
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چیسر؟ فطاسخَى تاالاسؼ ػَ

، ادم سیِ، ًاسسایی کلیِ، اخسالل سکسِ ّای للثی ٍ هغضی

 تیٌایی ٍ تیواسی ػشٍق هحیغی

 چیسر؟ فطاسخَى تاالدسهاى 

ٍ اًسخاب  سثک صًذگیتا زغییش   :دسهاى غیش داسٍیی

هَاد هحذٍد کشدى ًوک، سفساسّای تْذاضسی ٍ سالن هاًٌذ 

، ٍسصش ع ضذُ()تخػَظ چشتیْای اضثا لٌذی ٍ چشتی

کشدى، کٌسشل ٍصى )حفظ ٍصى دس هحذٍدُ عثیؼی: ضاخع 

(، کٌسشل اسسشس، هحذٍد 9/24زا  5/11زَدُ تذًی تیي 

ًوَدى هػشف غزاّای خشکالشی، کٌسشٍی ٍ آهادُ، خَسدى 

لثٌیاذ تذٍى چشتی ٍ یا حذالل کن چشب، هػشف هاّی ٍ 

گَضر ّای سفیذ )هشؽ(، هػشف هیَُ جاذ ٍ سثضی جاذ 

ى، ػذم هػشف الکل، خَداسی اص هػشف صیاد لَُْ ٍ فشاٍا

داضسي تشًاهِ چکاج خضضکی تغَس هٌظن )ّش ضص هاُ ٍ یا 

 حذالل سالی یکثاس( 

اسسفادُ اص داسٍّای زجَیض ضذُ زَسظ  :دسهاى داسٍیی

خضضک تغَس هٌظن ٍ هشزة ٍ زَجِ تِ ػَاسؼ ٍ دس غَسذ 

خضضک  تاتشٍص آًْا خَدسشاًِ داسٍ ًثایذ لغغ ضَد ٍ فمظ 

هطَسذ ضَد ٍ اًذاصُ گیشی فطاسخَى دس هٌضل ٍ ثثر هؼالج 

دلیك هَاسد دس تشگِ هخػَظ تا رکش دلیك زاسیخ، ساػر ٍ 

 ًَع حاالذ فشد دس آى سٍص )فشضا دس هَلؼیر اسسشس صا(

 

 

 

 چگًَِ  اسر؟  فطاسخَى تاالخیطگیشی اص 

 کنتزل وسن در محذوده طبیعی -

 ورسش مزتب و منظم روسانو -

 سیگار نکطیذن -

 عذم مصزف الکل و مواد مخذر -

کنتزل استزص و افشایص ساسگاری و  -

 حاالت آرام بخطی 

  م مصزف الکل و مواد مخذرعذ -

کنتزل منظم فطارخون و انجام چکاپ  -

 پشضکی سالی یکبار

 کم کزدن مصزف روسانو نمک -

 مصزف غذاىای کم کالزی و بخارپش -

خوداری اس مصزف غذاىای فست فود  -

 و آماده

 خودداری اس مواد کنسزوی و ضور -

 مصزف میوه و سبشیجات تاس -

 خودداری اس مصزف مواد قنذی  -

 

 

 

 

                                 

ضْشداسی زْشاى   داًطگاُ ػلَم خضضکی زْشاى

 داًطکذُ خشسساسی ٍ هاهایی زْشاى

 ر،چیس فطاسخَى تاال

چگًَِ هی زَاى آى سا 

 خیطگیشی ٍ کٌسشل ًوَد

 

