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 :مقدمه  

مبتت  بته فشتارخون ا      يرانيا ونيليم 5/6حدود 

درصتد ا    66 گريرت دبه عبا. خبرند يخود ب يماريب

 .خود خبتر ندارنتد   يخود به پرفشار يافراد ا  ابت 

ابت  به فشار خون مي تواند منجر به برو  بيماري هاي 

 .عروق قلب، مغز، چشم و ساير اندام ها شود

 :فشارخون تعريف

 در کهی رگهائ وارهید بر خون است که ییفشار خون نیرو

-یم انیب عدد دو تصور به و کندی م دارد وارد انیجر آن

تر  بزرگ اول، عدد عدد. مهم هستند عدد دو هر. شود

 قلب که است یو وقت( شود یم دهینام کیستولیس فشار)

 عدد.راند ها می رگ درون به را خون انقباض خود، با شما

 خون فشار قتیدارد و در حق نام کیاستولید دوم، فشار

 داخل بهخون  رشیپذ زمان ای) انقباض قلب دو نیب شما

  .است قلب
 :ع يم پرفشاري خون

 ای ینیب از زيیخونر جه،یسرگ سردرد،ممکن است با 

 .طپش قلب خود را نشان دهد

 درچه بندي فشار خون
فشار 

 سیستولی

فشار 

 دیاستولی

 01کمتر از  021کمتر از  فشار خون طبیعی

مرحله پیش پر فشاري  

 خون
 01تا  01 021-031

 11-11 051-041 1پرفشاري خون مرحله 

 یا باالتر 011  2پرفشاري خون مرحله 

 

 عوامل خطر براي پر فشاري خون كدامند؟ 

 .استفشاري خون بیشتر  هرچه  سن باالتر رود  خطر پر :سن

 .پر فشاري خون در خانمها بعد از یائسگی بیشتر است

در سیاهپوستان بیشتر است و زمان شروع آن هم  زود   :نژاد

 .سفید پوستان است تر از

احتمال بروز آن براي فرزندان والمدینی همه    :سابقه خانوادگي

 .پر فشاري خون دارند بیشتر است

بمراي تذییمه و    .هرچه وزن بیشمتر باشمد   :چاقي يا و ن باال

اهسیژن رسانی  اندام ها خون بیشتري باید پمپ شود و هرچه 

تر ممی  حج  خون بیشتر شود، فشار وارد بر دیواره عروق بیش

 .شود

فردي هه فعالیت فیریکی ندارد اصموال    :عدم فعاليت فيزيکي

هرچمه  . نسبت به فرد فعال تعداد ضربان قلمب بماالتري دارد  

تعداد ضربان بیشتر باشد قلب باید در هر انقباض سمتت تمر   

بمی تررهمی   . هار هند و نیروي وارد بر شریان ها بیشتر اسمت 

 .می شوده  خود موجب چاقی و پر وزنی 

و به طمور  )سیگار نه تنها فشار خون را سریع  :تنباكو/سيگار 

باال می برد، بلکه مواد شیمیائی آن الیه داخلمی دیمواره   ( موقت

این همار موجمب   . عروق شریانی را به شدت آسیب می رساند

 .تنگتر شدن شریان ها شده و فشار خون را باال می برد

گهداشمتن  خوردن غیا هاي پر نمک موجب ن :غداهاي پرنمک

مایعات در بدن می شود و با افزایش حج  خون فشمار خمون   

 .باال می رود

پتاسی  موجب ایجاد تعادل  :كمبود پتاسيم در غذاهاي رو انه

اگر در غیاي روزانه . میزان سدی  در سلول هاي بدن می شود

پتاسی  هافی نباشد و یا بدن ذخیره پتاسمیمی نداشمته باشمد،    

 .می هندسدی  در خون تجمع پیدا 

 
  

  



 
 
 
 
  

بما   Dهمبود ویتمامین   :غذيهدر ت Dكمبود شديد ويتامين 

تاثیري هه روي آنزی  هاي مترشح از هلیه دارد ممی توانمد   

 .روي فشار  تاثیر بگیارد

مصرف الکل موجب باال رفتن فشمار خمون    :مصرف الکل 

 .می شود

استرس هاي شدید موجب باال رفتن فشار خون  :استرس

می شوند اگرچه این افزایش فشار خون گیرا اسمت امما   

بعضی با خوردن بیشتر . بسیار فاجعه آمیز باشد می تواند

،استعمال  سیگار یا مصمرف الکمل سمعی ممی هننمد بمر       

استرس غلبه هنند هه این هارها فشار را بیشتر افمزایش  

 .داده و اوضاع را وخی  تر می هنند

بیماري هلیه، دیابت و هلسترول باال  :برخي شرايط مزمن

گاهی ه  . خطر پر فشاري خون را افزایش می دهند

.بارداري در خان  ها با پر فشاري خون همراه است

 

