 ۱۰راه ﺑﺮای درﻣﺎن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
 10راه ﺑﺮای درﻣﺎن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن  :ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋﻢ اﺻﻠﯽ ﺣﯿﺎت آدﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺻﻔﺮ ﺷﺪن آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی از ﮐﺎر
اﻓﺘﺎدن ﻗﻠﺐ و ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ،ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺸﺎر
ﺧﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن اﻧﺴﺎن ﯾﮏ ﻣﺤﺪود ﻣﺸﺨﺺ دارد و اﮔﺮ ﻓﺸﺎر از ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﺎ
ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد ،ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﺮوز ﮐﺮده و اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺣﺎد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮگ
را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد .ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر را
در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی زﻣﯿﻨﻪ ای و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﮔﻮار ﺷﻮﻧﺪ .از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد • :ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی
زﻣﯿﻨﻪ ای ﻣﺜﻞ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻗﻠﺒﯽ • اﺳﺘﺮس و ﺗﻨﺶ ﻋﺼﺒﯽ • ﺳﻦ ﺑﺎﻻ • اﺿﺎﻓﻪ وزن • ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت و اﻟﮑﻞ • رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ
ﻧﺎدرﺳﺖ • ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺜﻞ ﻗﺮصﻫﺎی ﺿﺪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ • ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻣﺜﻞ ﺑﺎرداری • ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ • و ﻏﯿﺮه ﻓﺸﺎر
ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻓﺸﺎر ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻓﺸﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﻦ
 120ﺗﺎ  80اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﺣﺪ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻی ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻی ﺧﻮن
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ و ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻓﺮاد ﺑﻪﺻﻮرت دوره
ای و ﻣﺮﺗﺐ ﻓﺸﺎر ﺧﻮد را ﭼﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن آن داروﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺳﺎده ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد .ﻣﺎ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ  10راه ﺑﺮای
درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

درﻣﺎن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن

ﮐﺎﻫﺶ وزن اوﻟﯿﻦ راه درﻣﺎن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ وزن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ و واﺿﺤﯽ دارد .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺑﯿﻤﺎران
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺪود ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ آنﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ وزن داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺑﺎﻻ ،ﺧﻮن
رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن را ﺳﺨﺖ ﮐﺮده و ﻗﻠﺐ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺪاوم
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺪن را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮدش ﺧﻮن در
ﺑﺪن ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪن ،ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻی ﺧﻮن را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮان وزن ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺎﻫﺶ داد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺣﻮزه ﮐﺎﻫﺶ
وزن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ را اﻧﺠﺎم داد .ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ وزن روشﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .در اوﻟﯿﻦ روش ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﻮد را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺣﺒﻮﺑﺎت،
ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﯿﺪ ،ﻏﻼت ﺳﺒﻮس دار ،ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗﺤﺮک ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ داده و روزاﻧﻪ  45دﻗﯿﻘﻪ اﻟﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺎده روی ﻣﻨﻈﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ در ﺑﺮوز و رﺷﺪ آن ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد .ﻏﺬاﻫﺎی ﭘﺮﭼﺮب ،ﺷﻮر و ﺗﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺳﻮﺧﺘﻪ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ و ﯾﺎ از ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ داﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﻏﻼت ،ﻣﯿﻮه ،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت
و ﻟﺒﻨﯿﺎت ﮐﻢ ﭼﺮب را ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ از آنﻫﺎ در وﻋﺪهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺸﺎر
ﺧﻮن ﻣﺴﺌﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ آن را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﺎﭼﯿﺰ
ﻧﻤﮏ ﻫﻢ دﭼﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﮐﻨﺎر ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻓﺮاوان وﺟﻮد دارد .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮز و
ﺳﺒﺰیﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای

ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای داروی ﻃﺒﯿﻌﯽ درﻣﺎن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی آن را درﻣﺎن ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری دارد ،ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻃﯽ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺧﺎص ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد ﻗﻮی ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﯿﺮی ﺑﺮﻧﺞ از دﺳﺖ
ﻣﯽ روﻧﺪ و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮاد در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ اﺑﺪاع روﺷﯽ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮاد ﻣﻘﻮی را ﺑﻪ داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻗﻠﺒﯽ ﺳﺎﻟﻢ از ﺑﺮوز آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ
دارد .ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ دارﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ از ﻏﻼت ﮐﺎﻣﻞ در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻏﻼت ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ رگﻫﺎی ﻋﺮوﻗﯽ و اﻧﺴﺪاد آنﻫﺎ دارد.
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ رگﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای از
اﻧﺴﺪاد رگﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺼﺒﯽ در آن ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﯽ
دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺼﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ
را ﮐﺎﺳﺘﻪ و ﺑﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ داﺷﺖ .ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺷﯿﻮه ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ دارد و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺪارد .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺎ
ﻗﻠﺐ ،اﻋﺼﺎب و ﺗﻨﯽ ﺳﺎﻟﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی :آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺮای ﻗﻠﺐ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

