
اطمینان حاصل کنید که اعضاي خانواده شما هم  واادمد،م                  

برادر ا خمواهر ا فرزندان( فشمارخون خمود را بمه طمور ممنظم      

 انمدازهگیمري مینما،ند .

            از پزشک خود اقت بگیر،مد تما اي بتوانمد درممان شممما

را کنتمرل نمموده ا در صمورت نیماز آن را تصمممحمیم                  

نما،مد. بما پزشک خمود در رابم مه بما نمگمرانمیم ما ،ما                          

 کنجکاا، اي خمود در مورد درمانتان صحبت نما،ید . 

                از رژ،  ساد  غذا،ی استفاده کنیمد. مصمرغ غمذاهماي*

چمرب مانند گوشت قرمز را کاهش داده ا مصرغ ممیموه            

ا سبز،جات ا غالت سبوسدار را افزا،ش دهید .همچنمی           

راز در هفتممه ارزش کنیممد وب تممر اسمممت هممممرراز               5

ارزش راز در هفتممه ارزش کنیممد وب متمممممر اسمممممت                 

 هممرراز ارزش نما،ید(.

                    راند فشارخون خود را کنترل کنید. بماماطمر داشمتمه *

باشمیدکه شما هیچگاه از راي اضعمیمت ـممممممانمی ا                

احمماس خودتمان نمیتوانید بگو،یدکه فشارخونتان چقمدر       

میباشد . هربارکه در منمزل فشمارخمون خمود را انمدازه                   

میگیر،مد  آنمرا در دفترچ اي ،ادداشت کنید. تمار،مو ا              

مقمدار انمدازهگیمري شده را ،ادداشت کنید ا در مالقات         

 بعمدي بما پزشمک ا،م  دفترچه را همراه خود ببر،د .

                       با پزشک خمود در ممورد نما  ا ممقمدار داراهماي

 ضدفشمارخون خود ا نحوه مصرغ آن ا صحبت کنید. 

حتی اگر فشار خون شما کنترل بوده ا احماس سمالممتمی              

می کنید  به فکر ق ع ،ا ک  کردن داراها نبماشمیمد.آگماه               

باشید که شرا،ط فعلی به علمت مصمرغ دارا بموده ا                 

کاهش خودسرانه میزان دارا باعث براز مشکل خواهد         

 شد.

  اثرات منفی فشارخون باال بر بدن کدامند؟

سکته مغزي ، حمله قلبی، سختی وتصلللش الین،ل،لی،  سل،لش 

 چام 

 ، س،ش کل،ه

 روش هاي پیشگیري،کنترل و درمان پرفشاري خون:

تغ،،ینت سالم دی ا،وه زندگی ماننـد کاهش وزی، ویزش 

 مـنظم ، 

تیك س،گای و مایوبات نلکلی، کنتیل نستیس ملحلـلدود ،لت 

مصـیفنمک و پ،ـیوي نز بینامه سالم غذن،ی مـی تونننـلد بـله 

همـای ننـدنزهمصیف دنیو، نثینت مف،د دنالتله بلاالنلد   دی 

بس،ایي نز نفیندمصیف تیک،بی نز چند دنیو  ممکـی نسلـلت 

ن،ـاز بااـد  اـما و پزاـکتای ننتخابهاي متعددي دنی،ـد و دی 

صـویت،کـه بـیني پ،ـدن کـید بهتــی،لی دیمـلـلای مـلـلوثلی بـلـلا 

،کــد،گی همکــایي نما،،ــد، دیمــای فاایخوی بلا  ملوفل لتلی 

 خونهد بود  

 

 

 

 

 

  خودمراقبتی درفشارخون باال:

