
بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد

1394بیمارستان لبافی نژاد  –واحدآموزش سالمت 
PE-PA068: کد 

   داروهایتـان و مقـدار مصـرف آنهــا را در    همـواره لیسـتی از
.جیب یا کیف پول خود نگه دارید

   کنیـد بـا   اگر هرگونه مشکلی پیدا کردید کـه احسـاس مـی
با پزشک خود ) عارضه جانبی(مصرف دارو در ارتباط است 

مشـکل مربوطـه ممکـن اسـت     . مـورد آن صـحبت کنیـد   در 
مربوط به دارو نباشد یا ممکن است نیـاز بـه کـاهش مقـدار     
مصرفی و حتی در برخی موارد تعـویض آن بـا یـک داروي    

.دیگر بدون عارضه مربوطه، داشته باشد
    کنیـد پـیش از تمـام شـدن     حتی اگـر احسـاس سـالمتی مـی

بـه خـانواده   . اقدام نماییـد داروها نسبت به تهیه مجدد آنها 
بـاال هسـتید و از آنهـا در    خود بگویید که مبتال به فشارخون

در صورت امکـان از همسـر یـا    . درمان خود کمک بخواهید
یکی از اعضـاي خـانواده بخواهیـد تـا در هنگـام مالقـات بـا        
پزشک همراه شما باشند تا با درمان شـما، شـامل داروهـا و    

.زندگی آشنا شودتغییرات مورد نیاز در شیوه

اي بینایی چشم خودتان را توسط متخصـص  به صورت دوره
.چشم پزشکی، مورد ارزیابی قرار دهید

:عالئم هشدار
،خواب آلودگی و خمیازه طوالنی،اگر دچار سردرد

بازوها یا عضالت ، احساس ضعف در پاهاسرگیجه شدید،
بیحسی یک تغییربینایی، صورت ، اشکال درصحبت کردن، 

100/180فشارخون باالتر از خونریزي از بینی یانیمه بدن ،
تماس بگیرید و یا به بیمارستان مراجعه ) 115(با اورژانس 

.نمایید

:توجه
فشارخونسابقهوجود

ابتالخطرخانوادهدر
بیشتررافشارخونبه

.  کندمی

1. CDC: Vital signs: awareness and treatment
of uncontrolled hypertension among
adults—www.cdc.gov

2. American Heart Association:
http://www.americanheart.org

3. National Heart, Lung, and Blood Institute:
http: //www.nhlbi.nih.gov

)هیپرتانسیون(باال فشارخون
مراقبتیپیشگیري، درمان و خود

پرفشاري خون به چه معناست؟-
عوارض پرفشاري خون کدامند؟-

عالئم پرفشاري خون کدامند؟-
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است؟معنیچهبهخونفشار
داردجریـان آندرکههائیرگدیوارهبرخونکهاستنیرویی

هر دو عـدد مهـم   . دو عدد بیان می شودکند و به صورتمیوارد
فشار سیستولیک  نامیده می شود ) عدد بزرگ تر(عدد اول . هستند

خون را به درون رگ ها ،خودانقباضو وقتی است که قلب شما با  
ودر ) عدد کوچک تر(عدد دوم فشار دیاستولیک نام دارد.می راند

پذیرش خون یا زمان (قلب انقباضحقیقت فشار خون شما بین دو
.است) به داخل قلب 

درجــه بنــدي  
فشارخون

فشار سیستولی
)عدد بزرگ تر(

فشار دیاستولی
)عدد کوچکتر(

80کمتر از   120کمتر از   فشارخون طبیعی
80-12089–139مرحله پیش فشارخون 

یا باالتر90یا باالتر140فشارخون باال

عالئم فشار خون باال چیست؟
تنهـا راه  . .گونـه عالمتـی نـدارد   بـاال بطورمعمـول هـیچ   فشارخون

. باشـد گیري فشارخون مـی باال اندازهاطمینان از ابتال به فشارخون
باشـد،  فردي که به فشارخون بسیار باال و درمان نشده مبـتال مـی  

