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خــون اســت .بنابرایــن از یــک روغــن بــرای چنــد بــار پخــت غــذا
اســتفاده نکنیــد.
 -8از مصــرف مــواد حــاوی افزودنیهــا و غذاهــای فراینــد شــده کــه حــاوی
مقــدار زیــادی نمــک و ادویهها هســتند ،مانند انــواع سوســیس و کالباس،
غذاهــای کنســروی ،شــورها ،ترشــیها و چاشــنیهای کارخان ـهای جــدا ً
خــودداری کنید.
 -9مصــرف چــای و شــکالت را تــا حدامــکان محــدود و بــه جــای آنهــا از
چایهــا و دمکردنیهــای گیاهــی خانگــی (مثــل گل گاو زبــان و
نظایــ ر آن) اســتفاده کنیــد.
 -10از مصــرف نمــک و غذاهــای پُرنمــک و پرادویــه بپرهیزیــد .بــه جــای
نمــک میتوانیــد از ســبزیجات تــازه یــا خشــک ،ادویهجــات مفیــد
(زردچوبــه ،دارچیــن و ،) ...پیــاز و آب لیمــوی تــازه بــرای مــزهدار کــردن
غذاهــا اســتفاده کنیــد.
 -11مــوادی ماننــد کــره ،خامــه ،مارگاریــن ،دنبــه ،ســسها و روغنهــای
جامــد را از برنامــه غذایــی حــذف کــرده و بــه جــای آنهــا از روغــن زیتون،
ن ماهــی اســتفاده کنیــد.
روغنهــای گیاهــی مایــع و روغ ـ 
 -12مغزهــا و دانههــای گیاهــی ماننــد گــردو ،حــاوی موادمغــذی بیشــماری
هســتند .میتوانیــد از آنهــا در رژیــم غذایــی روزانــه بهــره ببریــد .اســتفاده
از آنهــا در ســاالدها بــه خــوش طعــم و مقــوی کــردن آنهــا کمــک
شــایانی میکنــد.
 -13حداقــل  3بــار در هفتــه ماهــی بخوریــد و بــه جــای گوشــتهای قرمــز
ســعی کنیــد از گوشــت ســفید اســتفاده کنیــد.
 -14از اســترس بپرهیزیــد ،زیــرا یکــی از عوامــل بــاال بــردن فشــارخون کــه
بســیار ســریع هــم عمــل میکنــد ،اســترس و عصبانیــت اســت.
 -15هــر روز زمانــی را بــرای اســتراحت در نظــر بگیریــد و بــه خاطــر داشــته
باشــید ،کارکــردن بیوقفــه ،بیشــترین فشــار را بــر ســامتی شــما وارد
خواهــد آورد.
 -16حتــی اگــر عــادت بــه خوابیــدن در میانــه روز نداریــد ،بــرای دقایقــی
چشــمها را روی هــم گذاشــته و بــه اســتراحت بپردازیــد.
 -17ورزشهایــی ماننــد پیــادهروی ،شــنا و دوچرخهســواری ورزشهــای
مناســبی بــرای پاییــن آوردن فشــارخون بــه شــمار میآینــد.
بنابرایــن حداقــل  3بــار در هفتــه و هــر بــار حداقــل  30دقیقــه
ورزش کنیــد.
 -18از گلپــر ،آویشــن ،نعنــاع خشــک ،کنجــد و ...بــه جــای نمــک بــرای
طعــمدار کــردن غذاهــا اســتفاده کنیــد.
 -19سیگار را به طور کامل از برنامه زندگی خود حذف کنید.

برای پایین آوردن فشارخون چه بخوریم:

