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به منظور پيشگيري از ابتال به فشار خون باال، نكات زير  �

 :را در زندگي روزانه، مورد توجه قرار دهيد

اگر افزايش وزن داريد با رژيم غذايي و افزايش فعاليت بدني آن را 

ها، حبوبات و   هها، ميوهاي سالم مانند سبزيخوراكي.  كاهش دهيد

 .خوراكي هاي كم چرب مصرف كنيد

و    هاي روزانه بـكـاهـيـد      سعي كنيد در حد امكان از ميزان نگراني

 .شرايط سازگاري با محيط خود را فراهم كنيد

 .مصرف نمك، الكل و كافئين را به حداقل ممكن برسانيدمقدار 

 

فشار  وزن بدن و ورزش چه اثري در بهبود بيماريكاهش �

 خون دارد؟

اغلب افرادي كه دچار افزايش وزن و چاقي هستند كاهـش وزن    در 

ورزش و فعاليت بدني نيز چون به .  شودسبب كاهش فشار خون مي

. كند سبب پايين آوردن فشار خون مي شـود كاهش وزن كمك مي

رسد كه ورزش خود به تنهايي نيز سبب پاييـن  همچنين به نظر مي

 .آوردن فشار خون مي شود

 چگونه مصرف نمك را كنترل كنيم؟�

در بسياري از افراد مصرف نمك زمينه افزايش فشار خون را فراهم 

كند، بنابراين آنان كه گرفتار افزايش فشار خون هستند نبايـد  مي

 .گرم نمك در روز مصرف كنند 6تا  5بيشتر از

اما  بـيـمـاران    .  اين مقدار تقريبا برابر با يك قاشق چايخوري است

مبتال به فشار خون باال بايد حتي از اين مقدار هم كمتـر نـمـك      

مصرف كنند كه اين مقدار را پزشك معالج براي ايـن بـيـمـاران       

 .مشخص خواهد كرد 

 



 

هر نوشيدني و .  هرگز به غذاي خود در سفره نمك اضافه نكنيد

ميزان نـمـك       خريد حتماً بهكه از فروشگاه ميغذاي آماده اي

شود مشخص مي)   sodium( اكثراً بنام سديم موجود در آن كه 

 .توجه كنيد

 

 : رژيم غذايي در بيماران با فشار خون باال�

كاهش وزن و حفظ وزن طبيعي از اركان اساسي هر بـرنـامـه      

تحقيقات نشان .  طراحي شده جهت مقابله با فشار خون هستند

داده است كه افراد مبتال به فشار خون باال، بايد مصرف سديـم  

تواند به كاهش فشار خون پتاسيم و كلسيم مي.  را كاهش دهند

 . كمك كند

هـاي  موز، زرداآلو، انجير، گريپ فروت، هلو، انگور و آلو مـيـوه    

. سرشار از پتاسيم هستند كه در كاهش فشار خون باال موثرنـد 

و   فـرنـگـي   سيب زميني، سير، بروكلي، كدو سبز، قارچ و گوجه

 . سبزي نيز سرشار از پتاسيم هستند

و   هـا تـوت   مـركـبـات،   .  باشندحبوبات نيز از اين مواد، غني مي

 .هاي داراي برگ سبز، منابع خوب ويتامين ث هستندسبزي

خوردن .  دريافت كم اين ويتامين با فشار خون باال ارتباط دارند

هاي سفيد مانند مرغ و ماهي طبخ شده بـدون نـمـك      گوشت

براي مـعـطـر    .  براي افراد داراي فشار خون باال توصيه مي شود

هـا  ها و ميـوه هاي معطر و ادويهتوان از سبزيكردن گوشت مي

هايي با اسيدهاي چرب مفيد از قبيل مصرف ماهي. استفاده كرد

 .بار در هفته توصيه مي شود 2آال و قباد حداقل حلوا، قزل

 

 از چه غذايي بايد پرهيز كرد؟�

افرادي كه از فشار خون باال رنج مي برنـد بـايـد از خـوردن           

سوسيس، كالباس، كنسرو گوشت، ماهي دودي يا :  غذاهايي مانند

هستنـد،   سس ها و كنسرو لوبيا كه سرشار از سديم  كنسرو شده،

 .پرهيز كنند

در طبخ به جاي كره و روغن جامد نباتي بهتر است از روغـن      

مواد حاوي كافئين از قبيـل  .  زيتون، سويا و كانوال استفاده كرد

-قهوه، نوشابه هاي كوال و شكالت سبب افزايش فشار خون مي

 .شوند و بايد در حد اعتدال مصرف شوند
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