
СпосібСпосіб життяжиття
іі раціональнераціональне харчуванняхарчування ––

першоосновапершооснова профілактикипрофілактики іі
немедикаментозногонемедикаментозного лікуваннялікування

артеріальноїартеріальної гіпертензіїгіпертензії

ДоповідачДоповідач
кк..медмед..нн., ., доцентдоцент
ФундюрФундюр НН..ММ..



СкладовіСкладові здоровогоздорового
способуспособу життяжиття::

раціональнийраціональний режимрежим праціпраці тата
різноманітнірізноманітні формиформи іі способиспособи
відпочинкувідпочинку;;
оптимальніоптимальні ((абоабо вв межахмежах
допустимихдопустимих) ) санітарносанітарно--гігієнічнігігієнічні
умовиумови нана робочомуробочому місцімісці;;
належненалежне матеріальнематеріальне забезпеченнязабезпечення
тата побутовіпобутові умовиумови проживанняпроживання; ; 
раціональнераціональне харчуванняхарчування;;
позитивнийпозитивний психологічнийпсихологічний
мікрокліматмікроклімат уу трудовомутрудовому колективіколективі, , 
сімсім’’її ,,тощотощо; ; 
активнийактивний спосібспосіб життяжиття, , 
профілактикапрофілактика гіподинаміїгіподинамії, , 
загартуваннязагартування;;
дотриманнядотримання особистоїособистої гігієнигігієни;;
відсутністьвідсутність шкідливихшкідливих звичокзвичок



РаціональнеРаціональне
харчуванняхарчування
((rationalisrationalis ((латлат.) .) --
розумнийрозумний) ) -- своєчаснесвоєчасне
забезпеченнязабезпечення
організмуорганізму
доброякісноюдоброякісною їжеюїжею, , 
якаяка міститьмістить
оптимальнуоптимальну кількістькількість
харчовиххарчових речовинречовин вв
оптимальномуоптимальному
співвідношенніспіввідношенні, , 
необхіднихнеобхідних длядля йогойого
нормальногонормального розвиткурозвитку
тата функціонуванняфункціонування



ПринципиПринципи раціональногораціонального
харчуванняхарчування



1. 1. КількіснаКількісна повноцінністьповноцінність -- відповідністьвідповідність
енергетичноїенергетичної цінностіцінності харчовогохарчового раціонураціону
енергетичнименергетичним витратамвитратам організмуорганізму людинилюдини



2. 2. ЯкіснаЯкісна повноцінністьповноцінність ––
збалансованістьзбалансованість харчовогохарчового раціонураціону
заза вмістомвмістом білківбілків, , жирівжирів, , вуглеводіввуглеводів, , 
вітамініввітамінів, , мінеральнихмінеральних речовинречовин, , 
продуктівпродуктів тваринноготваринного тата рослинногорослинного
походженняпоходження залежнозалежно відвід вікувіку, , статістаті
тата трудовоїтрудової діяльностідіяльності..

ОптимальнимОптимальним співвідношеннямспіввідношенням
міжміж білкамибілками, , жирамижирами тата
вуглеводамивуглеводами вважаютьвважають
1:0,9:4,7 (1:0,9:4,7 (заза СмоляромСмоляром ВВ..ІІ.)..).



КритеріїКритерії ззбалансованбалансованостіості
харчовогохарчового раціонураціону..
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3. 3. РаціональнийРаціональний режимрежим харчуванняхарчування::

кількістькількість прийомівприйомів їжіїжі (3(3--4) 4) тата інтервалиінтервали
міжміж ниминими ((вв середньомусередньому 4 4 годинигодини););

розподілрозподіл їжіїжі нана окреміокремі прийомиприйоми ((ІІ
сніданоксніданок –– 25% 25% відвід добовоїдобової енергетичноїенергетичної
цінностіцінності раціонураціону, , ІІІІ сніданоксніданок –– 1010--15%, 15%, 
обідобід –– 4040--45%, 45%, вечерявечеря –– 1515--20%);20%);

послідовністьпослідовність прийомуприйому стравстрав..



5. 5. ДотриманняДотримання
санітарнихсанітарних правилправил
контролюконтролю
-- цеце профілактикапрофілактика
харчовиххарчових отруєньотруєнь

4. 4. МаксимальнеМаксимальне використаннявикористання
поживнихпоживних речовинречовин –– раціональнараціональна
кулінарнакулінарна обробкаобробка, , виглядвигляд, , смаксмак. . 



