به خاطر داشته باشید:

موارد شامل
-1اگر اضافه وزن دارید وزن خود را کم کنید.
 -2بیشتر ورزش کنید.

-1مصرف صحیح داروهاش اهمیت فوق الوادج ا دارد.

 -3از نوشیدن مشروبات الکلی بپرهیزید.

 -2قط مصرف دارو فقط باید با نظر ازشک مومال

 -4رژیممم امم ایی ررشممار از میمموج و رمم زی ات و

شما صورت گیرد.

فرآوردج هما ل نمی کمم مر

ممی وانمد از ای ماد

فشممارخون ولمموگیر کممردج و فشممارخون بمما را

 -3فشارخون با ش علت اصلی حمالت قل میش رمکته

کاهش دهد.

ها

 -5مصرف نمک را کم کنید.

فشارخونش احتما ابتالع به اید عموار

 -6کلسممیم مووممود در رژیممم ام ایی را بمما افممزایش
مصرف فرآوردج ها ل نمی کمم مر

شمامر شمیر و

مغز و بیممار ممزمد کلیمه ارمت و کنتمر
را کماهش

مارت افزایش دهید.
 -7مقممدار اتارممیم مووممود در رژیممم امم ایی را بمما

ازشکتان را در مورد غییر در رم ک زنمدگی و روش

مصرف آویمر بمی نممکش کشممشش مموزش ار قما و

مصرف داروها اوراکنید .مصرف بوضمی از داروهمایی

-8در اررع وقت ریگار را رک کنید.

درمان دارویی

دانستنی های فشار خون

می دهد.
 -4اگر م تال به فشمارخون بما هسمتید درمتورات

میوج وات خشک افزایش دهید

بیمارستان حشمتیه حببیبیان اننیی

ویز ازشک ارمتفادج ممی

که شما در خانه و بدون

کنید ممکد ارت باعث افزایش فشارخون شود .یما
اینکه در صورت ابتال به فشارخون با ش کنتمر آن را

عالوج بر موارد کمه ککمر شمد بمرا امایید آوردن

رخت کند .بنابراید برا مصرف هر داروئی ابتدا بما

فشممارخون مومممو یممک دارو یمما رکی ممی از نممد

ازشک خود مشورت کنید.

دارو ضممد فشممارخون م ممر ا نولممو ش آمیلممودیپیدش

من

کلوئیمممدیدش ارازورمممیدش کااتواریمممرش لوزار مممان و

آدرس رایت بیماررتان حشمتیه نایید

داروهمما ادرار آور بممرا شممما

ممویز مممی شممود.

مصرف به موقم ایمد داروهما ممی وانمد بمه کنتمر
فشارخون شما کمک کند
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ازشکی برونرش قلب و عروق و خون

http:/ hesh matieh. mui.ac.ir
واحد آموزش به بیمار روزها یک شن ه و رمه
شن ه شمارج ماس  46259061-63 :داخلی302
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واحد آموزش به بیمار
ابستان 1395
کد امفلت95/ /77 :

بیمار

فشار خون یک بیمار

شای در کر وهان

ارت .افراد م تال االب بدون عالمت هستند به همید
دلیر اید بیمار

به نام قا ر خاموش نامگ ار

شدج

ارت.

با م تال ارت.
چه عواملی باعث افزایش فشارخون می شود؟
در  90درصد موارد علت فشارخون ناشناخته ارت که

شنارائی زود هنگام و درمان به موق می واند در
ایشگیر

در اید صورت می گوئیم فرد به بیمار فشمار خمون

از خطرات و عوار

اید بیمار

نقش

مهمی داشته باشد.

به اید نوعشفشارخون اولیه می گوینمد امما در مموارد
دیگر در  10درصد باقیماندجش فشارخون ممکد ارمت
به علر زیر ای اد شود:

فشار خون یست؟
فشارخون نیرویی ارت که خون به رگ ها

خونی



اختال در عملکرد کلیه



اضافه وزن



مصرف بیش از حد نمک و ا اها آمادج
م ر روریس و کال اس

وارد می کند .اید فشارش خون را از قلب به اعضا

می واند فرد د ار عالئم قل ی(درد قفسه رینهش رمکته
قل ی و ناررائی قل می)ش عالئمم کلیو (شمب ادرار ) و
عالئم مغز ( غییرات بینائی یا گفتار ش رمردرد و رمر
گی هش ضوفش رقوط ناگهانی و یا فل موقت یک طمرف
بدن) و در مواینه شم( غییرات ش کیه از وملمه نقماط
خونریز کو ک وادم ه شم) دیدج می شود.

فشارخون باال چه عوارضی دارد؟
بیمار قل ی(بزرگ شدن قلبش آنژید یا رمکته قل می و
ناررائی قلب)

بدن از ومله مغزش کلیه هاش مودج و  ...می رراند.



مصرف قرص ها ضد باردار



دیابت

فشار خون در هر دقیقه در اارخ به محرک ها



اختال در ربی خون

مختلف در نوران ارت.



عدم حریک فیزیکی



رد(با ر از  55را برا مردان و 65

بیمار شریان محیطی



اریچه خانوادگی بیمار قل ی و عروقی

درگیر عروق ش کیه شم(ر ینواا ی)



مصرف مشروبات الکلی و ریگار

بیمار فشار خون (هیپر انیسون) یست؟

را برا زنان)

فشار خون ط یوی برا بالغید  18را به با ش فشار
خون ریستو (عدد او ) کمتر از 120میلی مترویوج و
فشار خون دیارتون(عدد دوم) کمتر از 80

میلی

متر ویوج وریف شدج ارت.
فشار خون با ش فشار خون ریستو (شمارج با یی)
 140میلی متر ویوج یا بیشتر و فشار خون دیارتو
(شمارج اائینی)  90میلی متر ویوج یا بیشترش براراس
متورط 2بار یا بیشتر اندازج گیر صحیح فشار خون
در 2بار یا بیشتر مراووه به ازشک یا درمانگاج وریف
شدج ارت.

فشارخون با

ه عالئمی دارد؟

رکته مغز (حادثه مغز عروقیش حمله مغز )یا TIA
بیمار مزمد کلیه

درمان فشارخون چیست؟

در مواینه بالینی ممکد ارت شما هیچ مورد ایر
ط یوی به وز با بودن فشارخون نداشته باشید و
برا

ندید را بدون عالمت باشید .مومو

فشارخون با ریشه کد نمی شود اما بمه خموبی قابمر
کنتر ارت .برا بیشتر بیماران هدف ایمد ارمت کمه

هنگامی عالئم و نشانه ها خاص بروز می کندکه

فشارخون به کمتراز  140رو  90بررمد .اگمر فمرد

شما د ار غییرات عروقی و درگیر ارگانها

م ممتال بممه بیمممار دیابممت ارممت یمما بیمممار کلیممه

مختلف بدن شدج باشید .بسته به اینکه فشارخون ه

داردشفشارخون او باید کمتمر از  130رو  80باشمد .در

ارگانهائی را درگیر کردج باشد

هر حا اگر م تال به فشارخون هستیدیا رابقه ابتال بمه
فشمار خمون در خمانوادج شمما وومود دارد زم ارممت
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موارد را رعایت کنید.
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