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 فشارخون به چه معنی است ؟

جریان دارد وارد نیرویی است که خون بر دیواره رگ هایی که در آن 

می کند و به صورت دو عدد بیان می شود. هر دو عدد مهم می 

باشند. عدد اول ) عدد بزرگتر ( فشار سیستولیک نامیده می شود و 

وقتی است که قلب شما با انقباض خود ، خون را به درون رگ ها می 

راند. عدد دوم فشار دیاستولیک نام دارد و در حقیقت فشارخون شما 

   و انقباض قلب ) یا زمان پذیرش خون به داخل قلب ( است.بین د

 

 فشار دیاستولیک فشار سیستولیک درجه بندی فشارخون

 80کمتز از  120کمتر از  فشارخون طبیعی

 89 - 80   139 -120 مرحله پیش فشارخون
 یا باالتر 90 یا باالتر 140 فشارخون باال

 

 عالئم فشارخون باال چیست ؟

باال به طور معمول هیچگونه عالمتی ندارد و تنها راه فشارخون 

اطمینان از ابتال به فشارخون باال اندازه گیری فشارخون می باشد. 

فردی که به فشارخون بسیار باال یا درمان نشده مبتال می باشد 

ممکن است دچار سردرد ، سرگیجه ، خونریزی از بینی و طپش قلب 

 شود.

 بر بدن کدامند ؟اثرات منفی فشارخون باال 

سکته مغزی ، حمله قلبی ، سختی و تصلب شرایین ، آسیب چشم  ، 

 آسیب کلیه.

 :روش های پیشگیری و کنترل و درمان فشار خون 

تغییرات سالم در شیوه زندگی مانند کاهش وزن ، ورزش منظم ، 

 ترک سیگار ، مشروبات الکلی ، کنترل استرس ، محدودیت مصرف 
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از برنامه سالم غذایی می توانند به همان اندازه مصرف و پیروی نمک 

 دارو اثرات مفید داشته باشند.

 در بسیاری از افراد مصرف ترکیبی از چند دارو ممکن است نیاز باشد.

شما و پزشکتان انتخاب های متعددی دارید و در صورتی که برای 

مان پیدا کردن بهترین درمان موثر با یکدیگر همکاری نمایید ، در

 فشارخون باال موفق تر خواهد بود.

 
 خود مراقبتی در فشارخون باال :

*از درماااان پیاااروی کنیاااد ) شااایوه ساااالم زنااادگی و مصااارف  

 دارو( تا بهترین نتایج را بگیرید.

*از میااازان فشاااارخون خاااود آگااااهی داشاااته باشاااید و آن را    

باااه طاااور مااانظم انااادازه گیاااری کنیاااد. افااارادی کاااه تحااات  

باشااند ، بایااد فشااارخون خااود را بااه     درمااان فشااارخون ماای   

تنااااوب بیشاااتری انااادازه گیاااری نمایناااد. از پزشاااک خاااود در  

مااورد فاصااله زمااانی منلااوب اناادازه گیااری فشااارخون سااوال       

 نمایید.
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بگیریااد تااا وی بتوانااد بیماااری شااما     *از پزشااک خااود وقاات   

نمااوده و در صااورت نیااااز آن را تصااحیب نمایااد. باااا     کنتاارل  را 

باااا نگرانااای هاااا و کنجکااااوی هاااای  پزشاااک خاااود در رابناااه 

 خود در مورد درمانتان صحبت نمایید.

*از رژیااام غاااذایی ساااالم اساااتفاده نماییاااد. مصااارف غاااذاهای  

چاااارب ماننااااد گوشاااات قرمااااز را کاااااهش داده و مصاااارف   

ساااابزیجات و میااااوه هااااا و غااااالت ساااابوس دار را افاااازایش  

 روز در هفته ورزش کنید. 5دهید. هم چنین 

رل کنیااد. بااه خاااطر داشااته    *رونااد فشااارخون خااود را کنتاا   

باشاااید کاااه شاااما هااای  گااااه از روی و اااعیت جسااامانی و     

احسااااس خودتاااان نمااای توانیاااد بگوییاااد کاااه فشاااارخونتان    

 چقدر می باشد.

*هاار بااار کااه در مناازل فشااارخون خااود را اناادازه گیااری ماای      

کنیااااد آن را در دفترچااااه ای یادداشاااات کنیااااد. تاااااری  و     

د و در مالقاااات مقااادار انااادازه گیاااری شاااده را یادداشااات کنیااا

 بعدی با پزشک دفترچه را همراه خود بیاورید.

*باااا پزشاااک خاااود در ماااورد ناااام و مقااادار داروهاااای  اااد    

 فشارخون و نحوه مصرف آن ها صحبت کنید.
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اگااار فشاااارخون شاااما کنتااارل شاااده و احسااااس      حتااای *

سااالمتی ماای کنیااد بااه فکاار قناا  یااا کاام کااردن داروهااا          

فعلاای بااه علاات مصاارف دارو   نباشااید. آگاااه باشااید کااه شاارای    

باااوده و کااااهش خودسااارانه میااازان دارو باعااا  باااروز مشاااکل  

 خواهد شد.

*هماااواره لیساااتی از داروهایتاااان و مقااادار مصااارف آن را در     

 جیب یا کیف خود نگه دارید.

 

 
 

*حتااای اگااار احسااااس ساااالمتی مااای کنیاااد پااایش از تماااام  

شااادن دارو نسااابت باااه تهیاااه مجااادد آن اقااادام نماییاااد. باااه  

خااود بگوییااد کااه مبااتال بااه فشااارخون باااال هسااتید      خااانواده 

و از آن هاااا در درماااان خاااود کماااک بخواهیاااد و در صاااورت     

امکااان از همساار یااا یکاای از اعاااای خااانواده بخواهیااد تااا در       

هنگااام مالقااات بااا پزشااک همااراه شااما باشااند تااا بااا درمااان       

شااما شااامل داروهااا و تغییاارات مااورد نیاااز در شاایوه زناادگی       

 آشنا شوند.
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*بااااه صااااورت دوره ای بینااااایی چشاااام خااااود را توساااا     

 متخصص چشم مورد ارزیابی قرار دهید. 

 

 عالئم هشدار:

اگر دچار سردرد ، خواب آلودگی ، خمیازه طوالنی ، سرگیجه شدید ، 

احساس  عف در پاها ، بازو ها یا عاالت صورت ، اشکال در صحبت 

خونریزی از  کردن ، تغییر در بینایی ، بی حسی یک نیمه از بدن ،

تماس  115ید با اورژانس ه اشد 180بینی ، یا فشار خون باالتر از 

 بگیرید و یا به بیمارستان مراجعه کنید.

 

 توجه

وجود سابقه فشارخون در خانواده خطر ابتال به 

 بیماری فشارخون را بیشتر می کند.

 

 

 

 با آرزوی سالمتی و بهبودی برای همه بیماران

 

 

 

 

6 


