
 
  

 6تزًاهِ تغت ّاي  در درًظزداؽتِ تاؽيذ مِ فؾارخَى را 

 . هاِّ خَد قزار دّيذ

 ،اگز عاتقِ خاًَادگي فؾارخَى تاال ٍجَد داؽتِ تاؽذ 

 . مٌتزل ؽَد فؾارخَى تايذ هزتثاً

 ى تِ هزامش اگز تاردار ّغتيذ هزتة تزاي هؼايٌِ پيؼ اس سايوا

هزاقة تْذاؽت تتَاًذ تِ پزفؾاري  درهاًي هزاجؼِ مٌيذ تا

 . احتوالي خَى پي تثزد ٍتِ هَقغ مٌتزل مٌذ

 تارداري حاٍي اعتزٍصى اعتفادُ اگز اس قزؿ ّاي ضذ      

فؾارخًَتاى را  ، هي مٌيذ يا تحت َّرهَى درهاًي ّغتيذ

 . هزتة مٌتزل مٌيذ

  اگز فؾارخَى تاال سٍد تؾخيـ دادُ ؽَد ، تغييز رصين

ػذم  تزك دخاًيات ، مٌتزل اعتزط ،،  ٍرسػ غذايي ،

هقزف النل ٍ هقزف فحيح دارٍّا هؼوَالً تاػث پيؾگيزي 

 . اس تزٍس ػَارك هي ؽَد
   

 عوارض فشار خون باال
 عنتِ هغشي ،حولِ قلثي ، ًارعايي احتقاًي قلة ٍ ٍرم ريِ ،

ًارعايي مليِ ٍ آعية چؾوي ٍ هؾنل تيٌايي اس ػَاك 

اًغت ّزچِ فؾار خَى دتايذ  . افلي فؾار خَى تاال ّغتٌذ

اگز  تاال تز تاؽذ هيشاى اهيذ تِ سًذگي پاييي تز خَاّذ تَد .

 هذت عَالًي تذٍى درهاى تاقي تواًذ ،تِ  فؾار خَى تاال

يا حتي تِ تيٌايي  مليَي رخ دّذ ٍهوني اعت ًارعايي 

درضوي اهناى دارد مِ قلة تغَر غيز  . عية ٍارد ؽَدآ

عثيؼي تشره ؽذُ ٍمارايي آى من ؽَد مِ چٌيي ٍضؼيتي 

هي تَاًذ هٌجز تِ ًارعايي قلثي ٍ اختالل در پوپاص خَى 

 . تَعظ قلة ؽَد

 درمان :
اّذاف درهاى تا تَجِ تِ ٍيضگيْاي ّز فزد تؼييي خَاٌّذ 

 ، تزك دخاًيات ، ٍ هوني اعت ؽاهل من مزدى ٍسى ؽذ

تغييز ؽيَُ سًذگي تزاي ماّؼ  تزًاهِ ٍرسػ هٌاعة ٍ

 . اعتزط تاؽٌذ

رٍساًِ فؾارخَى را  فزا تگيزيذ ٍ گزفتي فؾار خَى خَدتاى را

 . اًذاسُ گيزي مٌيذ

سهاى خَد  در ٍ ا عثق دعتَرفؾارخَى ر ضذ  دارٍّاي

 . هقزف ًواييذ
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 فشار خون باال چيست ؟
فؾار خَى تاال ػثارت اعت اس افشايؼ فؾار ٍاردُ اس 

. فؾارخَى تاال  جزياى خَى تِ ديَارُ ره ّاي خًَي

ًاهيذُ هي ؽَد سيزا تا هزاحل «  قاتل خاهَػ» گاّي 

اًتْايي امثزاً ّيچ ػالهتي ًذارد . تَجِ داؽتِ تاؽيذ مِ 

ي در اثز اعتزط ٍ فؼاليت تذًي فؾارخَى تغَر عثيؼ

، اها فزدي مِ دچار تيواري فؾارخَى  تاال هي رٍد

تاالعت ، تِ ٌّگام اعتزاحت ًيش فؾار خًَؼ تاالتز اس 

رصين ّاي ًادرعت غذايي ، هقزف  حذ عثيؼي اعت.