ГіпонатрієваГіпонатрієва дієтадієта №№10 10 
длядля хвориххворих нана артеріальнуартеріальну гіпертензіюгіпертензію



НормалізаціяНормалізація калорійностікалорійності раціонівраціонів
(2200(2200--2700 2700 ккалккал) ) тата обмеженняобмеження
вживаннявживання рідинирідини;;

2. 2. ЗначнеЗначне обмеженняобмеження солісолі ((додо 33--5 5 гг) ) --
вв організморганізм хворогохворого потрапляєпотрапляє тількитільки
сільсіль, , щощо природньоприродньо міститьсяміститься вв
харчовиххарчових продуктахпродуктах); ); 



3. 3. обмеженняобмеження вживаннявживання твариннихтваринних
жирівжирів, , щощо містятьмістять холестеринхолестерин тата
насиченінасичені жирніжирні кислотикислоти

4. 4. збагаченнязбагачення раціонураціону вітамінамивітамінами СС, , РР, , 
РРРР, , групигрупи ВВ, , ліпотропнимиліпотропними
речовинамиречовинами;;

5. 5. збагаченнязбагачення раціонураціону солямисолями магніюмагнію
тата каліюкалію, , якіякі заза умовиумови обмеженняобмеження солісолі
швидкошвидко виводятьсявиводяться зз організмуорганізму;;



ГіпонатрієвуГіпонатрієву дієтудієту чергуватичергувати зз калієвоюкалієвою
тата магнієвоюмагнієвою, , овочевоовочево--фруктовоюфруктовою,  ,  
молочномолочно--творожноютворожною, , рисоворисово--компотноюкомпотною
дієтамидієтами тата розвантажувальнимирозвантажувальними днямиднями



КалієваКалієва дієтадієта ввключаєключає: : курагукурагу, , 
родзинкиродзинки, , горіхигоріхи, , картоплюкартоплю, , 
капустукапусту, , шипшинушипшину, , апельсиниапельсини, , 
мандаринимандарини, , піснепісне мм’’ясоясо, , пшонопшоно, , 
ячневуячневу тата вівсянувівсяну крупикрупи, , аґрусаґрус, , 
чорнучорну смородинусмородину..

ВиключаютьВиключають екстрактивніекстрактивні
речовиниречовини, , сільсіль..

ОбмежуютьОбмежують кількістькількість рідинирідини



МетаМета калієвоїкалієвої дієтидієти –– забезпеченнязабезпечення
вираженоговираженого діуретичногодіуретичного ефектуефекту..

ТривалістьТривалість -- 33--5 5 днівднів..



МагнієваМагнієва дієтадієта –– соясоя, , білабіла квасоляквасоля, , 
шипшинашипшина, , пшонопшоно тата гречанагречана крупакрупа,  ,  
моркваморква, , горіхигоріхи, , пшеничніпшеничні висівкивисівки, , 
мигдальмигдаль..

ДієтаДієта сприяєсприяє нормалізаціїнормалізації тонусутонусу судинсудин, , 
рівнярівня холестеринухолестерину вв кровікрові, , покращуєпокращує
діурездіурез. . 

ПризначаютьПризначають нана 33--5 5 днівднів ізіз--заза
неповноцінностінеповноцінності хімічногохімічного складускладу..



СирноСирно--молочнамолочна дієтадієта забезпечуєзабезпечує
вираженийвиражений діуретичнийдіуретичний ефектефект..

ДієтаДієта включаєвключає 400 400 гг мм’’якогоякого сирусиру тата 2 2 
склянкисклянки теплоготеплого молокамолока, , якіякі
приймаютьприймають невеликиминевеликими порціямипорціями 55--6 6 
разівразів нана деньдень..

КалорійністьКалорійність складаєскладає 1530 1530 ккалккал..



ВегетаріанськіВегетаріанські раціонираціони::
РисовоРисово--компотнакомпотна дієтадієта;;
КартоплянаКартопляна дієтадієта;;
КалієваКалієва дієтадієта (1(1--ийий тата 22--ийий раціонираціони););
ФруктовіФруктові тата овочевіовочеві розвантажувальнірозвантажувальні
днідні;;
ВживанняВживання овочівовочів, , фруктівфруктів тата ягідягід уу
сиромусирому виглядівигляді ((сироїдіннясироїдіння).).



ВегетаріанськіВегетаріанські дієтидієти єє джереломджерелом::

ВітамінівВітамінів СС. . РР;;
МінеральнихМінеральних солейсолей;;
ОрганічнихОрганічних кислоткислот;;
ФітонцидівФітонцидів;;
КлітковиниКлітковини..



ВегетаріанськіВегетаріанські дієтидієти
ВиключаютьВиключають поступленняпоступлення вв організморганізм зз
їжеюїжею пуринівпуринів;;
РозвантажуютьРозвантажують білковийбілковий обмінобмін;;
ЗначноЗначно обмежуютьобмежують поступленняпоступлення вв
організморганізм натріюнатрію;;
ЗабезпечуютьЗабезпечують стимуляціюстимуляцію
перистальтикиперистальтики кишківникакишківника..



СироїдінняСироїдіння



ДякуємоДякуємо заза увагуувагу!!


