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 :تعريف 
فشارخون نامیده ، نیروی فشاری وارده به دیواره سرخرگها

 .شود می
ک زندگی نقش بسیار مهمی درکنترل و پایین آوردن بس

 .فشار خون شما ایفا میکند
اال در شما تشخیص داده شده باگر به تازگی فشارخون 

 تغییر سبک زندگی به شما پیشنهاد می راه برای چنداست 
توانید فشارخون خود را پایینتر  کنیم که با کمک آنها می

 .بیماریهای قلبی و عروقی بکاهید بیاورید و از خطر
وزن خود را کاهش دهید و مراقب  سباید دورکمرخبود    .1

هرچه وزن افدایش یابد فشارخون هم افبدایش مبی   :باشید

تواند به  کیلوگرم می5.4 حتی کاهش وزنی در حدود.بابد
هرچه وزن بیشتری کبم  .کاهش فشارخون شما کمک کند

ببه عبهوه    و کنید فشارخون شما بیشبترکاهش مبی یاببد   
کاهش وزن باعث افدایش تآثیر داروهای فشبارخون مبی   

به طورکلی این افراد در معرض خطر بیشبتری ببرای   .شود
 :اال هستندبفشارخون 

 .یمترسانت901مردان با دورکمرباالی 

 .سانتیمتر88زنان با دورکمرباالی

 

 

 حداقل یعنیمرت  ی  کیدیف تیفعال:دیمرت  ورزش کن. 1

 توانببدیهفتببه م یشببترروزهایدرب تیببفعال قببهیدق00-30

 ینم یطول.اوردینتربییپا وهیمترجیلیم5-1فشارخون شما را
ون اگر تا کنب .دیکن یمسآله را احساس م نیا ریکشدکه تاث

 یظبر  چندهفتبه مب    تیب فعال شیافبدا  با دیبود رفعالیغ
گرفشبارخون شبما   ا.یبد کباهش ده  راخود  دفشارخونیتوان
 فشارسیسبتولیک  باال نیست ولی در مرز است یعنبی  هنوز

داریبد  80-81وفشاردیاسبتولیک ببین   910-931بین
ورزش می تواند به شما کمک کنبد تبا از فشبارخون بباال     

به فشارخون باال شبده ایبدهم    حتی اگرمبته.بمانید دورتر
ورزش می تواندفشارخون شما را به سطح کبم خطرتبری   

دقیقه فعالیت مهیم مانند پیباده روی یبا    90حتی .برساند
 .رزش استقامتی سبک کمک کننده استو

 

رژیم غبذایی ای  :رژیم غذایی ضدفشارخون داشته باشید.3
که  شامل غهت کامل میوه ها سببدیاات و لبنیبات کبم    

رب باشدو چربیهبای اشبباش شبده و کلسبترول نباچیدی      چ
این که عادات غذایی خود را تغییر دهید مسلمآ .داشته باشد

 :کارراحتی نیست اما این نکات به شما کمک میکند

  
  



 
 
 
 
  

با این .برای یک هفته هرچه که میخورید را بنویسید-
کارمی توانید به عادات غذایی خود پی ببریدو از اینکه 

ی خورید چه مقدار می خورید چه زمبانی و چبرا   چه م
 .می خورید آگاه شوید

افببدایش پتاسببیم  .پتاسببیم بیشببتری مکببر  کنیببد-
مکرفی می تواند تآثیر سدیم بر فشارخون را کباهش  

بهترین منبع پتاسیم بیشترمیوه هبا و سببدیاات   .دهد
  .هستند

فتن به خرید حتمآ لیست رقبل از.خریدار خوبی باشید-
ازخریبداری غبذاهای   .د و همانهبا را بخریبد  تهیه کنیب 

 .ناسالم خودداری کنید

ببباکمی  : سببدیم مکببرفی خببود را کبباهش دهیببد..5

 -8توانیببد فشببارخون را تببا   کبباهش سببدیم مببی 

ببال  و سبالم    یبک فبرد  .میلیمترجیوه کاهش دهیبد 1

 برای.میلیگرم سدیم نیاز دارد9400-1500 روزانه
 :  یدگیراین نکات کمک ب کاهش سدیم مکرفی از

