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:شماره پرونده  :نام و نام خانوادگی   

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان          

شهرستان بروجرد   ( ره)بیمارستان امام خمینی   

      فشار خون باالآموزش های موثردر بیماران مبتال به                                                                      

 تغذیه فعالیت دارو

اندازه گیری متناوب فشار خون را انجام دهید-2 به طور منظم ورزش کنید و وزن خود را کاهش -2 
.دهید  

از کشیدن سیگار و مصرف الکل خودداری -2
نیکوتین موجود در سیگار باعث افزایش ضربان )کنید

قلب و انقباض عروق خونی را افزایش داده و فشار خون 
باعث افزایش فشار خون الکل نیز .(را باال می برد

.میشود  

دارو ها را به موقع و به همان مقداری که دستور -2
.پزشک بوده است مصرف کنید  

،تپش در صورت بروز عالئم سرگیجه-2
صبحگاهی )قلب،خستگی،خونریزی از بینی و سر درد

.به پزشک مراجعه کنید(پس سری  

از رژیم غذایی سرشار از میوه ها،سبزیجات برگ دار -2
.،غالت،محصوالت لبنی کم چرب استفاده کنیدسبز  

برای رعایت یک رژیم غذایی مناسب به یک متخصص 
.مراجعه نمایید  

به منظور کمک جهت برنامه ریزی یک رژیم -3
.مناسب با یک متخصص تغذیه مشورت کنید  

ورزش های ایزومتریک مثل قدم زدن،دویدن -3
برای آهسته،شنا،دوچرخه سواری و ورزش های هوازی 

شما مجاز است،وزنه برداری و هر گونه ورزشی که نیاز 
 به انقباضات عضالنی دارد مجاز نیست

در هنگام پخت غذا و یا سر میز غذا نمک به غذا -3
.نمکدان را از میز غذا حذف کنید.اضافه نکنید  

برخی روش های دیگر درمانی باعث کاهش فشار -1
یک های خون میشود مانندمصرف سیر،طب سوزنی،تکن

 یوگا وریالکسیشن

در هر روز و در زمان معینی فشار خون خود را ثبت -1
.کنید  

نمک زیاد مانند )از مصرف غذاهایی با سدیم باال-1
غذاهای آماده،فست فود مثل سوسیس و 

.پرهیز نمایید(کالباس،غذاهای کنسرو شده  

تغییر وضعیت از حالت نشسته به ایستاده را به -0
.دهیدآهستگی انجام   

از مصرف چای غلیظ و قهوه پرهیز کنید چون به  -0
.عنوان یک محرک عمل می کند  

میلی گرم در  21میزان سدیم یا نمک را  تا حد  -6  
به برچسب های مواد غذایی از نظر .روز کاهش دهید

.سدیم دقت نمایید  

مصرف غذاهایی با چربی اشباع فراوان از قبیل  -4  
گوشت )چربی حیوانی باالکره،خامه،غذاهایی با 

را قطع یا کاهش (قرمز،ژامبون،دل و جگر،کله پاچه
.دهید  



 

 


