اگر فشارخون باال درمان نشود ،می تواند به طریق
زیادی سبب مرگ یا عواقب سالمتی جدی شود.

پیشگیری از فشار خون باال
علت قابل پیشگیری مرگ در سراسر دنیا
تیماری فشار خًن تاال ،یاا

حملٍ قلثی سکتٍ مغشی سيال عقل

وارسایی کلیٍ

پزفشاری خًن ،ممکه است

کاَش تیىایی

تاادين عتماات تاشااد ،امااا

از میسان فشارخون خود مطلع شوید!

ساااالوٍ سااثة مااز
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میلیًن وفز در سزاسز دویاا
می شًد.

فقط  " 50از افرادی که
فشارخون باال دارند از بیماری
خون مطلع هستند.

 فشارخًن خًد را تطًر مىظم کىتزل
کىید( .در مىشل ،در مطة ،در مزاکش
تُداشتی یا َز مکان دیگز)
 اگز تزای فشار خًن تاال تحت درمان
َستید ،حتی اگز احساس می کىید
خًب َستید ،داريَای خًد را
مصزف کىید .تٍ راَىمایی َای
کارکىان تُداشتی ي پششکان تًجٍ
کىید.

پیشگیری کلید حل مشکل است!
 غذای سالم مصزف کىید ي مصزف ومک را کاَش دَید.
 سثشی ي میًٌ تیشتزی مصزف کىید.
 اس مصزف الکل خًدداری کىید.
 دخاویات استعمال وکىید.
 اس وظز جسمی فعال تاشید.
 يسن مىاسة تدن را حفظ کىید.

با کنترل فشارخون باال از بروز  70درصد از سکته های قلبی جلوگیری کنیم.
گزيٌ پیشگیزی ي کىتزل تیماری َای غیزياگیز

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺧﻮد را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﻨﯿﻢ؟
اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎرﺧﻮن ،اﻃﻼع از ﻣﯿﺰان آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي دﻗﯿﻖ ﻓﺸﺎرﺧﻮن دارد .در زﯾﺮ ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﺻﺤﯿﺢ آن ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ)ﭼﻪ در ﻣﻄﺐ ﭼﻪ در ﻣﻨﺰل(.

___________ﻗﺒﻞ از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي___________
ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﺸﺎر ﺧﻮن:
دﺧﺎﻧﯿﺎت
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ
ﻗﮭﻮه
اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﯿﺪ.
ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﯿﺪ.

____________ﻃﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي____________

____________ﺑﻌﺪ از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي____________

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎزوﺑﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزوی ﺷﻤﺎﺳﺖ و در ﻣﺤﻞ درﺳﺖ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﮏ دﻗﯿﻘﮫ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ و دوﺑﺎره ﻓﺸﺎرﺧﻮن را
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.

دﺳﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎزوﺑﻨﺪ را روی آن ﺑﺴﺘﮫ اﯾﺪ ﺑﺮ
روی ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰ و ھﻢ ﺳﻄﺢ ﻗﻠﺐ ﻗﺮار
دھﯿﺪ.

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ھﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﮫ ﺑﺎر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﮫ ﻗﺒﻞ از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﺸﺎر ﺧﻮن:

ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ.

ﺻﺎف ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ،ﭘﺸﺖ ﺧﻮد را ﺗﮑﯿﮫ دھﯿﺪ ،ﮐﻒ
ﭘﺎی ﺧﻮد را روی ﺳﻄﺢ ﺻﺎف زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دھﯿﺪ ﺗﺎ آوﯾﺰان
ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﮫ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﯿﺪ و در ھﺮ ﺑﺎر
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﺸﺎرﺧﻮن ،ﻧﺘﺎﯾﺞ را درآن ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ را ﺳﺎﻻﻧﮫ از ﻧﻈﺮ دﻗﺖ
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﯿﻤﺎري ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ  ،ﯾﮏ ﻗﺎﺗﻞ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﺑﺮاي اﻃﻼع از
ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺧﻮد ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﻣﺮوري اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .اﯾﻦ آﻣﻮزش ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮاي اﻗﺪام ﺑﻤﻮﻗﻊ و ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
زودرس ﺑﯿﻤﺎري ،ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

