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چیور، کری اچ.پررتررراری       ;   هینکل،  جانیس المنبع:  

داخلی وجراحی برونر و تودارث قلب و عروق، ترجمر    

مالحت نیک روان،حلیم   امینی، تید  مسلم مهدوی، ژال  

 .3131محمد علیها.  تهران:نشرجامع  نگر ،,

مریردان    -شهرتران صومع  ترا:  نشانی تدوین کننده 

انرظام ، جنب پارک ابریشم ، بیمارتران امام خمینری  

 )ره(  

 33111141313شماره تماس : 

 33303701310تالمت :شماره تماس واحد آموزش 

 http://www.gums.ac.ir/imamhتایت بیمارتران 

 نکات مهم:

کاهش وزن وحفظ وزن طبیعی از رکن های  -3

 اتاتی جهت مقابل  با پر فشاری می باشد .

.مقادیر بیشرر نمک در شرایط اب وهوایی گرم یا  -4

در طول شیردهی الزم اتت .دراین موارد مصرف 

نمک را ب  کمرر از نصف  قاشق چای خوری  تغییر 

 دهید

برای کاهش فشار خون پیاده روی روزان  ب  مدت  -1

 بار در هفر  توصی  می شود . 0دقیق  ، 13

    
    

  
  

   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشری گیالن
 بیمارتران امام خمینی )ره( صومع  ترا

تغذی  دربیماران مبرال ب    

 فشارخون

 مددجویان فشارخون باال گروه هدف:

زیر نظر آموزش تالمت همگانی و بیمار با 

همکاری کارشناس تغذی  بیمارتران امام 

 خمینی )ره( صومع  ترا 

3131اردیبهشت   

 

 

فشررار خررون را جرردی        

بگیریم،چون قاتل خاموش 

 و آرام می باشد



1 2 
3 

 به نام خدا

 فشار خون چیست؟

شرود کر         ب  مقدار فشراری گرفررر  مری          فشارخون

هرا وارد       در جریان، ب  دیرواره ر       خون توتط

فشارخون نرمال  اتت.  عالئم حیاتی آید و یکی از می

 343013در انسان درحال اترراحت در مرحردوده       

مررجیوه قرار دارد. بطور معمول اگر فشار خون   میلی

دیاترول  33تیسرول و  313ب  صورت پایدار باالتر از 

شود. ب  افزایش فشرار    قرار گیرد، بیماری محسوب می

یا پررفشراری    فشار خون باالخون بیش از حد طبیعی، 

چاقی واضاف  وزن مسلما با فشرار    شود.  خون گفر  می

خون ارتباط دارد شیوع این مشکل در افراد جروان    

 03دچار اضاف  وزن دو برابر ودر افراد مسن وچراق    

اکرررر   درصد بیشرر ازافراد دارای وزن طبیعی اتت .  

افراد مبرال ب  فشارخون عالیمی ندارند اما این مشکرل  

می تواند تبب آتیب حاد یا مزمن ب  قسمت  هرای    

 مخرلف بدن شود .

 

 غذا های مفید برای افراد دارای فشارخون باال

برای بیماران دارای فشارخرون براال بررای کرنررررل             

فشارخون یک رژیم غذایی کم تدیم ،پر پراتیم ،پر فیبر 

 ، و و کم چرب می باشد توصی  می شود.

مصرف پراتیم نقش مهمی دردرمان فشارخون دارد،برای 

دریافت باالتر پراتیم می توانید مصرف میوه و تبزی را   

بیشرر کنید.بنابراین مصرف موادغنی از پراتیم یعنی میوه  

)موز،زرد آلو،پرتقال،انجیر،گریپ فروت،هلو،انگرور(   ها 

وترربررزی هررا )ترریررب زمرریررنرری،ترریررر،کررلررم               

،بروکلی،کدوتبز،قارچ،گوج  فرنگی و..( می تواند نقش    

 . مهمی درکنررل پرفشاری خون داشر  باشد

دریافت پایین کلسیم ریسک ابرالب  فشارخون راافزایرش  

واحد لبنیات کم چررب    1تا 4می دهد  ، مصرف روزان  

)شیر،پنیر ،ماتت،دوغ( را در بررنرامر  غرذایری خرود             

بگنجانیدازمنابع خوب کلسیم می توان ب  ماتت،پنیر،شیر 

  و خانواده کلم اشاره کرد.

مصرف منیزیوم ارتباط معکوتی برا پررفشراری خرون           

داردازمنابع غنی منیزیوم می توان ب  غرالت تربروس        

دار،آجیل ،اتفناج و شیر اشاره کرد ک  باعث کراهرش     

  فشارخون باال می شود.

 لیوان باشد 1تا0میزان مصرف مایعات در روز حداکرر 

 از چ  غذا هایی باید پرهیز کرد ؟ 

از مصرف غذاهای شور و حاوی نمک باال،انواع -3

کنسروها،فست فودها ،توتیس ،کالباس ،ماهی دودی یا 

 کنسروشده،برگرها،تس هاو...خودداری نمائید .

 از آوردن نمک بر تر تفره خود پرهیز کنید .-2

مصرف بیش ازحد مواد حاوی کافئین مانند قهوه،  -1

 چای و شکالت و نوشاب   و.... توصی  نمی شود .

ازمصرف روغن های و چربی های جامد و کره پرهیز -1

نمایید،و جهت  پخت و پز از روغن های گیاهی مایع 

مانند کلزا ) یا روغن کانوال(و... اترفاده نمایید.،بهرراتت 

از غذا تا حد امکان ب  صورت بخار پز ،آب پز، وکبابی  

 باشد..

اگردرحال حاضر پروتئین زیادی را ازگوشت دریافت -0

  می کنید آن را ب  نصف یا کمرر آن مقدار تغییردهید .

 مصرف الکل  و تیگار ،تبب تشدید فشار  باال می شود . -0

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7