یـا طـپش   خونریزي از بینی ،ممکن است دچار سردرد، سرگیجه
.شودقلب 

کدامند؟ثرات منفی فشارخون باال بر بدنا

م آسیب چش، شرایینتصلبسختی و، حمله قلبی،سکته مغزي 
آسیب کلیه،

:کنترل و درمان پرفشاري خونپیشگیري،روش هاي 
، مـنظم ورزش، کاهش وزنزندگی ماننـد  تغییرات سالم در شیوه

مصـرف  یتمحـدود کنترل استرس،ترك سیگار و مشروبات الکلی
تواننـد بـه همـان انـدازه     مـی برنامه سالم غذاییو پیـروي از  نمک 

مصرف در بسیاري از افراد. ، اثرات مفید داشته باشندمصرف دارو
شـما و پزشـکتان   . نیـاز باشـد  اسـت ممکـن ترکیبی از چند دارو 

کـه بـراي پیـدا کـردن     هاي متعددي داریـد و در صـورتی  انتخاب
ــاري     ــدیگر همک ــا یک ــوثر ب ــان م ــرین درم ــان  بهت ــد، درم نمایی

.تر خواهد بودباال موفقفشارخون

:باالفشارخوندرخودمراقبتی
 تا ) شیوه سالم زندگی ومصرف دارو(از درمان پیروي کنید

.رابگیریدنتایجبهترین

 را به طور ازمیزان فشارخون خود آگاهی داشته باشید و آن
کـه تحـت درمـان فشـارخون     افـرادي . منظم اندازه بگیرید

ــی ــتري    م ــاوب بیش ــا تن ــود را ب ــارخون خ ــد فش ــند، بای باش
از پزشک خود در مـورد فاصـله زمـانی    . گیري نمایندندازها

اطمینان حاصل . گیري فشارخون سوال نماییدمطلوب اندازه
والدین، برادر و خـواهر و  (کنید که اعضاي خانواده شما هم 

گیـري  مـنظم انـدازه  فشـارخون خـود را بـه طـور     ) فرزندان
.نمایندمی

      از پزشک خود وقت بگیریـد تـا وي بتوانـد درمـان شـما را
بـا  . کنتـرل نمـوده و در صـورت نیـاز آن را تصـحیح نمایـد       

هاي خـود در  ها یا کنجکاويپزشک خود در رابطه با نگرانی
.مورد درمانتان صحبت نمایید

چـرب  مصرف غذاهاي. از رژیم سالم غذایی استفاده کنید
هــا و ماننــد گوشــت قرمــز را کــاهش داده و مصــرف میــوه 

5همچنـین  .دار را افزایش دهیدسبزیجات و غالت سبوس
بهتــر اســت هــرروز ورزش   (روز در هفتــه ورزش کنیــد  

.)نمایید
بخاطر داشته باشـیدکه  . فشارخون خود را کنترل کنیدروند

شما هیچگاه از روي وضعیت جسـمانی و احسـاس خودتـان    
.باشدتان چقدر میانید بگوییدکه فشارخونتونمی

گیریـد، آنـرا   هربارکه در منزل فشارخون خود را اندازه می
گیـري  تاریخ و مقـدار انـدازه  . اي یادداشت کنیددر دفترچه

شده را یادداشت کنید و در مالقات بعـدي بـا پزشـک ایـن     
.دفترچه را همراه خود ببرید

 داروهاي ضدفشـارخون  با پزشک خود در مورد نام و مقدار
.خود و نحوه مصرف آنها صحبت کنید

    احسـاس سـالمتی   حتی اگرفشارخون شـما کنتـرل بـوده و
آگاه باشید .،به فکر قطع یا کم کردن داروها نباشیدکنیدمی

کــه شــرایط فعلــی بــه علــت مصــرف دارو بــوده و کــاهش  
.خودسرانه میزان دارو باعث بروز مشکل خواهد شد

١٢٣


