
کىتزل فطبر خًن ثب آمًسش رفتبرَبی خًد 

 مزاقجتی

وتبیج یک مطبلؼٍ وطبن میذَذ یکی اس ريضُبییی کیٍ     

می تًاوذ کىتزل فطبر خًن را ثُجًد ثجخطذ .آمیًسش     

رفتبرَبی خًد مزاقجتی يدخبلت ثیمبران در مزاقجت اس   

خًد است .فطبر خًن ثبال یکی اس ثیمبری َبی  غیییز       

ياگیز است کٍ ثٍ یک چبلص مُم ثُذاضتی ػیمیًمیی      

يکًتبٌ  ضذن طًل ػمز ثسیبری اس میزد  در سیطی         

 جُبن تجذیل ضذٌ است.

فطبر خًن ثبال ايلیه يضبیغ تزیه ػبمل خطز ثییمیبری   

َبی قلجی ػزيقی يسکتٍ مغشی يثیییمیبری کیلیییًی         

يتخزیت ضجکٍ چطم است.يثٍ ػىًان یکی اس ػیًامیل       

 اغلی مزگ يمیز است.

 فطبر خًن تحت تبثیز چٍ ػًاملی است؟

 .سه يوژاد1

 .اضبفٍ يسن يکم تحزکی 2

 .سبثقٍ خبوًادگی ياستؼمبل دخبویبت يالکل3

.مػزف ثیص اس اوذاسٌ سذیم يمػزف کمتز اس اویذاسٌ     4

 پتبسیم

 

 

تًغیٍ ثزاییتیبن    5گز فطبر خًوتبن ثبالست ا

 داریم:

 .يرسش يفؼبلیت ثذوی 1

 .غذا يتغذیٍ سبلم2

 .کىتزل يسن3

 .چکبة َبی ديرٌ ای4

 .داري درمبوی طجق تجًیش پشضک5

 

 فطبر خًن: ػالیم

 .تبری دیذ1

 .خًن دمبؽ2

 .سزدرد يسزگیج3ٍ

 .درد ضکم يير  پب 4

 .احسبس درد قفسٍ سیى5ٍ

 .وبَمبَىگی ضزثبن قلت 6

 .تىگی وفس يخستگی سيد رس7

 

 تزیه ػًارؼ فطبر خًن مُم
سکتٍ مغشی .آسیت مغشی ویبضیی اس افیشاییص            

وبگُبوی يضذیذ خًن ياحسبس گیجی يکیبَیص     

 سط  ًَضیبری .سزدرد .
  

 يکبَص سط  ًَضیبری .سزدرد يتطىج 

سکتٍ قلجی آسیت قلجی وبضی اس افشایص 

 تذریجی يمذاي  فطبر خًن يوبرسبیی قلجی

آسیت کلیًی وبضی اس افشایص تذریجی يمذاي  

 فطبر خًن يوبرسبیی مشمه کلیٍ

 از دست خًدمان چٍ کمکی بر می آید؟ 

تغذیٍ سبلم در رسیذن يسن ایذٌ آل ياس استزس 

ثکبَذ يفطبر خًن را در مىشل اوذاسٌ  ثگیزد 

يداريَبیمبن را درست مػزف کىیم يثٍ طًر 

 مزتت وشد پشضک ثزيد

 

 بخور نخورهای فشار خون

برخی از مواد غذایی می توانند به طور 

 طبیعی فشارخون را پایین بیاورند

 کرفس 

 چای سبز وسویا ولیمو ترش 

 پیاز وسیر وگوجه فرنگی 

 گالبی وخرما

 تره فرنگی وزیتون وبرگ زیتون

مصرف این مواد اصال به معنی قطع درمان 

دارویی نیست .بد نیست برای مصرف آنها 

 از نظر پزشک خود نیز استفاده شود

 

 



پتبسیم ثذن ثزای ثیمبران مجتال ثٍ فطیبر     تبمیه

 خًن ضزيری است

مًس يآوبوبس َلً ياوگًر ي سرد آلً يآلً ياویجیییز    

يسیت سمیىی يسیز يثزيکلی يکذي سجش يقیبر     

ياوذاسٌ سجشیجبت يحجًثبت يگًجٍ فیزویگیی اس      

 مىبثغ خًة پتبسیم َستىذ

 محصًالت لبىی

ضیز يمبست يپىیز کلسیم فزاياوی داروذ 

ييیتبمیه َبی گًوبگًوی در آن َب يجًد دارد امب 

 ثبیذ سزاؽ اوًاع کم ومک يکم چزة آوُب ثزيیذ

 اس ثیه گًضت َب مبَی ثُتزیه است

وًضیذوی َبی حبيی کبفئیه اس قجیل قًٌُ 

يچبیی يوًضبثٍ َب ثبػث افشایص فطبر خًن می 

ضًوذ يدر حذ اػتذال مػزف ضًد يثٍ جبی آوُب 

اس اوًاع چبی يد  کزدوی َبی گیبَی یب ديؽ کم 

 ومک  استفبدٌ کىیذ

 وکات قابل تًجٍ برای شما بیمار محترم :

 

 

.يرسش يفؼبلیت ثذوی را حتمب در سجک سویذگیی      

 خًد در وظز ثگیزیذ.

 .غذا يتغذیٍ سبلم داضتٍ ثبضیذ.2

. يسن تبن را ثب تًجٍ ثٍ ومبیٍ تیًدٌ ثیذویی در         3

محذيدٌ طجیؼی حفظ کىیذ ي در غًرت اضیبفیٍ     

يسن ي چبقی حتمب ثٍ متخػع تغذیٍ میزاجیؼیٍ      

 ومبییذ.

 

.چکبة َبی ديرٌ ای جُت کىتزل فطبر خیًن     4

 اوجب  دَیذ.

.در غًرت اثتال ثٍ فطبر خًن ي تجیًییش قیزظ       5

 حتمب در سبػت مؼیه ي مىظم مػزف ومبییذ.
 

 مىبع : سازمان بهداشت جهاوی

 

 14513314شمارٌ تلفه بیمارستان 

 

 

 

 

 بسمٍ تعالی

 
داوشگاٌ علًم پسشکی ي خدمات بهداشتی ي درماوی 

 گیالن
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