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 راههای کنترل فشارخون باال

 (سبک زندگی خود را تغییر دهید.1

 (روزانه فشارخون خود را کنترل کنید.2

(پاسخ افراد به داروها متفاوت است ممکن استت متدتتی 3
طول بکشد تا پزشک با تجویز داروهای مختلف بهترین دارو 

 را برای کنترل فشارخون شما بیابد.

(از قطع داروها جداً خودداری کنید حتی اگر فشار ختون 4
کنترل یافت نیز داروها ادامه یابند. و با نظر پزشک میتوانید 

 دارو را قطع و یا کم و یا زیاد نمایید

 (سیگار و الکل مصرف نکنید.5

(ورزشهای منظم هوازی مثل پیاده روی و شنا و دوچرخه 6
 سواری کنید.

(در مکانهایی که فشارهای عصبی و استرس و هتیتجتان  7
 ایجاد میکند جلوگیری کنید.

(نمک مصرفی به شش گرم در روز کاهش دهید کته در 8
نان،گوشت، شیر و سایر مواد غذایی مورد استفاده شما بته 
صورت نامحسوس موجود است بنابراین هنگام تهیه غذا   از 

 نمک استفاده نکنید.

 

 (از مصرف مواد غذایی پرنمک مانند غذاهای کنسرو 9

 شده ،چیپس، نان شور، رب گوجه فرنگی، پنیرشور، انواع 

 شورها)خیارشور و ......(بپرهیزید.

 (از مصرف شیر و ماست و پنیر پرچرب خودداری 11

 کنید.

(ازمصرف غذاهای پرچرب و سرخ کردنی پرهیز نموده و 11
 سعی کنید غذا را به صورت آب پز مصرف نمایید.

 (اگر اضافه وزن دارید با رژیم غذایی و ورزش منظم 12

 وزن خود را کاهش دهید.

 (از مصرف گوشت قرمز پر چربی ،مغز ،دل، قلوه ،جگر،13

 سوسیس، کالباس و همبرگر خودداری کنید.

(سعی کنید از گوشت سفید مانند مرغ و ماهی که قبتل 14
 از پخت پوست آن را خارج و سپس استفاده کنید.

(روزانه از سبزیجات و میوه جات به مقدار زیاد استتفتاده 15

نمایید و ازمنابع پر پتاسیم مثل: موز ،پرتقال، طالبی،گرمک، 

گالبی، کیوی ،شلیل،خرما ،انجیر خشک ،قارچ پخته، فلفتل 

 سبز ،گوجه فرنگی ،سیب زمینی مصرف نمایید.

 

(جهت کنترل فشارخون به طورمترتتب بته پتزشتک 16

 مراجعه

کنید و داروهای پایین آورنده فشارخون را طبق تتجتویتز 

 پزشک استفاده کرده و به طور منظم اندازه گیری نمایید.

(فشارخون باال عامل خطر اول بیماری هتای قتلتبتی 17

عروقی است و قاتل بی صدا نام دارد چون معموال  عالئم و 

نشانه های هشدار دهنده ندارد و بسیاری از افتراد نتمتی 

دانند که به آن مبتال هستند پس به صورت فواصل منظم 

 فشار خون خود را کنترل نمایید.

 

 منابع:

درسنامه داخلی و جراحی برونر و سودارث قلب و عررو  
   3131ترجمه مالحت نیک روان مفرد و همکاران 

راهنمای آموزش مددجو برای مراقبت در منرل  اراهرمره 
   3131عالیی . جامعه نگر 
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شتی ردمانی  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز آموزشی ردمانی قلب دکتر شمت

 راهنمای آموزش به بیمار

 فشارخون باال 

 

 

 

  

 

 کمیته آموزش سالمت

 99سال 

 فشارخون چیست؟

اشار خون نیرویی است که خون به دیواره رگهایی که 
در آن جریان دارد وارد میکند و به صورت دوعدد 
اشارسیستولیک و دیاستولیک بیان میشود. اشار 

میلیمتر جیوه است. عدد 381021خون هبیعی معموال 
( اشاری که قلب، خون را به تمام بدن  381باال )

میفرستد و به آن سیستو  میگویند و عدد پایین )
(اشاری که قلب در استراحت بین دوضربه ی قلب 21

اعما  میکند را دیاستو  مینامند. اگر در داعات 
میلیمتر جیوه باالتر باشد  391031متعدد اشارخون از 

اشارخون باال محسوب میشود.. اشارخون همیشه در 
یک میلان ثابت باقی نمی ماند به هور مثا  در ابتدا 
صبح اشارخون به حداکثر مقدار و عصرها کاهش می 
یابد و شب به حداقل خود میرسد و در حین اعالیت 

 باال می رود.

 عالئم شایع :

اشار خون باال در بسیاری از موارد هیچ عالمتی ندارد 
و ممکن است بسیاری از مردم سالها دچار اشار خون 

 باال  باشند بدون اینکه ازآن اهالع داشته باشند.

 

تراری  -مشکالت بینایی  -سرگیجه  -سردرد شدید 
درد قرفرسره -خونریلی از بینی  -خستگی  -دید 
 تنگی نفس  -ضربان قلب نامنظم  -سینه 

 عوارض فشارخون کنترل نشده : 

صدمه به رگها _ پارگی عرو  به خصوص عرو  مغلی 
_ سختی شریانها _ تنگی و در نهایت انسداد عررو  
_ سکته قلبی _ نارسایی قلبی _ سکته مرغرلی _ 
سرگیجه و ضعف _اثر بر روی کلیه هرا و ایرجراد 
نارسایی ملمن کلیه_ کوری _ سقوط ناگهانی یا الر  

 موقت یک هرف بدن  

 

 

 مهمترین عوامل باال رفتن فشارخون :

سیگار _ چاقی _ نداشتن اعالیت بدنی _رژیم غذایی 
پرنمک _ استرس روحی و روانی و اضطراب _ سرن 
باال _ عوامل ژنتیکی _ سابقه خانوادگی  اشارخرون 
باال _ بیماری کلیوی ملمن _ اخترالالت غرددارو  
کلیوی _ تیرویید _ مصرف کم پتاسیم _ اخرترال  
چربی خون )تری گلیسیرید و کلرسرتررو  براال(_ 

 دیابت .


