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 این کتابچه در رابطه با چیست-1

این کتابچه برای شما بیمار عزیز و خانواده محترمتان است وبراساس استاندارد 

است  این کتابچه در رابطه با  فشارخون باالبین المللی مراقبت در بیماران 

  داد.موارد زیر اطالعات خواهد

 چیستفشار خون باال  بیماری  -2

عروقی است که تقریبا از هر  _  فشار خون باال شایع ترین شکل بیماری قلبی 

سه نفر یک فرد به آن مبتال می شود و تهدید جدی محسوب می شود زیرا 

به اکسیژن را افزایش داده و  قلبباعث می شود قلب شدید تر کار کند که نیاز 

در ایجاد آنژین دخالت دارد ، در صورتی که این مشکل تحت کنترل قرار 

 بیماری کلیوی را افزایش می دهد نگیرد خطرحمله قلبی ، سکته مغزی و

ب پمپاژ خون به سمت اندامها و بافتها و ارائه اکسیژن و مواد غذایی و لکار ق

دریافت دی اکسید کربن و مواد زاید حاصل از متابولیم می باشد . قلب یک 

لیتر  5ضربان در دقیقه دارد . برون ده قلب حدود  80-60فرد در هر دقیقه 

 در دقیقه می باشد . 

|   
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 سیستول داشتن فشار خون می شود با  به فشار خونی گفتهفشار خون باال 

 است. میلی متر  90  بیش از  ودیاستول میلی متر جیوه 140باالتر از 

  

کرده  تعریففشار خون دامنه های زیر را (،  برای AHAانجمن قلب آمریکا )

 است

 : فشار خون طبیعی 1-

 80و دیاستولیک کمتر از   120کمتر از سیستولیک 

 :پیش پرفشاری 2-

 دیاستولیک است 89-80 و  139-120ا بخون سیستولیک فشار  

  90 دیاستولیک و 159-140 سیستولیک فشار خون باال 1مرحله-

 است 99

  ومیلی متر  160سیستولیک باالتر فشار خون باال 2مرحله 

 . است میلی متر جیوه 100دیاستولیک باالتر

 :است بحران فشار خون باال )یک اورژانس پزشکی( زمانی  3-

 .110یا دیاستولیک باالتر از 180باالتر از سیستولیک  که فشار خون 
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 فشار خون باال   علل بیماری-

 عوامل افزایش دهنده خطر  :

 سن •

 وراثت )نژاد ( •

 مذکر(( جنسیت •

 اضافه وزن یا چاقی •
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 سیگار کشیدن•

 کلسترول باال•

 بیماری دیابت•

 عدم فعالیت فیزیکی •

  

 خانوادگیسابقه 1-

داشته اند،  HBPباال خونفشار  اگر پدر و مادر خود و یا بستگان نزدیک   

ت که عامل خطر همچنین ممکن اس آن مبتال شوید  بیشتر احتمال دارد به

راچک آن مهم است که به طور منظم به همین دلیل  دباشی انتقال به فرزندان

کودکان و هم در بزرگساالن مهم است که به طور منظم   چون هم برای کنید 

اما شما ومی توانید وراثت را کنترل کنید،نشما شان را چک کنند  فشار خون 

انتخاب شیوه  و یک زندگی سالم و کاهش عوامل خطر دیگر  امی توانید ب

فشار خون زندگی بسیاری از مردم با سابقه خانوادگی قوی از درست 

 د از فشار خون باال جلوگیری کنند باالتوانسته ان

 

معرض خطر باالتری برای فشار خون باال و  با افزایش سن در :سنافزایش  2-

رگ های خونی انعطاف  افزایش سن  هستید و با  بیماری های قلبی عروقی

در سراسر سیستم  خونبه افزایش فشار وشان از دست می رود   پذیری 

 کمک می کند.گردش خون 
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 الگوهای خطر مربوط به جنسیت3-

 45از سنین  دارندHBPدرصد باالتر از مردان نسبت به زنان سال  45تا سن 

 هستند. پس از آن مساوی HBP، درصد مردان و زنان با 64تا  55و  54تا 

 .فشار خون باال دارند مردان  نسبت به درصد بسیار باالتر از زنان

 عدم فعالیت بدنی 4-

است. یک زندگی بی  فعالیت بدنی خوببرای قلب و سیستم گردش خون  

تحرک شانس فشار خون باال، بیماری قلبی، بیماری عروق خونی و سکته 

وعدم فعالیت بدنی  باعث اضافه وزن یا چاقی می  مغزی را افزایش می دهد. 

