
ضيز ٍ لثٌيات ػالٍُ تز كلسين داراي دٍ ػٌصز  -

 هْن ديگز يؼٌي پتاسين ٍ هٌيشين هي تاضذ.

هصزف آًْا اثزات تسيار هطلَتي تز فطار خَى 

 تاال دارد. 

اس هٌيشين كِ كاّص سثشيجات ًيش هٌثغ خَتي  -

دٌّذُ فطار خَى است هي تاضٌذ. در سٌيي تاال 

تِ دليل هطكالت دًذاى هصزف سثشيجات ٍ 

هيَُ جات كاّص هي ياتذ. ٍ در ايي سٌيي تزاي 

جايگشيي كزدى ايي ػٌصز هْن اس ضيز هي تَاى 

 استفادُ ًوَد.

اس هصزف گَضت لزهش پزچزتي، هغش، سَسيس،  -

كالثاس، غذاّاي كٌسزٍ ضذُ، چيپس ٍ اًَاع 

 ضَرّا)خيارضَر، پٌيز ضَر ٍ ....( تپزّيشيذ.

يا اًَاع تزاي چاضٌي غذاّا اس گياّاى تاسُ، آتليوَ  -

 سزكِ استفادُ كٌيذ.

ليَاى ضيز يا هاست تِ طَر لاتل  3-4هصزف  -

 هالحظِ اي هَثز هي تاضذ.

. ٍرسش ّاي هٌظن را در َّاي آساد اًجام دّيذ -

ّفتِ ًين تا يك ساػت پيادُ رٍي در  رسِ تا

سادُ كافي تاضذ. تِ ّويي ًسثت ٍرسش ّاي 

سٌگيي تز هي تَاًذ خطزساس تاضذ. ٍ ًِ تٌْا 

 فطار را پاييي ًوي آٍرد تلكِ تاال ّن هي تزد. 

در صَرت چاق تَدى ٍسى خَد را تكاّيذ ٍ در  -

ًياس تِ كاستي ٍسى ًيش تَجِ كٌيذ كِ تذى 

لطغ كاهل يك سزي  تواهي هَاد غذايي دارد ٍ

 اس ٍػذُ غذايي اصال تَصيِ ًوي ضَد.

اس كطيذى سيگار ٍ ّزگًَِ تَتَى ٍ تٌثاكَ  -

پزّيش كٌيذ ًيكَتيي هَجَد در سيگار ٍ تٌثاكَ 

تاػث تٌگ ضذى رگ ّا ٍ افشايص ضزتاى للة ٍ 

 افشايص فطار خَى هي ضَد.

اس ايجاد فطار ّاي ػصثي ٍ ّيجاًات رٍحي  -

 جلَگيزي كٌيذ.

زل فطار خَى تِ طَر هزتة تِ پشضك جْت كٌت -

خَد هزاجؼِ ًوَدُ ٍ دارٍّاي پاييي آٍرًذُ ي 

 فطار خَى را طثك تجَيش پشضك استفادُ ًواييذ.
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تيواري فطار خَى تاال تِ حالتي گفتِ هي ضَد كِ فطار 

 هيلي هتز جيَُ ٍ فطار پاييي 140تيطتز اس  )سيستَل( تاال

هيليوتز جيَُ تاضذ. الثتِ فطار  00تيطتز اس  )دياستَل(

 هيلي هتز جيَُ تؼزيف هي ضَد. 00/120خَى طثيؼي 

پزفطاري خَى تيواري هشهٌي است كِ در صَرت ػذم 

هطكالتي اس لثيل ًارسايي كليَي، درهاى هي تَاًذ 

ًارسايي للثي، سكتِ ّاي للثي ٍ حتي هطكالت ػزٍق 

 هغش را ًيش ايجاد كٌذ.

 

 عوامل تاثيزگذار بز فشار خون:

 ّزچِ سي تاالتز تزٍد تيواري تيطتز تزٍس هي كٌذ. ظه:

 در هزداى تيطتز اس سًاى ٍجَد دارد. جىط:

در افزادي كِ ساتمِ فاهيلي دارًذ تيطتز ديذُ هي  :شوتیك

 ضَد.

ػَاهل ديگز اس لثيل استزس، سيگار، الكل، چالي) تِ 

خصَظ چالي ضكن(، رصين غذايي پزًوك، كن تحزكي، 

تاثيزات لاتل ٍ لزظ ّاي جلَگيزي  هصزف كَرتَى ّا

 هالحظِ اي تز پزفطاري خَى دارد.

 عالئم فشار خون باال:

فطار خَى تاال در تسياري اس هَارد ّيچ ػالهتي ًذارد ٍ 

اس تيواري خَد اطالع ًذارًذ. تِ ّويي د تسياري اس افزا

دليل السم است فطار خَى خَد را حذالل سالي يكثار 

 ػالئن احتوالي ػثارتٌذ اس:  كٌتزل كٌيذ.

 سزدرد -

 سزگيجِ -

 خًَزيشي اس تيٌي -

 تٌگي ًفس -

 درد لفسِ سيٌِ ٍ تاري ديذ -

 اثزات فشارخون کنتزل نشده شامل:

ٍ  هغشي صذهِ تِ رگ ّا، پارگي ػزٍق تِ خصَظ ػزٍق

، سكتِ للثي، ًارسايي للثي، ًارسايي هشهي سكتِ هغشي

 كليِ، اختالل ديذ تِ ػلت خًَزيشي ضثكيِ

در تسياري اس افزاد كِ دارٍّاي كاٌّذُ فطار خَى تًجٍ: 

هصزف هي كٌٌذ ػَارض جاًثي تسياري ديذُ هي ضَد. تِ 

ّويي دليل تَصيِ هي ضَد تزاي پيطگيزي اس ػَارض 

دارٍّا افزاد هثتال در جْت اصالح ػلت جاًثي ايي لثيل 

 سهيٌِ اي لذم تزدارًذ.

ّويي طَر هصزف خَدسزاًِ ٍ يا لطغ خَدسزاًِ دارٍّاي 

كاٌّذُ فطار خَى تذٍى هطَرت پشضك ػَارض جثزاى 

 ًاپذيزي در پي دارد.

 درمان فشار خون باال:

 تغذيِ سالن 

 كاّص ٍسى 

  ٍرسش 

 ٍهصزف دار 

 اال:راههاي پيشگيزي اس فشار خون ب

تِ جاي غذاّاي سزخ كزدُ اس غذاّاي كثاتي ٍ   -

 آب پش استفادُ ًوائيذ.

در صَرت استفادُ اس گَضت سفيذ هاًٌذ هزؽ ٍ  -

 هاّي، پَست آًزا لثل اس پخت جذا ًواييذ.

 اس هصزف لثٌيات پزچزتي خَدداري كٌيذ. -

رصين غذايي خَد را تز پايِ  هيَُ جات،  -

 سثشيجات، غالت استَار ًوائيذ. اس آًجايي كِ 


