
 

 91-دیکوو یریگهمه طیبا فشارخون باال در شرا مارانیبه ب هیتوص

 یهاچالش نیتربه درمان مهم یبندیعدم پا نود و از بيمارى ماراني، عدم اطالع  بفشااارنون باا بدون عالمت بودن بيمارى

 .شودیشنانته مقاتل خاموش عنوان همين دليل این بيمارى به. بهباشدمیفشارنون باا  یماريکنترل بو  یريشگيپ

 یماريسو درصورت ابتال به ب   کیمواجه هستند. از   یشتر يب دیمبتال به فشارنون باا با تهد  ماراني، ب91 دیکوو یدر دوران پاندم

شد  91-دیکوو ست مراقبت ب  گرید یسو شوند و از یم یدتریدچار عوارض  ير م مرگ و سفانه أمتنکنند.  افتیموقع درهممکن ا

 .دليل کرونا در این گروه بيشتر استبه

 91-گيری کوویدتوصيه به بيماران با فشارنون باا در شرایط همه 

 ضرورت  ورتص در. نروید سفر  به و نکنيد شرکت  ميهمانی درفعالً نشوید.   نارج منزل از است  ممکن که جایی ات 

 .نشوید حاضر شلوغ هایمحل در است، ممکن کهجایی تا و کنيد استفاده ماسک از منزل، از نروج

  سالمت  مراقب یا معالج پزشک  با وقت اسرع  در ... و تنفسی  مشکل  سرفه،  تب، :مانند عالیمی داشتن  صورت در 

 .کنيد استفاده ماسک از بيماری، هایعالمت داشتن صورترد. کنيد  مشاوره

  آنها کردن نشک  و صابون  و آب با هادست  مناسب  شوی وشست   نکته، رینتمهم کنيد؛ رعایت را فردی بهداشت 

 %07الکل حاوی که دست  یعفونی کنندهضد  یک از نيست،  دسترس  در صابون  و آب اگراست.   کاغذی دستمال  با

ست  ستفاده  ،ا ست  دیگران با. کنيد ا سی  و ندهيد د سه،  یا سرفه  هنگام. نکنيد روبو  با را نود بينی و دهان عط

سمتی  شانيد  بازو از ق ست  با نود صورت  لمس از. بپو  را غيره و حوله عينک، غذا،. کنيد نودداری کثيف هاید

 .نکنيد استفاده اشتراکی صورتبه

  شته  ذنيره داروی مدتی برای حداقل هميشه  بيماران  به و شود  کمتر دارونانه به مراجعه دفعات تعداد تا باشند  دا

 .کرد جلوگيری کرونا بيماری به ابتال از توانمی حدودی تا ترتيب این

 نمایيد مراجعه پزشک به نود بيماری کنترل برای معالج پزشک دستور طبق. 

  کنيد نودداری طورنودسرانههب دارو مقدار در تغيير از و نموده مصرف منظم طورهب را نون فشار داروهای. 

 ط یتا بتوانند درشاارا ديقرار ده انینود را در جر کانینزد ای گانیهمسااا اًحتم د،يکنیم یکه تنها زندگ یصااورتدر

 .ندیاياورژانس به کمک شما ب

 صيه  غذایی رژیم صرف  از پرهيز: شامل  شده  تو ست  شده،  سرخ  قندی، مواد م ستفاده  ... و فودها ف شتر  ا  از بي

 .کنيد رعایت را کافی ميزان به آب نوشيدن و سالم موادغذایی و فيبر و سبزیجات

 گردد پرهيز الکل و دنانيات استعمال از. 

 