سياد غذاّاي چزب ٍ پزًول ، تي تحزمي ٍ سًذگي 

ِ هاؽيٌي اس جولِ ػَاهل هغتؼذ مٌٌذُ تزاي اتتال ت

 . تيواري پزفؾاري خَى اعت
 

 عالئم شایع فشارخون باال
تغياري اس افزادي مِ دچار فؾارخَى تاال ّغتٌذ ، احغاط 

% افزاد عي تاال 51حال ػوَهي آًاى خَب اعت  تيواري ًذارًذ ٍ

در هَاردي مِ  . داراي فؾارخَى ّغتٌذ ٍ خَدؽاى خثز ًذارًذ

گاّي اٍقات ًيش تٌگي عزدرد ٍ  فؾارخَى خيلي تاال هي رٍد ،

تا ايي ٍجَد تٌْا راُ  ًفظ ٍ خًَزيشي اس تيٌي رخ هي دّذ .

 . اًذاسُ گيزي هيشاى آى اعت تؾخيـ فؾارخَى تاال ،

ػالئن عزدرد ٍ عزگيجِ ، خَاب آلَدگي ، گيجي ،مزختي ٍ هَر 

هَر ؽذى در دعتْا ٍ پاّا ، عزفِ خًَي ، خًَزيشي اس تيٌي ٍ 

تاال رفتي فؾارخَى تغَر تحزاًي  تٌگي ًفظ ؽذيذ هزتَط تِ

 . ّغتٌذ

 عوامل مستعد كننده بيماري 

  عال 66عي تاالي 

 چاقي ٍ اضافِ ٍسى 

 عيگار مؾيذى 

 هقزف النل 

  رصين غذايي حاٍي ًول يا چزتي اؽثاع ؽذُ سياد ٍ ػذم هقزف

 هيَُ ٍ عثشي

  من تحزمي ٍ ًذاؽتي فؼاليت تذًي مافي 

 اعتزط 

  ؾارخَى تاال دٍ دچار ف يي يا ّزٍالذػَاهل صًتيني : اگز يني اس

عاتقِ  تاؽٌذ خغز اتتالي فزد تِ فؾار خَى تيؾتز اعت .

خاًَادگي فؾار خَى تاال ، عنتِ هغشي ، حولِ قلثي يا ًارعايي 

 مليِ

 ، اعتزٍئيذ ّا ٍ تؼضي اس اًَاع  هقزف قزؿ ّاي ضذ حاهلگي

 دارٍّاي هْار مٌٌذُ اؽتْا يا دمًَضعتاًت ّا

 

 پيشگيري
 اگز اضافِ ٍسى داريذ رصين تگيزيذ . ٍسًتاى را مٌتزل مٌيذ .  

 . من مزدى حتي يل ميلَ گزم اس ٍسى تاى ّن هفيذ اعت

 .دقيقِ ٍرسػ در ّز رٍس تْتزيي راُ  06هزتة ٍرسػ مٌيذ

 . هثارسُ تا پزفؾاري خَى اعت

 عذين ػالٍُ تز ًول در  هقزف رٍساًِ ًول را من مٌيذ(.

 اس غذاّاي تغتِ تٌذي ؽذُ ، ًَؽاتِ ّاي گاس دار، تغياري

تزاي (  جَػ ؽيزيي ٍ تؼضي ؽزتت هؼذُ ّا ٍجَد دارد.

اعالع يافتي اس هقذار عذين تنار رفتِ در هَارد غذايي 

تزچغة آًْا را قثل اس هقزف تِ دقت هغالؼِ مٌيذ. اگزهي 

ًتا  حتوا ، خَاّيذ اس هَاد جايگشيي عذين اعتفادُ مٌيذ

ؾَرت مٌيذ؛ سيزا تزخي اس ايي هَاد تزاي ّوِ افزاد پشؽل ه

 . هٌاعة ًيغتٌذ

 ثٌيات من ٍاى لاس رصين غذايي حاٍي هيَُ ٍ عثشيجات فزا

ٍ  چزب ٍ غذاّاي حاٍي پتاعين ًظيز داًِ ّاي عثَط دار

رعذ پتاعين اس پزفؾاري  .تِ ًظز هي . خؾنثار اعتفادُ مٌيذ

 . خَى جلَگيزي هي مٌذ

  النلي تپزّيشيذاس هقزف هؾزٍتات . 
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