به طورمنظم باعث بهبود سالمت وکاهش  شود .فعالیت بدنی متوسط تا شدید

 شار خون می شود ف

 

 بیش از حد  نمک خصوص شاملبه  رژیم غذایی نامناسب 5-

. یک کنیم  تغذیه خوب برای مراقبت از بدن همه ما از انواع منابع غذایی باید 

باشد ضروری  کم  رژیم غذایی که سرشار از کالری، چربی و قند ومواد مغذی

بهداشت ضعیف و همچنین به چاقی کمک می کند.  اعثبه طور مستقیم ب

در برخی می تواند باعث مشکالت  عالوه بر این،  خوردن بیش از حد نمک

با افزایش  رژیم غذاییبرخی از افراد هستند با افزایش   "نمک حساس".  شود 

مایع  احتباس باعث افزایش . نمک می یابدفشار خون باال  افزایش نمک  

شود پس نمک بیش از بار قلب  باعث افزایش ت که می توانداضافی در بدن اس
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را   می تواند خطرناک باشد، انتخاب مواد غذایی سالم می تواند فشار خون حد 

 نگه دارد  پایین تر 

 

 اضافه وزن و چاقی6-

 25اضافه وزن شانس فشار خون باال را افزایش می دهد. اگر شاخص توده بین 

در نظر  30محسوب می شود. اگر شاخص توده بیش از  اضافه وزن  30و 

. حدود دو سوم بزرگساالن در ایاالت شود چاق محسوب می شود گرفته 

یک کودک از هرسه کودک بین  متحده مبتال به اضافه وزن یا چاقی هستند. 

باعث ایاالت متحده  اضافه وزن یا چاق هستند. اضافه وزن  سال 19تا 2سنین 

کلسترول خون و سطوح تری گلیسرید را افزایش وفشار بر روی قلب،  افزایش

)خوب( سطح کلسترول را کاهش می دهد. همچنین می  HDLمی دهد، و 

 وزن پوند 20تا  10 از دست دادن  .شود دیابت بیشتر احتمال ابتال به تواند 

کاهش فشار خون و خطر بیماری قلبی خود را. برای کند به   می تواند کمک 

کاهش موفقیت و سالم از دست دادن وزن و نگه داشتن آن، اکثر افراد نیاز به 

پوند  1کالری در هر روز از رژیم غذایی برای از دست دادن حدود  500حدود 

 . دارند  در هفته
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 نوشیدن الکل زیاد 7-

به طور چشمگیری را الکل می تواند فشار خون از استفاده زیاد و منظم 

دهد. همچنین می تواند باعث نارسایی قلبی، سکته مغزی و منجر به افزایش  

بیش از حد  می تواند به تری گلیسیرید الکل . شود  تولید ضربان قلب نامنظم

باال، سرطان و سایر بیماری، چاقی، اعتیاد به الکل، خودکشی و تصادفات کمک 

. اگر شما  باید در حد اعتدال  مصرف کنند می کند. در صورت مصرف الکل، 

دو بار در روز برای مردان و به   د، مصرف الکل خود را محدود یمی نوشالکل 

 نوشیدنی در روز برای زنان است. بار یک 
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 عوامل موثر احتمالی
ثابت نشده که آنها در  به وسیله علم  ارتباط بین فشار خون و این عوامل  

 می شوند . واقع باعث فشار خون باال 

  استرس 

افزایش فشار  اعثدر یک موقعیت استرس زا به طور موقت می تواند ب بودن

. می شودعلم ثابت نشده که استرس باعث فشار خون باالبا اما  شود خون 

بعضی از دانشمندان ارتباط بین خطر بیماری های قلبی و استرس در زندگی 

 د. یک فرد، رفتارهای بهداشتی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی اشاره کرده ان

 

