
تنها راه قطعي براي اينكه شماما را ا          

وضعيت فشار خونتان باخبر كند كنتمر   

 مداوم آن به وسيله  پزشك است.

اگر فشار خون شاا به طور نماگمهمانمي       

خيلي باال برود مي تواند باعم  ايمدماد      

عالياي شود كه هر كدام ا  آنمهما يمك      

 نگ خطر جديد براي شاا هسمتمنمد .       

 عالياي مانند :

 سردردشديد -

 سرگيده-

 مشكالت بينايي-

 درد قفسه سينه-

  تنفس سخت-

 ضربان قلب نامنظم-

 وجود خون در ادرار-

چه كساني بيشتر در معرض ابتال به فشارخون 

 هستند؟

هاه انسان ها به شكل بالقوه در معرض ابتال بمه ايم        

بيااري هستند، اما خطر بعضي ا  ما را بيشتر تمهمديمد    

مي كند . افرادي كه بعضي ا  اعضاي خمانمواده شمان         

 مبتال به فشار خون هستند.

 افرادي كه سيگار مي كشند.

  ناني كه حامله هستند.

  ناني كه ا  قرص هاي ضدبارداري استفاده مي كنند.

 سا  س  دارند. 53افرادي كه باالي 

 افرادي كه اضافه و ن داشته و يا چاق هستند.

 كساني كه رژيم غذايي سرشار ا  ناك و چربي دارند.
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 فشارخون 

 )ويژه آموزش بيماران(



فشارخون چيست؟چه چيز باع  افزايم   

فشار خون مي شود و اي  افمزايم  چمه      

 نشانه هايي دارد؟

فشار خون نيرويي است كه ا  طرف خمون  

به ديواره رگ ها وارد مي شود. خوني كمه   

قلب آن را به داخل شريان ها پام  ممي     

كند تا با كاك آن ها به هاه نقاط بمدن    

برسد. افزاي  فشارخون كه هايپرتنمشم     

نيز ناميده مي شود بيااري خمطمرنماكمي     

است  يرا باع  مي شود تا قلب با فشار و   

سختي بيشتري كاركرده و همم چمنميم        

عاملي براي سخت شدن جداره رگ ها يما  

"آترواسكلرو  " اي  آسيب ها در نهمايمت     

 به نارسايي قلب منتهي مي شود.

 فشارخون نرما  چه اندا ه است؟

فشارخون براساس مقدارو ميزان خطري 

كه براي سالمتي افراد دارد به چند دسته 

 تقسيم مي شود:

ميلياتر  181021كاتر ا  –نرما  -1

 21-181021-151قبل ا  ابتال به فشارخون -8

 ميلياتر جيوه

ميلياتر  11-191011-131خفيف –فشارخون -5

 جيوه

 111-1010111-171متوسط  –فشارخون -9

 ميلياتر جيوه

  ميلياتر جيوه 1210111فشارخون شديد -3

 چه عاملي باع  بوجودآمدن فشارخون مي شوند؟

داليل قطعي افزاي  فشارخون هنو  شناخته نشده 

اند براساس تحقيقات چندي  عامل كه در ادامه 

مطلب مي آيند ماك  است كه در اي  افزاي  نق  

 داشته باشند

 سيگار كشيدن-

 داشت  اضافه و ن-

 نداشت  فعاليت فيزيكي-

 رژيم غذايي پر ناك-

 مصرف مشروبات الكي-

 استرس و اضطراب-

 س  باال-

 عوامل ژنتيكي-

 سابقه خانوادگي فشار خون باال-

 بيااري كليوي مزم -

 اختالالت غدد فوق كليوي و تيروئيد-

 عاليم فشارخون كدام ها هستند؟

متاسفانه در بيشتر اوقات فشارخون باال 

هيچ عالمت و نشانه اي ا  خود نشمان    

ناي دهد. در حقيقت يمك سموم ا           

كسانيكه به افزاي  فشارخون ممبمتمال    

هستند ا  بيااري شان هيچ اطمالعمي     

 ندارند . 


