فطاس خَى تاال

ًىاذ زغزيِ تشاي تيواساى تا فطاس
خَى تاال

سطين غزايي سالن ٍ فؼالير جسوي هذاٍم دس جْر
خيطگيشي اص آى الذام ضَد .زاويذ هي ضَد فطاسخَى
ّوِ افشاد اص  3سالگي تِ تؼذ تِ طَس دٍسُ اي اًذاصُ
گيشي ضَد .حسي فطاس خَى تاال دس حذ خفيف ًيض
خشػاسضِ تَدُ ٍ خيطگيشي ٍ وٌسشل آى تاػث سالهسي ٍ
صًذگي طَالًي زش تا ويفير تْسش هي ضَد .فطاس خَى
تاال يه ػاهل خطش تشاي تيواسي ّاي للثي ٍ ػشٍلي
اسر ٍ ّشچِ فطاس خَى تاالزش تاضذ خطش سىسِ
هغضي ٍ تيواسي ػشٍق وشًٍش للة تيطسش خَاّذ تَد.
ٍساثر ٍصى تاال ٍ ػذم زحشن ٍ ػاداذ غزايي
ًادسسر اص جولِ داليل ػوذُ تشٍص فطاس خَى
ّسسٌذ..

فطاس خَى هطلَب  :فطاس هاوضيون ووسش اص
 120هيليوسش جيَُ ٍ فطاس هيٌيون ووسش اص 80
هيليوسش جيَُ * فطاس خَى ووي تاالزش اص
طثيؼي  :فطاس هاوضيون تيي  130زا 140
هيليوسش جيَُ يا فطاس هيٌيون تيي  85زا 90
هيليوسش جيَُ * فطاس خَى تاال فطاس هاوضيون
 140هيليوسش جيَُ ٍ تيطسش يا فطاس هيٌيون 90
هيليوسش جيَُ ٍ تيطسش.

هصشف سثضي ّا ( سثضي خَسدى ) ٍساالد
(ضاهل واَّ  ،گَجِ فشًگي  ،ولن  ٍ،فلفل دلوِ ايي)
ّوشاُ تا غزا ٍ هصشف هيَ ُ ّا دس هياى ٍػذُ ّا

فطاس خَى تاال ػللي اسثي ٍ هحيطي داسد ٍ الصم اسر
اص دٍساى وَدوي تا اصالح ضيَُ صًذگي ٍ خيشٍي اص

 .5تِ دليل ًمص ٍيساهيي  Cدس واّص فطاس خَى ،

 .1هصشف غزاّاي ضَس (گَضر ًوه سَد ضذُ،
وٌسشٍيّ ،وثشگشي ،سَسيس ٍ والثاس،سثضي ّاي
وٌسشٍ ضذُ ،وشاوشّا ،چيدس،خفه،خياس ضَس ،هاّي
ّاي ضَسٍ دٍدي ،سَج ّاي آهادُ ،زشضي؛ آجيل ضَس
ٍ ًظايش آى) ساواّص دّيذ.
 .2تا زَجِ تِ ًمص خساسين دس خيطگيشي ٍ دسهاى
فطاسخَى تاال  ،دس تشًاهِ غزايي سٍصاًِ اص هيَُ ّا،
سثضي ّا ،حثَتاذ ٍ غالذ اسسفادُ ضَد .صسدآلَ،
گَجِ

فشًگي،ولن

تشٍولي

،لاسچ،

ٌّذٍاًِ،

زَصيِ هي ضَد.
 .6واّص هصشف چشتي دس واّص ٍصى تذى ٍ
خيطگيشي ٍوٌسشل فطاس خَى تاالهٌاسة اسر.
تٌاتشايي سٍغي ّايي تا هٌثغ حيَاًي هاًٌذ خيِ ،
دهثِ ٍ وشُ تايذ ووسش هصشف ضًَذ ٍ تِ جاي آًْا
سٍغي ّاي گياّي هايغ هاًٌذ سٍغي رسذ  ،ولضا ٍ
آفساتگشداى اسسفادُ ضًَذ.

هحذٍد وشدى سذين ّوشاُ تا واّص ٍصى دس

هَص،اًجيش ،سية صهيٌي،آب خشزمال ٍ گشيح فشٍذ

وٌسشل فطاسخَى تسياس هَثش اسر .تٌاتشايي

هٌثغ خَتي اص خساسين ّسسٌذ .اص هصشف وطوص

اسسفادُ اص ًوه تشاي خخر غزا ٍ ّوچٌيي

غافل ًطَيذ وِ غٌي اص فيثش ٍ خساسين اسر.
 .3دسيافر هماديش هٌاسثي هٌيضين (تِ ػٌَاى گطاد
وٌٌذُ ػشٍق) اص طشيك هٌاتغ غزايي هاًٌذ اًَاع
سثضي تا تشي سثض زيشُ ( اسفٌاج  ،تشي چغٌذس ،

تشاي سفشُ غزا تايذ هحذٍد ضَد ٍ اص
ًوىذاى ٌّگام صشف غزا ٍ سش سفشُ
اسسفادُ ًطَد.

