
 فشارخون باال چیست؟

فشارخون باال یکی از عوامل اصلی دربیماری های قلبی 

عروقی است.فشارخون باال به افزایش فشارناشی از 

 شود می       ه دیواره رگهای خونی گفته جریان خون ب

می نامند.زیرا            فشارخون باالراکشنده خاموش نیز

مغزی میشود اکثرا تا مراحل آخرکه منجربه سکته قلبی یا 

 هیچ عالمتی  ندارد.

 

غیرطبیعی  و میزان فشارخون طبیعی

 چقدراست؟

 طبیعی است. 80/120فشارخون کمتراز 

 رافشارخون باال  90/140فشا رخون بیشتراز

 میگویند.

 علل ایجاد کننده فشارخون باال کدامند؟

  سال 60سن باالی 

 چاقی واضافه وزن 

 سیگارواستعمال دخانیات 

 ونداشتن فعالیت بدنی کافی کم تحرکی 

 استرس وعدم آرامش روانی 

  رژیم غذایی حاوی نمک یاچربی اشباع شده

 مصرف میوه وسبزی زیادوروغن جامد وعدم

  سابقه خانوادگی  فشارخون باال 

 دیابت 

 های ضد بارداری شامل  مصرف قرص

 استروئیدها.وداروی های کاهش اشتها.

 فشارخون باال  چه عالئمی دارد؟

 

بسیاری از افرادی که دچار فشارخون باالهستند 

احساس بیماری ندارند و حال عمومی آنها خوب 

 است.

 کوفتگی و  سردرد،سرگیجه، خواب آلودگی ،

 خیلی باال   گاهی در مواردی که فشارخون

 می رود،تنگی نفس وخونریزی ازبینی رخ 

 می دهد باوجود این تنهاراه تشخیص فشار

 ری میزان آن است.خون باالاندازه گی

 

 پیشگیری وکنترل فشارخون

 ،اگراضافه وزن دارید وزنتان را کنترل کنید

 رژیم بگیریدکم کردن حتی یک کیلووزن هم

 مفیداست.

 مرتب ورزش کنید،انجام ورزش های هوازی

 باشدت متوسط مثل پیاده روی سبک به 

 روز درهفته برای5وحداقل 45-30میزان

 پیشگیری و کنترل فشار خون باال توصیه 

 می شود.

 مصرف روزانه نمک راکم کنید)حدودا یک

قاشق مرباخوری در روز(

 



 در مصرف بسیاری ازنوشابه های گازدار،

 شربت معده ها به جوش شیرین وبعضی

 خاطرسدیم باال دقت کنید.

 
 .از مصرف مشروبات الکلی پرهیز کنید

 مصرف ماهی حداقل دوبار در هفته به 

 شکل آبپز یا بخارپز برای پیشگیری از 

 ابتال به فشارخون بسیار مفید است.

 هرشش ماه فشارخون خود راچک کنید

 درصورت داشتن سابقه خانوادگی باید 

 مرتبا فشارخون خود راچک کنید.

 

عوارض فشارخون باالچیست؟ 

 

  سکته درصد 69نارسائی قلبی:–سکته قلبی

درصد نارسائی قلبی به علت 74های قلبی و

 فشارخون  باال ایجاد می شود

 :درصد سکته های مغزی به 77سکته مغزی

 علت فشارخون باال ایجاد می شود.

 

  آسیب های چشمی:شایعترین آسیب های

چشمی  ناشی ازفشارخون باال،تاری دید 

 ونابینائی است.

 

 
 

 درمان فشارخون باال چگونه است؟

  داروهای ضد فشارخون باتجویز 

 پزشک معالج مصرف شود.

 .فشارخون فرد مرتبا کنترل شود 

  کاهش وزن،ترک دخانیات،ورزش مناسب

وکاهش استرس ازعوامل مهم کمک به 

درمان است.

 
 

 (و کنترل آنHTNفشارخون باال)

 

 تهیه کننده: 

 همگانی مسئول آموزش

 97تیرماه 


