فشاروارده

ش
است ازافزای 
خونباالعبارت  

فشار 
رگهاییخونی.
واره 
انخونبهدی 
ازجری 

عللبروزفشارخونباال:
-۰کشیدنسیگار22چاقیواضافهوزن

عوارضفشارخونباال:

سکتهمغزی  ،حملهقلبی  ،نارسایی احتقانیقلب و
نارسایی کلیه و آسیب چشمی و مشکل

ورم ریه ،


یسر و صدا«
کشنده ب 

ی «
فشار خون باال  گاه 

-3بیماریدیابت

چ
یشود زیرا تا مراحل انتهایی اکثراً هی 
نامیده م 

-۴کمتحرکیبدنمثلنشستنطوالنیپشتمیز

که فشار خون
توجه داشته باشید  

ی ندارد .
عالمت 

-5ورزشنکردن

ی در اثر استرس و فعالیت بدنی باال
بطور طبیع 

-6مصرفزیادنمکوغذاهایشور

پرفشاری خون زمانی تشخیص داده میشود که بیمار

ی فشار خون باال
یرود ،اما فردی که دچار بیمار 
م 

-7مصرفکمکلسیم،پتاسیمومنیزیمدرغذاها

فشارخونباالیمزمنداشتهباشد.اصوالً] اینتشخیص

-8کمبودویتامینDدربدن

نیازمندسهباراندازهگیریفشارخوندردورههاییک

-۰مصرفالکل

ماههمیباشد.درصورتی کهفشارخونبطورمزمنبرابر


-۰۱استرس

یمتر جیوه باشد ،فرد از
یا بیش از  ۰۴۱بر روی  ۰۱میل 

-۰۰افزایشسن

یبرد.
فشارخونباالرنجم 

استراحتنیز فشارخونشباالتراز

است،بههنگام 

یاست.
حدطبیع 
فشارخون  باال به ندرت عالئمی از خود نشان
یدهد وتشخیص آنمعموالًازطریق آزمایش ،یا
م 

بیناییازعوارضاصلیفشارخونباالهستند
تشخیص:

-۰2برخیداروهامثلقرصهایضدبارداری

درمان:

-۰3زمینهارثیوژنتیکی

ورزش

دخانیات  ،برنامه 

وزن  ،ترک 
کردن  

شامل کم 


-۰۴سابقهخانوادگیابتالبهفشارخونباال

کاهش استرس می

برای 


زندگی
مناسب و تغییر شیوه 


نظیر سردرد (به ویژه در پشت سر و در هنگام

-۰5بیماریمزمنکلیه

اثرنداشته

کارانه 

اقدامات مح 
افظه

که 
درصورتی  

باشند .

صبح) وهمچنین احساسسبکی سر،تهوع،وزوز

-۰6بیماریهایغدددرونریز

توان
می 
داروهای ضد فشار خون 

استفاده از

باشند ،با

گوش(بصورتهمهمهیا سوتکشیدن)،تاری دید

-22نواقصمادرزادیموجوددررگهایخونی

فشار خون را پایین آورد .بیماران مبتال بهفشار خون

یاغشکردنمیباشد

-2۴مصرفزیادغذاهایچرب

باالبایدماهییکیادوبارموردمعاینهوآزمایش قرار

یگیرد.
درحین درمانیک بیماری دیگر صورتم 
برخی افرادمبتالبهفشارخونباال،دارای عالئمی



گیرندتانسبتبهسالمتیخوداطمینانحاصلکنند.



.توصیههایپرستاریفشارخونباال:

دربرنامةروزانةخودخودحتماًزمانیراجهتورزش
داروهاراهرروزسرساعت معینی

اختصاصدهید*

برایداشتنزندگیسالمباوجودبیماری

نبضتان را

آتنولول 

ش از خوردن 
بخورید*هر روز پی 

فشارخونباالعالوهبرمصرفدارو،رعایتموارد

بشمارید.

زیرضروریاست:ازگوشتهایچربولبنیات
پرچربپرهیزنمودهوبجایآنازگوشتمرغو

آن
داروی  

ازخوردن 

بودپیش 

دردقیقه 

اگرزیر 5۱

ماهیاستفادهنمایید.

هیچگاه بیشتر از

مشورت کنید* .

روز ،با پزشکتان 

فشارخون چیست؟

خوابیده

ازوضعیت

مصرف نکنید*

مقدارتجویزشده

*سعینماییدازغذاهایکمنمکاستفاده

ایستاده

به
نشسته 

ویاازحالت

یاایستاده

نشسته

به


کنید.بجایاستفادهازروغننباتیجامد،روغن

آرام تغییر وضعیت دهید تا دچار سرگیجه ،یا غش

حیوانیوکره،ازروغنهایمایعمانندآفتابگردان

هیچیک از نوبتهایمصرف  دارو هانباید

نشوید* 

وزیتوناستفادهنمایید

فراموش شود وقطع ناگهانی آنها بسیار خطرناک

*مصرفمیوههاوآبآنهارا(بهشرطاینکهخود
تهیهکردهباشید)افزایشدهید*غذاهاییکهباید
ازآنهاپرهیزنمایید:گوشتهاینمکسود،آجیل
شور،سوسیسوکالباس،شیرینیهایمیوهایو
خامهای،هرنوعشوری،کشک،سوپهایپودریو
آماده،نانهاینمکدار،بیسکویت،،سسگوجه
فرنگی،شکالت

است* این داروها زیادی فشار خون را درمان
مصرفآن

مینماید .
آن را کنترل  
نمیکند ،بلکه  
 
وریباشد*مصرفدارو،
استتاپایانعمرضر 
ممکن 
،بایدادامهیابد*.در


بهبودی
احساس


درصورت
حتی

داروفراموش شود ،به

نوبت مصرف 
که یک  
صورتی  


بيمارستان سوم شعبان دماوند
واحد آموزش دفتر پرستاری

شود،ولی اگر

بایدمصرف 

نوبت 
آن 
بیادآوردن  

محض 

”“1395

باقیماندهباشد،از

ساعت

تازمانمصرفنوبتبعدی ۴

مقدارمصرف بعدی

خودداری شودو

آن نوبت 
مصرف  

*سعیکنیدعصبانینشوید،بهخودمسلطباشید

مقدارکافی

تعطیل 

روزهای 

برای 
نیزدوبرابرنگردد*  

وازرفتنبهمحیطهایناآرام،شلوغاجتناب

داشته باشید*داروها را دور از

دارو در دسترس 

ورزید.

کودکان ،و دور از گرما ،نور مستقیم ،و

دسترس 


نگهدارید.
مرطوب 

حرارت


تماس با ما:
جیالرد ،جنب سینما پرستو ،بیمارستان سوم شعبان
دماوند تلفن38771367-4 :
www.sdmc.sbmu.ac.ir

