
فشارخون باال قاتل خاموش است دانشگاه علوم پزشكي تهرانفشارخون را جدي بگيريم  
دانشكده پرستاري و مامايي تهران

بيماري پر فشاري خون قابل پيشگيري و كنترل است  

ستاد برگزاري هفته سالمت

:عالئم شايع
اغلب فشارخون باال بدون عالمت مي باشد و با عوارض خود را نشان مي  

:  دهد و از عالئم شايع  آن مانند
سردرد، خواب آلودگي، گيجي، كرختي، خستگي زودرس، مورمور  •

...  شدن دست و پا، تنگي نفس شديد، خون دماغ و 

:شايع ترين علل
بخصوص ( وزن باال، رژيم غذايي پر نمك و يا چرب : عوامل قابل تغيير •

، مصرف الكل، كشيدن سيگار، استرس زياد، )از نوع چربي اشباع شده
قرصهاي : فرضا(عدم تحرك و ورزش نكردن، مصرف برخي از دارو ها 

...)  ضد بارداري، سرماخوردگي، استروئيدها و 
جنس، وراثت، سن و  برخي از بيماريها: تغييرغير قابل عوامل  •
...)  مانند بيماري مرض قند، كليوي و (

:سطوح فشارخون
:  فشارخون طبيعي •

ميليمتر جيوه  120/80كمتر از 
:  پيش از فشارخون باال  •

ميليمتر جيوه  139/89و   120/80بين 
:  1فشارخون درجه  •

ميليمتر جيوه  159/99تا    140/90مساوي و يا بيشتر از 
:  2فشارخون درجه  •

ميليمتر جيوه  160/100مساوي و يا بيشتر از  
:فشارخون باال يي كه حالت اورژانس محسوب مي شود •

ميليمتر جيوه  1180/110مساوي و يا بيشتر از  

:درمان 

:انتخاب سبك زندگي سالم و بهداشتي •
با محدود نمودن مصرف نمك، چربي مواد قندي و  كافئين، استفاده  

از ميوه جات و سبزيجات تازه، استفاده لبنيات بدون چربي و يا 
نيم (حدافل كم چرب به ميزان كافي، داشتن فعاليت ورزشي مرتب 

، عدم استعمال دخانيات و )روز در هفته 5ساعت روزانه و حداقل 
مواد مخدر، كاهش و كنترل وزن، مديريت استرس،  استفاده از 

روشهاي آرام بخشي و تنفس عميق، چكاپ منظم پزشكي و اندازه 
گيري فشارخون بطور مرتب و ثبت آنها در برگه مشخص 

:  در صورت  تجويز  داور توسط پزشك معالج •
مصرف داروها طبق دستور پزشك بصورت مرتب و خودداري از قطع 
دارو بصورت خودسرانه و در صورت بروز هرگونه عوارض مشورت با 

.  پزشك ضروري است

:باال پيشگيري از فشارخون 

:داشتن و حفظ سبك زندگي سالم و بهداشتي •
...  مانند رعايت اصول تغذيه سالم، انجام فعاليت هاي ورزش منظم و 

...)  اعياد، موقعيت هاي خاص و (بصورت دائم و در هر شرايط 
:اندازه گيري فشارخون •
بطور منظم حداقل هر سه ماه يكبار 
افزايش سواد بهداشتي •

براي ارتقاء رفتارهاي خود مراقبتي  و حفظ سالمتي 
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