
           در افزادی مٚ فطارخ٘ٓ تاال دارٕذ، تٚ ػَت فطار ٗارد

تز قَة تٚ تذریح ػضَٚ قَة إٜٓا ضخیِ ّی ض٘د. ایٔ 

ضخیِ ضذٓ ّی ت٘إذ فطار تز قَة را افشایص دٛذ ٗ           

 در ط٘الٕی ّذت، ػْز فزد را مِ مٖذ.

               ٙفطارخ٘ٓ تاال تاػث ّی ض٘د تا چزتی در دی٘ار

سزخزه ٛا سزیغ تز رس٘ب مٖذ. ره ٛای قَة در           

ایٔ افزاد سٗدتز تٖو ّی ضٕ٘ذ ٗ خ٘ٓ مْتزی تٚ              

ض٘د. اىز ره ٛای قَة تستٚ ضٕ٘ذ ٗ           ػضَٚ قَة ّی  

خ٘ٓ اصال تٚ ػضَٚ قَة ٕزسذ، سنتٚ قَثی رخ ّی            

 دٛذ. 

            رس٘ب چزتی در دی٘ارٙ سزخزه ٛای ّغشی تاػث

مِ ضذٓ خزیآ خ٘ٓ تٚ ّغش ّی ض٘د. اىز تٖيی              

تسیار ضذیذ ض٘د ٗ یا ره ٛای ّغش ماّال تستٚ ض٘د،   

 سنتٚ ّغشی رخ ّی دٛذ.

    ت٘إذ تاػث پارىی ره ٛای ّغش          فطارخ٘ٓ تاال ّی

ّغشی ایداد مٖذ مٚ ّْنٔ است            ض٘د ٗ خٕ٘زیشی  

تاػث ّزه ض٘د ٗ یا تاػث اختالً در حزمت إذاُ            

 ٛا، تیٖایی ٗ قذرت تنَِ ض٘د.  

 ٚٛا ض٘د.  فطارخ٘ٓ تاال ّی ت٘إذ تاػث ٕارسایی مَی 

            ٗ در فطارخ٘ٓ تاال چطِ ّی ت٘إذ ّطنٌ پیذا مٖذ

تاػث خٕ٘زیشی تٚ چطِ، تاری دیذ ٗ حتی م٘ری            

 ض٘د. 

                    ٚالسُ است ٛز تار مٚ تٚ پشضل ٗ یا دیيز ارائ

مٖٖذىآ خذّات سالّت ّزاخؼٚ ّی مٖیِ، اس إٜٓا          

ىیزی مٖٖذ. اىز اس        تخ٘اٛیِ مٚ فطارخ٘ٓ ّا را إذاسٙ     

حذ طثیؼی تاالتز تاضذ، ّزاخؼٚ تٚ پشضل ضزٗری           

 است.

             ٓ٘حذاقٌ ٕیِ ساػت قثٌ اس إذاسٙ ىیزی فطارخ

خ٘د، غذا ٕخ٘ریذ، قٜ٘ٙ ٗ چای ٕٖ٘ضیذ، فؼاٍیت تذٕی         

إداُ ٕذٛیذ، سیيار یا قَیآ ٕنطیذ، ادرار خ٘د را            

 ماّال تخَیٚ مٖیذ، ٗ ػصثإی ٕثاضیذ.

