
  فشار خون باال و راھھاي پیشگیري از آن

  بیماري فشارخون باال 

ھايي است كه عوارض زيادي دارد:  باشد. اين بیماري از جمله بیماري ترين اختالالت گردش خون مي فشارخون باال يكي از شايع    

كه فشارخون باال درمان نشود در بیشتر موارد منجر به مرگ  باشد. در صورتي اختالالت بینايي، كلیوي، مغزي و قلبي مي مھمترين آنھا

  گردد.  مي

گیري آن است.  توان باالبودن فشارخون را در خود احساس كرد، تنھا راه پي بردن باال بودن فشارخون اندازه تصور نمي برخالف    

  متر جیوه است.  میلي ٩ میلي متر جیوه روي  ١٤باالترين حد قابل قبول فشارخون در افراد سالم 

  علت فشارخون باال 

درصد بیماران علت مشخصي ٩٠ھاي عروقي باشد. اما در  ھاي كلیه، غدد، ناھنجاري ماريتواند به دلیل بی بیماري فشارخون باال مي    

  براي باال بودن فشارخون وجود ندارد. 

  عالئم فشارخون باال 

ھا ھنگام بیدار  تواند سالھا بدون عالمت باشد و يا ممكن است با عالئمي مانند درد ناحیه پس سر، بخصوص صبح اين بیماري مي    

خواب، سرگیجه، وزوز گوش، خستگي، تپش قلب و تنگي نفس ھمراه باشد. عالئمي مانند تنگي نفس شبانه، خواب  شدن از

  شود. مي  آلودگي و اغما در موارد حاد بیماري ديده

  عالئم مؤثر در تشديد فشارخون باال 

  ري مؤثر ھستند:اگرچه در اكثر موارد علت فشارخون باال مشخص نیست ولي عوامل زير در تشديد بیما    

   ديابت (بیماري قند) •

  سابقه فامیلي  •

   فشارھاي عصبي •

   چاقي •

   افزايش چربي خون •

   استعمال دخانیات •

  نداشتن فعالیت بدني و ورزش •

  در اين شرايط به پزشك خود مراجعه نمايید. 

  اگر شما يا يكي ازاعضاي خانواده تان عاليم فشار خون باالي بحراني را داريد.  - 

  اگر درد قفسه سینه رخ دھد، سريعًا درخواست كمك كنید.  - 

  اگر علیرغم درمان، عاليم فشار خون باال ادامه داشته باشند.  - 

  اگر عاليم جديد و غیر قابل توجیه ظاھر شوند. - 

  

  ھاي پیشگیري از ابتال به فشارخون باال راه 

  كم كردن وزن و رساندن آن به حد مطلوب - ١

  ا چربي گوشت و پوست مرغ قبل از پخت، از آنھا جدا شود.كاھش چربي غذ - ٢

  عدد در ھفته محدود شود.  ٣مصرف زرده تخم مرغ حداكثر به  -

  مصرف دل و قلوه، كله پاچه و مغز محدود شود.  -

به جاي سرخ كردن موادغذايي از روش كباب كردن، آب پز كردن يا بخار پز كردن ، و از فر يا تنور جھت پخت موادغذايي  -

  استفاده گردد. 

  كم كردن مصرف نمك  - ٣

  حبوبات مانند: عدس، نخود، و لوبیا و سبزي بیشتر مصرف شوند. - ٤

ور كلي ھر ماده غذايي كه در تھیه آن شكر به كار رفته است و نیز مصرف مواد قندي مانند قند و شكر، بستني، شیريني و بط - ٥

  گردد.  زمیني و ماكاروني كاھش يابد. زيرا زيادي اين مواد در بدن به چربي تبديل مي اي مانند نان، برنج، سیب مصرف مواد نشاسته

  ھاي بدني و ورزش مستمر انجام شود. فعالیت - ٦

  روي در روز است.  اعت پیادهساده ترين و عملي ترين ورزش نیم س

  از استعمال دخانیات پرھیز شود.  - ٧

گیري كنند زيرا فشار خون باال در اغلب موارد فاقد ھر گونه  الزم است افراد سالم حداقل سالي يكبار فشارخون خود را اندازه - ٨

  باشد.  عالمتي مي



ماه يكبار  ٦گیري كرده و ھر  ، به طور منظم فشارخون خود را اندازهافراد داراي فشار خون باال الزم است زير نظر پزشك معالج خود - ٩