ن باال عوامل خطر ایجاد فشار خو بر  با استرس  ممکن است گی مقابله چگون

 پیدا کردن راه هایی برای کاهش استرس.. با گذارد یا بیماری های قلبی تاثیر

. به عنوان مثال، افراد تحت استرس ممکن است پرخوری و یا خوردن یک 

یا سوء استفاده  سیگار فعالیت بدنی، نوشیدنی،  نداشتن سالم، نا رژیم غذایی 

 استرس خودرا کاهش دهند. مواد مخدر

  یا در معرض قرار گرفتن دود افراد سیگاریسیگار کشیدن و 

سیگار کشیدن به طور موقت فشار خون را باال می برد و شما را در معرض 

رانگر سرخرگ افزایش می دهد. استفاده از تنباکو می تواند وین آسیب دید

به خصوص اگر شما در حال حاضر در معرض خطر فشار خون  ی باشدسالمت
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خطر ابتال به بیماری  (مواجهه با دود افراد دیگر  ). دود دست دوم هستید باال

 قلب برای افراد غیر سیگاری افزایش می دهد. 

 
 آپنه خواب 

 برآورد موسسه  ، با توجه بهمبتال هستند  میلیون آمریکایی به آپنه خواب 12

آپنه خواب یک اختالل خواب بالقوه کشنده است که  ، ریه و خون و ملی قلب

 می شود از راه هوایی  باعث بلوک  و  بافت گلودچار پروالپس شده در آن  

آپنه خواب یک عامل خطر برای این گونه مسائل پزشکی به عنوان فشار خون  

 باال، نارسایی قلبی، دیابت و سکته مغزی است. 
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 HBPفشار خون ثانویه: 

ایجاد می شود. این قبلی  با مشکل   درصد موارد فشار خون باال،  10-5در 

که قبال که به نام فشار خون ثانویه به دلیل مشکل دیگری  HBPنوع از 

 ایجاد می شود .داشته است 

 عواملی که ممکن است به فشار خون ثانویه منجر شوند عبارتند از:

  اختالل کلیه، از جمله یک تومور در غده آدرنال، که در باالی کلیه ها

 واقع

 ) است که  یک اختالل ساختاری آئورت )رگ های خونی بزرگ قلب

 از بدو تولد وجود داشته است

  تنگعروق   
  
 

 خون باال شایع عالیم-4

ازافراد،  آن شوید. بسیاری متوجه توانیدنمی تنهایی به شمامعموالخودتان

اما از آن آگاه نیستند. به همین دلیل این بیماری به مبتالبه بیماری هستند 

 شود. تنها راه اطالع، بررسی منظمنامیده می« قاتل خاموش» عنوان 

پزشک است. اما اگر فشار خون به طور ناگهانی خیلی باال  توسط فشارخون

ها، یک زنگ خطر تواند باعث ایجاد عالیمی شود که هر کدام از آنبرود می

 آیند. این عالیم عبارتند از:می جدی به حساب
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     سردرد شدید 

     گیجی و خواب آلودگی 

     سر گیجه 

      کرختی و مور مور شدن دستها و پاها 

     مشکالت بینایی 

     درد قفسه سینه 

     تنگی نفس شدید و تنفس سخت 

     ضربان قلب نامنظم 

     وجود خون در ادرار 

      سرفه خونی، خونریزی از بینی 

 

فشار خون باال در دراز مدت می تواند به عوارض زیر از طریق تصلب شرایین  

 که باعث باریک شدن رگهای خونی با تشکیل پالک منجر شود: 

بزرگ شدن قلب و یا تضعیف شده، به یک نقطه که در آن ممکن است  -1

 نباشد. قادر به پمپ کردن خون به اندازه کافی ) نارسایی قلبی (

 یک برآمدگی غیر طبیعی در دیواره یک سرخرگ -آنوریسم  -2

در کلیه ها،  همچنین در قلب ، مغز و پاها، منجر به  -تنگی عروق خون  -3

 شود ی، سکته مغزی و یا قطع عضوپتانسیل حمله قلب

، منجر به مشکالت چشم رگ های خونی در چشم یا خونریزی پارگی -4

 (  فشار خون باال retinopathiesبینایی یا نابینایی ) 
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 یماری تشخیص ب-5  

