
 باال فشار خونپیشگیری از 

 لت قابل پیشگیری مرگ در سراسر دنیاع

 

 
 !استمشکل حل کلید  شگیرییپ    
 

  د ي مصزف ومک را کاَش دَیدمصزف کىیسالم غذای. 

 مصزف کىید یسثشی ي میًٌ تیشتز. 

 اس مصزف الکل خًدداری کىید. 

  وکىید استعمالدخاویات. 

 اس وظز جسمی فعال تاشید. 

  حفظ کىید راتدن مىاسة يسن. 

 

 

طریق  بهگر فشارخون باال درمان نشود، می تواند ا

 .سبب مرگ یا عواقب سالمتی جدی شود یادیز
 

                                     
 کاَش تیىایی      وارسایی کلیٍ      سيال عقل   سکتٍ مغشی   ٍ قلثی  حمل

 !خود مطلع شوید فشارخوناز میسان 
 

 
 

 
 

یاا    تیماری فشار خًن تاال،

ممکه است  پزفشاری خًن،

 امااا، تاادين عتماات تاشااد

 4/9سااثة مااز   ساااالوٍ 

ر سزاسز دویاا  دمیلیًن وفز 

" از افرادی که  50فقط  می شًد. 
ند از بیماری رفشارخون باال دا

 .خون مطلع هستند
 فشارخًن خًد را تطًر مىظم کىتزل

مزاکش ، در ةدر مىشل، در مط. )کىید
 (یا َز مکان دیگز تُداشتی

ت درمان حاگز تزای فشار خًن تاال ت
کىید  حتی اگز احساس میَستید، 

داريَای خًد را  ،ًب َستیدخ
َای  یراَىمای تٍ .کىید مصزف

کارکىان تُداشتی ي پششکان تًجٍ 
 .کىید

 غیزياگیزَای  تیماری کىتزلگزيٌ پیشگیزی ي 

.درصد از سکته های قلبی جلوگیری کنیم 70از بروز  خون باالبا کنترل فشار  



ي کنیم؟چگونه فشارخون خود را اندازه گیر
توضیح داده شده ،حوه انجام صحیح آنننیاز به اندازه گیري دقیق فشارخون دارد. در زیر کهن است آیزان ماطالع از ،اولین مرحله در کنترل فشارخون

.است(چه در مطب چه در منزل)

اطالع ازبرايپسشناسایی می شود. فشارخون فقط با اندازه گیري است، چون هیچ عالمتی ندارد ویک قاتل خاموش، فشارخون باال بیماري 
. سریعتر اقدام کنیدمیزان فشارخون خود 

شناسایی برايفرصتیبموقع و . این آموزش پیامی براي اقدام استنیاز مورد که براي اندازه گیري فشارخون بر نکاتیفوق مروري است مطالب
.افزایش طول عمر شماستو زندگی کیفیتبهبود،بیماريزودرس 

___________گیرياندازهقبل از ___________

:فشار خونیم ساعت قبل از اندازه گیری ن

فعالیت بدنی شدیدقھوه    دخانیات
.جام ندھیدان.مصرف نکنید.نکنیداستعمال 

:فشار خوندقیقھ قبل از اندازه گیریجپن

.بدون حرکت بنشینید

____________گیرياندازهطی____________

فشارسنجدستگاهبازوبندشویدمطمئن
.باشدشدهبستھدرستمحلدروستشمابازویمناسب 

برایدبستھآنرویرابازوبندکھدستی
قرارقلبسطحھمو میزمانندصافسطحیکروی
.دھید

فکدھید،تکیھراخودپشتبنشینید،صاف
دھید تا آویزان قرارزمینصافسطحرویراخودپای

.نباشد

.نکنیدصحبت

____________گیرياندازهازبعد____________

راونفشارخدوبارهوکنیدصبردقیقھیک
.کنیدگیریاندازه

.کنیداسبھمحراھاگیریاندازهمیانگین

.بگیریدنظردرراگیریاندازهبارسھ 

بارھردروکنیدتھیھاشتدیاددفترچھیک
.کنیدداشتدیادرآنرانتایج،فشارخونگیریاندازه

دقتنظرازساالنھرافشارسنجدستگاه
.کنیدتنظیمگیریاندازه
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