
 ؟چیست باال فشارخون

 است مسن افراد در رایج بسیار بیماری یک باال فشار 

 شریان های دیواره به خون توسط که است خون فشار

 یک با عدد دو در خون فشار خواندن میشود وارد فشار

 دهنده نشان باال شماره است شده نوشته جداگانه خط

 دهنده نشان پایین شماره و است سیستولیک خون فشار

 کمتر طبیعی خون فشار است دیاستولیک فشار

 آمریکا قلب انجمن از جدید دستورالعمل است 021/01از

(AHA)آمریکا شناسایی قلب کالج و (ACC) ماه در که 

 بین باال خون فشار شد منتشر 210۲ سال نوامبر

 در باال خون فشار یابد می افزایش 021/01و  021/01

 اگر شودمی بندیطبقه یک مرحله عنوان به حاضر حال

 شما  دیاستولیک  یا و 0۳1 و 0۳1 بین شما لوژیوسیت

 باالتر یا 11 / 041 از گیری اندازه شود خوانده 01 و 01

 دونوع که است شده گرفته نظر در حاضر حال در

 است باال فشارخون 

 از: عبارتند باال بسیار خون فشار عالئم 

  شدید سردرد 

 خستگی

 دید مشکالت 

 سینه قفسه درد 

 دشوار تنفس 

 نامنظم قلب ضربان 

  ادرار در خون 

 گوش یا گردن سینه، قفسه در تپش

 چیست؟ باال فشار خون  عوارض 

 ها شریان به آسیب-0 

 پوشش هستند قوی و پذیر انعطاف سالم، های شریان

 جریان آزادانه خون که طوری به است صاف آنها داخلی

 و مغذی مواد ها،بافت و حیاتی های اندام برای و یابد می

 فشار تدریج، به باال خون فشار کند.می فراهم را اکسیژن

 دهد می افزایش را ها شریان طریق از خون جریان

 

 مغزی سکته -2

 از مغز از بخشی که دهد می رخ زمانی مغزی سکته 

 شود باعث و باشد شده محروم مغذی مواد و اکسیژن

 میتواند نشده کنترل خونفشار بمیرند مغزی های سلول

 مغز خونی عروق تضعیف و زدن صدمه با مغزی سکته به

 آنها نشت یا و پارگی تنگی باعث نهایت در و شود منجر

 های لخته ایجاد باعث تواند می نیز باال خون فشار شود

 مسدود را خون جریان شود مغز به منتها عروق در خون

 شود مغزی سکته موجب نتیجه در و کند

 دیوانگی( جنون) یا زوال عقل -۳ 

 مشکالت نتیجه در که است مغزی بیماری یک جنون 

 به حرکت و دید ،حافظه، استدالل کردن صحبت تفکر

 وجود بیماری این برای زیادی بسیار علل آید می وجود

 عروق به مربوط جنون آن دالیل از یکی مثال عنوان دارد

 که شریانهای انسداد و تنگی دلیل به تواند می که است

 به تواندمی همچنین باشد کنندمی عرضه مغز به را خون

 باشد مغز به خون جریان قطع از ناشی مغزی سکته دلیل

 باشد مقصر است ممکن باال خون فشار صورت هر در

 

 



 موفق برنامه دو معرفی 

 این خطر کاهش برای شیوه ترین صرفه با حقیقت در 

 برای پیشگیری های برنامه انجام افراد تمام برای بیماری

 در موثر های سیاست تلفیق طریق از جامعه کل

 در باید ها سیاست این است سالمت ارتقای هایسیاست

 در مثال عنوان به شود داده قرار اولویت در جا همه

 و غذایی صنایع همکاری با ای برنامه اجرای انگلستان

 در نمک مقدار کاهش موجب سال چند طی آشامیدنی

 همچنین است شده تولیدی غذاهای چهارم یک از بیش

 آموزشی های بسیج انجام با است شده موفق ژاپن دولت

 زمان هم و دهد کاهش را نمک مصرف سالمت برای

 توصیه اساس بر کند درمان را باال خون فشار به مبتالیان

 بیماری از پیشگیری منظور به بهداشت جهانی سازمان

 گرم ۵ از کمتر باید بزرگسال افراد تمام خون پرفشاری

 مصرف سرانه اما کنند مصرف سویا گرم دو یا سدیم کلر

 می فرد هر برای روز در گرم 0۵ تا 01 ما کشور در نمک

 المللی بین هایسازمان توصیه به بنا میزان این که باشد

  یابد کاهش روز در گرم ۵ از کمتر به باید

 کلیدی توصیه 

 ،کنسروی ،شده سودنمک  گوشت شور غذایی مصرف 

 کنسرو هایسبزی کالباس و سوسیس، همبرگری

 شور های ماهی ،شور خیارپفک،  ،چیپس ،کراکرها،شده

 آن نظایر و شور آجیل، ترشی، آماده هایسوپ ،دودی

 درمان و پیشگیری در پتاسیم نقشبا توجه به یابد کاهش

 هاسبزی ،هامیوه از روزانه غذایی برنامه در خون پرفشاری

 فرنگی گوجه ،زردآلو شود استفاده غالت و حبوبات،

 فروت گریپ و پرتقال آب ،زمینی سیب ،موز ،هندوانه،

 مناسبیمقادیر  دریافت .هستند پتاسیم از خوبی منبع

 منابع طریق از (عروق کننده گشاد عنوان به)منیزیم

 ،مغزها ،تیره سبز برگ با سبزی انواع مانند غذایی

 عنصر شود می توصیه دار سبوس غالت و نان ،حبوبات

 بنابراین دارد نقش خون فشار کاهش در نیز کلسیم

 به آن غذایی منابع مصرف طریق از کلسیم کافی دریافت

 .شودمی توصیه چرب کم لبنی هایفرآورده و شیر ویژه

 

 

 

 

 

 

 یا من اسمه دواء و ذکره شفاء

 

 :عنوان 

 تغذیه درمانی در 

 فشار خون باال

 
 

Emil: kashani@skums.ac.ir 

 گرد آورنده و تنظیم : حمیرا صالحی

 تایید کننده : دکتر محمد عبدالعظیمی

 طراحی و تدوین : واحد آموزش 

 

 


