
   
  فشار خونتان چقدر است.نمیتوانید بگویید که  

حتی اگر فشار خون شما تحت کنترل است به -٤

فکر قطع یا کم کردن داروي مصرفی خود نباشید. 

آگاه باشید که وضعیت فعلی شما ناشی از مصرف 

دارو بوده و قطع خودسرانه ان باعث بروز مشکل 

  میشود

همواره لیستی از داروهایتان و مقدار مصرف آنها -5

  داشته باشید.را همراه خود 

  
اگر هر گونه مشکلی پیدا کردید که حس میکنید -٦

با مصرف دارو در ارتباط است(عارضه جانبی)با 

  .پزشک خود در میان بگذارید

حتی اگر احساس سالمتی میکنید پیش از تمام -7

  کنید.شدن دارو ها نسبت به تهیه مجدد آنها اقدام 

ن و خانواده خود را از مبتال بودن به فشار خو-8

  .داروهاي مصرفی آگاه نمایید

به صورت دوره اي بینایی چشم خود را با رفتن -9

  به چشم پزشک ارزیابی کنید

 

رژیم غذایی میزان مصرف میوه و سبزیجات را در -١٠

  .افزایش دهید

  .از شیر و فراورده هاي لبنی کم چرب استفاده کنید-11

دقیقه پیاده رود کنید(جهت کنترل وزن و 30روزانه -12

  )پیشگیري از فشار خون باال

االمکان غذاها را به صورت آب پز یا کبابی تهیه  حتی-13

  .کنید و از سرخ کردن مواد غذایی خود داري کنید

نکشید و در معرض دود سیگار دیگران قرار سیگار -14

  .نگیرید

مصرف نمک را کاهش دهید و نمکدان را از روي سفره -15

اشنی غذاها از گیاهان تازه  مانند حذف کنید و براي چ

  آبلیمو و انواع سرمه استفاده کنید.-نعناع

  

  

  

  

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی 

  درمانی زنجان

  مرکزآموزشی درمانی آیت ا.. موسوي

  

  فشارخون بیماري 

  

  

  

  

  

  

  

  واحد آموزش همگانی و بیمار

  

  



 
  تعریف فشار خون:          

  
فشار خون عبارتست از فشاري که خون به دیواره 

دارد وارد میکند که در رگ هایی که در آن جریان 

حالت طبیعی عدد بزرگتر (فشار خون 

میلیمتر جیوه و عدد  120سیستولیک)

میلیمتر جیوه 80کوچکتر(فشار خون دیاستولیک)

باالتر  90/140میباشد .در صورتی که این اعداد از 

  باشد اصطالحا فشار خون باال گفته میشود.

   عالیم فشار خون باال :          

  
  

باال به طور معمول هیچ عالمتی ندارد  و  فشار خون

تنها راه اطمینان از ابتال  به فشار خون باال اندازه 

گیري فشار خون میباشد.در صورت عدم درمان فشار 

خون باال فرد دچار سردرد .سرگیجه. خونریزي از 

  .طپش قلب و...میشود ،بینی

  

  

  

  

  علل ابتال به فشار خون باال :
  

ارث:وجود سابقه فشارخون در خانواده خطر ابتال را -1

  افزایش میدهد.

سن: با افزایش سن احتمال ابتال به فشارخون باال افزایش -2

  میابد.

  چاقی-3

سال بیشتر 54سال و زنان باالي 45جنس:درمردان باالي -4

  رخ میدهد.

  مصرف قرص هاي ضد بارداري-5

  فعالیت بدنی کم- 6

  مصرف الکل- 7

  مصرف زیاد نمک-8

  استرس-9

  

  :پیشگیري کنترل و درمان فشارخون باال

  
ورزش -سالم در شیوه زندگی مانند کاهش وزنتغییرات 

-کنترل استرس-ترك سیگار و مشروبات الکلی-منظم

محدودیت مصرف نمک و پیروي از برنامه سالم غذایی 

گاهی براي  میتواند به همان اندازه مصرف دارو مفید باشد.

کنترل فشار خون ممکن است پزشک چند دارو براي شما 

روها احتمال درمان را تجویز نماید که مصرف مرتب دا

  افزایش میابد.

  خودمراقبتی در فشارخون باال :

  
  از درمان دارویی تبعیت کنید.-1

از میزان فشار خون خود آگاهی داشته باشید و طبق -2

دستور پزشک در فواصل زمانی مطلوب فشار خون خود را 

اندازه گیري کنید و یادداشت نمایید تا به پزشک خود اطالع 

  دهید.

روند فشار خون خود را کنترل کنید و به یاد داشته -3

  باشید که هیچگاه از روي وضعیت جسمانی خود 

  


