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 (1400اردیبهشت  27)دوشنبه -روز جهانی فشارخون

 :موضوع امسال

 «فشارخون و کنترل آن، عمر طوالنی تری داشته باشید با اندازه گیری دقیق »  

«Measure your Blood Pressure Accurately, Control it, Live Longer» 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

فشارخونتان را به " «اتحادیه جهانی فشارخون ساالنه روز جهانی فشارخون را ترویج می کند. موضوع امساا   

با هاد  افایایآ اهااهی از     «درستی اندازه گیری و آن را کنترل کنید تا عمر طوالنی تری داشته باشید

 فشارخون باال در کل جمعیت در سراسر دنیا است و بر اندازه هیری دقیق فشارخون تاکید دارد.

میلی  140درصد بالغین با فشارخون باال )فشارخون سیستو   50.انتخاب این موضوع بر اساس امار جهانی است

 40در دنیا، از فشارخون بااالی خاود اعادع داداتند)     میلی متر جیوه و بیشتر( 90متر جیوه و بیشتر، دیاستو  

درصاد   10کمتار از  )درصد در کشورهای با درامد کم و متوسط(. در بعضی از جمعیت ها ، اهاهی بسیار پاایین  

 است، برای افیایآ اهاهی از فشارخون باال، دو جیء حیاتی وجود دارد: (

 باال برای تشخیص فشارخون باال در افراد در معرض خطر( برپایی برنامه های غربالگری اجتماعی با ظرفیت 1

 ( ترویج اندازه هیری معمو  فشارخون توسط کارکنان حرفه ای بهدادتی در تمام برخوردهای بالینی. 2

برای کااهآ   2025یک مرحله مهم ابتدایی برای کنتر  فشارخون باال و دستیابی به هد  سازمان ملل در سا  

االی کنتر  نشده، دامل بهبود تشخیص بیماری فشارخون باال است. افیایآ غربالگری درصد در فشارخون ب 25

فشارخون از عریق فعالیت های اتحادیه در دستیابی به این هد  سهیم است. اتحادیه جهانی فشاارخون بااال باا    

 می کنند. سازمان های عضو و درکاء برنامه های ملی، برای اجرای غربالگری های جهانی اتحادیه فعالیت 
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این اتحادیه تشخیص داده است که چالآ های پیچیده ای برای پیشگیری و کنتر  فشاارخون بااال در سراسار    

جهان وجود دارد و در اکثر مجموعه ها، تددهای جامع یا هماهنگی برای پیشگیری و کنتر  فشارخون باال انجام 

را برای درکت در این بسیج برای انجام غربالگری نمی دود. برای همین این اتحادیه همه کشورها و درکاء خود 

 فشارخون و اهاهی از بیماری های غیرواهیر در جامعه و مراکی بهدادتی درمانی به چالآ دعوت می کند.

 

 (2021می  17)1400اردیبهشت  27-روز جهانی فشارخون 

، بالغ بر 2017عبق مطالعه بار جهانی بیماری ها، فشارخون باال خطر مهم  مرگ و ناتوانی در دنیاست.  در سا  

میلیون نفر در جهان به علل مرتبط با فشار خون باال جان خود را از دست داده اند. در افراد با فشارخون باال،  10

مله قلبی( دو برابر بیشتر از افارادی اسات کاه دارای    خطر سکته مغیی چهار برابر بیشتر و خطر سکته قلبی )ح

 فشارخون عبیعی هستند. 

، این بیماری توسط سازمان جهانی بهدادات  2002بیماری فشارخون باال بی عدمت است. به این جهت در سا  

در هیارش سدمت جهانی به عنوان قاتل خاموش نامیده دد. فشارخون بااال یاا پرفشااری خاون سابر عاوارض       

تلفی در بدن می دود و ممکن است به خطر بیرهتری مانند سکته قلبی و مغیی، بیماری کلیوی، اخاتدالت  مخ

چشمی، کماء، یا حتی مرگ منجر دود. در مجموع این درایط اولین علت بار بیماری در کشورهای توسعه یافته 

اقبت های بهدادتی و مییان مرگ در در دنیا است. این بدین معنی است که فشارخون باال اثر زیادی بر هیینه مر

دنیا دارد. در حالی که فشارخون می تواند به سادهی در جامعه یا در مراکی بهدادتی درمانی با استفاده از دستگاه 

 فشارسنج اندازه هیری و بموقع دناسایی دود.

فشارخون خوددان است. در یکی از موانع مهم در کنتر  مؤثر فشارخون باال عدم اعدع مردم از باال بودن مییان 

حالی که اقدامات ساده ای برای ادغام ارزیابی معمو  فشاارخون در اراهاه خادمات بهداداتی درماانی، مادارس،       

دانشگاه ها، محل های کار، جامعه و نیی تمام جوامع وجود دارد که می تواند نقآ مهمی در دناساایی و درماان   

 این بیماری دادته بادد..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فشارخون باالروز جهانی 
 1400اردیبهشت  27

 

فشارخون و کنترل آن، عمر طوالنی با اندازه گیری دقیق  «

 »تری داشته باشید 
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 چرا روز جهانی فشارخون باال برگزار می شود؟

بیلیاون نفار از ماردم     1.8 برند. تقریباً نفر از فشارخون باال رنج می 3نفر بیرهسا ،  10عبق امار در دنیا، از هر 

% انها کامد از وضعیت خود بی خبرند و بعضی از انهایی هم که  50جهان از فشارخون باال رنج می برند و حدود 

مطلع هستند هیچ دارویی دریافت نمی کنند. اعدع از مییان فشارخون ممکن است زندهی افراد را نجاات دهاد.   

ندهی است که منجر به حمله قلبی یا سکته مغیی می دود. لااا بایاد   فشارخون باال یک وضعیت تهدید کننده ز

اهاهی جامعه در این خصوص را با روش های مختلف باال برد. برای پیشگیری از این بیماری و مرگ نادی از ان 

ها راهبرد ها و راهکارهای زیادی اندیشیده دده است و عقاید، و عرح های زیادی برای رفع ایان مشاکل در هار    

شور وجود دارد. یکی از این راه ها برهیاری بسیج های اعدع رسانی و اموزدی است که راهنمایی برای عراحی ک

 و اجرای فعالیت هایی در عو  سا  است.

