
 

 

 

 

 

 

 

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

ٕٞـٛارٜ ِیغـتی اس دارٚٞایتـاٖ ٚ ٔمـذار ٔصـزف آٟ٘ـا را 

  در جیة یا ویف پَٛ خٛد ٍ٘ٝ داریذ

  اٌز ٞزٌٛ٘ٝ ٔؾىّی پیذا وزدیذ وـٝ احغـاط ٔـی

وٙیـذ تـا ٔصزف دارٚ در ارتثاغ اعت )عارظٝ جا٘ثی( تا 

پشؽه خٛد در ٔـٛرد آٖ صـحثت وٙیـذ . ٔؾـىُ 

دارٚ ٘ثاؽذ یا ٕٔىٗ ٔزتٛؼـٝ ٕٔىـٗ اعـت ٔزتٛغ تٝ 

اعت ٘یـاس تـٝ وـاٞؼ ٔمـذار ٔصزفی ٚ حتی در تزخی 

ٔٛارد تعـٛیط آٖ تـا یـه دارٚي دیٍز تذٖٚ عارظٝ 

 ٔزتٛؼٝ، داؽتٝ تاؽذ

 

  حتی اٌـز احغـاط عـالٔتی ٔـی وٙیـذ پـیؼ اس

تٕـاْ ؽـذٖ دارٚٞا ٘غثت تٝ تٟیٝ ٔجذد آٟ٘ا الذاْ 

 وٝ ٔثتال تٝ فؾارخٖٛ ٕ٘اییـذ . تـٝ خـا٘ٛادٜ خٛد تٍٛییذ

تـاال ٞغـتیذ ٚ اس آٟ٘ـا در درٔاٖ خٛد وٕه تخٛاٞیذ. در 

صٛرت أىـاٖ اس ٕٞغـز یـا یىی اس اععـاي خـا٘ٛادٜ 

تخٛاٞیـذ تـا در ٍٞٙـاْ ٔاللـات تـا پشؽه ٕٞزاٜ ؽٕا 

تاؽٙذ تا تا درٔاٖ ؽـٕا، ؽـأُ دارٚٞـا ٚ تغییزات ٔٛرد 

 .٘یاس در ؽیٜٛ س٘ذٌی آؽٙا ؽٛد

 

  ٜاي تیٙایی چؾٓ خٛدتاٖ را تٛعػ  تٝ صٛرت دٚر

  .ٔتخصـص چؾٓ پشؽىی، ٔٛرد ارسیاتی لزار دٞیذ

  :الئم هشدارع

خٛاب آِٛدٌی ٚ خٕیاسٜ ؼٛال٘ی،  ٌز دچار عزدرد،ا

یا  احغاط ظعف در پاٞا ، تاسٚٞا ، عزٌیجٝ ؽذیذ

ععالت صٛرت ، اؽىاَ درصحثت وزدٖ، تغییزتیٙایی، 

خٛ٘زیشي اس تیٙی یا فؾارخٖٛ  تیحغی یه ٘یٕٝ تذٖ ،

تٕاط تٍیزیذ ٚ (  115تا اٚرصا٘ظ ) 100/180تاالتز اس 

  یا تٝ تیٕارعتاٖ ٔزاجعٝ ٕ٘اییذ

ٚجٛد عاتمٝ فؾارخٖٛ در خا٘ٛادٜ خؽز اتتال تٝ  : توجه

 وٙذفؾارخٖٛ را تیؾتز ٔی 

 
 تاییذ عّٕی ٔحتٛا: دوتز فزًٞٙ عّؽا٘ی فٛق تخصص رٚٔاتِٛٛصي

 

 ٔذدجٛي ٌزأی ؽٕا ٔی تٛا٘یذ تا ٔزاجعٝ تٝ آدرط ایٙتز٘تی

www.gmu.ac.ir  ا٘تخاب ٔزوش آٔٛسؽی، پضٚٞؾی ٚ

درٔا٘ی عالٔٝ تَّٟٛ ٌٙاتادي اس ٔٙٛي ؽثىٝ ٞا ٚ ٔزاوش 

درٔا٘ی ٚ ٔزاجعٝ تٝ ٚاحذ آٔٛسػ عالٔت تٝ عایز ٔؽاِة 

 أٛسؽی دعتزعی پیذا وٙیذ

 

