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روبین  آلن،. فشارخون باال به زباان آممایا ،م ،ماا ا    -1: منبع
 1931لطیف  .هیرمند 

ماهنامه پیشگیری و ،رتقای سالمت گیر دگان خدمت   -2
 1931،  یمه ،ول بهمن ،91و جامعه ، شماره 

مایاد،ن  -شهرستان صومعه سار، :   شا   تدوین کننده 
 ، تظام ، جنب پارک ،بریشم ، بیمارستان ،مام خمین  )ره( 

 31911929311شماره تماس بیمارستان : 

 33313719111شماره تماس و،حد آموزش سالمت: 

 http://www.gums.ac.ir/imamhسایت بیمارستان 

  سع  کنید مستگاه فشار سنج تهیه  مومه و یک  ،ز
 ،عضاء خا و،مه تان طرز کار با آن ر، فر، گیرم. 

  خشكي مهان ،ثر جا بي بعض  ،ز م،روهای فشارخون
،ست که با تكه هاي  ازك يخ یا آبنبات خشكي مهان 

 شوم. برطرف م 
 .ز مصرف خومسر، ه م،روها پرهی  کنید، 

 پیشگیری فشارخون با تغذیه مناسب

 ،ز خورمن غذ،های زیر ،جتناب کنید:
  گوشت های چرب و پیه، کره و لبنیات پرچرب ،گوشات

های مومی و  ماک سوم، ماه  مومی شور و کانسرو 
شده، آجیل شور، سوسیاس و کالباس، شیرین  های 
میوه ،ی و خامه ،ی، سب یهای کنسرو شده، رب گوجه 
فر گ ، زیتون شور، ،خیار شور و هر  وع شوری، 
پنیرهای شور، موغ پر مک، کشک، کرة شور، سوپهای 
پومری و آمامه،  ا های  مک م،ر، بیسکویت، جوش 
شیرین، خرمل، سس گوجه فر گ ، ترم کننده های 
گوشت، پومر شربت و شکالت  ،روغن  بات  جامد، روغن 

 حیو،  ، م به و کره،
 چه غذ،های  مفید هستند ؟ 

،ز گوشت مرغ و ماه  که چرب  ، سع   مایید ،ز غذ،های 
کم  مک ،ستفامه کنید و یا حد،قل سر سفره به غذ،ی 
خوم  مک ،ضافه  نمایید.  روغنهای مایع ما ند آفتاب 

میوه طبیع  بخصوص  ها و آب گرم،ن و زیتون  ،میوه
زرمآلو، موز، طالب ، آلوزرم، میوه های خشک مثل آلو و 
کشمش ر، ،ف ،یش مهید)مر صورت  د،شتن محدومیت 

 غذ،ی (. 

    
   

  
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن        

  بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا               

   P -PH-090کد پمفلت:

 آ چه که باید ر،جع به فشارخون باال بد، یم

 

 

 

 

 

 مدمجویان مبتال به فشارخون باالگروه هدف:

 

زیر  ظر ، آموزش سالمت همگا   و بیمار با 
 همکاری  متخصصان م،خل  و کارشناس تغذیه 

بیمارستان ،ما م خمین )ره(  صومعه سر،   

 1933تیر 

 

فشارخون  

 دیاستولیک
فشارخون   

 سیستولیک
 دسته بندی فشارخون

 نرمال 028کمتر از  و 08کمتر از 

 زیاد 028—021 و 08کمتر از 

 فشارخون باال 038 –031 یا 01-08

 (0) مراحله 

 فشارخون باال یا باالتر 048 یا یا باالتر 18

 (2) مرحله 

 فشارخون بحرانی 008باالتر از  یا / و 028باالتر از 

)هرچه سریعتر با 

پزشک خود مشورت 

 کنید(



1 2 
3 

 به نام خدا

 مقدمه
فشاری که مر هر ، قباض عضالاه قالاب مر ،ثار 
برخورم خون به میو،ره سرخرگ و،رم ما  شاوم، 

م،رم.زما   که سرخارگ هاای فشارخون  ام 
ب رگ بدن قابلیت ،رتجاع خوم ر، ،ز مسات 
بدهند و عروق کوچاک بااریاکاتار شاو اد، 

 .فشارخون باال م  روم

 

عالئم فشارخون باال ر،  
 بشناسید

عالئم فشارخون باال، سرمرم و سارگایاجاه ،خاو،ب 
آلومگ  ،گیج  ،کرخت  و مور مور شدن مر مستهاا 
و پاها وسرفه ی خو   مربوط به باال رفاتان فشاار 

 خون مر مو،قع بحر،   ،ست.

 چه عو،مل  باعث فشارخون باال 

 م  شوم؟

 سال . 13سن باالی  -1

 چاق  و ،ضافه وزن . -2 

 سیگار کشیدن . -9

 مصرف ،لکل . -1

 رژیم غذ،ی  حاوی  مک یا چرب  زیام . -1

 مصرف  کرمن میوه و سب ی . -1

 کم تحرک  و  د،شتن فعالیت بد   کاف  . -7

 ،ضطر،ب  -8

 عو،مل ژ تیک  یا ،رث  .-3

آیا عو،رض فشار خون باالر، م  م، ید؟خوم 

 خوممر،قبت  مر پیشگیری ،ز فشارخون باال

  کنید جهت ترک سیگار  مر صورت  که سیگار مصرف م
 ،قد،م کنید.

  جهت کاهش ،سترس تمرین های آر،م بخش)قدم
 زمن( ر، ، جام مهید.

   سع  کنید عصبا    شوید،به خوم مسلط باشید و ،ز
رفتن به محیط های  ا آر،م،شلوغ و یا جاهای  که فکر 

 کنید شما ر،  ار،حت میکند ،جتناب ورزید.  م 
  چنا چه عصبا   شدید، چند  فس بلند بکشید و به

 خوم یامآوری  مایید که سالمت  شما مهمتر ،ست. 
  چنا چه وزن ،ضاف  م،رید با رژیم غذ،ی  مناسب و

ورزش منظم آن ر، کاهش مهید.)با  ظر پ شک معالج یا 
 کارشناس تغذیه(