( کاه  World Hypertension League(WHL)روز جهانی فشارخون توسط اتحادیه جهانی فشارخون بااال ) 

انجمن و جامعه مرتبط با فشارخون در سرا سر دنیاا همکااری دارد،    100یک سازمان بهدادتی است و با حدود 

 مطرح دده است. 

میددی برای هسترش اهاهی در خصوص بیماری فشارخون بااال، راه   2005ماه می سا   14این روز در ابتدا در 

ی برهایار  مااه ما   17م در روز  2006های پیشگیری از ان، دناسایی و کنتر  ان پایه هااری داد. اماا از ساا     

هردیده است و فرصتی برای تاکید بر ارتقاء و بهبود پیشگیری و کنتر  فشارخون باال فراهم می کند و هر سااله  

موضوع متفاوت بوده و تاکید بر یک مسئله خاص است. قصد از مطرح کردن این موضاوعات بهداداتی ناه تنهاا     

روز فشارخون باال و را ه های پیشاگیری از ان باوده   افیایآ اهاهی از فشارخون باال بلکه سایر عوامل مرتبط در ب

 است.  

باالخص با فشارخون کنتر  نشده هم به علت ابتدی دادیدتر و  با توجه به اینکه بیماران مبتد به فشارخون باال 

قارار دارناد،    19هم به علت بروز عوارض بیشتر و حادتر ،در معرض خطر بیشتری به علت پاندمی بیماری کووید 

قرار دارند، باید عی سا  جاری به بیماری فشارخون  19معرض خطر بیشتری به علت پاندمی بیماری کووید در 

فشارخونتان را به درستی انادازه هیاری و ان را   " 2021باال توجه بیشتری دادت. موضوع روز جهانی فشارخون 

هیاری درسات فشاارخون و افایایآ     است. این موضوع بر اندازه  "کنتر  کنید تا عمر عوالنی تری دادته بادید

 اهاهی در خصوص فشارخون باال در تمام جمعیت ها در سراسر دنیا تکیه دارد. 

روز جهانی فشارخون هر سا  با استفاده از یک موضوع خاص سا  کاه توساط اتحادیاه جهاانی فشاارخون بااال       

آ تر کناد. ایان روز در واقاع یاک     انتخاب می دود، برهیار می دود تا این بسیج را در سطح بین المللی اثر بخ

واقعه اموزدی برای ترویج پیشگیری از افیایآ فشارخون است و هد  ان افیایآ اهاهی در خصاوص دارایط و   

مساهل حو  و حوش فشارخون باال است. اهاهی از فشارخون باال به علت تعداد مرگ های مرتبط با  حمله هاای  

ه با ان بنظر بسیار مهم و حیاتی است که بخآ مهمای از ان باه   قلبی، بیماری کلیوی و سکته های مغیی همرا

فقدان اهاهی در باره فشارخون باال در میان جامعه عمومی مرتبط است و اتحادیاه جهاانی امیادوار اسات ان را     

 تغییر دهد.
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ه فشاارخون،  این بیماری براحتی با یک اندازه هیری ساده فشارخون در خانه یا مراکی درمانی با استفاده از دستگا

قابل تشخیص و بدنبا  ان قابل درمان و کنتر  است. مسئله مهم این است که کسانی که فشارخون ان ها اندازه 

هیری دده است، به روش صحیح و دقیق اندازه هیری و از میایان فشاارخون خاود و مفهاوم ان مطلاع داوند،       

به مراکی بهدادتی درمانی و پیدکان ارجااع داوند و   افرادی که فشارخون باال دارند، برای ارزیابی بیشتر و درمان 

 مراقبت های بموقع دریافت کنند.

اتحادیه جهانی فشارخون باال توصیه کرده است که فشارخون در جمعیت عمومی و جمعیت مبتد به فشاارخون  

میمن باید کمتر  میلی متر جیوه بادد، و برای بیماران دیابتی و کلیوی 90/140باالی بدون عوارض، باید کمتر از 

بارای افاراد دیاایتی و بیمااران      JNC8میلی متر جیوه بادد.)قابل ذکر است که در اصادحیه بیانیاه    80/130از 

سا  و باالتر  60میلی متر جیوه و در سالمندان  90/140کلیوی هد  کنتر  فشارخون مانند سایر افراد کمتر از 

 ده است.(میلی متر جیوه در نظر هرفته د 90/150کمتر از 

 

 موضوع)تم( روز جهانی فشارخون

از مقادار فشاارخون خاود    »سا  این پویآ با موضوع یکسان  5میددی ساالنه به مدت  2018تا  2014از سا  

، برای توسعه برنامه هایی برای غربالگری فشارخون و دناسایی بیمااران مباتد باه فشاارخون بااال،      «مطلع دوید

 تکرار دد.

با اندازه هیری دقیاق   »است، این موضوع دامل  1400مهر  27امسا  برای روز جهانی فشارخون که مصاد  با 

تعیین دده است. لاا در این روز توصیه می داود، هماه    «فشارخون و کنتر  ان، عمر عوالنی تری دادته بادید

فشارخون خود را اندازه هیری کنند و اعدعات خود را در باره فشارخون باال افیایآ دهند و اقادامات الزم بارای   

 درمان و کنتر  فشارخون انجام دهند، تا سدمت بمانند و عمر عوالنی تری دادته بادند.