 95سساد تشگضاسی ّفسِ سالهر 



 
 چیسر؟ فطاسخَىزؼشیف 

دس اثش خوداط للة، فطاسی تِ  ّا تا ٍسٍد خَى تذاخل سشخشگ

 ٍی فطاسی، فطاسخَىآیذ. ایي ًیش ّا ٍاسد هی دیَاسُ سشخشگ

 .ضَد ًاهیذُ هی

 چیسر؟)تیواسی خشفطاسی خَى(  فطاسخَى تاال

اگش فطاسخَى دس سگْا تغَسدایوی اص سغَح سالن تاالزش تاضذ 

ضَد کِ فؼالیر تیطسشی اًجام  هی تاال(، للة هجثَس )فطاسخَى

ًسیجِ  دّذ زا تسَاًذ خَى سا تِ زواهی تذى خوح ًوایذ ٍ دس

تیواسی خشفطاسی تِ  .ْا دچاس آسیة ضًَذهوکي اسر للة ٍ سگ

 .ضَد ًاهیذُ هی لازل خاهَش )ّیدشزاًسیَى(خَى 

 چگًَِ زطخیع دادُ هی ضَد؟ فطاسخَى تاال

اص عشیك اًذاصُ گیشی تا دسسگاُ فطاسسٌج لاتل زطخیع اسر. 

دس اًذاصُ گیشی دٍ ًَع ػذد تشای فطاسخَى هغشح اسر ٍ 

سیسسَلیک )تٌْگام  فطاسخَىتػَسذ کسش ًَضسِ هی ضَد کِ 

للة( دس تاال ٍ فطاسخَى دیاسسَلیک )دسٌّگام  اًمثاؼ

  . ضَد ًَضسِ هیکسش اسسشاحر للة( دس خاییي 

 

 چِ هفَْهی داسد؟ سغح فطاسخَى

 120فطاسخَى کوسش اص  فطاسخَى عثیؼی:  -

دس تالغیي عثیؼی  (mmHg 120/80) 10سٍی 

 .تاضذ هی

 هشحلِ لثل اص فطاسخَى تاال : -

 mmHg  120/80همادیش فطاسخَى تغَس هذاٍم هاتیي

ٍ mmHg 19/139هی تاضذ. 

 هشحلِ فطاسخَى تاال : -

هساٍی ٍ یا تیطسش  همادیش فطاسخَى تغَس هذاٍم

90/140mmHg  داسای چٌذ دسجِ اسر: هی تاضذ ٍ 

  mmHg 99/159زا  90/140تیي : 1دسجِ

 mmHg  100/160هساٍی ٍ یا تیطسش اص  :2دسجِ

تیطسش  110/110چٌاًچِ فطاسخَى  :هَسد اٍسطاًس

 تاضذ یک هَسد اٍسطاًس زلمی هی ضَد.

 

 

 

 ػالئن فطاسخَى تاال چیسر؟

هؼوَال ػالهسی ٍجَد ًذاسد هگش ایي کِ تیواسی ضذیذ 

فطاس خَى تِ عَس  ػالین صیش هشتَط تِ تاال سفسي .تاضذ

 .تحشاًی ّسسٌذ

  سشدسد، خَاب آلَدگی، گیجی -

 کشخسی ٍ هَس هَس ضذى دسسْا ٍ خاّا -

 سشفِ خًَی، خًَشیضی اص تیٌی -

 زٌگی ًفس ضذیذ خسسگی صٍدسس،  -

ٍ یا دسد لفسِ سیٌِ، گاّی تا اًفاسکسَس للثی   -

 سکسِ هغضی ّوشاُ هی گشدد.

 ػلل فطاسخَى تاال چیسر؟

ر. زؼذاد کوی اص هَاسد دس اثش هؼوَال ًاضٌاخسِ اس 

زٌگ ضذى سشخشگ ، تیواسی هضهي کلیِ :هاًٌذ هطکالذ

 زػلة ضشائیي، اخسالل دس تؼضی اص غذدسًٍشیض، آئَسذ

 .ضًَذ ایجاد هی

 فطاسخَى تاال چیسر؟ػَاهل زطذیذ کٌٌذُ 

ٍاتسسگی تِ ، چالی، سیگاس کطیذى، اسسشس،  سي تاال

، اضثاع ضذُ صیادسطین غزایی حاٍی ًوک یا چشتی ، الکل

، هػشف تشخی اص داسٍّا )لشظ ّای خطر هیضًطیٌی

خیطگیشی اص تاسداسی، لشظ ّای سشهاخَسدگی، 

 اسسشٍئیذّا ٍ داسٍّای هْاسکٌٌذُ اضسْا( ٍ ػَاهل طًسیکی 

 

سطین غزایی حاٍی ًوک یا چشتی اضثاع  -


