
است که برای ادامه حیاا  باه  ن    از عواملیخون فشار

هر فرد همیشه در یا  حاد بابات     خونِنیازمندیم. فشار

 ، از یاا  ر ز بااه ر ز دی اار   از یاا     ااه بااه نیساات

 .حسب نیاز بادن در حاات ییییار اسات    ای دی ر بر   ه

خون شما حاداکثر مدادار   صبح فشار9 برای مثات حوا ی

خون کاهش یافته   در شاب  عصرها فشارخود را دارد   

 رسد.به حداقل خود می

 ؟چیست خون باالفشار

 اخاتالال  عار م م ی ای    جاء   بااال  خاون فشار،  

 بایش   خونفشار بار  د  حداقل به     شودمی بندیطبده

 .شودمی گفتهباال خون فشار، 99/049از 

 اماا   .معلاو  اسات  ناا خون علت اصلی افءایش فشار

 خاون بااال   عواملی باعث افاءایش شاانا اباتال باه فشاار     

شود. این عوامل مستعد کنناد  شااملا ار ، جانا،    می

 سن، نژاد، چاقی، حساسایت باه نما ، ا  ال، قرصا ای      

 بارداری   زندگی بد ن ی رک است.ضد

 عالئم شایعا

 باال در بسیاری از موارد هیچ عالمتی ندارد  خون فشار

اسات  سا  ا از بیماری خود  اطالعبد ن  افرادبسیاری از 

  الز  اسات  همین د یله ب ،هستندخون باال دچار فشارکه 

از  سا ی ی باار کنتارت کنیاد.   حداقل خون خود را فشار

، ساتا  ساردرد  اخاون  فشار اب یبطمر عالیمی که احتماالً

  ،، خااونریءی از بیناای، ساارگی هخساات ی ،دیاادیاااری

 یوان نا  برد.را میسینه ی درد قفسه  نفا ین ی

به عر م سراسار  خون ن ایتا ًمد  فشار طوالنی باال بودن

 ،هاا کلیاه  ،حیایی ن یر میء اندام ایبدن از جمله عر م 

 .رساند سیب می های اندام ارگ  چشم ، قلب
  

 اشامل خون کنترت نشد را  فشاربا

صدمه به رگ ا، پارگی عر م به خصوص عار م میاءی،   

سا ته   ، ین ی   در ن ایت انسداد عر م،سرخرگ ا سختی

بصور  ییییرا  بینایی  س ته میءی ، قلبی، نارساییقلبی

  خون یافشارسدوط ناگ انی  ضعف   ،سرگی ه ،گفتاری  

   هاهمچنین ابر برر ی کلیه ،دنب  هی  رف  موقت  فلج

 .باشدنارسایی مءمن کلیه میای اد 

    خون باالاعد  ب بودی فشار لشایعترین عل

 .دستورا  دار یی است عد  پیر ی از

یار شادن   افءایش مصرف نم  خوراکی سابب  خایم   

 .شودخون باال میفشار

صادمه باه   باعث خون باال با عوامل دی ری که اگر فشار

ابر یخریبای  ن باه    ،شوند همرا  گرددرگ ای بدن می

م مترین عوامل همرا  عباریند  .مرایب بیشتر خواهد بود

 ساای ار، اخااتالت   د داسااترر ر حاای   ر اناای،   ازا 

    خااون بااه صااور  باااال بااودن کلسااتر ت    چرباای

 یاا  بیمااری قناد   ،گلیسرید، کمی ی ارک    رز  یری

 ان فشاارخون ما عال   بار در الز  است  .چاقی   دیابت

 .ه باشیدیوجه داشت نیءبه اصالح عوامل فوم خود 

  ان ا   موزشی م م

 .سب  زندگی خود را ییییر دهید  
 

 خود را کنترت کنید. خونر زانه فشار 
 

 متفا   است خونی ضد فشارپاسخ افراد به دار ها، 

مم ن است مادیی طاوت ب شاد یاا پءشا  باا ی اویء        

-ب تارین دار  را بارای کنتارت فشاار     ،ی مختلفدار ها

 خون شما بیابد.
 

  باا   خاون از یداخل دار هاای فشاار   پیش یریبرای

مصرف هر نوع دار یی با پءش   قبل از ،دار های دی ر

 د.یمشور  نمایخود معا ج 
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  را حتی بعد از ب بودی کامال   خودمصرف دار های

ادامه داد    از ق ع ناگ انی دار ها خودداری کنید.

ن شید. سی ار

 افاءایش  ، زیرا موجاب  کنید از مصرف ا  ل اجتناب

.شودمی خون مدا   به درمانفشار

ان ا  دهید. را در هوای  زادهای من م ز  ر

   ر حاای عصاابی   هی انااا  از ای اااد فشااارهای

جلوگیری کنید.

 گر  در  6کمتر از به خود را  ینم  مصرفی ر زانه

که این مددار در نان، گوشت، شایر     ،دهیدکاهش ر ز 

شما بصور  نام سور  یغذایی مورد استفاد سایر مواد

غذا نما  اساتفاد ی موجود است. بنابراین هن ا  ی یه

ن نید.

 کنسار   غذایی پرنم  مانندا غذاهایاز مصرف مواد

فرن ی، پنیر شور، انواع شد ، چیپا، نان شور، رب گوجه

 شور  ...( بپرهیءید.شورها )خیار

 زن پرهیء نمود    در صور  داشتن اضافه از اضافه 

غذایی   یمرینا   رزشی،   زن  زن سعی کنید با رژیم 

د.کنیخود را کم 

 .از مصرف  بنیا  پرچربی خودداری کنید

  چربای، میاء، دت، قلاو ،    مصرف گوشت قرمء پار از

ج ر، سوسیا، کا بار   همبرگر خودداری کنید.

    در صور  استفاد  از گوشات سافید ماننادا مار

ماهی، پوست  نرا قبل از پخت جدا نمایید.

      از مصرف غذاهای پرچارب   سارک کردنای پرهیاء

  یا کباابی  پء  بنمود    سعی کنید غذاها را به صور  

مصرف نمایید.

 حیاوانی خاودداری      ر غان  از مصرف کر ، خامه

استفاد  نمایید.مایع نمود    سعی کنید از ر غن گیاهی 

  باه    جا  یااز  سعی کنید ر زانه از سبءی ا    میو

مددار زیاد مصرف نمایید.

       ج ت کنترت فشارخون به طاور مریاب باه پءشا

ی   رنااد ار هااای پااایین د مراجعااه نمااود    خااود 

خون را طبق ی ویء پءش  استفاد  نمایید.فشار

 .از ایستادن طوالنی مد  بپرهیءید

 دا  خودداری کنید.کردن با  باز حما

.اگر احسار سرگی ه   غش نمودید، بالفاصله بنشینید

     دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

چیست؟ باال خونفشار 
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