 ج ساالنه این روز:بعضی از اهدا  برهیاری بسی

 برانگیختن عموم جامعه برای اندازه هیری منظم فشارخون خود حداقل سالی یک بار-

تشویق افراد دارای فشارخون باال در سطح جامعه بارای مراجعاه باه پیداک خاود بارای انادازه هیاری مانظم          -

 فشارخون و درمان صحیح ان

فشاارخون)رعایت دارایط انادازه هیاری توساط هیرناده       تاکید بر رعایت درایط الزم برای اندازه هیری دقیاق  -

فشارخون، رعایت درایط دستگاه فشار سنج و رعایت درایط توسط فردی که فشاارخون وی انادازه هیاری مای     

 دود(   

جوانان برای حفظ وزن عبیعی، سطح کلسترو  خون عبیعای، فشاارخون    تشویق و ترغیر عموم افراد خصوصاً-

 مصر  غاای سالم، فعالیت بدنی منظم و غیره. عبیعی، دیوه زندهی سالم،

تشویق افراد به ترک عادات و رفتارهای بد مانند نودیدن الکل، بی تحرکی و تنبلی، رژیم غاایی چارب ، رژیام   -

 غاایی تند و غااهای سرخ کرده ، مصر  دخانیات، چاقی، اضافه وزن و غیره.
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خود با فراهم کردن درایط، امکانات و محیط های مناسر تشویق افراد برای معاینه منظم سدمتی و فشارخون -

 برای انها از عریق بسیج های اندازه هیری فشارخون رایگان.

اهاه کردن عموم افراد در خصوص فشارخون، فشارخون باال، عوارض ان، نحوه حفظ فشارخون و وزن عبیعی و -

 دیوه زندهی سالم.

ن در هر مراجعه بیماران با رعایت کلسه نکاات مرباوب باه انادازه     تشویق تمام پیدکان به اندازه هیری فشارخو-

 هیری دقیق و صحیح فشارخون و اراهه خدمات درمانی مناسر و پیگیری و مراقبت منظم بیماران خود.

اهاه کردن مردم در خصوص اینکه این بیماری میمن است و نیاز به حفظ دیوه و عادات زندهی سالم برای تمام -

 دارد.دوران زندهی 

 ترویج و ترغیر برای دناسایی بموقع، پیشگیری و کنتر  فشارخون باالی دریانی در جمعیت های اسیر پایر.-

 

 با اندازه هیری دقیق فشارخون، از مییان صحیح فشارخون خود و مفهوم ان مطلع دوید.

 فشارخون باال               پیآ فشارخون باال   عبیعی                  

 

 سیستو )میلی مترجیوه(  

 دیاستو )میلی مترجیوه(  

                                          

 .کنید مراجعه پیدک به    .کنید اصدح را خود زندهی دیوه   .دهید ادامه درایط حفظ به                             

   

 

 چگونه روز جهانی فشارخون باال برگزار می شود

هر سا  در این روز برای افیایآ اهاهی عموم جامعه در باره فشارخون باال اقداماتی از عریق اجرای فعالیت ها و 

بسیج سازماندهی دوند، برنامه های متنوع انجام می دود. بعضی از فعالیت هایی که می تواند برای برهیاری این 

دامل فوروم عمومی ، مناظره در خصوص فشارخون باال، اراهه مقااالت در رساانه هاای عماومی، توزیاع بنرهاا و       

پوستر ها در مدارس، دانشگاه ها و سایر موسسات اموزدای، بحاو و هفتگاو، برهایاری مساابقات در مادارس و       

گانی مانند کانا  های تلویییون و رادیو و ..... موارد زیادی از دانشگاه ها، توزیع پیام هایی از عریق رسانه های هم

 این فعالیت ها هستند.

باالخص در  19امسا  توصیه می هردد برای جلوهیری از دیوع کووید ، 19به علت درایط بحران بیماری کووید 

ارخون در منای  باا   مناعق پر خطر از روش ها و کانا  های مجازی استفاده دود و تاکید بار انادازه هیاری فشا    

 رعایت تمام درایط الزم و درست در زمان اندازه هیری است.

وبینارها نیی می تواند برای متخصصین و برای هفتگو در خصوص مشکدت رایج فشارخون بااال در ساطح ملای و    

 رهیار هردد.بین المللی و در خصوص اقدامات جدید و ساده تر پیشگیری و کنتر  افراد مبتد به فشارخون باال ، ب

139تا  120  

89تا  80  

120کمتر از   

  80کمتر از

و بیشتر 140  

و بیشتر  90  
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 انواع فشارخون باال 

 فشارخون بر اساس عوامل ایجاد کننده ان به دو نوع تقسیم می دود فشارخون باال ی اولیه و ثانویه:

فشارخون اولیه : فشارخون اولیه دایعتر است  هرچه علت ان نادناخته است. به عنوان فشارخون بااالی اساسای   

دارای فشارخون باال در این هروه قرار می هیرند. به نظر میرسد ترکیبی از هم نامیده میشود. اغلر افراد بیرهسا  

عوامل ژنتیک، رژیم غاایی، دیوه زندهی و سن در بروز این بیماری نقآ داداته باداند. عوامال دایوه زنادهی      

 دامل مصر  دخانیات، مصر  الکل، استرس، اضافه وزن، مصر  زیاد نمک و کم تحرکی است.

تواند نادی از عوامل چندهانه بادد از جمله حجم پدسمای خون و فعالیت هورمون هاایی کاه    فشارخون باال می

حجم و فشار خون را تنظیم می کنند. هم چنین توسط عوامل محیطی مانند استرس و کم تحرکی تحات تااثیر   

 قرار می هیرد.

دیگر است. اهر فشارخون باال  فشارخون ثانویه: این نوع فشارخون چند دلیل اختصاصی دارد و عارضه یک مشکل

به علت سایر درایط یا بیماری ایجاد دود به ان نوع ثانویه می هویند. علت فشارخون ثانویه  اسیر های کلیوی، 

فعالیت بیآ از حد غدد فوق کلیوی، دیابت، فئوکروموسیتوم )سرعان غده ادرنا (، سندروم کوداین،، اخاتد    

ه تنفسی در خواب، تومور ها، داروهای تفریحی، ، کوارکتاسیون اهورت، درایط غدد تیروهید و هیپر تیروهیدی، وقف

مربوب به بارداری، افیایآ بیآ از حد الزم  یا مصر  غلط دارو، مصر  الکل، مصار  غاااهای ناساالم و ...........    

 هستند.

مانناد  عوارضی یاا چنادین بیمااری    بروز بتدریج منجر به زمانی که بدون عدمت است اما در ابتدا فشارخون باال 

این بیماری عدهم دار می دود که مربوب به تظاهر عوارض فشاارخون  بیماری کلیوی، بیماری قلبی و ...... دود،  

 باال است.

