 12راه غیر دارویی برای کاهش فشارخون باال
اسوص را گذاضته انذ)) قاتل خاهوش(( ؛ بس که بیسزوصذا پیطزفت هی کنذ وآرام آرام کار را به جاهای
باریک هی کطانذ .عوارضی هن که ایجاد هی کنذ ،یکی دو تا نیست؛ سکته قلبی ،سکته هغشی ،نارسایی قلبی،
نارسایی کلیوی ،آنوریسن)اتساع عزوقی( ،تخزیب ضبکیه چطن و فطارخوى باال یک عاهل خطز بزای بیواریهای
قلبی–عزوقی است  .هزچه فطارخوى باالتز باضذ خطزسکته هغشی و بیواری عزوق کزونز قلب بیطتز خواهذ بود.
وراثت ،وسى باال ،عذم تحزک و عادات غذایی نادرست اس جوله دالیل عوذه بزوس فطارخوى هستنذ.
-1هصزف نوک را هحذود کنیذ:
اصال جای شگفتی ًذارد کِ سذین هیتَاًذ فشارخَى را تاال تثزد.سَسیس،
کالثاس ،هاّیْای کٌسزٍشذُ ،سس ّا ،سَپْا ،غذاّای
آهادُ،سثشیْای کٌسزٍشذُ درآب ًوک،سیتَى شَر،چیپس ٍ سایز تٌمالت
شَرتِ علت دارا تَدى همادیز تاالی سذین سثة تشذیذ تیواری
هیشًَذ.تزعکس هیَُ ّا ٍ سثشیْا تِ ًسثت هحصَالت گَشتی ٍ لثٌی دارای
همذار کوی سذین ّستٌذ .یکی اسعلل عوذُ ایي تفاٍت دریافت تیشتز
پتاسین اس عزیك دریافت هٌاتع گیاّی هیثاشذ.
-2به هیشاى کافی هنیشین دریافت نواییذ:
ارتثاط هعکَس یثیي دریافت هٌیشین ٍ تزٍس پزفشاری خَى،

سکتِ ٍ پزُ

اکالهپسی )فشارخَى تارداری( ٍجَددارد .هٌاتع غٌی اس هٌیشین هاًٌذ غالت
سثَس دار ،آجیل کن ًوک ،اسفٌاج ٍ تخن هزغ هیتَاًذ سثة کاّش فشارخَى
شَد.

-3اس پتاسین استفاده کنیذ:
عثك تَصیِ اًستیتَ تغذیِ،افزادتشرگسال تایذحذالل  0044هیلی گزم در
رٍس پتاسین هصزف کٌٌذ ٍ دریافت سذین ّن ًثایذ تیشتزاس 0044هیلی گزم
در رٍس تاشذ ،ایي درحالی است کِ هصزف ًوک ها دٍ تزاتز پتاسین
است .تٌاتزایي هصزف هَاد غٌی اسپتاسین یعٌی هیَُ
ّا) هَس،سردآلَ،پزتمال،اًجیز،گزیپ فزٍتّ،لَ،اًگَر ٍآلَ ( ٍسثشیْا )سیة

سهیٌی،سیز،کلن تزٍکلی،کذٍ سثش،لارچ،گَجِ فزًگی ٍ ) ...هیتَاًذ ًمش

هْوی در کٌتزل پزفشاری خَى داشتِ تاشذ.

-4اسسیب سهینی غافل نطویذ:
ایي سثشی ًشاستِ ای عالٍُ تز پتاسین دارای یک تزکیة کاٌّذُ فشارخَى
تِ ًام کَکَآهیي است )تزکیثی کِ درگذشتِ تصَر هیشذ فمظ در دارٍّای
سٌتی عة چیٌی ٍجَد دارد(.

-5ضیز را فزاهوش نکنیذ:
هٌاتع غٌی اس کلسین هاًٌذ شیز سثة کاّش فشارخَى هیشَد .رٍساًِ
تایذ 0444تا 0044هیلی گزم کلسین دریافت ًوَد(همذاری کِ در 0-0لیَاى
شیز ٍجَد دارد) سایزهٌثع خَب کلسین عثارتٌذاس:هاست ،پٌیز ٍخاًَادُ کلن

-6اس کزفس به عنواى هیاى وعذه لذت ببزیذ:
درکزفس تزکیثی تِ ًام "فتالیذ " ٍجَ ددارد کِ عضالت دیَارُ عزٍق را

شل هیکٌذ،یعٌی عزٍق را گشاد کزدُ ٍ فشار خَى را کاّش هیذّذ.

-7هنابع غنی اس اهگا  3هصزف کنیذ:
هاّیْای آتْای سزد هاًٌذ سالوَى،هاّی تي،آساد ٍلشل آال هٌاتع غٌی
اهگا ّ0ستٌذ کِ هیتَاًٌذ تاعث کاّش فشارخَى شًَذ .اگز هایل تِ هصزف
هاّی ًیستیذ،حذالل اس تخن هزغْای غٌی شذُ تا اهگا 0تْزُ تثزیذ.درغیز

ایي صَرت تایذ اس هکولْای اهگا 0هصزف ًواییذ.

-8اس گزدو لذت ببزیذ:
گزدٍ ّن هٌثع خَتی اساهگا 0هیثاشذ در صَرت عذم دستزسی تِ گزدٍ اس
سَیا ٍ رٍغي کاًَال )کلشا (استفادُ ًواییذ.

-9ادویه هارا فزاهوش نکنیذ:
استفادُ اس ادٍیِ ّا ًِ تٌْا هشُ غذاّای کن ًوک را تْتز هیکٌذ تلکِ تزخی
اسآًْا سثة کاّش فشارخَى هیشَد.سعفزاى ،فلفل سیاُ،پًَِ،ریحاى ٍتزخَى
ًوًَِ ّایی اس آًْا ّستٌذ.

-01هصزف روسانه سیز را فزاهوش نکنیذ:
سیز ٍهکول سیز هیتَاًذ در کاّش فشارخَى هَثزتاشذ 044.تا 044هیلی
گزم اس دٍس پَدر سیزحاٍی 0.4هیلی گزم آلیسیي )هادُ هَثزهَجَد در
سیز (ٍیک تَتِ سیزحاٍی  4-0هیلی گزم آلیسیي است.

-00اس فوالت غافل نطویذ:
هٌاتع غٌی فَالت هاًٌذ اسفٌاج ٍ سایزسثشیجات تزگ سثش ،هارچَتِ ٍ
حثَتات تا خغزکوتز پزفشاری خَى ّوزاُ ّستٌذ.

-02اگز فطار خوى تاى باالست،کطوص بخوریذ:
 04عذد کشوش تمزیثا هیشَد یک هشت پزکِ حاٍی یک گزم فیثز
ٍ000هیلی گزم پتاسین است کِ ّزدٍتزای کٌتزل فشارخَى تاال در لالة
یک رصین غذایی تَصیِ هیشًَذ.هغالعات هتعذدی ًشاى دادُ کِ پلی فٌل
ّای هَجَد در هَادغذایی هشتك اس خاًَادُ اًگَر هثل ّویي کشوش ٍآب
اًگَر درحفظ سالهت للثی عزٍلی تاثیز تسشایی دارًذ کِ کاّش فشارخَى
اس آى جولِ است.

سایز نکات :
در صورت اضافه وسى،السم است
وسى خود را کن کنیذ

هنبع:
www.nut.behdasht.gov.ir

استزس را کاهص دهیذ

ورسش کنیذ