 
بررسبببی کنیدکبببه در طبببول روز چقبببدر نمبببک   -

 .درخوراکیهای مکرفی شما وجود دارد

چیبس  آمباده   .غذاهای فراوری شده استفاده نکنیبد -
س  ها سوسی  کالباس و گوشتهای فبراوری شبده   
غذاهای کنسروی و یخ زده حاوی مقدارزیادی سبدیم  

 .هستند

موقببع خریببد برچسبب  هببای غببذایی را بخوانیببدو  -
امکان محکوالت مشابهی را انتخاب کنیبد  درصورت 

 .که سدیم کمتری داشته باشد

  

  

ایخوری یبک قاشبچ چب   .  نمک به غذا اضافه نکنیبد -  

ادویه های دیگرو  از .میلیگرم سدیم دارد1300معمولی
ه غبذا  بب اسبتفاده کنیبد و طعمهبای جدید    گیاهان معطر

 .اضافه کنید تا بتوانید نمک کمتری استفاده کنید
قبه شبما ببه    ائذ اگبر .کاررابرای خودتان سخت نکنیبد -

توانید نمک مکبرفی را تبدریاآ    شوری عادت کرده می
پرزهبای چشبایی زببان و کبام ببه      این کار  با. کم کنید

 .مرورسازگارمیشوند
Error 

  

به غیر .ازترکیبات تنباکو و سیگار اجتناب کنید. 4 
که برای سیگارو تنباکو شناخته شده ازهمه خطراتی 
 فشارخون را حداقل تا یک آنهادر نیکوتین موجود

به عهوه شما  .دارد ساعت پ  از مکر  باال نگه می
 . اجتناب کنیدباید از افراد سیگاری هم 

ن بحث ئیهنوز درمورد تآثیرکاف :ن باشیدئیمراق  کاف.0 
 ا سایرپ  ازمکر  قهوه ی .و نظرات متفاوتی وجود دارد

فشارخون موقتآ افدایش می  ن دارئینوشیدنیهای کاف
ن مکرفی ئیپدشکان توصیه می کنندکه کاف. یابد

یعنی بیش ازدوفناان قهوه  میلیگرم در روز100بیشتراز
 .نباشد

 

تمرینبات تبنف  عمیبچ یوگبا     :استرس راکم کنید .7
اگرنتیابه  .را امتحان کنید مدیتیشن تای چی و ماساژ

با یک روانسدشک برای رفع استرس خود  نگرفتیدحتمآ
 .مشورت کنید

ازمیدان فشارخون خود مطلبع باشبید و ویدیتهبای    ..8
با توجه به میدان فشارخون ممکن  .مرت  داشته باشید

است ماهیانه یاهرشش ماه نیباز ببه ویدیبت پدشبک     
اندازه گیری مرت  فشارخون و ویدیتهای .داشته باشید
 .حفظ خواهد کرد ازخطرات احتمالی منظم شمارا

سردرد سبرگیاه تبسش قلب  تنگبی      اگر :هشدار*

ببه پدشبک    عهمت دیگری داشبتید سبریعتر   نف  یا
باال باشد  درمواردی که فشارخون بسیار. مراجعه کنید

ویبا دیاسبتولیک   974یعنی فشارسیستولیک بباالتراز 

بایبد   این مورد اورژان  فشارخون است و 14باالی 
فورآ به بیمارستان مراجعه کرد و احتمال بستری شدن 

 .نیدهست

و ازخانواده و دوستان خبود کمبک    جتماعی باشیدا.1
 سبهمت شبمارا   دوستان و خبانواده   حمایت: بخواهید

 و منبدوی اسبترس بیشبتر    افبراد  .دهبد  افدایش مبی 
ازکمبک   اگربه حمایتی فراتبر . .سهمت کمتری دارند
ببه عوبویت    توانیبد  دارید می ازخانواده و دوستان نی
 .مشبکل شبما را دارنبد    کبه همبان   گروههایی درآیید

حمایت احساسی و فکری در چنبین گروههبایی مبی    
 .تواند کمک کننده باشد

 

 