تشخیص فشارخون باال با استفاده از فشارسنج طبی، انجام سایر معاینات 

گیرد. تشخیص این بیماری سادگی صورت میبهبالینی و بررسی سوابق بیمار 

ای جهت کنترل های بسیار سادهراه.ترین قدم در مهار آن استاولین و اساسی

های قلبی وجود دارند که پس از فشارخون باال و کاهش احتمال بروز بیماری

 .عمل کنید ها توانید به آنتشخیص بیماری می

 

ارزیابی اولیه مردم به فشار خون باال باید شامل یک تاریخچه کامل و معاینه 

 نوسان به وسیله دستگاه ساعته فشار خون  24فیزیکی. با در دسترس بودن 

   ته شدشنا خهنگامی که تشخیص فشار خون باال . است  فشار خون در منزل

باید   الیم بر اساس عوامل خطر و ع ، ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی

از جمله چاقی و سابقه وعوامل خطر متعدد برای شناسایی علت زمینه ای 

برای شناسایی علل احتمالی پرفشاری  تالش کنند.  خانوادگی فشار خون باال

 . تست های آزمایشگاهی نیز انجام می شود  خون ثانویه

    

 و / یا کراتینین BUNآنالیز میکروسکوپی ادرار، پروتئین در ادرار ، 1-

 TSHسدیم، پتاسیم، کلسیم، سرم -2 

 و کلسترول تام ، تری گلیسیرید HDL ،LDLقند خون ناشتا ، 3-

 هماتوکریت، و رادیوگرافی قفسه سینه4- 
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آزمایش نمونه ادرار برای پروتئین به عنوان یک شاخص ثانویه از بیماری   

قلب تحت ( ECG)نوار قلب /  نوار قلبهای کلیوی استفاده می شود. تست 

یا  Xقفسه سینه اشعه  عکس  فشار ناشی از پرفشاری خون را نشان می دهد 

اکوکاردیوگرافی نیز ممکن است انجام شود تا عالئم بزرگی قلب یا آسیب به 

 نشان دهدا ر قلب

 انجام شود  آزمون های دیگری نیز برای شناسایی علت و تعیین  ممکن است

شامل آزمایش ادرار، سونوگرافی کلیه، آزمایش خون، نوار قلب و احتماال 

 واکوکاردیو گرافی 
 

 افتد؟باال درمان نشود چه اتفاقی می اگر فشار خون

 8سازمان جهانی بهداشت برآورد کرده که فشارخون باال عامل یک مرگ از هر 

مرگ اتفاق افتاده در دنیاست. فشارخون باال سومین عامل کشنده دنیا در نظر 

 شود. گرفته می

ه فشارخون باال عامل مهم بیماری عروق کرونر قلب و ایسکمی قلبی و نیز سکت

مغزی خونریزی دهنده می باشد و ارتباط مثبت و مستمر با آنها دارد. از دیگر 

عوارض فشارخون باال نارسایی قلبی، بیماری عروق محیطی، خونریزی ته 

میلی متر  90/140چشم است. درمان فشارخون باال و کاهش آن به کمتر از 
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است. افراد  جیوه با کاهش مهمی در عوارض بیماری قلبی عروقی همراه بوده

 140-90/180-105شدید )فشارخون  "مبتال به فشارخون باالی نسبتا

میلی متر جیوه( نیز در طی چندین سال خطر باالیی از بروز عوارض وخیم را 

آن ها عوارض آترواسکلروز را بروز داده و بیش  %30 "نشان می دهند. تقریبا

خون نظیر بزرگ دچار آسیب نهایی عضوی مربوط به افزایش فشار %50از 

شدن قلب و کاهش کارآیی عضله قلب، نارسایی احتقانی قلب، رتینوپاتی و 

نارسایی کلیه می گردند. فشارخون باالی خفیف نیز در صورت عدم تشخیص و 

درمان یک بیماری پیش رونده است. افراد دیابتی که بیماری فشارخون باال هم 

از بیماری قلبی عروقی  دارند دو برابر بیشتر در معرض خطر مرگ ناشی

هستند. درمان فشارخون اثر مفیدی بر این عوارض دارد در افراد فشارخونی 

که دخانیات مصرف می کنند بروز سکته قلبی و بیماری کرونر قلب دو تا سه 

برابر نسبت به افراد سالم بیشتر است. ترک دخانیات به سرعت خطر را کاهش 

شگیری اولیه از بیماری قلبی عروقی می دهد. ترک سیگار بخش مهمی از پی

بیماری ایسکمیک  %49بیماری عروق مغزی و  % 62است. در دنیا حدود 

میلی  115قلبی منتسب به فشارخون در محدوده مطلوب است ) بیشتر از 

 متر جیوه(.
 

