
؟بیماري فشار خون باال چھ بیماري است  
كھ در آن فشارخون از حد طبیعي باالتر مي رود و منجر  بیماري فشار خون باال بیماري مزمن شایعي است

 .بھ آسیب اندام ھاي حیاتي مي شود
؟روز جھاني فشارخون باال چھ روزي است  

اردیبھشت) بھ عنوان روز جھاني فشارخون باال تعیین شده است تا در این روز  ٢٧مي(١٧ھرسال روز 
امل سكتھ مغزي و بیماري ھاي قلبي و كلیوي مردم نسبت بھ این بیماري و عوارض مھم و خطرناك آن ش

حساس شوند و بدانند كھ بیماري فشارخون باال و عوارض آن قابل پیشگیري است.در این روز اطالعات 
عمومي در خصوص پیشگیري ،تشخیص و درمان فشارخون باال در اختیار ھمھ قرار مي گیرد و افراد 

میزان آن مطلع شوند و در صورت ابتالء بھ فشارخون باال بھ جامعھ مي توانند با اندازه گیري فشارخون از 
  .موقع شناسایي و تحت درمان قرار گیرند
 !فشارخون باال یك اپیدمي جھاني است

میلیارد نفر از آن رنج مي برند ٥/١میلیون نفر بھ علت فشارخون باال فوت مي كنند و ٧در جھان ھر سالھ  . 
 .فشارخون خود را اندازه بگیرید

دازه گیري منظم فشارخون مھم است.شما مي توانید خودتان در منزل با یك دستگاه فشارسنج خودكار ان
دیجیتالي از نوع بازوبندي ،فشارخون خود را اندازه بگیرید.براي اندازه گیري صحیح فشارخون ،در زیر بھ 
 :چند نكتھ مھم اشاره شده است
1- ر بازوي شماست.قبل از خریدن دستگاه فشارسنج، باالي مطمئن شوید بازوبند دستگاه فشارسنج مناسب دو
 .دور بازوي خود را اندازه بگیرید و دستگاھي كھ بازوبند آن متناسب با دور بازوي شماست انتخاب كنید
آرامش داشتھ باشید.حدود نیم ساعت قبل از اندازه گیري فشارخون از مصرف نوشیدني ھاي كافئین دار -2

ژي زا و كوال ھا و انجام فعالیت بدني شدید یا ورزش خودداري كنیدبھ ھاي انرمثل چاي ، قھوه و نوشا . 
بطور صحیح بشینید.بھ گونھ اي بشینید كھ پشت شما صاف و تكیھ گاه داشتھ باشد.دست ھا و پاھاي خود -3

را بطور ضربدري روي ھم قرار ندھید.كف پاي خود را روي زمین قرار دھید و دستي كھ فشارخون آن 
دازه گیري مي شود را ھم سطح قلب بر روي تكیھ گاه قرار دھیدان . 

4- بار اندازه گیري كنید و بین ھر  ٣یا  ٢فشارخون خود را چند بار اندازه گیري كنید.در ھر اندازه گیري 
 .بار اندازه گیري یك دقیقھ صبر كنید.مقدار بدست آمده از ھر اندازه گیري را ثبت كنید
5- ن فشارخون خود را اندازه بگیرید.چون فشارخون در طول روز متغیر است ،بھتر ھر روز در ھمان زما
است ھر روز در یك زمان مشخص فشارخون را اندازه گیري كنید.پیشنھاد مي شود یك بار صبح و بار دیگر 
  .عصر این كار را انجام دھید
 .داروھا كمك كننده ھستند

ید.ممكن است پزشك براي شما داروھاي پایین آورنده اگر فشارخون شما باال باشد با پزشك مشورت كن
 .فشارخون تجویز كند
بسیاري از داروھاي پایین آورنده فشارخون از حملھ ھاي قلبي و سكتھ ھاي مغزي نیز جلوگیري مي كنند.با 
 :پزشك خود یا كاركنان بھداشتي براي مراقبت فردي صحبت كنید و بخاطر داشتھ باشید
- تجویز پزشك مصرف كنید داروھاي خود را طبق . 
 .ھرگونھ عوارض جانبي ناشي از مصرف دارو را سریعا" بھ پزشك خود اطالع دھید-
حتي در حالي كھ تحت درمان ھستید بھ پایش فشارخون ادمھ دھید و بطور منظم فشارخون خود را اندازه -
  .گیري كنید



زیر،بھ عنوان یك ھدف در نظر  موضوع كلیدي و مھم ٤مقدار فشارخون مطلوب خود را با توجھ بھ 
 :بگیرید
وزن خود را پایش كنید.اضافھ وزن منجر بھ فشارخون باال مي شود.یك راه خوب براي پایش وزن -1
وزن خود را بر حسب كیلوگرم و قد خود را بر  BMI ،استفاده از شاخص نمایھ توده بدني است.براي محاسبھ