 
 تهیه کننده: مهناز پریمو

 سوپروایسر آموزش سالمت ویراست علمی: 

  3/10/97تاریخ بازنگری :

 

 فشارخون باال)هایپرتانسیون(



 

 

 

 فشار خون به چه معنی است؟ 
٘یزٚیی اعت وٝ خٖٛ تز دیٛارٜ ري ٞائی وٝ در آٖ جزیـاٖ دارد 

ٚ تٝ صٛرت دٚ عذد تیاٖ ٔی ؽٛد. ٞز دٚ عـذد ٟٔـٓ ٚارد ٔی وٙذ 

ٞغتٙذ. عذد اَٚ )عذد تشري تز( فؾار عیغتِٛیه ٘أیذٜ ٔی ؽٛد 

ٚ ٚلتی اعت وٝ لّة ؽٕا تا ا٘مثاض خٛد، خٖٛ را تٝ درٖٚ ري ٞا 

ٔی را٘ذ.عذد دْٚ فؾار دیاعتِٛیه ٘اْ دارد)عذد وٛچه تز( ٚدر 

یا سٔاٖ پذیزػ خٖٛ حمیمت فؾار خٖٛ ؽٕا تیٗ دٚ ا٘مثاض لّة )

 تٝ داخُ لّة ( اعت

 

 

 
 

 عالئم فشار خون باال چیست؟ 
تـاال تؽٛرٔعٕـَٛ ٞـیچ ٌٛ٘ـٝ عالٔتـی ٘ـذارد . تٟٙـا راٜ  فؾارخٖٛ

 ٌیزي فؾارخٖٛ ٔـی تاؽـذ تاال ا٘ذاسٜ اؼٕیٙاٖ اس اتتال تٝ فؾارخٖٛ

.  
تاؽـذ، فزدي وٝ تٝ فؾارخٖٛ تغیار تاال ٚ درٔاٖ ٘ؾذٜ ٔثـتال ٔـی 

ٕٔىٗ اعت دچار عزدرد، عزٌیجٝ، خٛ٘زیشي اس تیٙی یـا ؼـپؼ 

 .لّة ؽٛد
 
 
 
 
 
 
 

 :ثرات منفی فشارخون باال بر بدن ا
عىتٝ ٔغشي ، حّٕٝ لّثی، عختی ٚتصّة ؽزاییٗ، آعیة چؾٓ  

 ،آعیة وّیٝ 

تغییزات  :روش های پیشگیری،کنترل و درمان پرفشاری خون

س٘ذٌی ٔا٘ٙـذ واٞؼ ٚسٖ، ٚرسػ ٔـٙظٓ ، تزن عیٍار  عآِ در ؽیٜٛ

ٚ ٔؾزٚتات اِىّی، وٙتزَ اعتزط ٔحـذٚد یت ٔصـزف ٕ٘ه ٚ 

پیـزٚي اس تز٘أٝ عآِ غذایی ٔـی تٛا٘ٙـذ تـٝ ٕٞـاٖ ا٘ـذاسٜ ٔصزف 

 دارٚ، اثزات ٔفیذ داؽتٝ تاؽٙذ. 

در تغیاري اس افزادٔصزف تزویثی اس چٙذ دارٚ ٕٔىـٗ اعـت ٘یـاس 

ٞاي ٔتعذدي داریـذ ٚ در صـٛرتی  . ؽـٕا ٚ پشؽـىتاٖ ا٘تخابتاؽـذ 

وـٝ تـزاي پیـذا وـزدٖ تٟتــزیٗ درٔــاٖ ٔــٛثز تــا یىــذیٍز 

  تز خٛاٞذ تٛد تاال ٔٛفك ٕٞىــاري ٕ٘اییــذ، درٔــاٖ فؾارخٖٛ

 

