
باال خون فشار

كشـورهاي در عمـومي بهداشـت مسئله مهمترين باال خون فشار
مي باشد.پيشرفته

مي عالمت فاقد مشكل اين اينكه وجود بـهبا معموال و بوده شناسايي قابل راحتي به ولي باشد
صورتي در است. درمان قابل درمـانكآساني عارضـه اين ه

مي كشندهنشود عوارض بروز سبب گردد.تواند

ولي است متفاوت مختلف افراد در خون فشار ميزان
از بيشتر خون فشار بودن باال به خون90/140معموال فشار

عالمت بدون باال خون فشار با افراد اغلب گويند. مي باال
مشخص آنها بيماري اتفاقي طور به معاينه يك در و هستند

برمي داللت ممكن عوارض و عالئم برخي ولي فشارشود
باشد: داشته باال اوايلخون در مخصوصاً سر پس سردردهاي

شب ديد، تاري زودرس، خستگي قلب، تپش گيجي، روز،
نفس. تنگي سينه، درد بيني، از خونريزي ادراري،

آن، در كه است عالمتي ولي نيست بيماري باال خون جـدارفشار مقابـل در خـون باالي فشار
باعث مدت طوالني در قلـبعروق در جملـه از و مختلـف ارگانهاي سالمت در عديده مشكالت

قابلمي راحتي به بيماري اين خوشبختانه ولي شود
بـه خون فشار ميزان وقتي تا معموال و است درمان

شود. نمي پيدا عالئم نرسد، خطرناك حد

خـون فشار عالمت بدون سالها است ممكن شما
معرض در را شما بيماري اين اما بهباشيد ابتال خطر

كند. مي مغزي سكته و قلبي حمالت

كند؟ پزشكمراجعه به كسي چه

پزشك، ويزيت هر در بايد ازشما باشيد. داشته خون فشار بعد،18چك به هـرسالگي حداقل
داشـتيد، باال خون فشار كه صورتي در كنيد. كنترل را خود خون فشار بار يك سال پزشـكدو

فشار چك بيشتر كرد.تكرار خواهد شما از خون

كنيد. چك را خود خون فشار ديگر بهداشتي مراكز در ايد، نكرده مراجعه پزشك به اگر

باالي كودكان حتي اصل اين چك3با پزشك ويزيت نوبت هر در و سال هر است الزم نيز سال
باشند. داشته خون فشار

باال: خون فشار به مبتال بيماران در آموزشي نكات

نماييد.از• جلوگيري روحي هيجانات و عصبي فشارهاي ايجاد

سـعي• وزن اضـافه داشـتن صورت در و نموده پرهيز وزن اضافه از
تمرينـات و غـذايي رژيـم از اسـتفاده (بـا نماييد كم را خود وزن كنيد

.ورزشي)

مانند• نمك پر غذاهاي مصرف و غذايي مواد به نمك نمودن اضافه از
)چيپس، و... زيتون خيارشور، ) شورها انواع شور، پنير فرنگي، گوجه رب كنسرو، انواع شور، نان

بپرهيزيد.

نماييد.• خودداري چربي پر لبنيات مصرف از

پرچربـي،• قرمـز گوشت مصرف از
دل، سوسيمغز، جگر، كالباس،قلوه، س،

نماييد. خودداري و... همبرگر



ماهي)• و (مرغ سفيد گوشت از استفاده صورت قبل،در
نماييد جدا را آن پوست پخت .از

را غذاها كنيد سعي و• نمـوده پرهيز كردني سرخ و چرب غذاهاي مصرف از
نماييد. مصرف پز آب صورت به بيشتر

روغن از كنيد سعي ن• خودداري حيواني روغن و خامه كره، مصرف واز موده
نماييد. استفاده زيتون و ذرت آفتابگردان،

نماييد.• مصرف زياد مقدار به تازه جات ميوه و سبزيجات از روزانه كنيد سعي

كردن• حمام كنيد.از خودداري داغ خيلي آب با

بپرهيزيد.• مدت طوالني ايستادن از

كنيد.• اجتناب سيگار كشيدن از

به• فشار كنترل آورندهجهت پايين داروهاي و نموده مراجعه پزشك
نماييد. استفاده پزشك تجويز طبق را خون فشار

خودداري• داروها ناگهاني قطع از و داده ادامه كامل بهبودي از بعد حتي را درماني هاي دوره
كنيد.

س• احساس بنشينيد.اگر بالفاصله نموديد، غش و رگيجه

پزشك،• به مراجعات تمادر از نماييـد.ليستي ارائـه پزشـك بـه و تهيه مصرفي داروهاي م
كنيد. بيان پزشك به و ثبت را عالمتي هر همچنين

است،• موجود بازار در كه ديجيتال خون فشار چك مفيديدستگاههاي اطالعات توانند مي
انـدازه و شـما دست سايز مثل عواملي تاثير تحت آنها دقت اما بدهند. شما خون فشار مورد در

راهنمايباز و دقت ارزيابي جهت را خود دستگاه است بهتر آنهاست. وبند
ببريد.خواستن، همراه پزشك به خود ويزيتهاي در مراجعات در
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