 عوارض فشارخون باال

 بسیج ملی 

  کنترل فشارخون

 اگر فشارخون باال باشد، چه باید کرد؟

درّآ افزاد ّثتال تٚ فطارخ٘ٓ تاال ضاٌّ ّصزف دارٗ تزاساس ٕظز پشضکل  

 ٗ اصالح ضی٘ٙ سٕذىی است. اصالح ضی٘ٙ سٕذىی ضاٌّ ایٔ اقذاّات است2

 ٚای ٕاسا2ٍِ ماٛص ّقذار ّصزف چزتی، حذف رٗغٔ ٗ   اصالح رفتارٛای تغذی

چزتی خاّذ ٗ خایيشیٔ مزدٓ آٓ تا رٗغٔ ّایغ، ماٛص ّصزف ْٕل، ت٘خٚ 

تٚ تزچسة ّ٘اد غذایی ٗ ّقذار ْٕل آٓ، ّصزف ّقذار مافی ّی٘ٙ ٗ سثشی، 

پزٛیش اس ّصزف غذاٛای سزخ مزدٕی ٗ استفادٙ اس ضی٘ٙ ٛای ساٍِ تز پخت 

 غذا )آب پش مزدٓ ٗ تخارپش مزدٓ(

   ٌدقیقٚ فؼاٍیت تکذٕکی      ۰۵۱إداُ فؼاٍیت تذٕی ّٖظِ ٗ مافی )إداُ حذاق

 رٗس ٛفتٚ( ۵تا  ۳ٛ٘اسی تا ضذت ّت٘سط در 

 )ٓتزك ّصزف ٕ٘ضیذٕی ٛای اٍنَی ٗ دخإیات )سیيار ٗ قَیا 

 حفظ ٗ مٖتزً ٗسٓ ّٖاسة ٗ اصالح چاقی تٚ ٗیژٙ چاقی ضنْی 

 ّصزف دارٗ سیز ٕظز پشضل 

برای کسب اطالعات بیشتر درباره فشارخون باال و 

مراکس و  بهاندازه گیری فشارخون خود می توانید  

پایگاه های سالمت ثابت و سیار شهری و روستایی، 

 خانه های بهداشت و بیمارستان ها مراجعه کنید. 



 عالیم فشارخون باال

خ٘ٓ در تذٓ سامٔ ٕیست ٗ در ىزدش است مٚ تٚ آٓ               

ّی ى٘یٖذ. ّْٜتزیٔ تخص دستياٙ ىزدش        گردش خون 

  ٓ است.  ره ٛایی مٚ خ٘ٓ را تٚ قَة            قلب  خ٘ٓ در تذ

ٗ ره ٛایی مٚ خ٘ٓ را اس قَة          سیاهرگٗارد ّی مٖٖذ،    

ٕاُ دارٕذ. قَة تا ٛز تار            سرخرگخارج ّی مٖٖذ،      

ضزتآ، خ٘ٓ را تٚ درٗٓ سزخزه ٛا ّی فزستذ ٗ در               

ٕتیدٚ، ٕیزٗیی تٚ سزخزه ٛا ٗارد ّی مٖذ مٚ تاػث ّی            

ض٘د فطاری تٚ دی٘ارٙ سزخزه ٛا ٗارد ىزدد مٚ تٚ آٓ              

ّی ى٘یٖذ. ّقذار فطارخ٘ٓ تٚ دٗ ػاٌّ              فشارخون

تستيی دارد2 ّقذار خٕ٘ی مٚ در ٛز دقیقٚ اس قَة خارج             

ّی ض٘د، ٗ ّقاّٗتی مٚ تز سز راٙ خزٗج خ٘ٓ اس قَة در              

 سزخزه ٗخ٘د دارد.

فطارخ٘ٓ ٗقتی تاال ّی رٗد مٚ یا خ٘ٓ تا قذرت تیطتز اس            

قَة پْپ ض٘د ٗ یا ّدزای سزخزه تٖو ض٘د. ّْٜتزیٔ          

ػاٌّ در ایداد تٖيی تز سز راٙ خزیآ خ٘ٓ، رس٘ب چزتی        

است. تا تاال رفتٔ سٔ تٚ تذریح چزتی تیطتزی در خذار             

سزخزه ٛا رس٘ب ّی مٖذ ٗ فزد تیطتز در ّؼزض                

فطارخ٘ٓ تاال قزار ّی ىیزد. ػالٗٙ تز افشایص سٔ، تزخی           

رفتارٛا ّإٖذ فؼاٍیت تذٕی مِ، تغذیٚ ٕاساٍِ ٗ ّصزف             

سیيار یا قَیآ ِٛ در ایداد ٗ تطذیذ فطارخ٘ٓ تاثیز               

 دارٕذ.

