜتا ا٘ذوی پٛدر ٚیتأیٗٛٔ ، Cجة تٟثٛد ػّٕىزد دعتٍاٜ

خٛد حذف وٙیذ.
 - ۱۶تزای واٞؼ فؾار خ ٖٛحذالُ  ۳تار در ٞفتٔ ٝاٞی

تٙاتزایٗ حذالُ  ۳تار در ٞفتٞ ٚ ٝز تار حذالُ

تخٛریذ  ٚت ٝجای ٌٛؽتٞای لزٔش عؼی وٙیذ اس ٌٛؽت عفیذ

ٔی وٙذ.

 ۳۱دلیمٚ ٝرسػ وٙیذٚ .رسػ ٞایی ٔا٘ٙذ پیادٜ

اعتفاد ٜوٙیذ.

 - ۲تزای واٞؼ فؾار خٔ ٖٛصزف ٘اٖٞا ٛٔ ٚاد وزتٞٛیذراتی

رٚی  ٚؽٙا ت ٝواٞؼ فؾار خ ٖٛوٕه ٔی وٙذ.

ایٕٙی  ٚتزٔیٓ عزخزيٞا ٔی ؽٛد  ٚت ٝواٞؼ فؾار خ ٖٛوٕه

تٟی ٝؽذ ٜاس آردٞای عفیذ  ٚتذ ٖٚعثٛط (تصفی ٝؽذ )ٜرا تٝ
حذالُ تزعا٘یذ  ٚاس ٘اٖٞای عثٛطدار ت ٝخصٛؿ حاٚی عثٛط

 - ۱۱تزای واٞؼ فؾار خ ٖٛچای ،ل ٚ ٜٟٛؽىالت را تغیار

ج ٛد ٚعز اعتفاد ٜوٙیذ.

ٔحذٚد وٙیذ  ٚتا  ۱عاػت پظ اس صزف غذا چای ٘ٛٙؽیذ  ٚتٝ

رتينول

 - ۳تحمیمات ثاتت وزد ٜاعت و ٝوٛدواٖ پیؼ دتغتا٘ی وٞ ٝز

جای آٟ٘ا اس چایٞا  ٚدْوزد٘یٞای ٌیاٞی (ٔثُ ٌُ ٌا ٚستاٖ)

رٚس ٚ ۴ػذٔ ٜی ٚ ٜٛعثشی  ٚدٚ ٚػذِ ٜثٙیات ٔصزف ٔی وٙٙذ ،در

اعتفاد ٜوٙیذ.

٘ٛجٛا٘ی فؾار خ ٖٛپاییٗ تزی ٘غثت ت ٝعایز افزاد دار٘ذ  ٚدر

 -۱۱تزای واٞؼ فؾار خ ٖٛاس ٔصزف غذاٞای عزخ وزد ٜیا

اصُ احتٕاَ اتتال ت ٝحّٕ ٝی لّثی ،عىت ٚ ٝعایز تیٕاری ٞای

غذاٞایی و ٝدر درج ٝی حزارتٞای تغیار تاال  ٚیا تا ٔذت سٔاٖ

٘اتٛاٖ وٙٙذ ٜدر افزادی و ٝسٚدتز ت ٝفؾار خٔ ٖٛثتال ٔی ؽ٘ٛذ،

طٛال٘ی تٟیٔ ٝی ؽ٘ٛذ ،خٛدداری وٙیذ  ٚت ٝخاطز داؽت ٝتاؽیذ،

تیؾتز اعت.

اعتفاد ٜی چٙذ تار ٜاس رٚغٗٞای آؽپشی ػأّی در تاال تزدٖ

 - ۴تزای واٞؼ فؾارخ ٖٛعؼی وٙیذ غذا را وأُ تجٛیذ  ٚحتٕاً

فؾار خ ٖٛاعت.

غذای خٛد را در ٔحیطی آراْ  ٚت ٝدٚر اس اعتزط  ٚتؾٙج ٔیُ

 -۱۲تزای واٞؼ فؾار خ ٖٛاس ٔصزف ٕ٘ه  ٚغذاٞای پُز ٕ٘ه ٚ

فزٔاییذ.

ادٚی ٝتپزٞیشیذ .ت ٝجای ٕ٘ه ٔی تٛا٘یذ اس عثشیجات تاس ٜیا

 - ۵تا اجتٙاب اس ٔصزف غذاٞای خیّی ٌزْ یا خیّی عزد ،اػٕاَ

خؾه ،ادٚیٝجات ٔفیذ (سردچٛت -ٝدارچیٗ  ،)…ٚپٛدر عیز ٚ

ٞضٕی را تٟثٛد تخؾیذ.

پیاس  ٚآب ِیٕٛی تاس ٜاعتفاد ٜوٙیذ.

