
 

 .فشار  خًن  خًد را بطًر ديرٌ ای کىتزل کىیذ -7
غبل الدام ثِ اًداشُ گیسی  2دز غي هیبًػبلی اگس فؿبز خَى ثبالئی ًدازید ّس 

خَى غبلىی ّس غابل ٍ دز قاَز ی واِ دز هاسش فؿابز      00فؿبزخَى وٌید. اش 
غارائی ٍ   زضین ّػتید، ضوي ایي وِ هَاظت زػبیت ثبال)پجؽ فؿبزخَى ثبال(

خَى فؿابز ، دز ّس ٍیصیت پصؾه ٍ حاداورس غابالًِ   خَد ّػتیدی ثدًفؼبلیت 
 زا وٌتسل وٌید . خَد
 

چهِ وَیهیِ ٍ     ،است هبتال بِ فشارخَى باالبرای  بیواری کِ 

آهَزش ّایی را برای سازگاری با ایي هشکل پیشهٌْا  ههی   

 کٌید؟
فؿبز خَى ثبال  ٍضؼیتی ًیػت وِ ثیوبز  هاد ی دازٍ ثواَزد ٍ ثؼاد  ثوابعس      

د ٍ دزهبى زا وٌبز ثگارازد. ثبیاد فؿابز    خَى ، دازٍ زا لغغ وٌؼی ثَدى فؿبزعجی
هجات  ثاِ    خَى زا  ثسای ثمیِ شًادگی  تات وٌتاسل دز دٍزد. پاع ثاِ ثیوابز      

 هَازد شیس زا   َقیِ هی وٌین: فؿبزخَى ثبال، 

لسـ ّب   وبم ؾادُ   ثِ ثْبًِ ایٌىِدازٍ ّب زا ثوبعس ػَازل احتوبلی ٍ یب -1

اداهِ دّید .ّس شهابًی  ثِ هكسف دازٍ ٍ هس ت عجك دغتَز پصؾه لغغ ًىٌید 

  یىای اش وبزوٌابى ثْداؾاتی دزهابًی    اش پصؾه ٍ یاب  هی  َاًید غَالی داؾتید 

 ثپسغید.

ثغَز دٍزُ ای ثِ پصؾه خَد هساجؼِ وٌید .  ٌْب خَزدى لسـ ًیػت واِ   -2

فؼبلیات   فؿبز ؾوب زا  ٌظین هی وٌد .ثلىِ زػبیت زضین غرائی ،وبّؽ ٍشى  ٍ
هٌظن ثِ ّوبى اًداشُ هْن اغت. ثِ پصؾه هساجؼِ وٌید ٍ دز ثابزُ ایاي   ثدًی 

 هَازد ّن هؿبٍزُ وٌید.

اغتسظ زا هدیسیت وٌید: ثِ وبز ٍ هؿغلِ شیبدی ًِ ثگَئید. افىبز هٌفای زا  -3

  ٍ  اش خَد دٍز وٌید. از جبط اجتوبػی ٍ خبًَادگی خَد زا  مَیت وٌیاد ، قاجَز  
 خداًٍد  اهیدٍاز ثبؾید .ثِ لغف ثی اًتْبی 

شهبًی وِ هی ثیٌید هدت ّب   " غییس غجه شًدگی هؿىل اغت .هوكَقب-4

.  ثبزّاب دیادُ   ُ اغات ٍلی  غییسی هؿبّدُ ًؿاد  ،زضین غرائی زا زػبیت وسدید
ؾایَُ   دزغت شهبًی واِ ثاِ ا اس گارازی    غرایی، افساد  تت زضین  ُ اغت،ؾد

دغت هی دٌّد ٍ زضیان غارایی    ،  ؾىیجبئی خَد زا اشًصدیه هی ؾًَد شًدگی
. ثبید  ثداًید  هؿىل ؾوب  دز یه ؾت  ثَجَد ًیبهدُ  خَد زا زػبیت ًوی وٌٌد

اغت ، غبل ّبغت وِ ّوساُ ؾوبغت ٍ ؾوب ّن ثبید ثسای هؿبّدُ د بز هرجت  
  غییس غجه شًدگی ، ؾىیجب ثبؾید. 