 

 
 

 عوارض و درمان فشارخون باال

امروزه در اغلر زندهی های پر مشغله افراد برای خوددان وقت نمی هاارند و از استرس و تنآ رنج می برند که 

بعدها منجر به مشکدت بیماری فشارخون باال می دود. فردی که از بیمااری فشاارخون بااال رناج مای بارد باه        

ور صحیح تمرکی کند. افراد در انجاام  سدمت خود اسیر می رساند و قادر نیست بر روی کارهای روزانه خود بط

 چندین نوع از فعالیت ها بطور همیمان دچار مشکل می دوند. 
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فعالیات بادنی   خون می تواند از عریق رژیم غااایی، انجاام   فشاردیوه زندهی غلط سبر فشارخون باال می دود. 

ده توسط پیدکان افرادی عبق راهنماهای پیشنهاد دمنظم و مدیریت استرس های قابل پیشگیری، تنظیم دود. 

دقیقه فعالیت بدنی متوساط   150 روز در هفته و حداقل 5حداقل که از بیماری فشارخون باال رنج می برند باید 

دقیقه فعالیت ددید انجام دهند. افراد مثد می توانند پیاده روی، دویدن اهسته ، دوچرخه سواری یا دانا   75یا 

کماک   باال دارو به کاهآ فشارخونعدم پاسخ به اصدح دیوه زندهی، در صورت عدم کاهآ فشارخون و کنند. 

  .می کند

همانگونه که میدانید این بیماری ممکن است هیچ عدمتی ندادته بادد. اما می تواند به دستگاه هاردش خاون)   

ب، قلر و عروق( و اعضای داخلی مانند کلیه اسیر برساند. هم چنین فشارخون باال سبر عارق کاردن، اضاطرا   

 مشکدت خواب می دود و در زمان فشارخون بحرانی ، فرد ممکن است سردرد و خونرییی از بینی را تجربه کند.

هرچه در فشارخون باالی ددید عدهم سردرد، خواب الودهی، عپآ قلر، تاری دید، خستگی، سرهیجه، هیجی، 

ه است که حتی ممکن است احساس زن، زدن در هوش، تنفس مشکل، ضربان قلر نا منظم نشان داده دد

 منجر به کماء دود.

به ارث برسد. این بیماری هم چنین یک بیماری ارثی است که می تواند از والدین مبتد به بیماری فشارخون باال 

دارای سابقه دیابت، چاقی، مصر  دخانیات، کم تحرکی، مصر  زیاد الکل، مصر  داروهای این بیماری در افراد 

داامل اترواساکلروز اسات کاه باه معنای       افیایآ فشارخون عوارض  یشتر دایع است.ری و ....بجلوهیری از باردا

در داریان  تشکیل پادک  و باریک ددن دریان ها است. فشارخون باال به مدت عوالنی سبر ایجاد اترواسکلروز 

یک ایجاد انوریسم)منجر به نارسایی قلبی، حمله قلبی،  می تواند منجر به تنگی عروق می دود. این وضعیتها و 

، نارسایی کلیه، ساکته مغایی و غیاره    دود( و سبر خونرییی ددیده دریان که می تواند پاره برامدهی در دیوار

 دود.

 

 
 

 

 چگونه آگاهی از فشارخون باال را افزایش دهیم؟

 دارد:عبق نظر اتحادیه جهانی فشارخون، دو جیء مهم برای افیایآ اهاهی از بیماری فشارخون باال وجود 

با ظرفیت باال برای تشخیص فشارخون باال در افراد در معارض خطار    های غربالگری همگانی او  برپایی برنامه-

 است.
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مطر ها و مراکی بهداداتی  توسط کارکنان بهدادتی درمانی در تمام فشارخون دوم ترویج اندازه هیری معمو  -

 است.درمانی 

باا تاکیاد بار انادازه     ترویج اهاهی عمومی از فشارخون باال در سا  جاری هد  اصلی برهیاری مناسبت این روز 

 و تشویق دهروندان کشورها برای پیشگیری و کنتر  این قاتل خاموش است.هیری صحیح فشارخون 

 

 به دالیل مختلف در عو  روز مییان  فشار خون ممکن است تغییر کند این دالیل عبارتند از:

 یابد. آ میدر عو  خواب فشار خون کاه 

 .فعالیت فکری توام با اضطراب و فعالیت های جسمی در فشار خون موثر هستند 

  .در عو  در فشار خون در افراد سالخورده و بیماران  مبتد به دیابت کمتر است 

 دود. مصر  سیگار در دراز مدت، باعو افیایآ فشار خون می 

 دهد.خوابی، فشار خون را افیایآ میکم 

 

 ایجاد فشار خون باال عبارتند از :های علت

  ارث: در صورت ابتدی یکی از اعضای خانواده به فشار خون باال، احتما  ابتدی سایر اعضای خانواده زیاد

 است.

 دود.سن: با افیایآ سن احتما  بروز فشار خون باال بیشتر می 

 بتد به فشار خون باال دارندچاقی: افرادی که وزن باالتر از حد عبیعی دارند، دانس بیشتری برای ا. 

  فعالیت بدنی کم 

 مصر  الکل 

  مصر  زیاد نمک 

 کنند، احتما  های خوراکی: بانوانی که از قرص ضدبارداری خوراکی استفاده میهای ضدبارداریقرص

 بیشتری برای ابتد به فشار خون باال دارند مخصوصاً اهر همیمان سیگار بکشند. 