 -1نوشــیدن مســتمر شــیر کمچــرب کمــک میکنــد فشــارخونتان را تــا ۱۰
درصــد پاییــن بیاورید.
 -2مــواد غذایــی کــه سرشــار از منیزیــم هســتند نیــز بــرای پاییــن آوردن
فشــارخون مفیــد هســتند .مــواد غذایــی کــه منیزیم باالیــی دارند شــامل
حبوبــات (لوبیــا ،باقــا ،لوبیــا چش ـ م بلبلــی و …) ،گریپفــروت ،بــادام،
ســیب ،اســفناج ،ذرت ،غــات کامــل ،کلــم بروکلــی و شیرســویا هســتند.
 -3شــکالت تلــخ حــاوی فالوونوئیــد اســت کــه بــه موجــب پاییــن آوردن
فشــارخون سیســتولی و همچنیــن دیاســتولی میشــود.
 -4مــواد غذایــی کــه سرشــار از پتاســیم هســتند ماننــد مــوز ،اســفناج،
کــدو ،ســویا ،کشــمش ،آلــو ،زردآلــو ،ســیبزمینی ،قــارچ ،میوهخشــک
مخلــوط ،دانههــای بینمــک ،گوجهفرنگــی و از ایــن قبیــل ،بــه ایــن
دلیــل کــه بــه بــدن بــرای خــاص شــدن از مایعــات اضافــی کــه قلــب به
آن نیــاز نــدارد کمــک میکنــد ،بــه کاهــش فشــارخون کمــک میکننــد.
 -5مــواد غذایــی سرشــار از فیبــر ماننــد جــو ،میوههــا و ســبزیجات نیــز
میتواننــد فشــارخونتان را پاییــن بیاورنــد.
 -6امــگا  ۳هــم یکــی از مــوادی اســت کــه بــه پاییــن آوردن فشــارخون
ل توجهــی امگا  ۳اســت.
معــروف اســت و روغــن ماهــی حــاوی مقــدار قابـ 
همچنیــن میتوانیــد مکملهــای امــگا  ۳را از داروخانههــا تهیــه کنیــد.
ماهــی ســالمترین نــوع گوشــت اســت زیــرا سرشــار از پروتئیــن اســت و
مقــدار بســیار کمــی چربــی دارد.
 -7ســیر ،کرفــس ،گوجهفرنگــی ،هویــج و پیــاز نیــز راهــی بســیار عالــی
بــرای پاییــن آوردن فشــارخون اســت .بعضــی گیاهانــی کــه فشــارخون را
پاییــن میآورنــد عبارتنــد از ریشــه زنجبیــل ،فلفــل هنــدی ،بــرگ زیتون
و زردچوبــه .مارچوبــه ،بامیــه و زعفــران نیــز روشهــای درمانــی گیاهــی
فوقالعــادهای هســتند.
 -8کــمآب شــدن بــدن نیــز گاهــی میتوانــد موجــب بــاال رفتــن
فشــارخون شــود و نوشــیدن حداقــل  ۸لیــوان آب در روز ،میتوانــد از
آن جلوگیــری کنــد.
 -9مرکبــات سرشــار از ویتامینهــا هســتند و بعضــی از آنهــا خاصیــت
ضدالتهابــی نیــز دارنــد و از لختــه شــدن خــون جلوگیــری میکننــد.
 -10ســرکه ســیب نیــز فشــارخون را پاییــن مـیآورد .میتوانیــد یــک قاشــق
غذاخــوری از آن را در یــک لیــوان آب ریختــه و بنوشــید .همچنیــن
میتوانیــد یــک چهــارم قاشــق چایخــوری جوششــیرین بــرای بهتــر
کــردن مــزه آن اضافــه کنیــد یــا آن را بــه نوشــیدنیهای دیگــر اضافــه یــا
بــا عســل مخلــوط کنیــد.
با همکاری معاونت درمان سازمانتأمیناجتماعی
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عوامل زیر در بروز این نوع افزایش فشارخون مؤثر هستند:

بهنام خداوند خالق تندرستی

ارتقــاء ســطح دانــش و آگاهــی آحــاد جامعــه بهویــژه ســالمندان محتــرم در
هــر کشــوری اهمیــت واالیــی دارد .در ایــن بیــن تولیــد محصــوالت فرهنگــی
جــذاب از جایــگاه ویــژهای برخــوردار اســت .معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی
براســاس وظیفــه خــود در حــوزه اطالعرســانی و آگاهیبخشــی همســو بــا
راهبردهــا و اهــداف فرابخشــی ســازمان و بخشــی معاونــت در مســیر ارتقــاء
دانــش ذینفعــان گام برم ـیدارد .لــذا پــس از بررســی و مالحظــه اولویتهــای
آموزشــی جامعــه بازنشســتگان ،اقــدام بــه تولیــد بروشــور حاضر کرده اســت.
هــدف از انتشــار ایــن متــن ارتقــاء ســطح آگاهــی عمومــی ،کمــک بــه کاهش
هزینههــای درمانــی و نهایتـ ًا ایجــاد ســامت و نشــاط در روحیــه بازنشســتگان
و مســتمریبگیران میباشــد .امیــد اســت مــورد توجــه و بهرهبــرداری
خواننــدگان محتــرم قــرار گیــرد.
معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمیناجتماعی

