
 

  

 افزایش فشارخون

 :آًچِ یک ثیوبر ثب فشب رخَى یبال ثبیذ ثذاًذ

 140/90mmHgّیپزتبًسیَى ثِ فشبرخَى ثیشتز اس 

کِ طی دٍ یب سِ ثبر اًذاسُ گیزی هذاٍم حبصل 

در صَرتی کِ فشبرخَى کٌتزل .گفتِ ین شَد.گزدد

 :ًگزدد هی تَاًذ ًتیبج ًبهطلَثی ثصَرت

 سکتِ للجی

 ًبرسبئی للجی

 ًبرسبئی کلیَی

حَادث ػزٍق هغشی هبًٌذ سکتِ ّبی هغشی 

 اختالالت ثیٌبئی داشتِ ثبشذ

اهطلَة ًبشی اس ثب تَجِ ثِ اّویت ثیوبری ٍ ػَالت ى

 آى پیگیزی درهبى ٍ هزالجت اهزی ضزٍری است

پیشگیزی اس هزگ ٍ : ّذف اس درهبى ّیپزتبًسیَى

ػَارض ثیوبری ثَسیلِ دستیبثی ٍ حفظ فشبرخَى 

یب پبییي تز هی 140/90mmHgشزیبًی در حذ 

جْت پیشگیزی ٍردهبى ّیپزتبًسیَى تغییز شیَُ .ثبشذ

 .سًذگی ضزٍری است

 

ًکبت سیز در جْت کٌتزل شیَُ سًذگی ثِ شوب 

 :کوک هی ًوبیذ

 .اگز افشایش ٍسى داریذ ٍسى خَد را کن کٌیذ

 .در صَرت استفبدُ اسالکل هصزف آى را لطغ ًوبییذ

سوی هٌظوی داشتِ ثبشیذ سؼی کٌیذ فؼبلیت ج

دلیمِ در رٍس سِ تب پٌج  20-40ًظیزپیبدُ رٍی سزیغ )

 (ثبر در ّفتِ

درصَرت اهکبى اس هشبغل ٍ هحل سًذگی پزاستزس 

 دٍری ًوبئیذ 

ّزچٌذتبثیزی ثزر رٍی فشبرخَى ًذارد )لطغ سیگبر 

اهب یکی اس ریسک فبکتَرّبی اصلی ثیوبری ػزٍق 

 (کزًٍز للت ٍ ػزٍق هغشی هی ثبشذ

درصَرت اهکبى ثب یک هتخصص در جْت دستیبثی 

 :ثِ یک رصین غذایی ثب 

 هحذٍدیت در هصزف سذین

 .هصزف کبفی هٌیشین پتبسین ٍکلسین هشَرت ًوبئیذ

 

جْت سالهت کلی للت ٍ ػزٍق حتی 

االهکبى اس هصزف چزثی ّبی اشجبع شذُ ًظیز 

رٍغي ّبی جبهذ ٍ کلستزٍل در رصین غذایی 

طجك دستَر پششک دارٍّب .خَد داری ًوبئیذ

هصزف ًوبئیذ ّزگًَِ ػبرضِ جبًجی راة ُ را 

 .پششک خَد اطالع دّیذ

فشبرخَى خَدر ا ثصَرت رٍتیي اًذاسُ گیزی 

 ًوبئیذ

اگز اهکبى اًذاسُ گیزی فشبرخَى در هٌشل 

ثزای شوب ٍجَد دارد حتوب ًکبت سیز را د 

 .راًذاسُ گیزی در ًظز داشتِ ثبشیذ

دلیمِ لجل اس اًذاسُ گیزی فشبرخَى 30ثِ هذت 

س سیگبر کشیذى یب ًشَیذى کبفئیي اجتٌبة ا

 .ًوبئیذ

دلیمِ لجل اس اًذاسُ گیزی آرام  5ثِ هذت 

 .ثٌشیٌیذ
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ثِ آراهی ثٌشیٌیذ ثِ طَری کِ سبػذ در سطح للت ثِ 

آراهی یک سطح صبف للت ثِ اراهی رٍی یک 

 ّزدٍ پب رٍی سهیي ثبشذ.سطح صبف لزار گیزد

 .اس صحجت کزدى رد طَل اًذاسُ گییز پزّیش شَد

درضوي ػالئن فشبر خَى ثبال را جذی ثگیزیذ ایي 

 ػالئن شبهل

 سزگیجِ

 سزدرد کَثٌذُ

 گیجی

 پش للتط

 خًَزیشی سا ثیٌی

درصَرت هشبّذُ ایي ػالئن سیغ ثِ پششک هزاجؼِ 

 .ًوبئیذ
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