
 . مصرف نمك را كم كنيد  •

 . از مصرف الكل بكاهيد  •

كلسيم موجود در رژيم غذايي را با افزايش  •

مصرف فرآورده هاي لبني كم چرب مثل شير 

 . و ماست كم چرب ، افزايش دهيد 

مقدار پتاسيم موجود در رژيم غذايي را به  •

، ) بي نمك ( كمك افزايش مصرف آجيل 

كشمش ، برخي ميوه ها و سبزيجات تازه و 

در صورتي كه . ميوه جات خشك زياد كنيد 

به بيماري مزمن كليه مبتال هستيد ، قبل از 

هر گونه تغيير در ميزان مصرف پتاسيم ، با 

 . پزشك خود صحبت كنيد 

اگر سيگاري هستيد ، آن را ترك  •

سيگار و فشار خون باال در . كنيد 

كنار هم خطر ابتالء شما به عوارضي 

مثل حمالت قلبي و سكته هاي 

 .مغزي را افزايش مي دهند 

4 

خودم براي كنترل فشار خون باال چه كـاري   

 ميتوانم انجام دهم ؟

براي اندازه گيري و كنترل فشار خونتـان بـه طـور        

 .منظم به پزشك يا درمانگاه مراجعه كنيد 

توصيه هاي پزشكتان را در مورد هر گونه تغييري كه 

الزم است در سبك زندگيتان ايجاد كنيد اجـرا    

 .كنيد 

اگر در مورد رژيم غذايي سواالتي داريد مي توانيد از   

يك متخصص تغذيه راهنمايي بگيريـد تـا در       

مورد انتخاب غذاي مناسب و مقدار صحيـح آن    

 .به شما كمك كند 

اگر براي كنترل فشار خونتان دارو تجويز شده اسـت  

بايد آنرا هميشه حتي زمانيكه احساس بهبـودي  

مي كنيد مصرف كنيد چون فشار خون ممـكـن   

 .است اصالً عالمتي نداشته باشد 
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TEL : 2237294  



 فشار خون چيست ؟ 

فشار خون نيرويي است كه خون شما به 

. ديواره هاي سرخرگ هايتان وارد مي كند 

اين فشار، خون را از قلب به اعضاء بدن از 

 . جمله مغز ، كليه ها و معده مي رساند 

) هيپرتانسيون ( فشار خون باال  

 چيست ؟ 

 

كه به آن هيپرتانسيون هم ( فشار خون باال 

زماني اتفاق مي افتد كه نيرويي ) مي گويند 

كه خون به ديواره سرخرگهاي شما وارد مي 

كند ، آنقدر زياد مي شود كه مي تواند به 

اگر يك بار . اعضاء مختلف بدن آسيب برساند 

فشار خون شما باال باشد ، نمي توان گفت كه 

ابتال به فشار . به هيپرتانسيون مبتال شده ايد 

خون باال زماني تاييد ميشود كه در چندين 

در بيشتر . ويزيت ، فشار خون شما باال باشد 

بزرگساالن ، وقتي فشار خون سيستول 

يا بيشتر يا فشار خون  140) شماره بااليي ( 

يا بيشتر باشد ،  90) شماره پاييني ( دياستول 

مي گوييم كه فرد به بيماري فشار خون 

 . مبتالست 
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چه عواملي باعث افزايش فشار خون مي 

 شوند ؟ 

 

علت دقيق فشار خون باال در بيشتر موارد ناشناخته 

اما شانس شما براي ابتال به فشار خون باال . است 

 : افزايش مي يابد اگر 

 .به بيماري مزمن كليه مبتال باشيد  •

 .اضافه وزن داشته باشيد  •

نمك ، غذاهاي بسته بندي شده و آماده زياد  •

 .مصرف كنيد 

خانم هايي كه از قرص هاي ضد بارداري استفاده  •

 .مي كند 

 .ديابت داشته باشيد  •

 .مقادير زيادي الكل بنوشيد  •

احتمال ابتالء مردان به فشار خون باال بيشتر از : نكته 

بعالوه ، شانس ايجاد فشار خون باال در . زنان است 

سال  40و زناني كه بيشتر از 30مرداني كه بيشتر از 

 . سن دارند ، افزايش مي يابد 

 

 فشار خون باال چه عالئمي دارد ؟ 

 

ممكن است هيچ عالمتي از فشار خون باال نداشته 

بيشتر كساني كه فشار خون باال دارند ، . باشيد 

 احساس بيماري نمي كنند 
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به همين دليل است كه اندازه گيري فشار خون ، 

و GFRآزمايش ادرار ، آزمايش خون ، محاسبه 

اينها اثرات فشار خون . پيگيري آنها اهميت دارند 

باال را مدت ها قبل از بروز عالئم وعوارض آن ، 

گاهي اوقات ، افراد مبتال به فشار . نشان مي دهند 

بعضي از بيماراني كه فشار . خون سردرد دارند 

خونشان خيلي باالست ، دچار تغيير دروضعيت 

 . چشم ها و بينايي مي شوند 

 فشار خون باال چگونه درمان مي شود ؟ 

 

فشار خون باال ريشه كن نمي شود اما به خوبي 

براي بيشتر بيماران ، هدف اين . قابل كنترل است 

اگربه . برسد  90/140است كه فشار خون زير 

ديابت يا بيماري مزمن كليه مبتال باشيد ، فشار 

وقتي فشار . كمتر باشد  80/130خون شما بايد از 

خونتان باال باشد ، پزشك از شما خواهد خواست 

كه تغييراتي در سبك زندگي خويش ايجاد كنيد 

 : ازجمله 

 . اگر اضافه وزن داريد ، وزن خود را كم كنيد  •

 . بيشتر ورزش كنيد  •
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