  آزمايش چربي، قند، اوره، اسید اوريك خون و آزمايش كامل ادرار را انجام دھند. 

v رژیم غذایی برای کاھش فشار خون باال 

  چه غذاھایی مفید ھستند ؟

مصرف کم مواد غذایی در بھبود فشار خون بسیار موثر است و   کلسیم و منیزیم پتاسیم،مصرف مواد غذایی حاوی 

  موجب کاھش فشار خون خواھد شد.  و چربی ھای اشباع  سدیم حاوی

و  فرنگی گوجه و  قارچ ، كدو سبز،کلم بروكلی زمینی، سیر، و سیب  آلو   و انگور ھلو، فروت، ، گریپانجیر  ،پرتقال ،زردآلو ،موز  ـ

سیب  بادام زمینی، ،برشته   جوانه گندم شامل منیزیماند. منابع  ھستند. حبوبات نیز از این نظر غنی پتاسیمھا سرشار از  سبزی

  است.    ماھی و  یاتشیر و لبن  شامل کلسیماسفناج، شیر، نان سبوس دار و مرغ است. منابع غذایی   زمینی،

  ھستند و باید به وفور مصرف شوند.  سدیم ھا دارای مقدار كم  ھا و سبزی میوه

  . دریافت كم این ویتامین باعث پرفشاری می شود. ھستند   Cویتامین  منابع غنی ھای دارای برگ سبز،  ھا و سبزی ـ مركبات، توت

توان از سبزی ھای  شود. برای معطركردن گوشت می توصیه میخون ـ گوشت و مرغ طبخ شده بدون نمك برای افراد دچار ُپرفشاری 

ھا استفاده كرد. به عنوان مثال برای گوشت گوسفند از مرزنگوش و مریم گلی، برای مرغ از شوید و ترخون و  و میوه   ھا ادویه   معطر،

  توان استفاده كرد.  برای جگر از پرتقال می

ھای خانگی بدون  سس مركبات،  ھا، بو، شوید، فلفل قرمز و سیاه، ادویه برگتوان ماھی را با  ـ ماھی ھاي تازه، خوب ھستند. می

آال و قباد چندین بار در ھفته توصیه  ھای حاوی اسیدھای چرب مفید از قبیل حلوا، قزل ھا معطر كرد. ماھی نمك و سایر سبزی

  شوند.  می

رای ای دا بدون نمك و ھمچنین مواد نشاسته  ھا و حلیم زمینی، ھمچنین برنج، ماكارونی، رشته ای از قبیل سیب ھای ریشه سبزی ـ 

  ای برای وعده غذایی از آنھا استفاده كرد.  توان به عنوان پایه سدیم كم ھستند و می

  ھای برگ سبز، منابع كم سدیم و تامین كننده كلسیم ھستند.  و سبزی دانه كنجد  ـ

  كند.  نیز به كاھش فشارخون كمك می   سیر   ـ

  از چه غذاھایی باید پرھیز كرد؟

ھای گوشتی به علت دارا بودن مقادیر باالی سدیم باید پرھیز كرد.  ـ از سوسیس، كالباس، كنسرو گوشت، برگرھا و سایر فرآورده

  شده در آب نمك، زیتون شور، چیپس و سایر تنقالت شور نیز نباید مصرف شوند.  ھای كنسرو سبزی

  شده و تن ماھی سرشار از سدیم ھستند.  ـ ماھی دودی یا كنسرو

  تواند سبب تشدید بیماری شود.  ھای گوشت، كنسرو لوبیا و سایر غذاھای آماده مصرف می ھا، قرص سوپ ھا،  ـ سس

  تواند سبب تشدید بیماری شود.  ارتباط داشته و می ـ مصرف الكل با فشار خون باال

  سویا و كانوال استفاده كرد.  ذرت، ـ در طبخ به جای كره و روغن نباتی جامد بھتر است از روغن زیتون،

شوند و باید در حد اعتدال مصرف  و شكالت، سبب افزایش فشارخون می  كوال ھای نوشابه ،چای ،قھوه  كافئین از قبیلـ مواد حاوی 

  شوند. 

  .ردك عوارض جبران ناپذيري در پي داه فشار خون بدون مشورت پزشقطع داروھاي پايین آورند

  توان از بسیاري از عوارض آن پیشگیري كرد.  با تشخیص سريع و درمان بموقع فشارخون باال مي  

 

  وزارت بھداشت كشوري فشار خون  دستورالعمل :منبع


