
 
 
 

   

 هپيزتانسيون  ) افشایص فطار خون(

اطالعزا     محتزم تالش ما جهت افزشایص   بيمار

 باضد. بهبود كيفيت مزاقبت می    آگاهی ضما

فؾبر خَى ثِ حبلتي گفتِ هي ؽَد مِ فؾبر 

 01ٍ فؾبر ديبعتَلي اس  041خَى عيغتَلي اس 

  ثبالتز رٍد.

 
       % افزاد ثبلغ دچبر ّيپزتبًغيَى01حذٍد 

% فؾبر خَى ثِ صَرت 01هي ؽًَذ ثيؼ اس 

اٍليِ اعت مِ علت قبثل تؾخيص پشؽني 

ِ طَر ثعضي اس اٍقبت فؾبر خَى ث ًذارد.

ًبگْبًي ثبال رفتِ در ًتيجِ ٍضعيت ثيوبر ثِ 

عزعت رٍ ثِ ٍخبهت هي گذارد. اختالالت 

عبطفي، چبقي، هصزف سيبد النل، قَُْ، تٌجبمَ 

 ٍ دارٍّبي هحزك در ايجبد آى ًقؼ دارًذ.

سًبى ثيؾتز اس  سهيٌِ قَي خبًَادگي ٍجَد دارد.

 هزداى درگيز هي ؽًَذ.

 

 

 

 ون:نطانه هاي افشایص فطار خ

گبّي ثيوبر اس ٍجَد سيبدي فؾبر خَى آگبُ -0

  .ًيغت

 عزدرد-0

مِ ؽجيِ عَت اعت ٍ در ،گَػ  يي درصذا-3

 قغوتي اس عز احغبط هي ؽَد.

 خًَزيشي اس ثيٌي-4

 طپؼ قلت ٍ من حَصلگي -5

عزگيجِ ، ثَيضُ ٌّگبم تغييز ٍضع اس ًؾغتِ -6

 ثِ ايغتبدُ ٍ ثبلعنظ

اگز ؽوب فؾبر خَى ثبال داريذ ثِ تَصيِ ّبي 

پشؽني عول مزدُ ٍ در صَرت تجَيش دارٍ آًْب 

 را هٌظن هصزف ًوبئيذ .

 

 رصیم غذایی:

ؼ هصزف ًول هي تَاًذ ثِ مبّؼ فؾبر مبّ

. ثجبي اعتفبدُ اس غذاّبي  خَى مول ًوبيذ.

آهبدُ مٌغزٍي، ععي مٌيذ مِ اس گَؽت تبسُ، 

هيَُ ٍ عجشيجبت تبسُ اعتفبدُ ًوبئيذ هصزف 

عيز ثِ ّز ؽنل عالٍُ ثز مبّؼ عطح 

ملغتزٍل، فؾبر خَى را ًيش پبييي هي آٍرد. 

خَى، عجشي ّب ًقؼ هْوي در تٌظين فؾبر 

 چزثي ٍ ملغتزٍل خَى دارًذ.

عبهل ديگزي اعت مِ هوني  پزٍتئيي عَيب،

 اعت درمبّؼ فؾبرخَى عْين ثبؽذ.

 انجام تمزینا   رسضی:

اس ايٌنِ فعبل ثبؽيذ ًتزعيذ. ٍرسػ ثبيغتي ثخؾي اس 

ثزًبهِ رٍساًِ ؽوب ثبؽذ ثب ايي مبر ٍسى خَد را مبّؼ 

، ثِ دادُ آى را در يل حذ هطلَة حفظ خَاّيذمزد

 ؽزطي مِ خَدتب را سيبد خغتِ ًنٌيذ.
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 مطا ره در مورد استزس   فطار عصبی: 

هي تَاًذ ثبعث اعتزط هشهي ٍ طَالًي هذت 

اگز ؽوب ّن جشٍ ايي  افشايؼ فؾبر خَى گزدد.

دعتِ افزاد ّغتيذ هؾبٍرُ ثب رٍاًؾٌبط يب 

رٍاًپشؽل هي تَاًذ ثِ مبّؼ اعتزط مول 

 مزدُ ٍ درًتيجِ فؾبر خَى ؽوب پبييي ثيبيذ.

 

 

 

 

 :پيگيزي درمان

ثعذ اس ايٌنِ هؾخص گزديذ مِ ؽوب دچبر فؾبر 

خَى ّغتيذ ٍ ًيبس هصزف دارٍ داريذ، اّويت 

سيبدي دارد مِ ثزاي اًذاسُ گيزي فؾبر خًَتبى 

ًشد پشؽل ثزٍيذ سيزا هتَجِ خَاّيذ ؽذ مِ آيب 

 فؾبر خًَتبى ّوچٌبى تحت مٌتزل اعت يب خيز.

يل عبهل خطز در ثزٍس  ملغتزٍل ثبالي خَى

ثيوبريْبي قلجي اعت ثٌبثزايي ثبيذ تَعط 

دارٍّبي پبييي آٍرًذُ ملغتزٍل خَى آًزا 

 پبييي ثيبٍرًذ.

اّويت دارد مِ ؽوب اعن دارٍيي را مِ اعتفبدُ 

هي مٌيذ را ثذاًيذ ٍ ًيش اس ًحَُ اثز ٍ عَارض 

جبًجي آى ثب خجز ثبؽيذ. ثِ خبطز داؽتِ ثبؽيذ 

شؽني در هَرد رصين غذايي ٍ ثِ تَصيِ ّبي پ

 ٍرسػ عول مٌيذ.
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 ) افشایص فطار خون(
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