 ثْتاس  ،ٍلتی ثِ پصؾه هساجؼِ هی وٌید چَى ٍلت ه لبت هتادٍد اغات  -5

اغت اش لجل  ثسای عسح غَاالت  خَد دهبدُ ثبؾید. دز ایٌجب اع ػب ی واِ دز  
 ایي هَزد ووه وٌٌدُ اغت ذوس هی ؾَد.

  اش لجال یبداؾات    ّس غَالی زا وِ دز ذّي دازید ٍ هی خَاّید  ثپسغاید
 وٌید.

 ثٌدزت فؿبز خَى یبدداؾت وٌید. ،ّس ػ هتیىِ ثسایتبى غیس عجیؼی ثَد  
 اهب چَى فؿبز خَى ثبال یه ػبهال خغاس   هت  اغت.ثبال  ّوساُ ثب ػ 

ثسای للت اغت. پصؾه هوىي اغت اش ػ ئوی هبًٌد دزدغیٌِ یب  ٌگی 
ًفع ثپسغد . دز قَزت ٍجَد ایي ػ هت هوىي اغت پصؾه  كوین 

 ثِ  غییسی دز دزهبى دازٍئی ثگیسد.

  ثابال  خَى فؿبز خَى ثبال ، چسثیدز هَزد اع ػب ی هبًٌد غبثمِ فبهیلی 
ثسای پصؾه هْن اغات .ثاسای   دز افساد خبًَادُ ، غىتِ هغصی یب دیبثت 

 پبغخ ایي غَال ّن اش لجل دهبدُ ثبؾید.

  دازٍّابی  ٍ یب وبٌّدُ فؿبزخَى لیػت دازٍ ّبی خَد زا ) چِ دازٍّبی
 ّوساُ داؾتِ ثبؾید . ( ثِغیس للجی

  وػی وِ ثاب ؾاوب شًادگی     "اش ثػتگبى ) سجیتبیىی دز قَزت اهىبى
بؾاید.  ّوساُ خَد داؾتِ ثزا  وٌد ٍ اع ػب ی اش هؿى ت ؾوب دازد(هی 

ی وِ ثبید ثِ پصؾه ثگَییاد یاب هغابلجی واِ     دٍزی ّوِ ًىب گبّی یبد
ثسای اًػبى دز یه ؾسایظ ٍ هتایظ ٍیاطُ هؿاىل     پصؾه گفتِ اغت،

اغت ٍ الشم اغت یه ًفس دیگسووه وٌد ٍ ثؼضای هغبلات فساهاَؼ    
 ؾدُ زا ثِ یبد ؾوب ثیبٍزد.

 گس دز اجسای  غییسات غجه شًدگی هؿىلی دازید، یبد داؾت وٌیاد .دز  ا
ٍ اش ٍی وواه   چیصی زا اش پصؾاه پٌْابى ًىٌیاد    ،عسح غَاالت خَد

پصؾه ؾوب زاٌّوبئی ّبی خَثی ازائِ هی دّد ٍ اگاس   "هغوئٌب ثگیسید.
 اش  وكف ّبی دیگس ووه هی گیسد. ،الشم ثبؾد
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 آهَزش ّای الزم برای پیشگیری ٍ کٌترل فشار خَى
 

ى ایٌىِ خَد ثداًٌد دچبز فؿبز خَى ثبال دز قد افساد ثصزگػبل ثدٍ 00ثیؽ اش 
زد ثاِ ّوایي دلیال ثیوابزی      ّػتٌد . فؿبز خَى ثبال  ػ ئان اختكبقای ًادا   

 لب ل ثی قدا ًبم گراؾتٌد.فؿبزی خَى ثبال زا 

 
 

 کداهٌد؟باال عَاهل خطر برای فشارخَى 

ثیؿاتس اغات.دز غاٌیي     فؿابزخَى ثابال  : ّسچِ  غي ثبال  س زٍد  خغاس   سه

دز خبًن ّب ثؼد  ثبال فؿبزخَى ثبال دز دلبیبى ؾبیؼتس اغت .خَى ؿبزفهیبًػبلی 
 اش یبئػىی ثیؿتس اغت.

 ثیوبزی فؿابز احتوبل ثسٍش دى ثسای فسشًداى ٍالدیٌی وِ سابقٍ خاوًادگی: 

 ثیؿتس اغت. ،دازًد ثبال خَى

ثسای  غریاِ ٍ اوػایطى زغابًی      ّسچِ ٍشى ثیؿتس ثبؾد.چاقی یا يسن باال: 

فؿابز  ، اًدام ّب خَى ثیؿتسی ثبید پوپ ؾَد ٍ ّسچِ حجن خَى ثیؿاتس ؾاَد  
 ٍازد ثس دیَازُ ػسٍق ثیؿتس هی ؾَد.

