فشار خون چیست؟

عالين فشار خون کدام ىا ىستند؟

فؼبرخْى ًیزّیی اطت کَ ُوشهبى ثب پوپ خْى
تْطط للت ثَ توبم ثذى ثَ دیْارۀ ػزّق ّارد هی
ػْد.

هتبطفبًَ در ثیؼتز اّلبت فؼبر خْى ثبال ُیچ
 .در
ػالهت ّ ًؼبًَ ای اس خْد ًؼبى ًوی دُذ
حمیمت يک طْم اس کظبًی کَ ثَ افشايغ فؼبر
خْى هجتال ُظتٌذ اس ثیوبری ػبى ُیچ اطالػی
ًذارًذ .تٌِب راٍ لطؼی ثزای ايي کَ ػوب را اس
ّضؼیت فؼبر خًْتبى ثب خجز کٌذ کٌتزل هذاّم آى ثَ
ّطیلَ پشػک اطت  .اگز فؼبر خْى ػوب ثَ طْر
ًبگِبًی خیلی ثبال ثزّد هی تْاًذ ثبػث ايجبد
ػاليوی ػْد کَ ُز کذام اس آى ُب يک سًگ خطز
جذيذ ثزای ػوب ُظتٌذ .ػاليوی هبًٌذ:

فشار خون نرهال چو اندازه است؟
ال  120/80اطتّ .لی هی
فؼبرخْى طجیؼی هؼوْ ً
تْاًذ ثؼذ اس ّرسع ،اطتزاحت یب تغییزات رّحی-
رّاًی ثبال یب پبئیي ثزّد  .فؼبر هؼوْالً ثب هیلی هتز
جیٍْ اًذاسٍ گیزی هی ػْد  .ػذد ثبالیی ()120
فؼبر سهبًی اطت کَ للت خْى را ثَ توبم ثذى هی
فزطتذ (فؼبر طیظتْلی ) .ػذد پبئیٌی ( )80فؼبر
سهبًی اطت کَ للت در اطتزاحت ثیي دّ ضزثَ لزار
دارد (فؼبر دیبطتْلی ) .اگز اًذاسٍ گیزی ُبی
فؼبرخْى ػوب در دفؼبت هتؼذد ػذد ثبالتز اس
 140/90را ًؼبى دُذ ػوب هجتال ثَ افشایغ
فؼبرخْى ُظتیذ.
چو عاهلی باعث بو وجود آهدن فشار خون
هی شوند؟
طیگبر کؼیذى
چبلی
ًذاػتي فؼبلیت فیشيکی
رژين غذايی پز ًوک
اطتزص ّ اضطزاة
طي ثبال
ػْاهل ژًتیکی
طبثمَ خبًْادگی فؼبر خْى ثبال
ثیوبری کلیْی هشهي
اختالالت غذد فْق کلیْی ّ تیزّئیذ

درهبًِبی دیگزی ًیش داػتَ ثبػیذ  .اگز ایي تغییزات
در ػیْۀ سًذگی فؼبرخْى ػوب را ثَ هیشاى کبفی
پبئیي ًیبّرد ،پشػک هوکي اطت ثزای ػوب دارّ
تجْیش ًوبیٌذ.
ّلتی ػزّع ثَ هصزف دارّ هی کٌیذ هِن اطت کَ:
 دارُّبی خْد را ثَ طْر هٌظن هصزف کٌیذ ّ دلیمًبهطبثك ثب آًچَ تجّیش ػذٍ ػول کٌیذ.
 پشػک خْد را در هْرد ُز گًَْ ػبرضَ ای کَثْجْد آهذٍ اطت اطالع دُیذ.

 .طزدرد ػذيذ

 .طز گیجَ

 -پی گیزی هٌظوی ثب پشػک خْد داػتَ ثبػیذ.

 .هغکالت ثیٌبيی

 .درد لفظَ طیٌَ

هوکي اطت اّل هؼلْم ًجبػذ کذام دارّ ثزای ػوب
ثِتزیي اثز را دارد ّ هوکي اطت چٌذ ُفتَ یب چٌذ
هبٍ اًتخبة ثِتزیي درهبى طْل ثکؼذ  .هوکى اطت
ّ .لی
درهبى ػوب ثزای توبم ػوز اداهَ پیذا کٌذ
درهبى هٌبطت هی تْاًذ فؼبرخْى ػوب را کٌتزل
ًوْدٍ ّ ثَ ػوب در جلْگیزی اس هؼکالت ثؼذی
کوک ًوبیذ.