 

 

 
 



 
 
 

 کتابچه آموزشی سبک زندگی سالم دربیماران فشار خون باال
 

 

17 
 

 فشار خون باال در بیماران تغییر سبک زندگی  -6

عالمت بودن بیماری و آگاهی از علل اصلی ناکامی در درمان فشارخون باال بی

ناکافی جامعه و به ویژه بیماران نسبت به بیماری و عوارض آن می توان ذکر 

کرد. تغییرات شیوه زندگی هم در پیشگیری اولیه از بیماری و هم در کنترل 

 سبک زندگی شامل:تغییرات فشارخون در بیماران نقش مهمی دارد. 

  سیگار نکشید 

  به طور منظم فشار خون خود را کنترل کنید 

  عادات غذایی خود را اصالح کنید 

  فعالیت جسمانی بیشتری داشته باشید 

  وزن خود را در حد سالم حفظ کنید 

  به طور منظم چکاپ پزشکی داشته باشید 

  در صورت نیاز به مصرف دارو ، داروهای خودر را به طور

صرف کنید تا پر فشاری خون ،افزایش کلسترول و م  منظم 

 دیابت شما تحت کنترل باشد 

 20از همه افراد با فشار خون باال، بیش از  :خبر داشتن 

با کنترل فشار  با آگاهی ودرصد از وضعیت خود آگاهی ندارند

 ن باال جلو گیری کنید .خون  می توانید از عوارض فشار خو

 تمرین تنفسی  ، آرام  تکنیک های کاهش استرس مانند

 سازی ،



 
 
 

 کتابچه آموزشی سبک زندگی سالم دربیماران فشار خون باال
 

 

18 
 

 

 روش های درمانی-7
 درمان دارویی -الف

 

دیورتیک )دیورتیک و از جمله تیازیدها، کلرتالیدون و اینداپامید(، که سنگ  •

 بوده است 1977بنای درمان از سال 

 مسدود کننده های بتا•

 آنتاگونیست های کلسیم •

 (ACEمهار کننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین ) •

 مسدود کننده های گیرنده آنژیوتانسین. •

در تمام مدت عمر نیاز به درمان دارد “ فشار خون باال بیماری است که معموال

و الزم است بیمار و خانواده او  تحت آموزش قرار بگیرند تا نسبت به بیماری 

فشار خون و عوارض آن آگاهی کامل پیدا کنند. برای درمان ، مراقبت و پی 

گیری بیماری، مشارکت فرد مبتال به فشار خون باال و خانواده وی اهمیت 

بسزایی دارد . درمان فشارخون باال باید متناسب با هر  بیمار در نظر گرفته 

کلی درمان بیماران کنترل گردد . به طور “ شود  و پرونده  درمانی او دقیقا

به صورت ترکیبی از  درمان غیر دارویی و “ مبتال به فشار خون باال معموال

 درمان دارویی می باشد .
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 های غیرداروییدرمان -ب

های درمانی غیردارویی نظیر کاهش وزن، حفظ رژیم غذایی صحیح و روش -

های قلبی افزایش فعالیت بدنی، عالوه بر اثرات مثبت روی فشار خون و بیماری

شود. عروقی سبب کاهش مقاومت به انسولین و کنترل بهتر دیابت نیز می

 های غیردارویی باشدهمزمان با درمانهای دارویی باید بنابراین همیشه درمان

تغییر در شیوه زندگی برای هر دو درمان و پیشگیری از فشار خون باال مهم 

 است، که اثرات گسترده تر در سالمت قلب  موثر است.

