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يعترب مر�س ارتفاع �صغط الدم من اأكرث الأمرا�س انت�صارا يف العامل وهو اأحد الأمرا�س امل�صاحبة لزيادة الوزن وال�صمنة  ، وقد لتكون 

له اأي اأعرا�س  مبكرة بل من املمكن اأن ينتهي احلال باملوت املفاجئ ولذلك �صمي  “ بالقاتل ال�صامت “ .

 ويقا�س �صغط الدم بجهاز خا�س ي�صمي “ �صفجمومانومتري “ ويكون املعدل الطبيعي لل�صخ�س 120 / 80 

 ت�صنيف درجات ارتفاع �صغط الدم :	

�صغط الدم الرتخائي�صغط الدم النقبا�صي  نوع �صغط الدم

80 - 12089 - 139�صغط دم عادي

90 – 140104 - 159فرط �شغط �شعيف

105 - 119-فرط �شغط متو�شط

120 فاأكرث160 فما فوقفرط �شغط �شديد

إعداد 
أماني سمير العلي 

أخصائية التغذية - مستشفي جابر األحمد للقوات المسلحة

 نشمية عبدالرحمن علي
أخصائية التغذية - مستشفي جابر األحمد للقوات المسلحة

مرض ارتفاع ضغط الدم .. القاتل الصامت 

من اأعرا�س ارتفاع �صغط الدم :

ال�صعور بعدم ال�صتقرار والدوخة .

تلف الكلى .

اعتالل الب�صر

من اأ�صباب ارتفاع �صغط الدم :

ال�صمنة ،  التدخني ، ال�صكري ، اأمرا�س القلب ، ال�صرطان ، ت�صلب 

ال�صرايني .

علي مر�صى ارتفاع �صغط الدم اإتباع املالحظات التغذية التالية :

1 - تناول 30 جرام من الربوتينات يوميا مثال :

الإفطار  عند  البقول  3 مالعق من  اأو  اأو  قطعة جبنه  بي�صة   (

والع�صاء (

اأو ) 3 قطع من التكا اأو ال�صي�س طاووق اأو 2/1 �صدر دجاج م�صوي 

اأو 30 غرام من اللحم امل�صوي .

متو�صطة  م�صوية  �صمكة  اأو  الدجاج  اأو  اللحم  مرق  من  كوب  اأو 

احلجم عند الغذاء .

2 - تناول اخل�صار الطازجة اأو املثلجة وجتنب املعلبة  منها .            

3 مرات  اإيل  الربتقال مرتني  اأو  املوز  تناول حبة متو�صطة من   -  3

باليوم .

4 - اأ�صف امللفوف والفلفل الأخ�صر لوجبتك .

5 - تناول الأغذية الغنية بالألياف والنخالة مثل التو�صت الأ�صمر 

وحبوب الإفطار ال�صوفان

6 - جتنب و�صع اململحة بجانبك عند تناول وجبتك .

7 - قلل من اإ�صافة امللح يف الطعام .

8 - اجعل املاء م�صروبك املف�صل  ولتهمل �صرب من 6 اإيل 8 اأكواب 

يف اليوم .

9 - لتتعدي �صرب 2 كوب من القهوة يف اليوم .

10 - جتنب م�صروبات الطاقة .

11 - مار�س الريا�صة باعتدال ول جتهد نف�صك .

12 - والهم جتنب النفعال وخ�ص�س لنف�صك وقت من ال�صرتخاء 

يوميا .