  سالگی خطر در دو جنس  54تا  45تر است. در فشار خون باال در مردان دایعسالگی،  45جنس: تا سن

 دود.سالگی، خطر ابتد به فشار خون باال در زنان بیشتر می 54برابر است. بعد از 

 کلیه یا چربی خون باال، احتما  بروز های دیابت، بیماری میمن کلیه، تیروهید، غدد فوقابتد به بیماری

 کند. را بیشتر میفشار خون باال 

 

 در برخی موارد فشار خون با عدهم زیر همراه  است:

 سردرد 

 تاری دید 

  درد قفسه سینه 
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 بار در عو  درادرار کردن بیآ از یک 

 

 صورت وجود عدهم زیر در فرد مبتد به فشار خون باال، باید بدفاصله به پیدک مراجعه کرد:

  ،درد یا فشار )یا هر دو( روی قفسه سینه 

  ،احساس سنکوپ و افتادن 

  ،تنگی نفس 

  )احساس ناراحتی روی معده )زیر جناغ 

  تعریق سرد 

 حسی صورت، بازو یا پا در یک عر  بدن؛ کاهآ ناههانی ی مغیی: ضعف ناههانی یا بیعدیم حمله

بینایی مخصوصاً در یک چشم؛ به سختی صحبت کردن یا تکلم نامفهوم، سردردهای ناههانی و ددید؛ 

 سبکی سر؛ ناتوانی در حفظ تعاد  و افتادن ناههانی

  عدهم کلیوی مانند درد در پایین کمر، ورم کردن دست و پا، افیایآ دفعات ادرار، سوزش و ناراحتی

 هنگام ادرار کردن و وجود خون در ادرار.  

  دک مراجعه میلی متر جیوه بادد باید هر چه سریعتر به پی 110/180اهر مییان فشار خون باالتر از

 کرد.

 

 اقدامات زیر برای  برای کنتر  فشار خون باال ضروری است:

  مراجعه منظم به پیدک 

 عور منظممصر  دارو به 

 )رعایت رژیم غاایی مناسر )کم نمک و کم چرب و افیایآ مصر  حبوبات، میوه و سبیی 

  دادتن فعالیت بدنی منظم 

 عدم مصر  سیگار و الکل 

  کنتر  وزن 

 نام پتاسیم موجر کاهآ فشار خون ها و سبییجات وجود ماده ای بهسبییجات: در میوه مصر  میوه و

 می دود .

 

 تواند فشارخون را کاهآ دهدفعالیت بدنی می

    انجام فعالیت بدنی عدوه بر کاهآ فشار خون باعو تقویت ماهیچه ها، بهبود سوخت و ساز، کنتر

 دود.های میمن میوزن و کاهآ بیماری
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  باره دروع به انجام فعالیت بدنی نکنید. بلکه به ارامی دروع و اید، یکفعالیت بدنی ندادته "قبداهر

سا  قبل از دروع فعالیت بدنی و ورزش باید  40بتدریج مدت و ددت ان را افیایآ دهید. افراد باالی 

 با پیدک مشورت کنند.

  فعالیت بدنی ضروری است.دقیقه،  60سا  دادتن حداقل روزانه  18تا  2برای کودکان 

  روز در  5دقیقه،  30مدت سا  به باال، دادتن حداقل فعالیت بدنی با ددت متوسط به18برای افراد

 دود.دقیقه در یک هفته توصیه می 150هفته و یا 

 هایی نظیر انجام فعالیت بدنی دادتن به معنای انجام تمرینات سخت ورزدی نیست، بلکه فعالیت

دوند و اهر با ددت متوسط انجام یاده روی و یا نرمآ جیء فعالیت بدنی محسوب میکارهای منی ، پ

 دوند اثرات مطلوبی بجا می هاارند.

 هایی مانند وزنه برداری که به تدش بیآ از حد نیاز برای بیماران مبتد به فشار خون انجام فعالیت

 دود.دارند توصیه نمی

 هایی مانند پیاده روی، دویدن، قایق بتد به فشارخون باال، فعالیتبهترین نوع فعالیت بدنی برای افراد م

 سواری، عناب زدن ، دنا، اسکی، دوچرخه سواری و استفاده از دوچرخه ثابت است.

 ترین نوع فعالیت بدنی است. ترین، مؤثرترین و اسانپیاده روی؛ ارزان 

 است حرکات کششی انجام دهند. افراد مبتد به فشارخون باال قبل از دروع پیاده روی، بهتر 

 
 برای اندازه هیری صحیح فشار خون رعایت نکات زیر ضروری است:   

  و فعالیت ددیدی  قبل از اندازه هیری فشار خون، سیگار یا چای و یا قهوه استفاده نشود.نیم ساعت

 انجام نشده بادد.

  روی صندلی و با تکیه هاه بهتر است اندازه هیری فشار خون از دست راست و در وضعیت نشسته

 مناسر انجام دود.

 و بطور افقی هم  )روی میی(هیری دود، دارای تکیه هاه بادده زیر دستی که قرار است فشارخون انداز

 سطح با قلر قرار هیرد.

 .زانوها  در حا  اوییان قرار نگیرند و زیر پا تکیه هاه دادته بادد 

 دستگاه فشارسنج باید از .است نامتناسر بازوبند از استفاده فشارخون هیری اندازه در مهم خطای یک

دستگاه )کیسه هوای داخل بازوبند( پهنای بازوبند دارای بازوبند متناسر با دور بازو، استفاده دود.

کیسه هوای داخل و عو   درصد عو  بازو( 80از سردانه تا ارنج) بازو عو فشارخون باید دو سوم 

ری فشارخون در افراد چاق . بنابراین دستگاهی که برای اندازه هیرا بپودانددرصد دور بازو  40 بازوبند

 .باددز دستگاه بیرهساالن دود، باید دارای بازوبند با اندازه بیرهتر ااستفاده می
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  بنابراین  ،با پیدک فشار خون باال دارند اما در منی  فشار خون عبیعی دارندبرخی افراد در زمان مدقات

 اندازه هیری فشارخون در منی  مفید است.
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 وضعیت فشارخون باال در کشور

   های به ترتیر: سکته قلبی، سکته مغیی، دیابت، بیماری 1395ده علت او  مرگ در کل جمعیت در سا

قلبی نادی از فشار خون، حوادث مربوب به حمل و نقل، سایر بیماری های قلبی، سرعان معده، سایر 

 ریوی( بوده است. _بیماری های دستگاه تنفسی، پنومونی و بیماریهای میمن ریه و برنآ ) قلبی

  (1395گبه علت بیماری های قلبی عروقی بوده است.)سیمای مر 1395% مرگ ها در سا   43.89حدود 

 زنان(از ابتدء به  33.7% مردان و  50.6سا   ) 65تا  18% بیماران مبتد به فشارخون باالی  41.2حدود %

 (STEPs 1395بیماری فشارخون خود اهاهی ندارند.)

