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 بیمارستان قمر بنی هاشم )ع( جوین 
 

 ؟ ستیخون چ یپر فشار 

مقدار فشارخون در  نکهیا یعنیخون  یپرفشار باشد . یم ونیپرتانسی( ، هHBPخون ) یپرفشار گرید نام

باشد که به صورت  یم یخون یرگها وارهیخون در مقابل د یرویفشار خون ن کرده است . دایپ شیشما افزا یسرخرگها

 ی،عدد مربوط به فشار خون در زمان کیستولیفشار س ایشود . عدد باالتر  ینوشته م72/112 به صورت دو عدد مثال

در زمان استراحت  ونعدد مربوط به فشار خ ک،یاستولیفشار د ایتر  نییباشد و عدد پا یضربان م یاست که قلب دارا

  .دباش یم 08/128mmHg ریز یعیخون طب فشارباشد .  یضربانها م نیقلب ب

شما  کیاستولیخون د افشاریو 131mmHg-128 نیشما ب کیستولیشما بزرگسال بوده وفشار خون س اگر

 .  دیاز فشار خون هست شیشود که شما مبتال به مرحله پ یباشد، گفته م یهر دو ( م ای) mmHg 89-80نیب

 دیباشد که البته با یم شتریب ای 18 کیاستولیفشار خون د ایو /  شتریابی 148برابر  کیستولیخون، فشار س یفشار پر

 شتری. در ب ستیخون چ یموارد پر فشار شتریداند که علت ب ینم قایدق چکسیه باال بماند . ،یمدت یبه شکل طوالن

 چیخون اغلب ه یپرفشار .باشد یخون قابل کنترل م یپر فشار یباشد، ول یخون قابل درمان نم یموارد پر فشار

خودشان به  یاز افراد از ابتال یاریباشد و بس یخون م ینفر مبتال به پر فشار 1فرد بزرگسال  3هر  از .ندارد  یعالمت

 شیخون سبب افزا یباشد . پرفشار یخون مشکل و خطرناک نم یباشند . درمان پرفشار یخون ،آگاه نم یپر فشار

 کرد. دیخواه ی،سالمتر زندگ دینک کنترلشود . اگر شما فشار خون خود را  یم یو حمله قلب یخطر سکته مغز زانیم

موضوع است . به شکل منظم  نیهم زیخطرناک بودن آن ن لیو دل ستین یعالمت چگونهیه یخون اغلب دارا یپرفشار

 . دیپزشک آنرا تحت درمان قرار ده هیو در صورت توص دیفشار خون خود را چک کن

 

 قرار دارند ؟ یشتریدر معرض خطر ب یکسان چه 

 خون. یمبتال به پرفشار کیخانواده نزد یضااع یافراد دارا 

 سال. 33 یافراد باال 

 .افراد چاق 

 یجسمان تیافراد فاقد فعال. 

 کنند. یمصرف م یادیکه نمک ز یافراد 

 یویکل یماریقند خون ، نقرس ، ب یماریب ای ابتیافراد مبتال به د. 

 .زنان حامله 

 فشار خونشان باال بوده  یکنند ، چاق هستند، در طول حاملگ یاستفاده م یحاملگ ضد یقرص ها کهیزنان

 باشند. یم یویکل فیخف یماریدچار ب ایخون داشته  یاز پرفشار یخانوادگ یاست ، سابقه ا

 کنند. یمصرف م یادیکه الکل ز یافراد 

 

 ؟ باالست تانکه فشار خون یدبفهمم یدتوان یچگونه م شما 
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از  یو ل خون هستند  یاز افرادمبتال به پرفشار یاری. بس دیمتوجه آن بشو دیتوان ینم ییمعموال خودتان به تنها شما

 خون ،چک کردن منظم فشار خون توسط پزشک است . یاز پرفشار یباشند. تنها راه آگاه یآن آگاه نم

  

 شود ؟ یم یزیخون کنترل نشده، منجر به چه چ یپرفشار 

 یسکته مغز. 

 یقلب یینارسا. 

 هر دو. ای یقلب نی، آنژ یحمله قلب 

 یویکل یینارسا. 

 یطیمح یسرخرگها یماریب (PAD.) 

 

  ؟ یدانجام بده یدتوان یم یخون، چه کار یدر رابطه با پر فشار شما 

 دیوزن خود را کاهش ده دیاگر چاق هست . 

 دیترانس ، کلسترول و نمک مصرف کن یاشباع ، چرب یچرب نیپائ ریمقاد یسالمتر حاو یغذاها . 

 دیاسالم الکل مصرف نکن مطابق دستور . 

 داشته  یجسمان تیهفته فعال یتمام روزها ای شتریدر ب قهیدق 38. دست کم دیفعال باش یاز لحاظ جسمان

 . دیباش

 دییخود را درست طبق دستور پزشک مصرف نما یداروها . 

 ح حفظ شودسط نیکه فشار خونتان در ا دیکن یباشد و سع یدر چه حد دیکه سطح فشار خون شما با دیبدان  

 

 کنند ؟ یکمک مشما خون چگونه به  یضد پرفشار یداروها 

 جهیبمانند و در نت یشل شده و باز باق یخون یکنند تا رگها یکمک م ،یعروق یاز داروها مانند گشاد کننده ها یبرخ

ب و نمک شود تا بدن شما آ ی)ادرار آور( سبب مکیورتید یدارو کی. ردیخون از خالل آنها بهترصورت گ انیجر

همراه با قدرت کمتر داشته  یشما ضربان آهسته تر بکنند تا قل یداروها کمک م ری. سا دیخود را دفع نما یاضاف

 باشد .

 
      
 

 

 

« یک قاتل تدریجی و آرام»پر فشاری خون درواقع       

             . میباشد
        


