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 ؟فشار خون باال را چگونه کنترول کنیم٭ 

 

میر ساالنه درجهان  هوشدار دهنده مرگ وخون باال با یک تعداد عالیم  فشار
عالیم ظاهری نداشته باشد،   ،مرتبط است. هرچند فشار خون باال ممکن است

کنار آن عدم    ترین پیامدهای آن حمله قلبی، سکته های دماغی، و در   اما مهم
 .یا نارسایی کلیوی و یا گرده ها است کفایه و

اعمال چند    ش وزن وید با کاهاگر شما چاق و دارای اضافه وزن استید، میتوان
 .تان، فشار خون خود را پایین بیاورید تغیر کوچک در زندگی

روی تیز به شما کمک میکند که   روی کنید. پیاده  در فضای آزاد پیاده - 1
انجام شود، قلب   اقدام به طور صحیح  این  فشار خون را پایین بیاورید. اگر 

رویی بار پیاده    ۵تا    ۴تفاده کند.  اکسیجن اس 2O تری از  ثرؤمیتواند. بطور م
مالحظه قابل  تغیرات  میتواند  درهفته  کند  سریع  اعمال  شما  زندگی  در    .یی 

کنید  1۵با    میتوانید آرامی مدت و شدت   دقیقه ورزش روزانه شروع  به  و 
 .تمرینات را افزایش دهید

ثیرات  أتواند. دراین خصوص باالی شما تنفس های عمیق بکشید. تمرینات تنفسی آرام و روش های مدیتیشن هم می - 2
ش  را کاه یی استرس خود ها به شما کمک می کنند. که به مقدار قابل مالحظه  انگیزی داشته باشند. این روششگفت 

دقیقه شب انجام دهید. نفس   1۰دقیقه صبح و   1۰این روش را    سعی کنید  .نیز کنترول کنید  دهید و فشار خون تان را 
خارج کنید. اگر میتوانید گاهی اوقات به   را ا به داخل قفس سینه برده، وسپس دوباره هوا داخل شدههای عمیق خود ر

 .ها را بهتر یاد بگیریدکالس ورزش یوگا بروید. تا این روش
مواد غذایی سرشار از پوتاسیم استفاده کنید. شاید تا کنون از تاثیرات منفی سودیم)نمک( باالی فشارخون شنیده  - ۳

سبزیجات غنی از پوتاسیم   جات و  ثیرات بد سودیم است. میوهأباشید. پوتاسیم یک ماده معدنی ضروری برای مقابله با ت
 .یله، نخود و کشمشاند، ازجمله کچالو، بادنجان رومی، آب مالته، ک

ش استفاده استفاده نمک را کم کنید. حتی اگر درخانواده تان سابقه مبتال بودن به فشار خون باال را ندارید، کاه - ۴
نمک میتواند تاثیر بسیار زیادی باالی صحت وسالمتی شما داشته باشد. قبل ازاین که نمک به غذا اضافه میکنید. فکر  

  .به آن ضرورت دارید یا نهمیکنید.. که آیا واقعاً 
پرهیزید، مثل ساسیچ و  ب همچنین تاحد امکان از استفاده نمودن مواد غذایی تهیه شده و کنسروی و آماده شده کمپنی ها  

 .برگر، کالباسه، چیپس، مرغ سرخ شده چون این مواد سرشار از نمک اند
 .تلخ غافل نشوید از مزایای کاکائو - ۵

شکالت   پذیری عروق را بهبودی میبخشند. لذا حاوی فالونوئید هایی اند. که خاصیت انعطاف  انواع تلخ شکالت ها،
درصد کاکائو را استفاده کنید. نوشیدن دو گیالس آب مالته در روز میتواند. فشار خون رابه اندازه    ۷۰حداقل حاوی  

 .ش دهدمتعاقب آن خطر بروز امراض قلبی را کاه و قابل توجهی پایین بیاورد
ش  های گیاهی برای کاهمند شوید. این نوشیدنییا گیاهی نیز بهره  های نباتی و از فواید جوشانده ها یا دم کرده   - ۶

 .فشار خون باال مفید اند، مثل چای سبز
ش نمودن ش ساعاتی که در اداره میگذرانید، میتواند به کاهساعات کاری تان را کم کرده و استراحت نمایید. کاه - ۷

 .رزش و تغذیه سالم را از شما میگیرد  مدت، زمان و خون کمک کند. کار بیش از حد و طوالنی فشار
 .ش نمودن فشار خون تان کمک کنیدبا گوش دادن به یک موسیقی آرام میتوانید. به کاه - ۸
. پوتاسیم و  جوانه های گندم به دلیل داشتن پوتاسیم و مگنیزیم زیاد باعث کاهیش نمودن فشارخون باال میشود - ۹

 .ثر اندؤش نمودن فشارخون ممگنیزیم برخالف سودیم درکاه 
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ش  ثر است. پسته با کاهؤپسته برای پایین آوردن فشارخون م اند. که استفادهمحققین دریک تحقیق جدید دریافته   - 1۰
حاوی مقدار زیادی پروتین  فشارخون را پایین بیاورد. همچنین پسته    ،ها در بدن میتواند  دادن روند جذب کاربوهایدریت

 .نباتی و پوتاسیم و مگنیزیم است 
ش نمودن فشار خون است که میتواند. بطور مثال یک تدوای کمکی ثر در کاهؤبرگ زیتون حاوی ترکیباتی م - 11

 .مناسب برای کنترول خطر پیشرفت عوارض قلبی وعایی در مریضان مبتال به فشاری خون بلند استفاده شود
و  - 12 قلبیآ اقسام    آلو  امراض  بروز  فشار خون،  افزایش  از  سیستم جهازه  ن  امراض  و  ضمه  اوعایی، سرطان 

 .ش دادن فشار خون باال مؤثر استبه عنوان منبعی غنی از پوتاسیم درکاه کند. وجلوگیری می 
ون را باال  های غیر اشباع و مفید برای بدن است. این روغن نه تنها کلسترول خروغن کنجد یکی از روغن   - 1۳

ش میدهد. گفتنی است کنجد با همه خواصی که  ش نیز میدهد. مسکه کنجد فشار خون را کاهنمیبرد، بلکه آن را کاه
دارد. برای معده ضعیف مناسب نیست، زیرا هضم آن سنگین است. این گونه اشخاص باید آن را با عسل یا سرکه  

 .بخورند
کمک می    خون بلند  مبتالیان به فشار  بهش دادن فشار خون  روز به کاه  نوشیدن مقدار کمی آب لبلبوی سرخ در - 1۴
 .کند
 .کیله برای مصابین فشارخون بلند بسیار مفید است مالته کینو و - 1۵
ش فشار خون و  تقویت میکند و میتواند. به کاه  ین را ئشرا  تربوز حاوی یک نوع امینو اسید است. که وظایف - 1۶

 .کمک کند آورتا شریان ابهر Aorta شریان شریان کبیر
خوردن مقادیر زیادی سبزیجات و میوه های سرشار از پوتاسیم مانند کیله و مالته برای مبتالیان به فشار خون   - 1۷

 .باال مفید است
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