 مقدار فشارخون طبیعی و غیرطبیعی 

ّقذار فطارخ٘ٓ تا دٗ ػذد ّطخص ّی ض٘د2 ػذد تشرىتز مٚ فطارخ٘ٓ                 

را دياستول  را ٕطآ ّی دٛذ ٗ ػذد م٘چل تز مٚ فطارخ٘ٓ             سیستول  

ٕطآ ّی دٛذ. در سّآ إقثاض ػضَٚ قَة مٚ خ٘ٓ ٗارد سزخزه ٛا ّی                

ض٘د ٗ فطارخ٘ٓ تٚ حذامثز ّقذار خ٘د ّی رسذ ٗ در سّآ استزاحت قَة               

خ٘ٓ تٚ تذریح اس سزخزه ٛا خارج ّی ض٘د ٗ فطارخ٘ٓ تٚ حذاقٌ ّقذار                

خ٘د ّی رسذ. ّقذار فطارخ٘ٓ دیاستً٘ ِّٜ تز اس فطارخ٘ٓ سیستً٘                

در تشرىساالٓ  است ٗ     میلی متر جیوه  است. ٗاحذ إذاسٙ ىیزی  فطارخ٘ٓ       

 ّقادیز طثیؼی ٗ غیزطثیؼی آٓ چٖیٔ است2  

   :)۰2۱فطارخ٘ٓ سیستً٘ مْتز اس         فشارخون طبیعی )نرمال   ٗ

 ّیَی ّتز خی٘ٙ 0۱فطارخ٘ٓ دیاستً٘ مْتز اس 

          :)فطارخ٘ٓ   پیص فشارخون باال )قبل از ايجاد فشارخون باال

 ّیَی ّتز خی٘ٙ 0۱ -01ٗ فطارخ٘ٓ دیاستً٘  ۰2۱ -۰۳1سیستً٘ 

  ّیَی ّتز خی٘ٙ ٗ  تیطتز اس       2۰4۱ فطارخ٘ٓ سیستً٘    فشارخون باال

سالمت ّیَی ّتزخی٘ٙ ٗ  تیطتز اس آٓ         1۱آٓ ٗ فطارخ٘ٓ دیاستً٘     

ػضَٚ قَة ق٘ی تز ّی ض٘د ٗ خٕ٘ی مٚ در ٛز ضزتآ قَة تٚ               قلب:  

تذٓ ّی رسذ سیاد ّی ض٘د. ضزتآ قَة ّٖظِ تز ٗ ره ٛا ىطادتز                

 ّی ض٘د ٗ ّ٘اد چزتی در ره ٛا رس٘ب ْٕی مٖذ.

 مقدمه
ّْنٔ است افزاد  فطارخ٘ٓ تاال ّؼْ٘ال ػالّت ٕذارد. اٍثتٚ 

دارای فطارخ٘ٓ تاال ّْنٔ است سزدرد در ٕاحیٚ پطت           

سز، سزىیدٚ، تاری دیذ، خستيی سٗدرس ٗ تپص قَة،           

تٖيی ٕفس ضثإٚ یا ٖٛياُ فؼاٍیت، ٗ درد در قفسٚ سیٖٚ            

تٖٜا راٙ تطخیص، إذاسٙ ىیزی فطارخ٘ٓ تا       داضتٚ تاضٖذ.   

دستياٙ فطارسٖح است. تزای ّقاتَٚ ٗ مٖتزً فطارخ٘ٓ          

تاال در خاّؼٚ تایذ فطارخ٘ٓ افزاد در ّؼزض خطز تٚ ٗیژٙ           

ساٍٚ ٗ تاالتز ٗ سٕآ تاردار  إذاسٙ ىیزی ض٘د تا               ۳۱افزاد  

تت٘آ آٓ را تٚ ّ٘قغ تطخیص داد ٗ درّآ مزد. تزای                

اطالع اس ٗضؼیت فطارخ٘ٓ خ٘د ّی ت٘إیِ تٚ خإٚ ٛای            

تٜذاضت، پایياٙ ٛای سالّت، ّزامش خذّات خاّغ              

سالّت، ّطة پشضنآ، درّإياٙ ٛا ٗ تیْارستآ ٛا              

ّزاخؼٚ مٖیِ ٗ اس تٜ٘رسآ، ّزاقثیٔ سالّت، پشضنآ،            

پزستارآ ٗ ّاّاٛا تخ٘اٛیِ تا فطارخ٘ٓ ّا را إذاسٙ                

 تيیزٕذ.