*نز دیمای پ،یوي کن،د )ا،وه سالم زندگی ومصیف دنیو( تا 

 بهتی،ی نتا،ج ینبگ،ی،د  

 *نزم،زنی فاایخوی خود  گاهی دناته باا،د و  ی ین به طوی

 منظم نندنزه بگ،ی،د  نفـیندي کـه تحـت دیمـلای فالـلایخلوی

 مــ،بااــند، با،ــد فاــایخوی خــود ین بــا تنــاوش ب،اــلتلیي

 نندنزه گ،یي نلملا،لنلد  نز پلزالک خلود دی مـلوید فلاصلـللله  

 زمانی مطلوش نندنزهگ،یي فاایخوی سونل نما،،د  

 فشار خون به چه معنی است؟

ن،یو،ی نست که خوی بی د،ونیه یگ هائی که دی  ی جلی،ـلای 

دنید ونید می کند و به صویت دو عدد ب،ای می اود  هی دو 

عـدد مهـم هستند  عدد نول )عدد بزیگ تی( فاای س،ستول،ک  

نام،ده می اود و وقتی نست که قلش اما با  ننل لبلاو خلود، 

خللوی ین بلله دیوی یگ هللا مللی یننللد عللدد دوم فاللای 

د،استول،ک نام دنید)عدد کوچلک تلی( ودی حل ل،ل لت فالای 

خوی اما ب،ی دو نن باو قلش )،ا زملای پلذ،لیش خلوی بله 

 دنخل قلش ( نست 

 عالئم فشار خون باال چیست؟

فاایخوی بـا  بطویمعملـلول هـل،لچلگلونـله عل ملتلـلی 

نـدنید   تنهـا ینه نطم،نای نز نبلتل  بله فالایخلونلبلا  

 نندنزه گ،یي فاایخوی  مـ،بااـد   

فیدي که به فاایخوی بسل،لای بلا  و دیملای نالده 

مبـت  مـ،بااـد،ممکی نست دچای سیدید، سیگ،جه، 

 خونی،زي نز ب،نی ،ـا طـپش قلش اود 
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فشار 
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*همونیه ل،ستی نز دنیوها مل لدنی مصلیف  نلهلا ین دی 

 ج،ش ،ا ک،ف پول خود نگه دنی،د 

نگی هیگونه ماکلی پ،دن کید،د که نحساس می کنل،لد بلا 

مصیف دنیو دی نیتباط نسلت )علای له جلانلبلی( بلا 

پزاک خود دی موید  ی صحبت کن،د  ماکل میبوط 

ممکی نست میبوط به دنیو نبااد ،ا ممکی نست ن،لاز 

به کاهش م دنی مصیفی و حلتلی دی بلیخلی ملونید 

تعو،لو  ی بلا ،لک دنیوی د،لگلی بلدوی علای له 

 میبوطه ، دناته بااد

حتی نگی نحساس س متی می کن،د پل،لش نز تلملام  

ادی دنیو نسبت به ته،ه مجدد  نها نقدنم نما،ل،لد بله 

خانونده خود بگو،،د که مبلتل  بله فالایخلوی بلا  

ها دی دیمای  خود کمک بخونهل،لد  هستند و نز  ی

دی صویت نمکای نز همسی ،ا ،کی نز نع لای 

خانونده بخونه،د تا دی هنگام م قات بلا پلزالک 

همینه اما بااند تا با دیمای اما اامل دنیوهلا 

و تغ،،ینت موید ن،از دی ال،لوه زنلدگلی  النلا 

 اود 

نی ب،نا،ی چالم خلود  ی ین  به صویت دویه 

پلزالکلی  دی طب ه ملتلوسلط ملتلخلصل  چالم

 موید نیز،ابی قینی ده،د  

 

 

عالئم هشدار اگر دچار سردرد خواب الودگی و خمیمزما   

طوالنی سرگزجه شدید احساس ضعف در پاهما اما وهما  

و عضالت صورت اشماماد در صم مرمن تمردر  م مزمزمر 

ازنایی ای حسی یک نزیه ادر خونریز  ا  ازنی یا فشمار 

 ممیمماس  00۱و اورژانمم  001/011خممور امماال ممر ا   

 اگزرید و یا اه ازیارستار مراجعه نیایزد

 توجه :

وجود سابقه فشارخون در 

خطر ابتال به فشارخون خانواده 

کند را بیشتر می  


