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 041فشار خون باال جزء اختالت عروق محیطی است. هیپرتانسیون یا فشار خون باال به فشار خون سیستولیک بیشتتر ا  

در طی اندا ه گیری فشار خون در دو یا چندبار گفته می شود. فشتار  01میلیمتر جیوه و فشار خون دیاستولیک بیشتر ا  

است اولیه ) بدون علت مشخص( ، ثانویه ) با علت مشخص مثل بیمتاری هتای بافتت هلیته، گتامل ی،  خون باال دو نوع

 .تن ی رگهای هلیه، تن ی سرخرگ آئورت و غیره(

 عوامل خطر ساز فشار خون باال ) عوامل مستعد کننده(  

ی بتدون تحتر ، ارث، جنس،  سن، نژاد، چاقی، گساسیت به نمک، مصرف الکل، قرص هتای دتدبارداری و  نتدگ 

 مرض قند، مصرف دخانیات، چربی خون باال و ... است.

 عالئم شایع 

 در طی دو یا چندبار اندا ه گیری باال بودن فشار خون 

هراندانش اه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ت  

مدیریت امور پرستاری  –معاونت درمان   

امام خمینی )ره( بیمارستان  
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  ا  خواب هه به پیشانی تیر می هشدسردرد در  مان بیدار شدن.  

 )تاری دیدخواب آلودگی، مشکالت بینایی و تورم ته چشم ) در معاینه دیده می شود ، 

 سرگیجهخست ی ، 

 خونریزی ا  بینی 

 .تن ی نفس و درد قفسه سینه 

سالها دچتار  فشتار ختون  ،فشار خون باال در بسیاری ا  موارد هیچ عالمتی ندارد و ممکن است در بسیاری ا  مردم 

الی یتک بتار بنابراین افرادیکه سالم هستند باید فشار خون خود را س .باال باشند بدون اینکه ا  آن اطالع داشته باشند

 هنترل هنند.

فشار خون هنترل نشده نهایتاً به عروق سرتاسر بدن ا  جمله عروق اعضای گیاتی نظیر مغز، هلیه ها، قلب و چشم آسیب 

 می رساند.

 اثرات فشار خون کنترل نشده  

داد بزرگی قلب، صدمه به رگ ها، پارگی عروق به خصوص عروق مغزی، ستختی شتریان هتا، تن تی و در نهایتت انست

عروق، سکته قلبی، نارسایی قلبی، سکته مغزی به صورت تغییرات بینایی و گفتاری، سرگیجه، دعف و سقوط ناگهتانی 

 فشار خون یا فلج موقت یک طرف بدن، همچنین اثر بر روی هلیه ها و ایجاد نارسایی مزمن هلیه می باشد.

 رین علت عدم کنترل فشار خون باالشایعت 

 دارویی. عدم پیروی ا  دستورات 

  افزایش مصرف نمک خوراهی 
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  اگر فشار خون باال با عوامل دی ری هه باعث صدمه به رگهای بدن می شوند همراه گردد، اثر تخریبتی آن بته

مراتب بیشتر خواهد بود. مهمترین عوامل همراه عبارتند ا : استرس روگی و روانی، دود سی ار، اختالل چربتی 

و تری گلیسیرید، همی تحر  و ور ش، بیماری قنتد یتا دیابتت و چتاقی،  خون به صورت باال بودن هلسترول

 باید عالوه بر درمان فشا رخون به اصالح عوامل فوق هم توجه داشت.

 توصیه های عمومی: 

 ار خون باال را هنترل سبک  ندگی خود را تعییر دهید و سعی هنید تا آخر عمر با رعایت دستورات پزشک فش

 یا همتر گفظ هنید(. 01/041هنید ) فشارخون را در گدود 

  پاسخ افراد به داروها متفاوت است ممکن است مدتی طول بکشد تا پزشک با تجویز داروهای مختلف بهتترین

 دارو را برای هنترل فشار خون شما بیابد.

 هت مصرف هر نوع دارویی با پزشک معتالج ختود برای پیش یری ا  تداخل دارویی با داروهای فشار خون، ج

 مشورت نمایید.

 هانی داروها خودداری هنید.ا  قطع ناگ 

 .سی ار نکشید 

 .ا  مصرف الکل اجتناب هنید،  یرا موجب افزایش فشار خون مقاوم به درمان می شود 

 .ور ش های منظم هوا ی انجام دهید 

  هنید.ا  ایجاد فشار های عصبی و هیجانات روگی جلوگیری 

  نمک مصرفی رو انه خود را هاهش دهید، مقداری نمتک درنتان، گوشتت ، شتیر و ستایر متواد غترایی متورد

 استفاده شما به صورت نامحسوس موجود است. بنابراین هن ام تهیه غرا نمک مصرف آن استفاده نکنید.
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  فرن تی، پنیتر شتور، ا  مصرف مواد غرایی پرنمک مانند: عراهای هنسرو شده، چیپس، نان شتور، رب گوجته

 انواع شورها ) خیار شور و ...( بپرهیزید.

  ا  ادافه و ن پرهیز نموده و در صورت داشتن ادافه و ن سعی هنید با رژیم غرایی و تمرینتات ور شتی، و ن

 خود را هم نمائید.

 .ا  مصرف لبنیات پرچربی خودداری هنید 

 س، هالبتاس ختودداری هنیتد. ا  گوشتت ستفید ا  مصرف گوشت قرمز پرچربی، مغز، دل، قلوه، ج ر، سوسی

 مانند: مرغ و ماهی بدون پوست استفاده هنید.

 .ا  مصرف غراهای پرچرب و سرخ هردنی پرهیز نموده و سعی هنید غراها را به صورت آب پز مصرف نمایید 

 مایید.ا  مصرف هره، خامه و روغن گیوانی خودداری نموده و سعی هنید ا  روغن گیاهی مایع استفاده ن 

 .سعی هنید رو انه ا  سبزیجات و میوه جات تا ه به مقدار  یاد استفاده نمایید 

   جهت هنترل فشار خون به طور مرتب به پزشک مراجعه نموده و داروهتای پتایین آورنتده فشتار ختون را طبت

 تجویز پزشک استفاده نمایید.

 .ا  ایستادن طوالنی بپرهیزید 

 هنید. ا  گمام هردن با آب داغ خودداری 

 .اگر اگساس سرگیجه و غش نمودید، بالفاصله بنشینید 


