
 

 

میلیمتر  ۰۴۱بیماری که دارای فشار خون ماکزیمم  

میلی متر    ۰۱جیوه و باالتر و یا فشار خون مینیموم         

جیوه و باالتر به صورت مداوم باشد باایاد تاو ا               

پزشک برر ی درمان قرار گیرد. فشاار خاون بااال              

بیماری ا ت که معمواًل در تمام عمر نیاز به درماان           

دارد. برای درمان مراقبت و پایارایاری بایامااری                

مشارکت فرد مبتال به فشار خون باال و خانواده وی           

اهمیت بسزایی دارد. درمان فشار خون باال متنا ا     

با هر بیمار در نظر گرفته می شود به طاور کالای                

درمان بیماران مبتال به فشارخون باال معاماواًل باه            

صورت ترکیبی از درمان غایار دارویای و درماان               

دارویی می باشد. ویزیت مرت  و ماهیااناه تاو ا           

پزشک و کنترل فشار خون همراه با مصرف داروهای  

تجویزی در  اعتهای مقرر از موارد کلیدی کناتارل          

 فشار خون می باشد.

 درمان غیر دارویی: 

اگر فشار خون شما خیلی باال نیز مماناا ا ات              

بتوانید با کاهش وزن و تغییر در عادات غذایتان و          

اصالح شیوه زندگی به طور کامل آن را کااهاش            

دهید تغییر روش زندگی با تغذیه صحیح ورزش        

و فعالیت بدنی منظم و مرت  و عادم مصارف             

دخانیات در کاهش فشار خون نقش بسازایای          

داشته و با کاهش عوارض قلبای و عاروقای             

 همراه ا ت.

  

گاهی ممنا ا ت تا مدتی طوالنای هایاناراوناه              

عوارضی را در شخص ظاهر نسازد و غاالاباًا بادون           

شود که بر     دار می   عالمت ا ت معموالً زمانی عالمت    

اندام های حیاتی تاثیر گذاشته و بر آناهاا آ ایا               

ر انده باشد ولی ممنا ا ت بیمار از عالئمی مثال       

 ردرد در ناحیه پس  ر ،  رگیاجاه،  تااری و                

اختالل دید خستری زودرس  و تپش قل  ، تنرای           

نفس شبانه و یا هنرام فعالیت دردهای قفسه  ینه         

شنایت کند اگر فشار خون به طور حاد افزایش یابد      

ممنا ا ت بیمار دچار  رگیجه ، تشنج شده و باه           

 اغما برود.

  

 

ینی از عوامل خطر  از قل   نته و ناار اایای               

قلبی ا ت و اعضای حیاتی مهم دیرری مثل ماغاز           

ر اند. اگر فشاار        کلیه و چشم نیز آ ی  جدی می      

خون باال به موقع شناخته درمان و کناتارل شاود             

توان بسیاری از عوارض فشار خون باال پیشریری  می

 کرد.

تنها راه تشخیص آن اندازه گیری فشار خاون باه             

 و یله د تراه فشار  نج ا ت.

 

برای  ایننه خون در شریان های بدن جاری شود و            

مواد غذایی و اکسیژن را به اعضای مختالاب بادن              

بر اند نیاز به نیرویی دارد که خون را باه گاردش             

شود و ماولاد       درآورد ایا نیرو فشارخون نامیده می     

 آن قل  ا ت.

ک فرد  ااالاام در       فشار خون طبیعی:       در ی

 ا ت. ۰۱حال ا تراحت کمتر از 

در نتیجه افزایش بیش از    فشار خون باال:        

حد طبیعی جریان خون بر دیواره شریانها ایجاد        

 شود. می

 عوامل خطرساز فشار خون باال  
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آل بااعا        با فعالیت بدنی منظم و ورزش ایده        -۰۰

کاهش وزن، چربی خون ، قند خون، ا ترس و فشار          

خون باال شده و در نتیجه باع  کاهاش اباتاال باه                

دقیاقاه    3۱های قلبی و عروقی شوید. هر روز   بیماری

ورزش کنید شنا و پیاده روی دویادن و دوچارخاه              

 واری کوهنوردی و تنیس برای قل  و ریه مافایاد             

ا ت پیاده روی را با  رعتی باال که در توان دارید باه     

 طوری که عرق کنید انجام دهید

 

 به جای نشستن قدم بزنید

در صورت اصالح شیوه زندگی فشار خون شما باال بود           

برای کنترل فشار خون دارو مصرف کانایاد .اگار در                

تان موفق شوید ماقادار داروی        اصالح رفتارهای روزانه  

شود. اگار باا         مورد نیاز برای کاهش فشار خون کم می       

مصرف دارو دچار عوارض جانبی نامطلو  شادیاد باه             

پزشک اطالع دهید تا در صورت لزوم مقدار مصرف ایاا           

 نوع دارو را تغییر دهد .

 به خاطر داشته باشید:  

اگر فشارخون باال دارید باید علیرغم احساس باهاباودی            

دارو را کاماًل طبق د تور مصرف نمایید و هینارااه باه              

طور خود رانه دارو را مصرف ننرده یاقت ننمایید و دوز      

فراموش شده را بالفاصله پس از به خاطر آوردن مصارف            

کنید مرر ایننه فرصتی تا زمان مصرف دوز بعدی وجاود            

 نداشته باشد.

 توصیه های تغذیه ای و بهداشتی برای کاهش فشار خون:

مصرف نمک را کاهش دهید می توانید با کام کاردن               -۰

مصرف نمک  فشار خون را بیشتر کاهش دهایاد ناماک               

ای ا ت که در مقدار فشار خون موثر ا ات            ) دیم( ماده   

از گوشت  فید مرغ بدون پو ت و ماهی بایاشاتار                -۱

 ا تفاده کنیم

غذای روزانه را بیشتر به صورت آ  پز بخاارپاز یاا                -3

 کبابی تهیه نمایید.  

برای طعم غذاها به جای نمک مای تاوانایاد از                  -۴

 بزیجات خشک ، آبلیمو ، آبغوره و ادویه ا اتافااده             

 کنید.

از نان های  بوس دار  نرک، بربری، نان جاو          -5 

 ا تفاده کنید

مصرف مواد غذایی چر  خصوصًا  او ایاس            -6

 کالباس و  س  االد را به حداقل بر انید

 عی کنید از مواد غذایی فایاباردار مااناناد                -۷

 بزیجات میوه جات و حبوبات و غالت بیاشاتار           

 ا تفاده کنید.

از غذاهای و کنسرو شده و ترشی های شور           -8 

 پرهیز کنید

از روغنهای مایع فاقد کلسترول ا اتافااده           -۰

 کنید .
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 .راحتی از عمر شما می کاهد .

 