  27.5% در دهر و  30.7درصد افراد مبتد به بیماری فشارخون باال درمان دریافت می کنند) 29.8فقط  %

 (STEPs 1395در روستا( .)

  35.5% مردان و  23.5درصد افراد مبتد به بیماری فشارخون باال درمان دریافت می کنند) 29.8فقط  %

 (STEPs 1395زنان( .)

  40روند نااهاهی و ابتد به بیماری کاهآ یافته است اما همچنان باالی  95الی  1385عی سا  های  %

 (STEPs 1395مبتدیان از ابتد خود اهاهی ندارند. .)

  65تا  18عدم اهاهی از ابتد به فشارخون باال در افراد (. .سا  در دهر و روستا مشابه استSTEPs 1395) 

  25عدم اهاهی از ابتد به فشارخون باال در افراد کمتر از (. .سا ، بیشتر استSTEPs 1395) 

  سا ، در مردان  65تا  18عدم اهاهی از ابتد به فشارخون باال در افراد(. .مبتد، بیشتر استSTEPs 1395) 

  تا  25% ، در افراد  2.3سا   24تا  18%) در افراد  10.1سا   64تا  18مصر  روزانه دخانیات در کل افراد

 (STEPs 1395% بوده است. .) 9.8سا ،  65تا  60% و در افراد  11.4سا  ،  59

  مصر  مناسر  42.1سر سبییجات %، مصر  منا 17.2سا ، مصر  مناسر میوه  64تا  18در افراد ،%

%، مصر  فست فود ها  40.3%، استفاده از نمک پاش  9.8%، مصر  مناسر ماهی  10.7میوه و سبییجات 

 (STEPs 1395%، بوده است. .) 56.4%، کم تحرکی  12.8

  ته قلبی % ، بروز سک 0.7%، بروز سکته مغیی  1.5سا ، بروز سکته قلبی در سا  هادته  64تا  18در افراد

 % بوده است. 1.9و مغیی 

 سا  و باالتر به فشار خون باال مبتد هستند. 18یک نفر از هر پنج نفر افراد  "در ایران، تقریبا 

 خورند.نیمی از جمعیت ایران بیآ از مییان مورد نیاز خود غاا می 

 

 حقایقی در خصوص فشارخون باال

  میلی متر جیوه و باالتر اسات.   90/140فشارخون باال  میلی متر جیوه و 80/120فشارخون عبیعی کمتر از

میلی متر جیوه ( و هشداری برای ابتد به 898/139تا  80/120فشارخون مابین این دو پیآ فشارخون باال)

 این بیماری در اِینده است.
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  .فشارخون باال درایطی است که بطور داهمی فشارخون در دریان باال است 

 ًهیچ عدمتی ندارد. فشارخون باال معموال 

    عوامل رفتاری غلط مرتبط با دیوه زندهی، افراد را در معرض خطر باالتری برای ابتد به فشارخون بااال قارار

می دهند. این عوامل دامل مصر  زیاد نمک)سدیم(، اضافه وزن ، عدم تحرک کافی و نیی مصر  دخانیاات  

 است.

 دناختی( دود. فشارخون باال ممکن است سبر دمانس)کاهآ عملکرد 

 فشارخون باال، سبر بروز مشکدت و عوارض مهم هوناهونی مانند حمله قلبی و سکته مغیی می دود.اً اساس 

 .فشارخون باال همچنین به عنوان یک قاتل خاموش، همه هیری مدرن نامیده می دود 

  مغایی و مارگ مای    بیماری فشارخون باال سبر بروز عوارض ددید و نیی افیایآ خطر بیماری قلبی، سکته

 دود.

  علت های حاد فشارخون باال دامل استرس است اما می تواند بدون علت هم رخ دهد یا به علت بیماری های

 زمینه ای مثل بیماری کلیوی ایجاد دود. دیوه زندهی نیی مسئو  فشارخون باالست.

  مغیی و سایر مشکدت بوجاود  اهر فشارخون باال بدون درمان باقی بماند یا کنتر  نشود، حمله قلبی، سکته

 می ایِد. 

   عبق اعدن سازمان جهانی بهدادت، ردد صنایع غااهای فراروی دده، بر روی افیایآ مییان نمک مصارفی

 در رژیم غاایی سراسر دنیا تاثیر هاادته و این مسئله در بیماری فشارخون باال نقآ دارد.

  ، فشارخون باال عامل خطر عماده مارگ و نااتوانی در    عبق مطالعه بار بیماری های سازمان جهانی بهدادت

 سطح جهان است .

  است.  2020میلیون سا  های از دست رفته در سا   162میلیون مرگ و  4/9افیایآ فشارخون علت 

 سا  مبتد باه فشاارخون بااال هساتند و در بسایاری از       25نفر فرد بیرهسا  باالی  10نفر از هر  4 "تقریبا

 نفر پیآ فشارخون باال دارند. 5هر کشورها یک نفر از 

  نفر مبتد به فشارخون  9نفر  10سا  زندهی می کنند، از هر  80تخمین زده می دود در افرادی که تا سن

 باال می دوند.

   نیمی از بیماری های مرتبط با فشارخون باال، در افراد با مییان فشارخون حتی در محدوده عبیعی، رخ مای

 دهد.

  نفر در منطقه مدیترانه درقی سازمان جهانی بهدادت، مبتد به فشارخون باال هستند. 5دو نفر از هر 

  مرگ در دنیا یک مرگ مربوب به فشارخون باال است. 8از هر 

 .فشارخون باال سومین عامل کشنده در دنیا است 

 :عوامل رفتاری نقآ مهمی در افیایآ فشارخون بازی می کنند 

  ناسالم به نیمی از فشارخون باال مرتبط است:تخمین زده می دود رژیم غاایی 
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o  باه رژیام غااایی باا پتاسایم       20% فشارخون باال به افیایآ مصر  نمک و حدود  30حدود %

 کم)میوه و سبیی کم(مرتبط است.

