تش ی

فشار خون چیست ؟
فشار خون نیرویی است که خون؛ به دیوار سررخر

هرا وارد

می کند این فشار ،خون را از قلب به همره انردا هرا بردن
می رساند.
فشار خون باال چیست ؟
زمانی به فشارخون باال گفته می شود که خون ،فشار بیش از
حد طبیعی به دیواره سرخر

ها وارد کند بطوریکه که بتواند

به اعضاء بدن آسیب برساند.
فشارخون در دو عدد جداگانه نمایش داده می شود فشارخون
زمان انقباض قلب ( عدد باالیی ) و فشارخون زمان اسرتراحت
قلب ( عدد پائینی ) .مقادیر طبیعی عدد باالیی کمترر از  120و
عدد پائینی کمتر از  80می باشد .اگر عدد باالیی برابر یا بریش
از  140و عدد پائینی برابر یا بیش از 90باشد به معنا این است
که فشارخون باال می باشد .اگر عدد براالیی برین  120و  139و
عدد پرائینی برین  80و  89باشرد مرحلره معرتعد ابرت بره

نمی باشد اما عوامل زیر زمینه ساز باال رفتن

فشارخون می باشند:

فشارخون باال عبارتند از:



باال بودن چربی خون



سکته قلبی



ارث



سکته مغز



سن



نارسایی کلیه



دیابت



نارسایی قلبی



استعمال دخانیات



آسیب به چشم



چاقی



نداشتن تحرک کافی



درمان فشار خون

بیمار مزمن کلیه



فشارخون باال ریشه کن نمی شود اما به خوبی با دارو درمانی و

اضافه وزن



تغییر در شیوه زندگی قابل کنترل است .مر

مصرف بیش از حد نمک و غرااها آمراده

قلبی و مغز ناشی از فشارخون باال؛ بدنبال مصرف داروها

مثل سوسیس و کالباس


ضد فشارخون به شدت کاهش می یابد .باید توجه داشته

مصرف قرص ها ضدباردار



باشیم که درمان دارویی فقط فشارخون باال را کنترل می کند

مصرف مشروبات الکلی



ولی آن را درمان نمی کند .همچنین تغییر در شیوه زندگی

مصرف برخی از داروها

مثل رژیم غاایی کم نمک ،کم کالر و کم چرب نیز در کنترل
فشارخون تاثیر زیاد

فشارخون باال می باشد.
نکته :بعضی افراد رقم صفر را حذف می کنند بطور مثال 120
را  12می خوانند.
تشخیص فشارخون باال
اگر پزشک به فشارخون باال مشکوک شد؛ باید در حداقل  2تا
 3مراجعه بعد فشارخون را اندازه گیر کنرد ترا تشر ی
فشارخون باال قطعی شود.
عوامل زمینه ساز بروز فشارخون باال
در  95درصد موارد علت باال رفتن فشارخون قابل

باعث ایجاد آسیب دائمی به آنها می گردد .بطور کلی عروارض

به علت سکته

دارد .متناسب نگه داشتن وزن و

عالئم فشارخون باال

افزایش تحرک نیز به کنترل شدن فشارخون کمک می کند.

فشارخون باال اغلب بدون ع مت می باشد اما در

برا بیشتر بیماران؛ هدف از درمان این است که عدد باالیی

صورتی که فشارخون خیلی باال برود ممکن است

فشار خون به کمتر از  140و عدد پائینی به کمتر از 90برسد.

دید ،تهوع ،وزوز گوش،

در صورت ابت به دیابت یا نارسایی کلیه باید طبق نظر پزشک

فرد دچار سرگیجه ،تار

احعاس خعتگی ،خونریز از بینی و گیجی شود.

فشار خون کمتراز این مقدار در نظر گرفته شود .افراد که
در مرحله معتعد به ابت هعتند باید سالی یک بار فشارخون

عوارض فشارخون باال

خود را چک کنند ع وه بر این رژیم غاایی و شیوه زندگی

فشارخون باال باعث وارد شدن فشار غیرطبیعی بره

ویژه افراد مبت به فشارخون باال را رعایت کنند.

دیواره ر

ها اندا ها حیاتی شرده و در نهایرت

آماده)  ( fast foodو اسنک ها مثل

اندازه گیری فشارخون در خانه

غااها

اندازه گرفتن فشارخون در خانه به شما و دکتر نشان می دهد

چیپس و پفک حاو مقدار زیاد نمک هعتند.

که آیا فشارخون کنترل شده است یا نه؟ جهت انردازه گیرر

 وزن خود را متناسب نگه دارید .در صورتیکه

فشارخون در خانه می توانید از دستگاه ها دیجیترالی و یرا

اضافه وزن دارید زیر نظر یک مشاور تغایه وزن

جیوه ا استفاده کنید .به هنگا اندازه گیر فشرارخون بره

خود را به حد متناسب برسانید.

توصیه ها زیر عمل کنید:

 هرگز دارو

ضد فشار خون را سرخود کم یا



دستورالعمل شرکت سازنده دستگاه را مطالعه کنید.

قطع نکنید حتی اگر فشارخون شما به حد



از  30دقیقه قبل نباید چا یا قهوه نوشیده یا سیگار

طبیعی رسیده باشد .این کار بعیار خطرناک

کشیده شود.

می باشد.



قبل از اندازه گیر مثانه خود را خالی کنید.



 3تا  5دقیقه قبل از اندازه گیر استراحت کنید.



حین گرفتن فشار؛ صحبت یا خنده نکنید.



در محل راحتری بنشرینید و از انرداختن پاهرا رو
یکدیگر بپرهیزید.




بازو را در سطح قلب نگه دارید برا این کرار برازو را

روش ها مقابله با استرس را بیاموزید.
 اگر اضافه وزن دارید باید کره ،خامه و روغن را
از رژیم غاائی خود حاف کنید.

دقت کنید کیعه ا که دور برازو بعرته مری شرود
متناسب با اندازه بازو باشد ( اندازه مناسرب آن را از

می دهند.

توصیه های مهم:
 کنترل به موقع فشارخون باال می تواند از بروز سکته
قلبی ،سکته مغز و نارسایی کلیو جلوگیر کند.
 رژیم غاایی کم نمک را رعایت نمایید .دقت داشته باشید
غااهایی مثل سوسیس و کالباس ،غااها کنعرو شده،

( پرفشاری خون )

 از استعمال دخانیات بپرهیزید .به این دلیل کره
مثل حم ت قلبی و سکته ها مغز را افزایش

بین هر بار اندازه گیر  2تا  3دقیقه منتظر بمانید.

فشارخون باال

 از نوشیدن مشروبات الکلی بپرهیزید.

رو دسته مبل یا رو یک میز بگاارید.

باال آرنج ببندید.


 استرس می تواند فشارخون را باال ببرد بنابراین

سیگار وفشار خون باال خطر ابت

پزشک خود بپرسید ) و آن را حدود  2سرانتی مترر

مركزآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

به عوارضری
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