فشار خون چیست ؟

تؾخیـ ًوی تاؽذ اها ػَاهل سیز سهیٌِ عاس تاال رفتي

تاػج ایجاد آعیة دائوی تِ آًْا هی گزدد .تطَر کلی ػَارك

فؾار خَى ًیزٍیی اعت کِ خَى؛ تِ دیَار عزخزگ ّا ٍارد

فؾارخَى هی تاؽٌذ:

فؾارخَى تاال ػثارتٌذ اس:

هی کٌذ ایي فؾار ،خَى را اس قلة تِ ّوِ اًذام ّای تذى
هی رعاًذ.
فشار خون باال چیست ؟
سهاًی تِ فؾارخَى تاال گفتِ هی ؽَد کِ خَى ،فؾاری تیؼ اس
حذ طثیؼی تِ دیَارُ عزخزگ ّا ٍارد کٌذ تطَریکِ کِ تتَاًذ
تِ اػضاء تذى آعیة تزعاًذ.
فؾارخَى در دٍ ػذد جذاگاًِ ًوایؼ دادُ هی ؽَد فؾارخَى
سهاى اًقثاك قلة ( ػذد تاالیی ) ٍ فؾارخَى سهاى اعتزاحت
قلة ( ػذد پائیٌی ) .هقادیز طثیؼی ػذد تاالیی کوتز اس ٍ 120
ػذد پائیٌی کوتز اس  80هی تاؽذ .اگز ػذد تاالیی تزاتز یا تیؼ
اس  ٍ 140ػذد پائیٌی تزاتز یا تیؼ اس  90تاؽذ تِ هؼٌای ایي اعت
کِ فؾارخَى تاال هی تاؽذ .اگز ػذد تاالیی تیي
ػذد پائیٌی تیي

ٍ 139 ٍ 120

 89 ٍ 80تاؽذ هزحلِ هغتؼذ اتتال تِ



تاال تَدى چزتی خَى



عکتِ قلثی



ارث



عکتِ هغشی



عي



ًارعایی کلیِ



دیاتت



ًارعایی قلثی



اعتؼوال دخاًیات



آعیة تِ چؾن



چاقی



ًذاؽتي تحزک کافی



درمان فشار خون

تیواری هشهي کلیِ



فؾارخَى تاال ریؾِ کي ًوی ؽَد اها تِ خَتی تا دارٍ درهاًی ٍ

اضافِ ٍسى



تغییز در ؽیَُ سًذگی قاتل کٌتزل اعت .هزگ تِ ػلت عکتِ

هقزف تیؼ اس حذ ًوک ٍ غذاّای آهادُ

قلثی ٍ هغشی ًاؽی اس فؾارخَى تاال؛ تذًثال هقزف دارٍّای

هخل عَعیظ ٍ کالثاط


ضذ فؾارخَى تِ ؽذت کاّؼ هی یاتذ .تایذ تَجِ داؽتِ

هقزف قزؿ ّای ضذتارداری



تاؽین کِ درهاى دارٍیی فقط فؾارخَى تاال را کٌتزل هی کٌذ

هقزف هؾزٍتات الکلی



ٍلی آى را درهاى ًوی کٌذّ .وچٌیي تغییز در ؽیَُ سًذگی

هقزف تزخی اس دارٍّا

هخل رصین غذایی کن ًوک ،کن کالزی ٍ کن چزب ًیش در کٌتزل
فؾارخَى تاحیز سیادی دارد .هتٌاعة ًگِ داؽتي ٍسى ٍ

فؾارخَى تاال هی تاؽذ.
نکته :بعضی افزاد رقم صفز را حذف می کنند بطور مثال 120
را  12می خوانند.
تشخیص فشارخون باال
اگز پشؽک تِ فؾارخَى تاال هؾکَک ؽذ؛ تایذ در حذاقل  2تا
 3هزاجؼِ تؼذی فؾارخَى را اًذاسُ گیزی کٌذ تا تؾخیـ
فؾارخَى تاال قطؼی ؽَد.
عوامل زمینه ساز بروز فشارخون باال
در  95درفذ هَارد ػلت تاال رفتي فؾارخَى قاتل

عالئم فشارخون باال

افشایؼ تحزک ًیش تِ کٌتزل ؽذى فؾارخَى کوک هی کٌذ.

فؾارخَى تاال اغلة تذٍى ػالهت هی تاؽذ اها در

تزای تیؾتز تیواراى؛ ّذف اس درهاى ایي اعت کِ ػذد تاالیی

فَرتی کِ فؾارخَى خیلی تاال تزٍد هوکي اعت

فؾار خَى تِ کوتز اس  ٍ 140ػذد پائیٌی تِ کوتز اس  90تزعذ.

فزد دچار عزگیجِ ،تاری دیذ ،تَْعٍ ،سٍس گَػ،

در فَرت اتتال تِ دیاتت یا ًارعایی کلیِ تایذ طثق ًظز پشؽک

احغاط خغتگی ،خًَزیشی اس تیٌی ٍ گیجی ؽَد.