بــا شــروع دوره ســالمندی احســاس طعــم ،بویایــی ،بینایــی و المســه
کاهــش مییابــد .معمــوالً کاهــش حــس چشــایی و بویایــی در ســالمندان
شــایعتر اســت .ایــن کاهــش میتوانــد ناشــی از عوامــل مختلــف ماننــد
کاهــش تعــداد پرزهــای چشــایی و اعصــاب بویایــی و بیماریهایــی
ماننــد آلزایمــر ،داروهــا ،مداخــات جراحــی و عوامــل محیطــی باشــد.
افــت ایــن حــواس فقــط باعــث کاهــش اشــتها یــا لــذت نبــردن از غــذا
نمیشــود ،بلکــه هشــداری بــرای مســمومیت غذایــی یــا قــرار گرفتــن در
معــرض مــواد شــیمیایی خطرنــاک اســت .رعایــت اصــول تغذیــه صحیح در
ســنین میانســالی و ســالمندی ســبب میشــود فــرد ســالهای عمــر خــود
را بــا ســامت و نشــاط و راحتــی بیشــتری طــی کنــد و کمتــر در معــرض
بیماریهــای شــایع همچــون فشــار خــون بــاال ،چربــی خــون بــاال ،دیابــت
و پوکــی اســتخوان قــرار گیــرد.
«قاتل خاموش» در کمین است
فشــار خــون ،بــه خــودی خــود یــک بیمــاری نیســت .خــون بــرای گــردش
مؤثــر در عــروق نقــاط مختلــف بــدن ،از نیــرو و فشــاری برخــوردار اســت
کــه آن را بــه همــه اعضــای بــدن میرســاند .ایــن افزایــش غیرعــادی
فشــارخون اســت کــه بیمــاری تلقــی میشــود و میتوانــد اعضــای
مختلفــی از جملــه قلــب ،عــروق خونــی ،کلیههــا و مغــز را تحــت تأثیــر
قــرار دهــد .میزانــی از فشــار خــون کــه باالتــر از حــد عــادی در نظــر
گرفتــه میشــود ،در منابــع مختلــف پزشــکی متفــاوت اســت ولــی معمــوالً
بــه فشــارخون بیشــتر از١٤٠/٩٠میلیمتــر جیــوه ،افزایــش فشــارخون
اطــاق میشــود .بــه فشــارخون افزایــش یافتــه ،گاهــی «قاتــل خامــوش»
گفتــه میشــود ،چــون گرچــه معمــوالً بیعالمــت اســت ولــی میتوانــد
منجــر بــه حملــه قلبــی و ســکته مغــزی شــود.