 

ارتباط نزدیکی با کاهش وزن دارد با فشار خون باال -کاهش وزن و حفظ آن  

 کاهش وزن فشار خون هم کاهش می یابد  

دقیقه با شدت  30بیماران مبتال به فشار خون باید حداقل  -ورزش منظم   

، دویدن ،    روی،آهسته پیادهه  )روزدرهفت 7 تا 5هوازی در ورزشمتوسط 

 داشته باشند.  ( ویاشنا سواری دوچرخه

و باید به عنوان یک  بیاورد می تواند فشار خون را پایین Dکمل ویتامین م  

  عامل ضد فشار خون استفاده شود، 

فولیک اسید ممکن است خطر سکته مغزی برای اولین بار در افراد مبتال به 

 فشار خون باال را کاهش می دهد
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خطر ابتال به سکته و طب سوزنی ممکن است فشار خون باال را کاهش دهد

 .را کاهش دهد و بیماری های قلبی  مغزی 

سالمت قلب و عروق  بزرگساالن جوان با فشار خون به  کن است قهوه مم

 .مالیم آسیب برساند

 ی توانید فشار خون خود را کنترل م راه اصلی با هفت

 :کنید
 نمک کمخوردن یک رژیم غذایی  • 
 لذت بردن از فعالیت بدنی منظم •

 حفظ وزن مناسب •

 مدیریت استرس •

 اجتناب از دود سیگار •

  مطابق با نسخهمصرف دارو  •

 در حد کم  الکل •

 

  استرس مدیریت 

برخورد شود. یک فرد  استرس مشکلی است که باید با حوصله با آن

مسن که از استرس رنج می برد ممکن است نیاز به حمایت و 

  از آنجایی که برای  .پشتیبانی دوستان و اقوام خود داشته باشد

صحبت از عاملی که منجر به استرس آنها می شود ممکن است سخت 



 
 
 

 کتابچه آموزشی سبک زندگی سالم دربیماران فشار خون باال
 

 

21 
 

باشد، باز کردن بحث و گفتگو یک تکنیک مناسب برای تشخیص و 

 .دستیابی به یک راه حل مناسب برای مشکل است

از جمله از طریق یک برنامه غذایی متعادل، شرکت در یک برنامه   

ورزشی مالیم و درگیر شدن منظم در فعالیت هایی که از آن لذت می 

 وتمرین تنفسی وآرامسازی استرس خود راکاهش دهند برند
  

  در مورد مصرف داروهای فشار خون باالنکاتی 

 
برخی از بیماران الزم است تا آخر عمر دارو مصرف کنند. تعدادی از بیماران  -

به ناچار باید چند نوع مختلف دارو استفاده کنند تا فشارخون آنان حد طبیعی 

 یین بیاید.پا

هر دارویی به هر حال عوارض جانبی نیز دارد. عوارض ناشی از داروهای  -

تواند به صورت سرگیجه در حالت ایستادن، اختالالت خواب، فشار خون می

سرفه، خشکی دهان، سردرد، افسردگی، یبوست و در مردان گاه به صورت 

 اختالل در نغوظ بروز نماید. 

ای در اثر گیرد، اگر دچار عارضهفشارخون باال میبیماری که داروی ضد  -

دریافت دارو شد باید به دکتر خود مراجعه کند. همچنین اگر داروی تجویز 

 شده، روی فشارخون اثر نکرد باید با پزشک معالج مشاوره نمود. 
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داروهای خود را به موقع مصرف نمایید و از قطع، کاهش و یا افزایش آن  -

در صورت  دارو، حتی شک جدا خودداری نمایید. مصرفبدون مشورت با پز

 یابد. ، باید ادامهبهبودی احساس

 قرار مالقات با پزشک خود را فراموش نکنید. -

 دارو را صبح بخورید. معموال بهتر است معینی دارو را هر روز سر ساعت -

 نکنید. کنید تا آن را فراموش مصرف از صبحانه پیش

 کاهش وزن 

محدود کردن انرژی در یافتی وافزایش فعالیت بدنی کمک شایانی به    

 1-5/0کاهش وزن خواهد کرد کاهش وزن باید به صورت تدریجی و 

 . کیلو گرم در هفته باشد

 های جسمانیورزش و فعالیت 

بنابراین،از هر طریقی که دوست بدن شما برای تحرک آفریده شده است.  -

روی سریع و هر کاری که سواری، شنا، پیادهدارید، فعالیت کنید. دوچرخه

 . دهدفعالیت شما را افزایش می

 در محل کار از پله ها باال بروید. -

 ماشین خود را دورتر پارک کنید و بقیه راه را پیاده بروید. -

 های کششی و نرمشی انجام دهید!حرکت -
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 روی بروید.در  زمان ناهار به پیاده -

اگر کار شما پشت میز نشینی است، هر یک ساعت یک بار حرکات کششی  -

 انجام دهید و در اطراف قدم بزنید.