  :خودمراقبتی درفشارخون باال
اس درٔاٖ پیزٚي وٙیذ )ؽیٜٛ عآِ س٘ذٌی ٚٔصزف دارٚ( تا -

 .ٟتزیٗ ٘تایج راتٍیزیذت

اسٔیشاٖ فؾارخٖٛ خٛد آٌاٞی داؽتٝ تاؽیذ ٚ آٖ را تٝ ؼٛر  -

ٔٙظٓ ا٘ذاسٜ تٍیزیذ. افـزادي وـٝ تحـت درٔـاٖ فؾـارخٖٛ 

ٔــیثاؽــٙذ، تایــذ فؾــارخٖٛ خــٛد را تــا تٙــاٚب 

 ٌیزي ٕ٘ایٙذ.  تیؾــتزي ا٘ذاسٜ

 
 

 

 
اؼٕیٙاٖ حاصُ وٙیذ وٝ اععاي خا٘ٛادٜ ؽٕا ٞٓ )ٚاِذیٗ،  

تزادر ٚ خـٛاٞز ٚ فزس٘ذاٖ( فؾـارخٖٛ خـٛد را تـٝ ؼـٛر ٔـٙظٓ 

  .ٕ٘ایٙذ ا٘ـذاسٜ ٌیـزي ٔی

اس پشؽه خٛد ٚلت تٍیزیـذ تـا ٚي تتٛا٘ـذ درٔـاٖ ؽـٕا را 

. تـا وٙتـزَ ٕ٘ـٛدٜ ٚ در صـٛرت ٘یـاس آٖ را تصـحیح ٕ٘ایـذ 

ٞاي خـٛد در  پشؽه خٛد در راتؽٝ تا ٍ٘زا٘یٟا یا وٙجىاٚي

  . ٔٛرد درٔا٘تاٖ صحثت ٕ٘اییذ

اس رصیٓ عآِ غذایی اعتفادٜ وٙیذ. ٔصزف غذاٞاي چـزب 

ٔا٘ٙـذ ٌٛؽـت لزٔـش را وـاٞؼ دادٜ ٚ ٔصـزف ٔیـٜٛ ٞـا ٚ 

 5دار را افشایؼ دٞیذ .ٕٞچٙـیٗ  عثشیجات ٚ غالت عثٛط

رسػ وٙیــذ )تٟتــز اعــت ٞــزرٚس ٚرسػ رٚس در ٞفتــٝ ٚ

 (ٕ٘اییذ

رٚ٘ذ فؾارخٖٛ خٛد را وٙتزَ وٙیذ. تخاؼز داؽتٝ تاؽـیذوٝ 

ؽٕا ٞیچٍاٜ اس رٚي ٚظعیت جغـٕا٘ی ٚ احغـاط خٛدتـاٖ 

  . ٕ٘یتٛا٘یذ تٍٛییذوٝ فؾارخٛ٘تاٖ چمذر ٔیثاؽذ

ٞزتاروٝ در ٔٙشَ فؾارخٖٛ خٛد را ا٘ذاسٜ ٔیٍیزیـذ، آ٘ـزا در 

اي یادداؽت وٙیذ. تاریخ ٚ ٔمـذار ا٘ـذاسٜ ٌیـزي ؽذٜ  دفتزچٝ

را یادداؽت وٙیذ ٚ در ٔاللات تعـذي تـا پشؽـه ایـٗ دفتزچٝ 

  . را ٕٞزاٜ خٛد تثزیذ

تا پشؽه خٛد در ٔٛرد ٘اْ ٚ ٔمذار دارٚٞاي ظذفؾـارخٖٛ 

 .خٛد ٚ ٘حٜٛ ٔصزف آٟ٘ا صحثت وٙیذ

ـالٔتی حتی اٌزفؾارخٖٛ ؽـٕا وٙتـزَ تـٛدٜ ٚ احغـاط ع 

ٔیىٙیذ،تٝ فىز لؽع یا وٓ وزدٖ دارٚٞا ٘ثاؽیذ.آٌاٜ تاؽیذ وـٝ 

ؽـزایػ فعّـی تـٝ عّـت ٔصـزف دارٚ تـٛدٜ ٚ وـاٞؼ 

 .خٛدعزا٘ٝ ٔیشاٖ دارٚ تاعث تزٚس ٔؾىُ خٛاٞذ ؽذ

 