سالم زندگیکنیـم ؛ سال مت بمانیـم

فشارخون باال در چه کسانی دیده میشود؟

فشــارخون بــاال بهویــژه در افــراد مســن و ســالمند بســیار شــایع اســت .تقریبـاً
در حــدود یــک نفــر از هــر چهــار نفــر از فشــارخون بــاال رنــج میبرنــد .در
ســنین جوانــی ،ایــن مشــکل در مــردان شــایعتر اســت ولــی در ســنین باالتــر،
در زنــان بیشــتر از مــردان دیــده میشــود .بــه طــور کلــی میتــوان گفــت بــا
افزایــش ســن ،خطــر ابتــا بــه عــوارض خطرنــاک فشــارخون افزایــش مییابــد.
عواملمستعدکنندهفشارخون
بیشــتر مــردم (نزدیــک بــه  95درصــد آنهــا) از نوعــی افزایــش فشــارخون رنــج
میبرنــد کــه علــت مشــخصی بــرای آن یافــت نشــده اســت .بــه ایــن نــوع از
مشــکل ،افزایــش فشــارخون اولیــه گفتــه میشــود.
عوامل زیر در بروز این نوع افزایش فشارخون مؤثر هستند:
ســن :مطالعــات مختلــف نشــان داده اســت کــه ســیر پیشــرونده افزایــش
فشــارخون بــا افزایــش ســن ارتبــاط دارد.
عوامــل ژنتیکــی :بررسـیهای مختلــف اثبــات کــرده اســت کــه عوامــل
ژنتیکــی کــه بــه ارث میرســند بــا افزایــش فشــارخون ارتبــاط دارنــد.
نــژاد :سفیدپوســتان و نــژاد هنــد و اروپایــی بیشــتر از ســایر نژادهــا دچــار
افزایــش فشــار خــون میشــوند.
عوامــل محیطــی :عواملــی ماننــد چاقــی ،مصــرف الــکل ،نمــک زیــاد و
اســترس نیــز در بــروز ایــن مشــکل ،مؤثــر هســتند.
 5درصــد باقیمانــده مبتالیــان بــه فشــار خــون افزایــش یافتــه ،علت مشــخصی
بــرای بیمــاری خــود دارنــد .بــه ایــن نــوع از بیمــاری ،افزایــش فشــار خــون
ثانویــه گفتــه میشــود.

بیماریهــای کلیــوی :اختــاالت کلیــوی بــه دلیــل تجمــع آب و نمــک
در بــدن موجــب بــاال رفتــن فشــار خــون میشــود .ایــن افزایــش ،خــود
میتوانــد باعــث ایجــاد بیماریهــای کلیــوی شــود یــا آن را بدتــر کنــد.
بیماریهــای غــدد درون ریــز :ماننــد ســندرم کوشــینگ ،هایپرپــازی
آدرنــال و فئوکرومــو ســایتوما.
داروهــا و ســموم :افزایــش فشــار خــون میتوانــد عارضــه جانبــی
اســتروئیدها ،الــکل ،کوکائیــن ،سیکلوســپورین و اریتروپوئیتیــن باشــد.
مصــرف مــواد حــاوی تیروزیــن ماننــد برخــی از پنیرهــا در افــرادی کــه از
داروهــای ضدافســردگی خاصــی اســتفاده میکننــد ممکــن اســت منجــر بــه
حملــه افزایــش فشــار خــون در ایــن افــراد شــود .خطــر افزایــش فشــار خون
در زنانــی کــه از قرصهــای ضــد بــارداری اســتفاده میکننــد ،بیشــتر اســت.
اشــکال در سیســتم عصبــی خــودکار یــا سیســتم هورمونــی کلیــه
(رنینآنژیوتانســین).
مقاومت به انسولین
فشــار خــون بــاال در اوایــل بــارداری ممکــن اســت نشــاندهنده افزایــش
فشــار خــون اولیــه باشــد .فشــار خــون بــاال در نیمــه دوم حاملگــی
«پرهاکالمپســی» نامیــده میشــود کــه معمــوالً اگــر کنتــرل شــود ،پــس
از زایمــان از بیــن مــیرود و مشــکل جــدی ایجــاد نمیکنــد.
چرا باید فشارخون باال را کنترل کرد؟
فشــارخون بــاال یــک عامــل خطــر مهــم در ایجــاد نارســایی قلبــی اســت
کــه میتوانــد موجــب نارســایی کلیــه ،مشــکالت عــروق محیطــی ،تخریب
عــروق شــبکیه چشــم ،ســکته مغــزی و حملــه قلبــی شــود و بــه همیــن
دلیــل پیشــگیری و درمــان آن بســیار مهــم اســت.
اگــر میــزان فشــار خــون بهســرعت بــاال رفتــه و بــه حــدود ٢٠٠/130
برســد بــه آن فشــارخون بدخیــم گفتــه میشــود کــه آســیب زیــادی
ایجــاد میکنــد و حتــی میتوانــد موجــب مــرگ شــود.
فشارخون باال چگونه تشخیص داده میشود؟

کنتــرل میــزان فشــارخون :فشــارخون در چنــد نوبــت و در شــرایط
اســتاندارد اندازهگیــری میشــود.
عکس قفســه ســینه :ممکن اســت عالئــم نارســایی قلبــی و بزرگشــدن
قلــب را نشــان دهــد.
نــوار قلــب :ممکــن اســت بزرگــی بطــن چــپ یــا کــم خونــی موضعــی
(ایســکمی) را نشــان دهــد.
آزمایــش خــون :بررســی اوره و الکترولیتهــا بــرای کنتــرل عملکــرد
کلیــه و همچنیــن چربــی و قنــد خــون.
آزمایش ادرار :برای یافتن عالئم بیماری کلیوی.