اقَال ًػجت ثاِ   ،ًدازد ثدًی وبفیفسدی وِ فؼبلیت : واکافی یبذوفعالیت 

د للت فسد فؼبل  ؼداد ضسثبى للت ثبال سی دازد. ّسچِ  ؼداد ضسثبى ثیؿتس ثبؾ
ثبید دز ّس اًمجبل غوت  س وبز وٌد ٍ ًیسٍی ٍازد ثس ؾسیبى ّب ثیؿتس اغات.  

 ی ؾَد.هچبلی  اضبفِ ٍشى ٍ ثی  تسوی خَد هَجت

های  ثابال  غیگبز ًِ  ٌْب فؿبز خَى زا غسیغ )ٍ ثغَز هَلت( سیگار /تىباکً :

الیِ داخلای دیاَازُ ػاسٍق ؾاسیبًی     ثِ ؾدت ثِ ثسد ، ثلىِ هَاد ؾیویبئی دى 

ایي وبز هَجت  ٌگتس ؾدى ؾسیبى ّب ؾدُ ٍ فؿابز خاَى زا    یت هی زغبًد.دغ
 ثبال هی ثسد.

خَزدى غرا ّبی پس ًوه هَجت ًگْداؾاتي هبیؼابت دز    غذاَای پزومک :

 ثدى هی ؾَد ٍ ثب افصایؽ حجن خَى فؿبز خَى ثبال هی زٍد.

پتبغاین هَجات ایجابد  ؼابدل هیاصاى       کمبًد پتاسیم درغذاَای ريساوٍ:

اگس دز غرای زٍشاًِ پتبغین وبفی ًجبؾد ٍ یب  غلَلْبی ثدى هی ؾَد. غدین دز
 ثدى ذخیسُ پتبغیوی ًداؾتِ ثبؾد ، غدین دز خَى  جوغ پیدا هی وٌد.

ثاب  اب یسی واِ     Dووجَد ٍیتبهیي  در تغذیٍ : Dکمبًد شذیذ يیتامیه 

 زٍی دًصین ّبی هتسؾتِ اش ولیِ دازد هی  َاًد زٍی فؿبزخَى  ب یس ثگرازد.

 هكسف الىل هَجت ثبال زفتي فؿبز خَى هی ؾَد. صزف الکل:م

اگسچِ  ،اغتسظ ّبی ؾدید هَجت ثبال زفتي فؿبز خَى هی ؾًَداستزس : 

اهب اگس اغتسظ اداهِ یبثد ،هی  َاًاد ثػایبز    ،ایي افصایؽ فؿبز خَى گرزا اغت
فبجؼِ دهیص ثبؾد. ثؼضی ثب خَزدى ثیؿتس ، هكسف غیگبز یب هكسف الىل غؼی 

ٌٌد ثس اغتسظ غلجِ وٌٌد وِ ایي وبز ّب فؿبز خَى زا ثیؿتس افصایؽ دادُ هی و
 ٍ اٍضبع زا ٍخین  س هی وٌٌد.

ثیوبزی ولیِ ، دیبثت ، چسثی خَى ثبال  خغاس   مشمه:  بیماری َایبزخی 

 افاصایؽ  زا افصایؽ هی دٌّد. گبّی ّن ثبزدازی دز خبًن ّب ثاب ثبال فؿبزخَى 
 فؿبزخَى ّوساُ اغت.

 

ههَرر  باال چِ اقداهاوی شگیری  ٍ کٌترل فشاری خَى برای  پی

 است؟
 اب یس گاراز   ثبال هْوتسیي وبزی وِ هی  َاًد دز پیؿىیسی ٍوٌتسل فؿبزخَى  

 غییس غجه شًدگی اغت. چِ فؿبز خَى عجیؼی داؾتِ ثبؾید ، چِ فؿابز   ،ثبؾد
ب خَى ؾوب ثبال ثبؾد ، چِ  تت دزهبى دازٍئی ثبؾید یب خیس دز ّس حبل ثبید ثا 
 غییس غجه شًدگی ًگرازید  ازشؾوٌد  سیي غسهبیِ شًدگی ؾاوب واِ غا هتی    

 اغت، دغیت ثجیٌد. 
َاى  غییاس غاجه شًادگی    ٌثِ ػ الداهبت شیس هَازدی ّػتٌد وِ ؾوب هی  َاًید

 اًجبم دّید.

