فشار خًن ويزييی است کٍ اس عزف خًن تٍ
ديًارٌ رگ َا يارد می شًد .خًوی کٍ قلة آن را تٍ
داخل شزيان َا پمپ می کىذ تا تا کمک آن َا تٍ
َمٍ وقاط تذن تزسذ .افشايش فشار خًن کٍ
«َايپزتىشه» ويش واميذٌ می شًد تيماری خغزواکی
است سيزا تاعث می شًد تا قلة تا فشار ي سختی
تيشتزی کار کزدٌ ي َم چىيه عاملی تزای سخت
شذن جذارٌ رگ َا يا «آتزياسکلزيس» است .ايه
آسية َا در وُايت تٍ وارسايی قلة مىتُی می شًد.
فشار خون نرمال چه اندازه است؟
فشار خًن تز اساس مقذار ي ميشان خغزی کٍ تزای
سالمتی افزاد دارد تٍ چىذ دستٍ تقسيم می شًد:
 -1وزمال; کمتز اس  120/80ميليمتز جيًٌ
 - 2قثل اس اتتال تٍ فشار خًن 80-120/89-130
ميليمتز جيًٌ
 -3فشار خًن -خفيف  90-140/99-159ميليمتز
جيًٌ
 -4فشار خًن  -متًسظ 100-160/109-179
ميليمتز جيًٌ
 -5فشار خًن شذيذ  110 / 180ميليمتز جيًٌ

علل:

چه کسانی بيشتر در معرض ابتال به فشار

داليل قغعی افشايش فشار خًن َىًس
شىاختٍ وشذٌ اوذ اما تز اساس تحقيقات
چىذيه عامل کٍ در ادامٍ مغلة می آيىذ
ممکه است کٍ در ايه افشايش وقش داشتٍ
تاشىذ:

خون هستند؟
َمٍ اوسان َا تٍ شکل تالقًٌ در معزض اتتال تٍ
ايه تيماری َستىذ ،اما خغز تعضی اس ما را
تيشتز تُذيذ می کىذ.


 سيگار کشيذن

افزادی کٍ تعضی اس اعضای خاوًادٌ شان
مثتال تٍ فشار خًن َستىذ.

 داشته اضافٍ يسن



 وذاشته فعاليت فيشيکی

افزادی کٍ سيگار می کشىذ.



سواوی کٍ حاملٍ َستىذ.



سواوی کٍ اس قزص َای ضذ تارداری

 رصيم غذايی پز ومک
 مصزف مشزيتات الکلی
 استزس ي اضغزاب


سه تاال

 عًامل صوتيکی

استفادٌ می کىىذ.


افزادی کٍ تاالی  35سال سه داروذ.



افزادی کٍ اضافٍ يسن داشتٍ ي يا چاق

 ساتقٍ خاوًادگی فشار خًن تاال
 تيماری کليًی مشمه

 اختالالت غذد فًق کليًی ي تيزيئيذ

َستىذ.


افزادی کٍ فعاليت فيشيکی وذاروذ.



کساوی کٍ الکل مصزف می کىىذ.



کساوی کٍ رصيم غذايی سزشار اس ومک

ي چزتی داروذ

چگونه می توان فشار خون را درمان کرد؟
فطار خَى تِ طَر عوذُ تا استفادُ اس تغييز ضيَُ سًذگی
تيواراى ٍ سپس تا استفادُ اس دارٍ درهاًی تْثَد هی
ياتذ .تغييز ضيَُ سًذگی ضاهل هَارد سيز است;


کاّص ٍسى



تزک کزدى سيگار



داضتي يک تزًاهِ غذايی هٌاسة (تزًاهِ غذايی

هٌاسة ضاهل غذاّای کن چزتی ،کن سذين ٍ هػزف






رٍساًِ هيَُ ٍ سثشيجات است)


اًجام ٍرسش ّای هٌاسة تِ خػَظ ٍرسش

ّای َّاسی

پیشگیری
ٍ سًتاى را کٌتزل کٌيذ .اگز اضافِ ٍسى داريذ،
رصين تگيزيذ .کن کزدى حتی يک کيلَگزم اس ٍسًتاى
ّن هفيذ است .
 هزتة ٍرسش کٌيذ 03 .دقيقِ ٍرسش در ّز رٍس
تْتزيي راُ هثارسُ تا پزفطاری خَى است .
 هػزف رٍساًِ ًوک را کن کٌيذ (حذٍد  1قاضق
چایخَری(.

اس رصين غذايی حاٍی هيَُ ٍ سثشيجات فزاٍاى ،
لثٌيات کنچزب ٍ غذاّای حاٍی پتاسين ًظيز
داًِّای سثَسدار ٍ خطکثار استفادُ کٌيذ .تِ ًظز
هیرسذ پتاسين اس پزفطاری خَى جلَگيزی
هیکٌذ .هػزف  0233هيليگزم پتاسين در رٍس
تَغيِ هیضَد .
اس هػزف هطزٍتات الکلی تپزّيشيذ .
اگز تاردار ّستيذ ،هزتة تزای هعايٌِ پيص اس
سايواى تِ هزاکش درهاًی هزاجعِ کٌيذ تا هزاقة
تْذاضت تتَاًذ تِ پزفطاری احتوالی خَى پی تثزد
ٍ تِ هَقع کٌتزل کٌذ
اگز فطار خَى تاال سٍد تطخيع دادُ ضَد ،تغييز
رصين غذايی ٍ ،رسش  ،کٌتزل استزس  ،تزک
دخاًيات ًٌَ ،ضيذى الکل  ٍ ،دارٍ هعوَالً تاعث
پيطگيزی اس تزٍس عَارؼ هیضَد.
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