ﭼﮏ ﮐﺮدن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن

ﺑﺮای درﻣﺎن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،اﺳﺘﺮس ﺧﻮد را ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی روزاﻧﻪ ﻣﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ دارد .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در
اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺘﺮس زﯾﺎد اﺳﺖ .اﺳﺘﺮس ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن رخ ﻣﯽدﻫﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن دﭼﺎر ﺧﻼل ﺷﻮد ،ﻣﻐﺰ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻗﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﭙﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رگﻫﺎی
ﺧﻮﻧﯽ ﺗﻨﮓ ﺗﺮ ﺷﺪه و ﻓﺸﺎر ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﺪ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮارد ﺣﺎد ﺑﺎﻋﺚ
ﭘﺎرﮔﯽ رگﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ و ﺳﮑﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﻐﺰی ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺧﺎص ﻓﺸﺎر

ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد • :ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺎده روی ﮐﻨﯿﺪ • در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺑﺎز
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ • ﻧﻔﺲﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﯿﺪ • ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻓﮑﺮ ﺧﻮد را آزاد و رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ • ﻣﻮﺳﯿﻘﯽﻫﺎی دﻟﺨﻮاه ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ •
ﺳﺤﺮﺧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﺪ • ﭼﺎی ﺳﺒﺰ را در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﻗﻠﺐ ﺳﺎﻟﻢ

دﺧﺎﻧﯿﺎت و ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﮑﻞ و دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺑﺮ روی آن ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﮑﻞ ﻣﺎده ای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﯾﮏ اﻧﺮژی ﮐﺎذب ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮوز اﯾﻦ اﻧﺮژی ﮐﺎذب ،ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﺷﺪﯾﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه در اروﭘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ  16درﺻﺪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ دارﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺑﺪﻧﯽ
ﺳﺎﻟﻢ و ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط دارد .در
ﺻﺪر ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺳﯿﮕﺎر و ﻗﻠﯿﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺳﯿﮕﺎر و ﻗﻠﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ای ﺑﻪ اﻧﺴﺎن آراﻣﺶ دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ آراﻣﺶ ﮐﺎذب ﺑﻮده و در ﻧﻬﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻓﺮاوان ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر و ﻗﻠﯿﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻋﺎدت دارﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺧﻮد آنﻫﺎ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و اﺳﺘﺮس

ﺑﺮای درﻣﺎن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ را ﮐﻢ و ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﻣﺎده ای ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ذاﺗﯽ از
ﺧﻮردن آن ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﻗﻬﻮه ،ﭼﺎی ،ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ،ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ،
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی اﻧﺮژی زا از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن اﺳﺘﺮس در ﺑﺪن ﺑﻪ اﻓﺮاد آراﻣﺶ ﻣﯽدﻫﺪ
اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﮕﺎر در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ دارﻧﺪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ  ،از ﺧﻮردن اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف دوره ای اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺿﺮری ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻣﺼﺮف دراز ﻣﺪت و داﺋﻢ آن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺸﺎر ﺧﻮد رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،در
ﻣﺼﺮف ﻣﻮادی ﻣﺜﻞ ﻗﻬﻮه ،ﭼﺎی ،ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎ ،ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی اﻧﺮژی زا ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻗﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از
ﻣﺼﺮف زﯾﺎد و اداﻣﻪ دار آنﻫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺧﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐ ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻏﻔﻠﺖ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺮاد در ﺑﺪن ﺑﺮوز ﮐﺮده و رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﺗﻮﺻﯿﻪ دارﻧﺪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﻓﺸﺎر ﺧﻮد را ﭼﮏ ﮐﺮده و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﺮات

ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف را ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﺮای ﭼﮏ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺸﺎر ﮐﻮﭼﮏ و
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و در ﻣﻨﺰل ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﻓﺸﺎر ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﭼﮏ ﮐﺮدن ﻣﺮﺗﺐ ﻓﺸﺎر ﺧﻮد ﺧﻮد ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و اﺳﺘﺮسﻫﺎی را ﮐﻢ ﮐﺮده؛ و از ﺑﺮوز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻی
ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ و اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮد ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﮏ ﮐﺮدن ﻣﺮﺗﺐ و داﺋﻢ ﻓﺸﺎر ﺧﻮد ،از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻌﺪی اﺳﺘﺮس ﮐﻪ ﺑﺮ روی
ﻓﺸﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻓﺸﺎر آنﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺼﺮف دارو ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﺮس ﺑﯿﻤﺎری از آنﻫﺎ دور ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﺘﻌﺎدل

ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐ ورزش ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ورزش ﮐﺮدن ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی از ﺑﺮوز آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری آن
را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ رﯾﺸﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ در ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ورزش ﮐﺮدن ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و از ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺑﺪن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ،ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ و
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی زﻣﯿﻨﻪ ای در ﺑﺮوز آن ﻧﻘﺶ وﯾﮋه ای داﺷﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺎ ورزش ﮐﺮدن ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ را از ﺧﻮد دور
ﮐﺮد و ﺑﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ورزش ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺮوز اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﺗﻐﺬﯾﻪﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ و
ﻣﻮادی ﻣﻀﺮ ﺑﺪن را ﺑﺎ ﻋﺮق ﮐﺮدن دﻓﻊ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺑﺎ ورزش ﮐﺮدن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی زﻣﯿﻨﻪ ای
را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻮان ﺑﺎ ورزش ﮐﺮدن ﺿﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ  ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ را

ﻧﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد .ﻫﻤﻮاره زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در آنﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ داروﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دارای ﻋﻮارض ﺑﻮده و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را در ﺑﺪن اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ
و از ﻃﺮﻓﯽ ﻗﻄﻊ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺸﺎر را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻮدن ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد و از ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ و
آﺛﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک آن در اﻣﺎن ﺑﻮد.
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