 بخًریذ:  غذای سالم -1
فؿابزخَى    ؼ وٌید دز غجد  غرایی خَد  هاَازدی زا واِ دز جلاَگیسی اش     

ٍ غراّبی  ایي غدا ّب ؾبهل هیَُ ّب، غجصیجبت ، غ ت هَ سًد ثگٌجبًید. ثبال

د. اش چسثی ّبی اؾجبع ؾادُ پسّیاص وٌید.غاؼی وٌیاد اش هاَاد      ّػتٌون چسة 
غرائی دازای پتبغین ّن اغتفبدُ وٌید .وؿاوؽ ،شزد دلاَ،دزد غاَیب ٍ غاجَظ     

تبغاین  ی ّػاتٌد واِ پ  غارای  د، هَش، عبلجی ٍ پس مبل هاَا گٌدم ، گَجِ فسًگی
 ثبالئی دازًد.

 .ومک را  در غذای خًن کم کىیذ -2
اش خَزدى غراّبی وٌػسٍی ثپسّیصید.ًوىداى زا اش غفسُ غرائی حرف وٌید .اش 

(ووتس اغتفبدُ وٌید. اش خاَزدى  سؾایجبت واِ    Fast  foodغراّبئی دهبدُ )
ًوه ثداى افصٍدُ ؾدُ اجتٌبة وٌید. غؼی وٌید دز عجخ زٍشاًاِ ًواه زا وان    

 .وٌید

 يسن خًد را در حذيد طبیعی وگُذاریذ. -3
ویلَ ٍشى وٌید ، فؿبز خَى ؾاوب زا   0/2حتی اگس حدٍد  ،اگس اضبفِ ٍشى دازید

 پبئیي هی دٍزد.

 .خًد را افشایش دَیذ بذویفعالیت  -4

ٍ ٍشى ؾاوب زا   ًد فؿبز خَى ؾاوب زا پابئیي ثیابٍزد   هٌظن هی  َا ثدًیفؼبلیت 
 هاٌظن ٍ ثاب ؾادت     ثدًیدلیمِ فؼبلیت  00اللاًجبم حد   تت وٌتسل دز دٍزد.

هتَغظ)عَزی وِ ثبػث ػسق وسدى ٍ افصایؽ ضسثبى للت ٍ  ٌفع ؾَد ٍلی 
 زا جصء ثسًبهِ زٍشاًِ خَد لساز دّید.دز حدی وِ ثتَاًید قتجت وٌید( 

 .سیگار را کىار بگذاریذ -5
فمظ  ؾوب. ثبٍز داؾتِ ثبؾید وِ غیگبز غ هتی ؾوب زا ثِ ؾدت  ْدید هی وٌد

ثِ خَد بى  ؼلك ًدازید. ؾوب هتؼلك ثِ یه خابًَادُ ّػاتید. دز حبلیىاِ های     
داًید غیگبز یه وؿٌدُ ثی قدا اغت ، غصاٍاز ًیػت  خابًَادُ ای زا اش لارت   
دز وٌبز ؾوب ثَدى هتسٍم وٌید. ؾوب ثبید دز وٌبز خبًَادُ ثَدى زا ثاِ هكاسف   

وبزوٌابى  بئی ّابی  غیگبز  سجیح دّیاد. پاع فؼبالًاِ غاؼی وٌیاد اش زاٌّوا      
 ٍ پصؾىبى  ثسای  سن  غیگبز  اغتفبدُ وٌید.  ثْداؾتی دزهبًی 

 .استزس را مذیزیت کىیذ -6
 ؽ ب جبئی وِ هی  َاًید اغتسظ خَد زا وبّؽ دّید.  زٍؾاْبئی هبًٌاد دزاها   

،  ٌفع ّبی ػویك ٍ خَاة وابفی  های  َاًٌاد     یب هسالجِ)زیلىػیؿي( غبشی
ّن ّػتٌد وِ هی  َاًٌاد  هَاد دهَشؾی وٌبز ایي ّب ثػیبز  ب یس گراز ثبؾٌد. دز 
 ثػیبز هَ س ثبؾٌد.دز افصایؽ دگبّی ؾوب 
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