عالیم شایع :

مقدمه :

راهکارها :

برا اطمینرن خرطر ا سالمت افراد جرمعه و مبتال نبودن آنهر
به بیمرر هر قلبی  ،کنترل فدرر خون  ،مردان برالتر ا 54
سرل و نرن برالتر ا  56سرل امر ضرور
ا آنجرئیکه عالی بیمرر

هر

است

قلبی عروقی دیر ظرهرمی

معموالً عالمتی وجودندارد مگر اینکه بیمارر دادید برداد امار
وجود سردرد  ،خواب آلاودیی و ییجای و تنگای نفا

ا عالیا

احتمرلی هستند

دوند افراد جرمعه برید نسبت به وضعیت سالمت قلب خود
َ
حسر بوده و فدرر خون خود را کنترل کنند
فدرر خون برال دریع ترین بیمرر

قلبی و عروقی است که

تقریبر ً ا هر سه نفر یک نفر به آن مبتال می بردد
بر دیوه ندیی سرل و کرهش و ن و ترک سیگرر و محدود
نمودن مصرف الکل و کرفئین و کرهش مصرف نمک و انجر
روش هر

تمدد اعصرب می توان فدرر خون برال را کنترل

کرد
ایر سربقه فدرر خون برال در میرن اعضر

خرنواده وجود

دادته بردد به احتمرل یرد مصرف دارو ضرور خواهد بود
امر برید در کنرر مصرف دارو دیوه ندیی سرل را نی در
حفظ فدرر خون برال اعمرل کرد
ال

است افراد

که دارا

عوامل خطر آفرین هستند مورد

معرینه دقیق قرار یرفته و نوار قلبی ا آنهر تهیه یردد و
مبتالیرن به دیربت و یر چربی خون برال حتمر ً به پ دک
متخصص مراجعه نمریند

 -1تدخیص به موقع
 -2درمرن سریع
 -3اف ایش آیرهی بیمرران و خرنواده هر
 -4پیدگیر ثرلثیه
نتریج بدست آمده ا كنترل منرسب فدرر خون
 .1کرهش و ترخیر در برو معلولیت و نرتوانی
 .2کرهش مرگ حرصل ا بیمرر هر قلبی
 .3کارهش سارل هاار ا دسات رفتاه عماار درافاراد مباتال بااه
فدرر خون برال

راههایی برای کنترل فشار خون :
علل :
 -1بیمرر هر م من کلیه  2تنگی دریرن کلیه
 -2تنگی دریرن كلیه
 -3اختالل غدد درون ری
 -4آترواسکلرو
 -5سن برال  06سرل
 -6چرقی و سیگرر کدیدن و استر
 -7وابستگی به الکل
 -8رژی غذایی حرو نمک برال و یر چربی ادبرع دده
 -9پدت می ندینی
 -11عوامل ژنتیکی
 -11سربقه خرنوادیی
 -12مصرف قرص هر تنظی خرنواده
عوارض:
 -1سکته مغ
 -2حمله قلبی
 -3نررسریی کلیه

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

دانستن می ان فدرر خون و چک منظ آن
دانستن اینکه و ن دمر چقدر اسات و محادوده نرمارل آن
و سعی در حفظ و ن نرمرل
پرهی ا مصرف غذاهر حرو نمک و چربی برال
مصرف غذاهر بر چربی ادبرع ک
مصرف الکل را پریین بیرورید
مصرف مستمر داروهر کرهنده فدرر خون
در حرل سر نده به ندیی خود ادامه دهید

تغذیه برای افراد مبتال به فشار خون باال :
افااراد دچاارر پاار فداارر نیاار بااه کاارهش مصاارف ساادی دارنااد و
پترسی و کلسی اضرفی نی می تواند باه کارهش فدارر خاون کماک
کنااد مااو  ،انجیاار  ،ردآلااو  ،یریاال فااروت  ،هلااو  ،انگااور و
آلوسردااارر ا پترسااای هساااتند حبوبااارت غنااای ا ایااان نظرناااد
مصرف یک لیاوان آبمیاوه رقیاق داده بار انادکی پاوره ویتارمین C
موجب بهبود عملکرد دستگره ایمنی و تارمی سارخریهر مای داود

به جر نمک ا سب یجرت تر ه یر خدک  ،ادویه جارت مفیاد
و یاار پااودر ساایر و پیاار و
مثاال ز ردچوبااه و دارچااین و
آب لیمو تر ه دنبه استفرده کنید ماواد مثال کاره  ،خرماه ،
مرریررین  ،دنبه  ،س هر و روغن هر جرمد را ا برنرماه
غاذایی خااود حااذف کاارده و باه جاار آنهاار ا روغاان یتااون و
روغن هر ییرهی و روغن مرهی استفرده کنید

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
آذربایجان غربی معاونت امور درمان
مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی
قلب و عروق سیدالشهداء (ع)

مصاارف ناارن هاار و مااواد یربوهیاادراتی را کااه ا ناارن هاار ساافید
تهیااه دااده انااد را بااه حااداقل برساارنید و ا ناارن هاار ساابو دار
استفرده کنید
ا مصااارف نوداااربه هااار و مربااار و ژلاااه  ،داااکالت و کیاااک هااار
خوددار کنید
ا مصاارف مااواد اف ودناای بااه غااذاهر داارمل نمااک و ادویااه هاار
خوددار کنید
انواع سوسی و کرلبر و غاذاهر کنسارو و داورهر و تردای
هر را حذف کنید
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