بر مجذور مقدار قد تقسیم كنید.واحد حسب متر اندازه بگیرید و سپس مقدار وزن را  BMI  كیلوگرم بر متر
 .مربع است.شاخص دیگر براي تعیین چاقي ،مقدار دور كمراست
مصرف دخانیات را ترك كنید.اگر سیگاري ھستید سعي كنید این عادت را ترك كنید یا حداقل تعداد سیگار -2
 .ھاي مصرفي در روز را بتدریج كم كنید تا بھ صفر برسد
غذاھاي سالم را انتخاب كنید.مصرف غذاھاي سالم ھمیشھ یك اقدام خوب است.در درجھ نخست وعده ھاي -3

غذایي را فراموش نكنید.سھ وعده غذایي خوب در روز مصرف كنید و بھ اندازه سھم غذا در ھر وعده توجھ 
محدودكنید داشتھ باشید.سعي كنید مصرف غذاھاي فرآوري شده و غذاھاي سریع آماده یا فوري را . 

  .مصرف الكل موجب افزایش فشارخون مي شود .از مصرف الكل پرھیز كنید-
 :بجاي آن
 .مصرف میوه ،سبزي و آجیل روزانھ را افزایش دھید-
 .سعي كنید حداقل یك وعده غذایي گیاھي در ھفتھ مصرف كنید-
 .مصرف سدیم یا نمك را كاھش دھید
 .موقع پخت غذا نمك زیادي اضافھ نكنید-
 .نمكدان را از روي سفره بردارید-
  .براي چاشني غذاھا از گیاھان تازه،آبلیمو یا سركھ ھا استفاده كنید-
  .در برچسب ھاي غذایي سدیم را كنترل كنید و محصوالت كم سدیم انتخاب كنید-
4- ست یك زندگي فعال داشتھ باشید.بدن شما براي تحرك آفریده شده است.بنابراین،از ھر طریقي كھ دو
دارید، فعالیت كنید. دوچرخھ سواري،شنا،باغباني و ھر كاري كھ فعالیت شما را افزایش میدھد! حتي اگر 

دقیقھ تمرین ساده چند بار در روز را فراموش نكنید، واقعا" موثر است ١٠وقت كافي ندارید،  . 
 :سعي كنید
 .در محل كار از پلھ ھا باال بروید-
- و بقیھ راه را پیاده بروید ماشین خود را دورتر پارك كنید . 
 !صداي موسیقي را بلند كنید و حركت ھاي كششي و نرمشي انجام دھید-
؟فشارخون چیست  

 .فشارخون نیرویي است كھ بھ علت پمپ خون در سراسر بدن توسط قلب، بر دیواره شریان ھا ایجاد مي شود
 .مقدار فشارخون خود را بدانید

ست ،حداكثر فشاري است كھ بھ علت انقباض قلب بر دیواره شریان ھا اولین عدد كھ فشارخون سیستولي ا
میلي متر جیوه ،بھ  ١٤٠میلي متر جیوه و كمتر از  ٩٠ایجاد مي شود.معموال"مقدار فشارخون سیستول باالي 

 .عنوان فشارخون طبیعي در بزرگساالن در نظر گرفتھ مي شود
ت كھ فشارخون بین ضربان قلب و زمان استراحت قلب عدد پایین تركھ فشارخون دیاستولي است،مقداري اس

میلي متر جیوه  ٩٠میلي متر جیوه و كمتر از  ٦٠را نشان مي دھد .معموال" مقدار فشارخون دیاستول باالي 
 .،بھ عنوان فشارخون طبیعي در بزرگساالن در نظر گرفتھ مي شود

ول ھم چنین نشان مي دھد كدام اعداد شما را جدول زیر اعداد طبیعي براي برگساالن را نشان مي دھد.این جد



در معرض خطر بزرگي براي مشكالت سالمتي قرار مي دھند. حتي در افرادي كھ فشارخون طبیعي 
دارند،در طول روز فشارخون تمایل بھ باال و پایین رفتن دارد. اما اگر اعداد فشارخون شما در اكثر اوقات 

معرض خطر ھستیدباالي مقدار فشارخون طبیعي باشد ،در  . 
 ١٣٠در صورتي كھ بھ بیماري دیابت یا بیماري مزمن كلیوي مبتال باشید،اگر مقدار فشارخون سیستول 

میلي متر جیوه و بیشتر باشد،بھ عنوان فشارخون باال در نظر گرفتھ مي  ٨٥میلیمتر جیوه و بیشتر و دیاستول 
 .شود