 - ۱۷اس اعتزط تپزٞیشیذ ،سیزا یىی اس ػٛأُ تاال تزدٖ فؾار
خ ٖٛو ٝتغیار عزیغ  ٓٞػُٕ ٔی وٙذ ،اعتزط  ٚػصثا٘یت
اعت.
 - ۱۸تزای واٞؼ فؾار خ ٖٛاس ٌّپز ،آٚیؾٗ٘ ،ؼٙاع خؾه،
وٙجذ  …ٚت ٝجای ٕ٘ه اعتفاد ٜوٙیذ.
ٞ - ۱۹ز رٚس سٔا٘ی را تزای اعتزاحت در ٘ظز تٍیزیذ  ٚت ٝخاطز
داؽت ٝتاؽیذ ،وار وزدٖ تی ٚلف ٝتیؾتزیٗ فؾار را تز عالٔتی
ؽٕا ٚارد خٛاٞذ آٚرد .حتی اٌز ػادت ت ٝخٛاتیذٖ در ٔیا٘ ٝی
رٚس ٘ذاریذ ،تزای دلایمی چؾٓٞا را رٚی ٌ ٓٞذاؽت ٚ ٝتٝ
اعتزاحت تپزداسیذ.
اهیذ است با راّکارّای تغذیِ ای ارائِ ضذُ گاهی هؤثز در
جْت کاّص فطار خَى ٍ اس بیي علل ابتال بِ بیواریّای
قلبی ٍ عزٍقی بزداریذ ٍ جادُ ی سًذگی را با ّوَاری بیطتزی
طی کٌیذ.
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عواملی که باعث باال رفته فشار خون می شووذ:

چاقی:

استرس:

فؾار خ ٖٛتاال در افزاد چاق ،د ٚتزاتز افزادی و ٝاضافٚ ٝسٖ ٘ذار٘ذ

ٍٙٞأی و ٝدر ٚضؼیتی فٛق اِؼاد ،ٜاػٓ اس تغییز ٔٛلؼیت،
اضطزاب ،ػصثا٘یت  ... ٚلزار ٔی ٌیزیٓ ،تذٖ ٔا فؼاِیت خٛد
را تا یه عزی تغییزات عزیغ داخّی تٙظیٓ ٔی وٙذ و ٝیىی
اس ٟٔٓتزیٗ آٟ٘ا ،آساد ؽذٖ ٛٞرٔ ٖٛآدر٘اِیٗ اس غذد فٛق
وّیٛی اعت و ٝتا افشایؼ تؼذاد ضزتاٖ لّة  ٚت ًٙوزدٖ
ػزٚق ت ٝوٕه یه عزی تزؽحات دیٍزٙٔ ،جز ت ٝتاال رفتٗ
فؾار خ ٚ ٖٛرعیذٖ خ ٖٛاوغیض٘ ٝت ٝػضالت ٔ ٚغش ٔی ؽٛد.
اعتزط یىی اس ػُّ افشایؼ فؾار خ ٖٛاعت.

ًطزیِ ضوارُ 111

 ٚدر ٔحذٚدٚ ٜسٖ طثیؼی ٞغتٙذ ،ؽایغ تز اعت .در ایٗ ٔٛارد،
واٞؼ ا٘ذن ٚسٖ ٘یش ت ٝپاییٗ آٚردٖ فؾار خ ٖٛؽٕا وٕه ٔی
وٙذ.
تصلب شراییه (سخت شذن دیواره رگها):
تصّة ؽزاییٗ ػّت اصّی پزفؾاری ٔشٔٗ خ ٖٛاعت و ٝػأُ

ش کرت زغالسنگ رپوده طبس

ؽزٚع آٖ ،آعیة ت ٝجذار داخّی ػزٚق اعت  ٚت ٝد٘ثاَ رعٛب
وّغیٓ ،وّغتز ٚ َٚفیثزیٗ  …ٚدر جذار ػزٚق رخ ٔی دٞذ.

سیگار:
تا اِٚیٗ په ت ٝعیٍار یا پیپ ،فؾار خ ٖٛعیغتِٛیه تا ۲۵
ٔیّی ٔتز جی ٜٛافشایؼ ٔی یاتذ  ٚػّت آٖ ٘یش ،آساد ؽذٖ
آدر٘اِیٗ اعت.
ومک:
ثاتت ؽذ ٜاعت و ٝؽیٛع فؾار خ ٖٛتاال در ٔٙاطمی اس جٟاٖ
ؤ ٝصزف ٕ٘ه تاالعت ،تیؾتز اعتٔ .صزف ٕ٘ه سیاد اس
دٚراٖ ؽیزخٛارٌی پای ٝای تزای تاال رفتٗ فؾار خ ٖٛدر عٙیٗ
تاالتز خٛاٞذ ؽذٔ .حذٚد وزدٖ ٕ٘ه در عاَ ٞای تؼذی

جذول تعییه میزان فشار خون

تزای تاسٌزدا٘ذٖ فؾار خ ٖٛت ٝعطح ٔٙاعة وافی ٘یغت ٚ
وٕی ٔٙجز ت ٝتٟثٛدی ٔی ؽٛد .یه لاؽك چای خٛری ٕ٘ه
حاٚی ٔ ۲۳۱۱یّی ٌزْ عذیٓ اعت و ٝایٗ ٔمذار ٔؼادَ وُ
ٔمذار ٔصزفی تٛصی ٝؽذ ٜی رٚسا٘ ٝرا تؾىیُ ٔی دٞذ.

فشار خون  ،قاتل خاموش
اسوص را گذاضتِ اًذ قاتل خاهَش  ،بس کِ بی

تهيه كننده :

سز ٍ صذا پیطزفت هی کٌذ ٍ آرام آرام کار را بِ

واحد بهداشت حرفه ای

جاّای باریک هی کطاًذ.

منبع :بسته آموزشی وزارت بهداشت
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