فؾار خَى کوتزاس ایي هقذار در ًظز گزفتِ ؽَد .افزادی کِ
در هزحلِ هغتؼذ تِ اتتال ّغتٌذ تایذ عالی یک تار فؾارخَى

عوارض فشارخون باال

خَد را چک کٌٌذ ػالٍُ تز ایي رصین غذایی ٍ ؽیَُ سًذگی

فؾارخَى تاال تاػج ٍارد ؽذى فؾار غیزطثیؼی تِ

ٍیضُ افزاد هثتال تِ فؾارخَى تاال را رػایت کٌٌذ.

دیَارُ رگ ّای اًذام ّای حیاتی ؽذُ ٍ در ًْایت

انذازه گیری فشارخون در خانه

غذاّای آهادُ )  ٍ ( fast foodاعٌک ّا هخل

اًذاسُ گزفتي فؾارخَى در خاًِ تِ ؽوا ٍ دکتز ًؾاى هی دّذ

چیپظ ٍ پفک حاٍی هقذار سیادی ًوک ّغتٌذ.

کِ آیا فؾارخَى کٌتزل ؽذُ اعت یا ًِ؟ جْت اًذاسُ گیزی

ٍ سى خَد را هتٌاعة ًگِ داریذ  .در فَرتیکِ

فؾارخَى در خاًِ هی تَاًیذ اس دعتگاُ ّای دیجیتالی ٍ یا

اضافِ ٍسى داریذ سیز ًظز یک هؾاٍر تغذیِ ٍسى

جیَُ ای اعتفادُ کٌیذ .تِ ٌّگام اًذاسُ گیزی فؾارخَى تِ

خَد را تِ حذ هتٌاعة تزعاًیذ.

تَفیِ ّای سیز ػول کٌیذ:

ّ زگش دارٍی ضذ فؾار خَى را عزخَد کن یا



دعتَرالؼول ؽزکت عاسًذُ دعتگاُ را هطالؼِ کٌیذ.

قطغ ًکٌیذ حتی اگز



اس  30دقیقِ قثل ًثایذ چای یا قَُْ ًَؽیذُ یا عیگار

طثیؼی رعیذُ تاؽذ .ایي کار تغیار خطزًاک

کؾیذُ ؽَد.

هی تاؽذ.



قثل اس اًذاسُ گیزی هخاًِ خَد را خالی کٌیذ.



 3تا  5دقیقِ قثل اس اًذاسُ گیزی اعتزاحت کٌیذ.



حیي گزفتي فؾار؛ فحثت یا خٌذُ ًکٌیذ.



در هحل راحتی تٌؾیٌیذ ٍ اس اًذاختي پاّا رٍی
یکذیگز تپزّیشیذ.




تاسٍ را در عطح قلة ًگِ داریذ تزای ایي کار تاسٍ را

فؾارخَى ؽوا تِ حذ

 اعتزط هی تَاًذ فؾارخَى را تاال تثزد تٌاتزایي
رٍػ ّای هقاتلِ تا اعتزط را تیاهَسیذ.

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

فشارخون باال
( پرفشاری خون )

 اگز اضافِ ٍسى داریذ تایذ کزُ ،خاهِ ٍ رٍغي را
اس رصین غذائی خَد حذف کٌیذ.
 اس ًَؽیذى هؾزٍتات الکلی تپزّیشیذ.
 اس اعتؼوال دخاًیات تپزّیشیذ .تِ ایي دلیل کِ

رٍی دعتِ هثل یا رٍی یک هیش تگذاریذ.

عیگار ٍفؾار خَى تاال خطز اتتالی تِ ػَارضی

دقت کٌیذ کیغِ ای کِ دٍر تاسٍ تغتِ هی ؽَد

هخل حوالت قلثی ٍ عکتِ ّای هغشی را افشایؼ

هتٌاعة تا اًذاسُ تاسٍ تاؽذ ( اًذاسُ هٌاعة آى را اس

هی دٌّذ.

پشؽک خَد تپزعیذ ) ٍ آى را حذٍد  2عاًتی هتز

PT-HO-162

تاالی آرًج تثٌذیذ.


تیي ّز تار اًذاسُ گیزی  2تا  3دقیقِ هٌتظز تواًیذ.

توصیه های مهم:
 کٌتزل تِ هَقغ فؾارخَى تاال هی تَاًذ اس تزٍس عکتِ
قلثی ،عکتِ هغشی ٍ ًارعایی کلیَی جلَگیزی کٌذ.
 رصین غذایی کن ًوک را رػایت ًواییذ .دقت داؽتِ تاؽیذ
غذاّایی هخل عَعیظ ٍ کالثاط ،غذاّای کٌغزٍ ؽذُ،

هٌاتغ :
1-High blood pressure. Available from:
http://www.mdconsult.com/das/patient/body/237
433554-4/1132368071/10041/9416.html. Accessed
March 2011.
2- Blood Pressure Monitoring at Home.
Available from:
http://www.mdconsult.com/das/patient/body/237
433554-3/1132364036/10062/15595.html
Accessed March 2011
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