بازنشستگی؛شروع دوباره با هدفی نوین
فشارخون باال چگونه درمان میشود؟
هــدف از درمــان ،رســاندن فشــار خــون بــه کمتــر از ١٤٠/٩٠در افــراد معمولــی
و کمتــر از  ١٣٠/٨٥در بیمــاران مبتــا بــه بیمــاری کلیــوی یــا دیابــت اســت.
بــا ایــن هــدف کــه در درازمــدت خطــر عــوارض وخیمــی کــه ذکــر شــد،
کاهــش یابــد.
برای کمک به کاهش عوارض فشارخون باال ،بهتر است:
کشیدن سیگار ترک شود تا آسیب عروقی کمتر شود.
کاهش وزن با رژیم غذایی یا ورزش.
کاهــش مصــرف نمــک و اجتنــاب از مصــرف غذاهایــی کــه بهصــورت
شــور تهیــه میشــوند.
افزایش فعالیت بدنی و ورزش منظم و کاستن از استرس
بــرای کنتــرل فشــارخون ،پزشــک ممکــن اســت داروهــای مختلفــی
تجویــز کنــد کــه مکانیســمهای متفاوتــی دارنــد .معمــوالً یــک نــوع
دارو همــراه تغییــر شــیوه زندگــی بــه صورتــی کــه گفتــه شــد ،بــه کار
م ـیرود .اگــر بــه انــدازه کافــی مؤثــر نباشــد ،داروهــای دیگــری اضافــه
میشــوند .انتخــاب دارو بــه عوامــل متعــددی از جملــه شــرایط جســمانی
فــرد بســتگی دارد.
توصیههای مهم برای کاهش فشارخون:

 -1مصــرف آب ســالم و گــوارا بــه میــزان قابــل توجــه در روز توصیــه میشــود.
یــک لیــوان آب میــوه رقیــق شــده بــا اندکــی پــودر ویتامیــن  ،Cموجــب
بهبــود عملکــرد دســتگاه ایمنــی و ترمیــم ســرخرگها میشــود.
 -2مصــرف نانهــا و مــواد کربوهیدراتــی تهیــه شــده از آردهــای ســفید و بدون
ســبوس (تصفیــه شــده) را بــه حداقــل برســانید و بــه جــای آن نــان حاوی
ســبوس جــو دو ســر اســتفاده کنید.
 -3مصــرف قنــد و شــکر و ســایر فرآوردههــای تهیــه شــده از آنهــا ماننــد انــواع
نوشــابهها ،مربــا ،ژلــه ،شــکالت ،کیکهــا و شــیرینیها را محــدود یــا
حــذف کنیــد.
ً
 -4ســعی کنیــد غــذا را کامــل بجویــد و حتما غــذای خــود را در محیطــی آرام
و بــه دور از اســترس و تشــنج میــل کنیــد.
 -5بــا اجتنــاب از مصــرف غذاهــای خیلــی گــرم یــا خیلــی ســرد ،فراینــد
هضــم غــذا را بهبــود بخشــید.
 -6نوشــیدن هــر نــوع نوشــیدنی را بــا غــذا و در کنــار غــذای اصلــی بــه دلیــل
تداخــل در هضــم محــدود کنیــد.
 -7از مصــرف غذاهــای ســرخ کــرده یــا غذاهایــی کــه در درجــه
ت بســیار بــاال یــا بــا مــدت زمــان طوالنــی تهیــه میشــوند،
حــرار 
خــودداری کنیــد و بــه خاطــر داشــته باشــید ،اســتفاده چنــد بــاره از
روغنهــای آشــپزی عاملــی مهــم و تأثیرگــذار در بــاال بــردن فشــار