واَّ  ،جؼفشي ٍ ، )..هغضّا ( تادام  ،خسسِ،
فٌذق،گشدٍ اص ًَع تًَذادُ ٍون ًوه)،حثَتاذً ،اى
ٍ غالذ سثَس داس زَصيِ هي ضَد.
 .4ضيش ٍ فشآٍسدُ ّاي لثٌي ون چشب ( ووسش اص %5/2
چشتي) هصشف وٌيذ.

.7هصشف هَاد غزايي حاٍي اسيذ چشب اضثاع ٍ
ولسسشٍل (گَضر لشهض ،لثٌياذ خش چشب ،صسدُ
زخن هشؽ ،چشتي ّاي حيَاًي ،هاسگاسيي،
سٍغي ّاي جاهذ ٍ وشُ) دس تشًاهِ غزايي

سٍصاًِ واّص ياتذ .خَسر هشؽ ّن حاٍي

همذاس صيادي چشتي اسر ٍتايذ لثل اص خخر ،

ولسين ٍ هٌيضين ّسسٌذ وِ تايذ دس تشًاهِ

خَسر هشؽ جذا ضَد.

غزايي هٌظَس ضًَذ.
 .11تِ جاي ًوه اص چاضٌي ّايي هاًٌذ سثضي

عالئم فشارخًن باال راجدي بگيريد
در صًرت مشاَدٌ ايه عالئم سريعا" بٍ
پسشك مراجعٍ ومائيد:
 سردرد شديد ي كًبىدٌ
 سرگيجٍ
 تپش قلب
 درد قفسٍ سيىٍ
 خًوريسي از بيىي (خًن دماغ)

ّاي هؼطش زاصُ يا خطه هاًٌذ (ًؼٌاع ،هشصُ،
زشخَى ،سيحاى ٍ )...يا سيش ،ليوَزشش زاصُ ٍ
آب ًاسًج تشاي تْثَد طؼن غزا ٍ واّص هصشف
ًوه اسسفادُ ضَد .هصشف سٍصاًِ سيش سا
فشاهَش ًىٌيذ سيش ٍ هىول سيش هي زَاًذ
دس واّص فطاس خَى هَثش تاضذ .
 .12دس ٌّگام خشيذ هَاد غزايي آهادُ هاًٌذ اًَاع

پيشگيزي و كنتزل
فشارخون باال

وٌسشٍّا ،تسياسي اص سس ّا ،اًَاع ضَسّا،
زشضي ّا ٍ زٌمالذ تسسِ تٌذي يا تَدادُ تِ هيضاى
سذين آى زَجِ ضَد.
 .13زا حذ اهىاى هصشف غزا دس سسسَساى ّا

 .8دسهياى ٍػذُ ّا ٍ تؼٌَاى زٌمالذ  ،تِ جاي

هحذٍد ضَد .صيشا دس ايي لثيل اهاوي تشاي

هصشف چيدس ٍخفه  ،چَب ضَس ٍسايش

تْثَد طؼن غزا اص ًوه ٍ سٍغي فشاٍاى

زٌمالذ خشًوه  ،اص هغضّا (تادام  ،خسسِ ،

اسسفادُ هي ضَد

فٌذق  ،گشدٍ اص ًَع تًَذادُ ٍون ًوه ) ،
هاسر ون چشب ،رسذ تذٍى ًوه  ،هيَُ ّا ٍ
سثضي ّا اسسفادُ ضَد.
.9اص غالذً ،اى ٍ هاواسًٍي زْيِ ضذُ اصگٌذم واهل

خيادُ سٍي دس واّص فطاسخَى ٍ ّوچٌيي
خيطگيشي اص اتسال تِ آى تسياس هَثش اسر .سٍصاًِ

( سثَس داس ) تِ دليل داضسي فيثشٍ ،يساهيي ٍ

 30دليمِ خيادُ سٍي زٌذ تشاي وٌسشل ٍصى ٍ

اهالح اص جولِ خساسين اسسفادُ ضَد.

خيطگيشي اص فطاس خَى تاال زَصيِ هي ضَد.

 .10هاّي ّايي هاًٌذ هاّي آصاد ،لضل آال ،ساسديي،
خال هخالي ،ضاُ هاّي هٌثغ غٌي اهگا ،3
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