کد سندPAM-CC-19 :

و توصیه های آخر ...
در هنگام انتخاب چربی ها ،روغ
های غیراشباع مانونود ریوتوون را
انتخاب کنید.

محصوالت خودداری کنید ،ای مواد غذایی حواوی ایویود
چرب اشباع و با ترانس باال هستند.

کنید ،نه کمتر و نه بیشتر .مواهوی،
مرغ بدون پویت ،یویا ار بهتوریو
منابع پروتئی ایت.

 . 2مصرف مواد غذایی یرخ شده و یا فورآوری شوده را

 % 55ار کالری رورانه ی خود را ار
کربوهیدرات ها تامی کنید.
 ار مواد غذایی حاوی گندم مانونود

آموزش به بیمار

 . 3مواد غذایی حاوی مقدار ریادی چربی اشباع را محدود
کنید ،برخی ار ای مواد ررده تخم مرغ ،پنیر ،شیر ،خواموه،

 . 4یعی کنید به یالم تری شیوه غذای خودتان را طبو

حبوبات ایتفاده کنید.

تاریخ بازنگری00/19/91:

محدود کنید.

بستنی ،کره و گوشت چرب می باشد.

 رورانه ار آجیل های بدون نمک و

شماره ویرایش1 :

 . 1به برچسب مواد غذایی دقت کنید و در صورت وجوود
کلمات هیدروژنه و یا نیمه هویودروژنوه ار خوریود ایو

 ار پروتئی در حد معمول ایتوفواده

باسمه تعالی

کنید (.آبپز ،بخارپز و )...

رژیم غذایی برای افراد
با فشار خون باال

 . 5ار غذاهای پر فیبر محلول ایتفاده کنید ،برخی ار ایو
مواد عبارتند ار :جو ،یبوس ،لپه و عدس ،لوبیا ،جگر یفیود
وییاه و برنج قهوه ای.
 . 6ار غذاهای فست فود ایتفاده نکنید و قبل ار خوریود
محصوالت غذایی حتما به برچسب آن ها دقت کنید.

آرد و ماکارونی ایتفاده کنید.

منبع:

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus

بیمارستان خاتم االنبیاء تایباد
واحد آموزش

رژیم  DASHشامل موارد زیر است:

بیمار عزیز
امید ایت با مطالعه ای پمفلت و تغییر رژیم غذایی
خود ار عوارضی که ممک ایت به دنبال فشار خون





مشورت کنید.

تأکید در مصرف میوه جات ،یبزیجوات ،شویور
بدون چربی یا کم چربی و محصوالت لبنی



کردید؟
اصطالح DASHبه معنی » رویکردهای تغذیوه ای
جهت توقف فشارخون باال «ایت .

قبل از مصرف مقادیر باالیی از پتاسیم با پزشک خود

کلسترول و چربی

باال برای شما پیش آید ،جلوگیری شود.

تا به حال با اصطالح رژیم  DASHبرخورد

محدود کردن مصرف نمک ،چربی اشباع شوده،

در صورتی که به بیماری های کلیوی مبتال هستید،

مصرف تمامی حبوبات ،ماهی ،مرغ(ماکیوان) و
آجیل



محدودیت در مصرف گوشت قرمز ،شویوریونوی

جات ،نوشابه ،شکر اضافی و یا شیری کننده در
رژیم غذایی


مصرف ریاد پتاییم ،منیزیم و کلسیم و فیبر

پس از شروع رژیم  ،DASHبعلت کااشاش
لیپوپروتین با چگالی پایین ( LDLیا چربی بد)
و سطح کلسترول  ،خطر ابتال به بیمااریایاای
قلبی کاشش می یابد.

بیمار گرامی ،لطفا به نکات ذیل توجه فرمایید
 هر رور ار میوه و یبزیجات تواره
ایتفاده کنید .آن ها منابع یرشوار
ار پتاییم ،فیبر ،و یا هر دو آن هوا
می باشد.
 چربی های اشباع شده مواد غذایی را به کموتور ار 6
درصد ار کالری رورانه کاهش دهید و چربی کل را بوه
کمترار  22درصد ار کالری رورانوه توقولویول دهویود.
محصوالت لبنی کم چرب برای کاهوش فشوار خوون
بسیار یودمند ایت.

