
 فشار خًن
 :تهیه ي تىظیم 

 ياحد بیماری های غیرياگیر  
 شهرستان قزيیه



 
واشی زودرس میر و مرگ و واتواوی برای تغییر قابل خطر عامل اصلی تریه باال، خون فشار بیماری 

 .است ایران و جهان در مغسی سکته  و کلیه مسمه هایبیماری قلبی، هایبیماری از
 

 

ایران سال ۳۰ باالی جمعیت سًم یک حديد ،۲۰۱۶ سال در ملی پیمایش اساس بر  
 .هستىد باال خًن فشار به مبتال

 

 چرا؟ -کنترل فشارخون 

 .دارود اطالعآوان از بیماری خًد درصد  ۶۰ فقط•
 .دریافت می کىىدداري برای کىترل بیماری خًد ویمی از بیماران  فقط•
 .  می شًدکىترل  از ایه بیماراندرصد ۱۹فشار خًن فقط •
 .شدٌ استبرابر  ۳حديد ، ایران ، شیًع پرفشاری خًن در۲۰۱۶الی  ۱۹۹۰از سال •



ًیرٍیی کِ تا ضرتاى قلة تاعث ٍرٍد خَى تِ رگ  
ّا هیشَد تِ دیَارُ رگ ّا فشاری ٍارد هی کٌذ  

 .کِ فشار خَى ًاهیذُ هی شَد

 :تعریف فشار خون



 بدون علت: فشار خون اولیه  -1

بیماری های کلیوی و : فشار خون ثانویه-2

 ....بیماری های غدد آدرنال و 

 اوًاع فشار خًن

 موارد فشارخون باالست، افزایش فشارخون علت مشخصي % 95تا  90كه نوع اولیه در 

ندارد ولي عوامل خطري مانند زمینه ارثي و خانوادگي فشارخون باال، مصرف زیاد نمك، 

. چاقي و دیابت در بروز آن نقش دارند  

 اغلب تغییر در ترشح هورمون ها و یا كاركرد كلیه ها عامل باال رفتن نوع ثانویه در 

فشارخون است و می تواند ناشي از یک بیماري زمینه اي مانند كم كاري یا پركاري تیروئید، 

، كواركتاسیون آئورت، و یا سایر بیماریها (نوعی تومور غده فوق کلیه)فئوكروموسیتوم 

. فشارخون در این بیماران به مقدار طبیعي بازمی گرددمعموالً با درمان بیماری زمینه ای، .باشد  



 سر درد ّای طَالًی هذت -
 سر گیجِ ّای ًاگْاًی-
 خًَریسی از تیٌی -
 بدين عالمت-

 :عالین فشارخَى تاال



 کن تحرکی-
 استرس ٍ اضطراب -
 هصرف ًوک  -
 دارٍّا -
 سیگار -
 

 :علل باال رفتن فشار خون



 عَارض قلثی-
 سکتِ قلثی-
 سکتِ هغسی-
 ًارساپی کلیِ-
 عَارض چشوی-

 :عوارض فشار خون



قاشق یک حذٍد) رٍز در گرم 5 از تیشتر (آشکار ٍ پٌْاى) ًوک زیاد هصرف  
 تاشذ هی فشارخَى تِ اتتال عَاهل از یکی (چایخَری



 ارتباط چاقی و فشارخون

تاعث تَاًذ هی شکوی ًاحیِ ٍیژُ تِ تذى در شذُ رخیرُ اضافی چرتی 
  افسایش را هغسی ٍ قلثی حولِ ترٍز خطر ًتیجِ در ٍ شذُ فشارخَى افسایش

 . دّذ هی
ترای دارٍیی غیر ّای درهاى هَثرتریي از یکی تٌْایی تِ ٍزى کاّش  

   تاشذ هی خَى پرفشاری تِ هثتالیاى



 شوندهافراد معاینه شرایط 

و قهوه) کافئین مصرف از فشارخون گیری اندازه از قبل دقیقه 30 است الزم 

   ،كنید خودداري (پیپ و قلیان و سیگار) دخانیات مصرف و الکل و (چاي

باشید نداشته شدید بدني فعالیت.   

نباشید ناشتا. 

باشد شده خالی باید مثانه فشارخون گیري اندازه از قبل. 

نکنید صحبت و کنید استراحت فشارخون گیری اندازه از قبل دقیقه 5 مدت به. 

و ها دست و دهید تکیه را خود پشت و بنشینید راحت و آرام وضعیت یک در  

  محکم سطح یک یا زمین روي را خود پای كف .نگذارید هم روي را  پاهایتان

   .بگذارید

افقي طور به و باشد داشته گاه تكیه فشارخون گیری اندازه هنگام دست بازوی  
   .گیرد قرار قلب سطح همو

 



 غیر داروییدرمان 
 

جامد، روغن جاي به مایع روغن مصرف و چربي مصرف كاهش به منظور تغذیه اي الگوي تغییر 

 صحیح روش به غذا پخت شور، غذاهاي و نمك مصرف كاهش میوه ها، و انواع سبزیجات مصرف

 آن كردن سرخ از پرهیز حتي المقدور و پز آب یا پز بخار مثال برای

 

 

 

متوسط شدت با هفته در روز 5 حداقل یا منظم و روزانه ورزش انجام و بدني فعالیت افزایش 

 

 

وزن كاهش 

 

 

دخانیات و الكل مصرف ترك 

 



كه مي شود تجویز كساني براي پزشك، تصمیم به بنا دارویي درمان 

 اصالح و دارویي غیر درمان رعایت از بعد آن ها خون فشار

 .باشد باال چنان هم  زندگي شیوه

 

آلودگي، خواب سرگیجه، مثل عوارضي داروها مصرف است ممكن 

 كه كند ایجاد حساسیت و استفراغ تهوع، قلب، طپش شدید، نفس تنگي

 آن ها رفع براي مناسب اقدام تا شود رسانده پزشك اطالع به باید

 .گیرد صورت

 

 درمان دارویی