 .تٌفض طخت

 .ضزثبى للت ًب هٌظن

ّ .جْد خْى در ادرار
اگر فشار خون باال درهان نشود هی تواند
باعث:
 .ثیوبری ُبی کلیْی
 .طکتَ
 .هؼکالت للت
 .کْری
چگونو این هشکل درهان هی شود؟
اگز فؼبرخْى ػوب ثبال تزا سحذ طجیؼی ثبػذ  .هوکي
اطت لبدر ثبػیذ آًزا ثذّى دارّ ثَ هیشاى طجیؼی
ثزطبًیذ  .کبُغ ّسى ،تغییز رژین غذایی ّ ّرسع
هوکي اطت تٌِب درهبًِبیی ثبػذ کَ ػوب ًیبس دارد .
اگز هجتال ثَ دیبثت ُن ُظتیذ هوکي اطت ًیبس ثَ

در ثظیبری اس افزاد دارُّبی ضذ پز فؼبری خْى یک
هُْجت هی ثبػٌذ  .ایي دارُّب ثَ ػکل هْثزی
فؼبر خْى ػوب را کبُغ هی دٌُذ ،اهب هوکي
اطت ثزخی اس اًْاع آًِب طجت ثزّس ػْارض ػًْذ .
ثب پشػک خْد در هْرد ػْارض دارُّبی خْد صحجت
کٌیذ ،اهب طزخْد هصزف آًِب را لطغ ًکٌیذ ثزخی اس
ػْارضی کَ هوکي اطت رخ دٌُذ ،ػجبرتٌذ اس:
طزد ػذى دطت ُب ّ پب ُب.

ضزثبى طزیغ یب آُظتَ للت.
.طزفَ هذاّم ّ خؼک  ،ثیٌی خؼک یب ػالین
آطن.
.طزدرد ،طزگیجَ یب تْرم دّر چؼن

 اس رژین غذایی کن چزثی ،کن ػیزیٌی ّ ثذّىگْػت لزهش اطتفبدٍ ًوبئیذ ّ ثَ جبی آى اس هیٍْ
جبت ،طجشیجبت ّ لجٌیبت کن چزة اطتفبدٍ ًوبئیذ
ُوچٌیي اس حجْثبت ،هبُی ّ هزؽ ّ خؼکجبر هی
تْاًیذ اطتفبدٍ ًوبئیذ.

.ضؼف  ،احظبص خظتگی ّ طزگیجَ

 ًوک کن هصزف کٌیذ ّ ثَ هیشاى ًوک در رّیػیؼۀ غذاُبی آهبدٍ دلت کيیذ ،اس غذاُبی آهبدٍ ّ
کٌظزّی ثٌذرت اطتفبدٍ کٌیذ هگز ایٌکَ ثزچظت
آًِب کلوۀ کن ًوک داػتَ ثبػٌذ.

یجْطت یب اطِبل.

 ّرسع هٌظن اًجبم دُیذ ،پیبدٍ رّی ،دّچزخَطْاری ،ػٌب حذالل  30دلیمَ ّ  3-5ثبر درُفتَ.

احظبص افظزدگی ّ کظلی.
هؼکالت پْطتی.
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ًبتْاًی جٌظی.
هؼکل در خْاثیذى یب کبثْص ػجبًَ.
.خؼک ػذى دُبى یب اس دطت دادى حض درک
هشٍ غذاُب.
.تْرم هچ پب  ،گزفتگی پب یب درد در هفصل ُب. .تت یب
کن خْىی

.
 هیشاى اطتزص را در سًذگی خْد کبُغ دُیذثیبهْسیذ چگًَْ ثب دیگزاى ارتجبط ثِتری داػتَ ثبػیذ
تب هیشاى احظبص ػصجبًیت ًذاػتَ ثبػیذ.
 اس پشػک خْد در هْرد دارُّب اطالػبت کبفیکظت کٌیذ.
 -اگز اضبفَ ّسى داریذ آًزا کبُغ دُیذ.

چگونو هی توانید هراقب سالهتی خودتان باشید:

 ُویؼَ اس دطتْرات دارّیی پشػک خْد پیزّیًوبئیذ .ثذّى هؼْرت ثب هظئْل هزالجت ثِذاػتی
اس هیشاى تجْیش ػذٍ دارّی خْد را کوتز ًکٌیذ ّ یب
آًزا لطغ ًکٌیذ
 -طیگبر ًکؼیذ.
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