 :توصيه هاي درماني 
داروها را بخاطر عوارض احتمالي و يا  اين كته  --1

و مرتمب طبمد دسمتور     قرص ها  تمام شده قطع نکنيد

هر زمانی سوالی داشتید از پزشک و . پزشک ادامه دهید

 .یا پرستار یک مرهز درمانی می توانید بپرسید

تنها  .به طور دوره اي به پزشک خود مراجعه كنيد-2

خوردن قرص نیست هه  فشار شما را تنظمی  ممی هنمد    

رعايت رژيم غتذایي،كاه  و ن و فعاليتت   بلکه 

به پزشک مراجعه هنید . به همان اندازه مه  است منظم

 .و در باره این موارد ه  مشاوره هنید

  تغيير سبک  ندگي -1

تذییر سمبک زنمدگی،  شمکیبا      براي مشاهده آثار مثبت

 . باشید

 

به هار و مشذله زیمادي نمه    .استرس را مديريت كنيد-4

ارتباط اجتمماعی و  . را از خود دور هنید منفیافکار . بگوئید

خانوادگی خود را تقویت هنید، صبور و به لطف بی انتهماي  

  .خداوند  امیدوار باشید

 .و ن خود را كاه  دهيد -5

هیلمو وزن هم     5/2ضافه وزن دارید حتی اگر حمدود  اگر ا

 .هنید، فشار خون شما را پائین می آورد

 .نمک را  در غذاي خود كم كنيد -6
نمکدان را از سمفره  . از خوردن غیاهاي هنسروي بپرهیزید

همتر ( Fast food)از غیاهائی آماده . غیائی حیف هنید

ان افمزوده  از خوردن لیته ترشی هه نمک بد. استفاده هنید

سعی هنید در طبخ روزانه نممک را هم    . شده اجتناب هنید

 .هنید

غذاهاي حاوي پتاسيم در رژيتم غتذايي رو انته     -6

 .مصرف نماييد
موز، آواهادو، اسفناج، ماهی سالمون، قارچ، بروهلی، چذندر، 

گرمک، گوجه فرنگمی، مارچوبمه، سمیب زمینمی شمیرین،      

 ماست

 

      
 .فعاليت فيزيکي خود را افزاي  دهيد -7

فعالیت فیزیکی منظ  می تواند فشار خون شما را پائین 

انجام حمداقل  . ترل در آوردبیاورد و وزن شما را ترت هن

دقیقه فعالیت فیزیکی بما شمدت متوسما را جمز       03

 .برنامه روزانه خود قرار دهید

  .سيگار را كنار بگذاريد -8

وقتي به پزشک مراجعه مي كنيد متوارد  يتر را    -9

 .مدنظر قرار دهيد

هر سوالی را هه در ذهن داریمد و ممی خواهیمد    از قبل -

 .بپرسید یاداشت هنید

    هر عالمتی هه برایتان غیر طبیعی بود یادداشمت هنیمد   -

اطالعانی مانند سابقه فامیلی از فشار خون باال، چربی --

. خون باال، سکته مذزي یا دیابت براي پزشک مه  است

 .براي پاسخ این سوال ه  از قبل آماده باشید

لیست دارو هاي خود را، چه داروهاي قلبی و یا غیر --

 اشته باشیدقلبی همراه د

اگر سردرد، سرگیجه، تپش قلب، تنگی  :هشدار-03

نفس یا عالمت دیگمري داشمتید سمریعتر بمه پزشمک      

در مواردي هه فشارخون بسیار باال باشمد  .مراجعه هنید 

و یما دیاسمتولیک   075یعنی فشارسیستولیک باالتر از 

این مورد اورژانس فشمارخون اسمت و بایمد     55باالي 

اجعه هرد و احتمال بسمتري شمدن   فورآ به بیمارستان مر

 .نیزهست

 

 