  از فشارخون باال مرتبط است. 20فعالیت بدنی به % 

  از فشارخون باال مرتبط است. 30چاقی به % 

 بر فشارخون باال می دود.مصر  زیاد الکل نیی س 

 برای افراد دارای فشارخون باال مهم است. "عدم مصر  دخانیات خصوصا 

  .اغلر افراد از این که فشارخون ان ها باال ست ،از بیماری خود مطلع نیستند 

    نسبت مهمی از افرادی که از بیماری فشارخون خود مطلع هستند، بدون درمان باقی می مانند و حتای اهار

 رمان بادند ،نسبت زیادی  تحت کنتر  نیستند.تحت د

  بیرهساالن مبتد به فشارخون باال از دارایط خاود    50غربالگری فشارخون باال راحت است، اما فقط حدود %

 مطلع هستند.

 .درمان دارویی به همراه دیوه زندهی سالم در کنتر  فشارخون باال موثر است 

  میلی متر جیوه، فشار خون عبیعی  80دیاستو  کمتر از  و فشارخون 120فشار خون سیستو  کمتر از

 دود.محسوب می

 عروقی است. -قلبی فشار خون باال یکی از دالیل اصلی بروز بیماری 

 عروقی بدلیل فشارخون باال است.-های قلبیها و نیمی از بیماریبیآ از نیمی از سکته 

 ترین علت مرگ در دنیاست.بیرگها و حمدت قلبی، علت ایجاد سکتهفشار خون باال به 

 رساند.های مغی، قلر، کلیه و چشم اسیر میکه کنتر  نشود، به رگفشار خون باال در صورتی 

  چاقی و اضافه وزن، فشار خون باال، فعالیت بدنی ناکافی، چربی خون باال، چهار عامل خطری هستند که

 دهند.لت مرگ و ناتوانی( را تشکیل میها)سالهای از دست رفته به عباالترین نسبت بار بیماری

 ها ها، ناتوانی در دفع نمک بدن، سفت ددهی دیواره رگبا باال رفتن سن افراد به دلیل کاهآ عملکرد کلیه

 یابد. و افیایآ وزن بدن، فشار خون افیایآ می

  ر و فشارخون میلی مترجیوه و باالت 140سا   و باالتر، اهر فشار خون سیستو )حداکثر(  18در افراد

 دود.میلی متر جیوه و باالتر بادد، فشار خون باال محسوب می 90دیاستو  

  )میلی مترجیوه و  140در افراد مبتد به بیماری قند یا بیماری میمن کلیه، فشار خون سیستو )حداکثر

 دود.میلی متر جیوه و بیشتر، فشار خون باال محسوب می 90بیشتر و فشارخون دیاستو  

 میلی متر جیوه یا  20سا ، باال رفتن فشار خون سیستو  )حداکثر( به اندازه  70تا  40ین بین در سن

میلی مترجیوه، فرد را دو برابر در معرض خطر عوارض  10افیایآ فشارخون دیاستو )حداقل( به اندازه 

 نادی از فشار خون باال قرار می دهد.



16 
 

  رغم دادتن فشارخون میلی متر جیوه علی  90فشار خون دیاستو )حداقل( مساوی یا باالتر از

 دود.میلی متر جیوه ، فشارخون باال محسوب می 120سیستو )حداکثر(عبیعی مثد 

 ( 90میلی متر جیوه و باالتر(و دیاستو ) 140باال بودن به تنهایی هریک از مییان های فشار خون سیستو 

 .دود میلی متر جیوه و باالتر(، فشارخون باال محسوب می

  سالگی حتی در افرادی که تا  قبل ان سن، فشار خون باال  55احتما  ابتد  به بیماری فشار خون بعد از

 اند، خیلی زیاد است.ندادته

 میلی متر جیوه است یا فشار خون  139تا  120ها بین افرادی که فشار خون سیستو )حداکثر( ان

 است ، در معرض خطر ابتد به فشار خون باال هستند. میلی متر جیوه 89تا  80ها بین دیاستو )حداقل( ان

 .تنها راه تشخیص فشار خون باال، اندازه هیری فشار خون است 

 توان فشار خون باال را تشخیص داد. بار اندازه هیری فشار خون، نمیبا یک 

 که فشارخون عبیعی دارند حداقل هرسا  یکبار باید فشارخون خود را کنتر  کننددر افرادی. 

  افرادی که در خانواده انان یکی از اعضا مبتد به فشارخون باال هستند، باید حداکثر سالی یکبار فشار خون

 ان ها اندازه هیری دود. 

 .استرس و فشار عصبی بر باال رفتن فشار خون موثر است 

  ود. ددود و در نتیجه موجر باال رفتن موقتی فشار خون میفشار عصبی باعو تن، ددن عروق می 

 .دیوع فشار خون باال در کودکان کمتر است، اما احتما  ابتدی کودکان نیی به فشارخون باال وجود دارد 

 همین دلیل به فشار خون باال، قاتل کند؛ حتی اهر ددید بادد. بهفشار خون باال معموالً عدمتی ایجاد نمی

 هویند.خاموش هم می

 عوارض ان پیشگیری کرد.توان از بروز با کنتر  فشار خون می 

 نیی باال خون فشار ، بیماری درمان از بعد  اغلر دود، ایجاد خاصی بیماری اثر در خون فشار که صورتی در 

 . بود نخواهد فشارخون العمر مادام درمان به نیازی و یابدمی کاهآ

  «مغیی و قلبی های سکته جمله از ان خطرناک عوارض بروز از ، باال فشارخون بیماری بموقع تشخیص با 

 «. کنیم پیشگیری

 بینایی، اسیر مانندباال  خون فشار از نادی عوارض وجود عدم  یا باال خیلی خون فشار ندادتن صورت در 

 .دهند انجام  را بدنی هایفعالیت انواع توانندمی فشارخون به مبتد افراد قلبی، و کلیوی

  نیست پرچرب و پرنمک غاایی مواد خوردن برای مجوزی معنای به باال فشارخون کنتر  برای دارو مصر. 

