
 

 

  

 

 

 

 بنام خداوند جان وخرد

  ناد تخصصی و فوق تخصصی  بیمارستان  

 به بیمار بخش آموزش

                        

 پرفشاری خون

 

  آدرس : شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا،

 بیمارستان دنا            

 11409477-71تلفن :            

 11409411فاکس :            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شناسنامه بروشور آموزشي

 پرفشاری خون عنوان

 ابراهيم اردكاني تهيه كننده

 كارشناس پرستاری سمت

 دفتر آموزش به بيمار تائيد كننده

 0011بهار  سال تهيه

 محدثه برومند ناظر كيفي
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 منابع  :   

 هاریسوناصول طب 

 1106برونر و سودارث 

  

www.denahospital.com  



 

 

 

 
 

نفر مبتال به پرفشاری خون می باشد و بسیاری از  1فرد بزرگسال  3از هر 
افراد از ابتالی خودشان به پرفشاری خون ،آگاه نمی باشند.درمان پرفشاری 

خون مشکل و خطرناک نمی باشد . پرفشاری خون سبب افزایش میزان 
خطر سکته مغزی و حمله قلبی می شود . اگر فشار خون خود را کنترل 

 ید ، سالم تر زندگی خواهید کرد. کن
پرفشاری خون اغلب دارای هیچ گونه عالمتی نیست و دلیل خطرناک بودن 
آن نیز همین موضوع است . به شکل منظم فشار خون خود را اندازه گیری 

 کنید و در صورت توصیه پزشک آن را تحت درمان قرار دهید .
 چه کسانی در معرض خطر بیشتری قرار دارند؟

 اد دارای اعضای خانواده نزد یک مبتال به پرفشاری خون . افر 

  سال  33افراد باالی 

  افراد دارای اضافه وزن و چاق 

 افراد فاقد فعالیت جسمانی 

  .افرادی که نمک زیادی مصرف می کنند 

 . افراد مبتال به دیابت یا بیماری قند خون ، نقرس ، بیماری کلیوی 

  زنان حامله 

   د حاملگی اس  تفاده می کنند، چاق هس  تند ، در زنانی که قرص های ض
طول حاملگی فش  ار خونش  ان باال بوده اس  ت ، س  ابقه خانوادگی از   

 پرفشاری خون داشته یا دچار بیماری خفیف کلیوی می باشد. 
 من چگونه می توانم بفهمم که فشار خونم باالست ؟ 

ال به ش   ما معموال خودتان متوجه آن نمی ش   وید . بس   یاری از افراد مبت
پرفش   اری خون هس   تند ولی از آن آگاه نمی باش   ند . تنها راه آگاهی از 

 پرفشاری خون ، اندازه گیری منظم فشار خون توسط پزشک است .  

 
 

 

 پرفشاری خون چیست ؟

نام دیگر پرفشاری خون ، هایپرتانسیون می باشد. 

پرفشاری خون یعنی این که اندازه فشار خون در سرخرگ 

 های شما افزایش پیدا کرده است . 

فشار خون ، نیروی خون در مقابل دیواره رگ ها خونی است 

میلی متر جیوه  17/771که به صورت دو عد مثال به صورت 

ا فشار دیاستولیک ، عدد نوشته می شود . عدد باالتر ی

مربوط به فشار خون در زمان استراحت قلب بین ضربان ها 

 می باشد. 

 می باشد .  mmHg  79/719فشار خون طبیعی زیر        
اگر شما بزرگسال بوده و فشار خون سیستولیک شما بین  

mmHg  710-719  و یا فشار خون دیاستولیک شما بین

mmHg 70-79  باشد،گفته می شود که شما مبتال یا ) هردو ( می

 به مرحله پیش از فشار خون هستید. 

یا بیشتر و یا  749پرفشاری خون ، فشار سیستولیک برابر 

یا بیشتر است که البته باید به  09فشار خون دیاستولیک 

 شکل طوالنی مدتی ، باال بماند . 

هیچکس دقیقا نمیداند که علت بیشتر موارد پرفشاری خون 

در بیشتر موارد پرفشاری خون قابل درمان نیست  چیست .

قابل کنترل می باشد. پرفشاری خون اغلب هیچ عالمتی  اما

ل تدریجی و آرام (( رد. پرفشاری خون در واقع ))یک قاتندا

 می باشد . 

 

 
 پرفشاری خون کنترل نشده ، منجر به چه مواردی می شود ؟ 

  .  سکته مغزی 

 . نارسایی قلبی 

  . حمله قلبی ، آنژین قلبی یا هر دو 

  . نارسایی کلیوی 

  ( بیماری سرخرگ های محیطیPAD)  . 

من در رابطه با پرفشاری خون ، چه کاری می توانم انجام 

 بدهم ؟ 
برای پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی و نیز جلوگیری از 

 پیشرفت این بیماری ها : 

  . اگر چاق هستید وزن خود را کاهش دهید 

  غذاهای سالم تر حاوی مقادیر پائین چربی اشباع ، چربی
 نید. ترانس ، کلسترول و نمک مصرف ک

  دقیقه در بیشتر یا  33از لحاظ جسمانی فعال باشید،دست کم
 تمام روزهای هفته فعالیت جسمانی داشته باشند . 

  بدانید که سطح فشار خون شما باید در چه حدیباشد و سعی
 کنید که فشار خونتان در این سطح حفظ شود . 

 داروهای ضد فشار خون چگونه به من کمک می کنند ؟ 

داروها مانند گشاد کننده های عروقی ، کمک می کنند برخی از 
تا رگ های خونی شل شده و باز باقی بمانند و در نتیجه جریان 

بهتر صورت گیرد . یک داروی دیورتیک ) ون از خالل آن ها خ
ادرار آور ( سبب می شود تا بدن شما آب و نمک اضافی خود را 

لب شما ضربان دفع نمایند . سایر داروها کمک می کنند تا ق
 آهسته تری همراه با قدرت کمتر داشته باشد . 
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