  حداقل روزانه نیم ساعت حرکات سبک انجام دهید.  -

ریزی در مورد ورزش کردن و نحوه انجام اگر مشکل قلبی دارید قبل از برنامه -

 آن حتما با پزشک خود مشورت کنید. 

حرکات ورزشی باید به تدریج شروع شود و در صورت پیدایش تنگی نفس،  -

 سرگیجه یا درد جلوی قلبی متوقف گردد. 

ها و کارهای سنگین و بیماران مبتال به افزایش فشارخون باید از ورزش -

برداری، کشتی، پارو زدن، هل دادن یا کشیدن اجسام ناگهانی مانند وزنه 

  سنگین خودداری کنند

 والکل  ترک دخانیات 

نیکوتین موجود در سیگار و تنباکو سبب تنگ شدن عروق و افزایش ضربان  -

 شود که هر دو مسئله، سبب افزایش فشارخون می شود. قلب می

شار خون شما شود. فبا ترک انواع دخانیات بیماری فشارخون شما بهتر می -

یابد و به عالوه خطر بیماری قلبی و سکته قلبی نیز کمتر خواهد کاهش می

بیش از حد  می تواند به تری گلیسیرید باال، سرطان و سایر بیماری، الکل  دش

چاقی، اعتیاد به الکل، خودکشی و تصادفات کمک می کند. در صورت مصرف 
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د، مصرف یمی نوشالکل . اگر شما  باید در حد اعتدال  مصرف کنند الکل، 

نوشیدنی در روز بار دو بار در روز برای مردان و یک به   الکل خود را محدود 

 برای زنان است.

 هاصالح تغذی   

   سبزیجات سبز مصرف کنید-1

 نه اده از شیر بدون چربی بطور روزااستف-2

برای نتیجه موثر تر بهتر است همیشه شیر گرم بنوشید. باید مطمئن باشید   

  .شودشیر فاقد چربی باشد، چرا که چربی منجر به افزایش فشار خون می

مانند گردو   مصرف مغزها و دانه های گیاهی-3  

 د بطور مداوم گوجه فرنگی مصرف کنی-4

خیلی سریع به کاهش فشار اگر به طور مرتب از گوجه فرنگی استفاده شود 

 C کند . گوجه فرنگی سرشار از کلسیم، منیزیم، ویتامینخون کمک می

است. این مواد برای جلوگیری از فشار خون ضروری  E و ویتامین D ،ویتامین

 .است

پیاز و سیر به اندازه کافی مصرف کنید- 5 
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 6 مصرف نان سبوس دار و حاوی جو دوسر-

 7 ادویه بپرهیزیداز غذاهای پر نمک و پر - 

 تواندغذاهای پر ادویه نیز می غذاهای کم نمک یا بدون نمک مصرف کنید

  باشد باال یکی دیگر از دالیل اصلی فشار خون

 8     های تازه را در وعده غذایی خود بگنجاییدمصرف میوه-  

عادت کنید از روی برچسب مواد و  پرهیز از تنقالت و غذاهای کنسرو شده-9 

به میزان سدیم آن پی ببرید و در صورتی که مقدار سدیم آن زیاد است  غذایی

 از مصرف آن صرفه نظر کنید.

های ضد اسید معده های دارویی مانند شربتاز مصرف خودسرانه شربت -10

 بیوتیک که ممکن است نمک زیاد داشته باشد خودداری کنید.یا آنتی

عدم مصرف مواد قندی در وعده های روزانه-11  

، شنا، دوچرخه سواری   پیاده روی و ورزش منظم در طول هفته-12 

آیند. بنابراین های مناسبی برای پایین آوردن فشار خون به شمار می ورزش

 دقیقه ورزش کنید 30بار در هفته و هر بار حداقل  3حداقل 

 .ددان سر سفره نگذاریهرگز نمک -13
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