  است ضروری فشارخون کنتر  برای مناسر، غاایی  رژیم کنار در دارو مصر . 

 توان از با تغییرات ساده در روش زندهی خود مانند دادتن رژیم غاایی مناسر و فعالیت بدنی منظم می

 افیایآ فشار خون پیشگیری کرد.
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  علیرغم رعایت رژیم غاایی سالم و فعالیت بدنی فشارخون باال کنتر  نشود باال بماند، عبق در صورتی که

 تجویی پیدک مصر  دارو ضروری است.

 کند، بلکه باعو کاهآ احتما  کاهآ چربی و نمک رژیم غاایی، نه تنها به کاهآ فشار خون کمک می

 دود.یابت میها از جمله بیماری قلبی عروقی و دبروز بسیاری از بیماری

 .نمک از عوامل اصلی افیایآ فشار خون است 

 کند.عور قابل توجهی پیشگیری میحا  نمک از رژیم غاایی از افیایآ فشار خون و سکته مغیی به 

 های مواد در خواندن برچسر های غاایی توجه کنید، اسم علمی نمک، کلرید سدیم است و بر روی برچسر

 دده است.غاایی به جای نمک، سدیم درج 

 های مواد غاایی دقت های بستهبرای پیشگیری از فشار خون باال به مییان سدیم درج دده بر روی برچسر

 کنیم.

 ( بادد. 2300حداکثر نمک مصرفی روزانه نباید بیآ از یک قادق چایخوری )میلی هرم 

 دود.نصف نمک مجاز از عریق غااهای اماده و یا بسته بندی تامین می "معموال 

 هرم بادد. 100هرم در میلی 150ها کمتر از اد غاایی تهیه کنید که سدیم موجود در انمو 

 توان در رژیم غاایی خود )عدوه بر کاهآ چربی و نمک رژیم غاایی( ایجاد کرد:تغییراتی که می 

 چرب خوردن غااهای حاوی کلسیم باال مثل لبنیات کم 

 قا ، هوجه فرنگی، سیر زمینی و کیوی مصر  غااهای حاوی پتاسیم باال مثل موز، پرت 

  مصر  روزانه پنج نوبت میوه و سبیی 

 مصر  حداقل دوبار در هفته ماهی و غااهای دریایی 

  مصر  هودت بدون چربی 

   کاهآ مصر  قهوه، چای، نسکافه 

 ی پرنمک مانند فست فودها، سوسیس، کالباس عدم مصر  و یا محدود کردن مصر  مواد غاایی اماده

 تردیجات، چیپس 

 خورید حتما درخواست کنید که نمک کمتری در غاایتان برییند و که بیرون از منی  غاا میزمانی

توانید نمک غاایتان را کنتر  بخواهید که ریختن نمک غاا به عهده خودتان بادد؛ در این صورت می

 کنید.

 سفره بردادتن نمکدان از سر 

 دار کردن غاا استفاده کنید.جات و سبییجات معطر و سرکه برای ععمجای نمک از ادویهبه 

 ی اعضای خانواده ضروری است؛ بنابراین نیاز نیست برای فرد پیروی از یک رژیم غاایی سالم برای همه

 مبتد به فشار خون باال غاای جداهانه عبخ دود.
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  19ی بیماری فشارخون باال در زمان بحران بیماری کووید مراقبت هاهای اساسی در ارائه توصیه 

 19نحوه اراهه مراقبت ها بر حسر وضعیت بیماری کووید 

 )قرنطینه عمومی( :  19در درایط بحران و دیوع بیماری کووید -1

بیمارانی که به هر دلیل برای مراجعه حضوری دعوت می دوند الزم است از پودآ مناسر )ماسک( استفاده کنند و 

 کارکنان بهدادتی نیی باید عبق دستورالعمل های ابدغ دده از وسایل حفاظت فردی مناسر بهره ببرند.  

ن باال یا دیابات در معارض اباتدء باه بیمااری      نکات مورد توجه در اراهه خدمات به بیماران مبتد به بیماری فشارخو

 19کووید 

 رعایت اصو  پیشگیری از کرونا همیشه و در همه جا و برای همگان الیامی است. -

 پیشگیری از انتقا  بیماری به بیماران و کارکنان بهدادتی مهمترین اصل در اراهه خدمات است.-

د مسن)مخصوصاً افراد مسن که تنهاا زنادهی مای کنناد( و افاراد در      بیماران مبتد به فشارخون باال یا دیابت، افرا -

معرض خطر)دارای بیماری های زمینه ای مانند بیماری قلبی عروقی، سارعان، اسام، مشاکل سیساتم ایمنای،      

 ..............( باید بموقع خدمات مراقبت بیماری را دریافت کنند

فشارخون باال یا دیابت در ابتدا با چند ساوا  در خصاوص وجاود     در هر مراقبت یا پیگیری تلفنی بیماران مبتد به-

عدهم بیماری کرونا و تماس با افراد مشکوک و یا مبتد به بیماری کرونا در اعرافیان نیدیک و حضاور در محایط   

 های الوده به ویروس کرونا، غربالگری انجام دود. 

ک و بیمار یاا مراجعاه کنناده بایاد از وساایل حفاظات       همه کارکنان بهدادتی دامل بهورز و مراقر سدمت و پید-

 فردی)ماسک جراحی، دستکآ و عینک ایمنی و هان( استفاده کنند. 

از حضور بیآ از یک بیمار در اتاق جلوهیری دود. در درایط ضروری مانند سالمندانی کاه نیااز باه هماراه دارناد،      -

 حضور یک همراه در اتاق بدمانع است.

  .انجام دود  19دمت مراقبت بیماری دیابت یا فشارخون باال، باید غربالگری بیماری کووید قبل از اراهه خ -

روز از تماس با بیماران مشکوک یا مبتد به کرونا هادته بادد یا در صورتی که خود فرد مبتد داده باداد    14اهر -

تنفسی)سارفه و تنگای نفاس(     روز عدهام  3روز پیآ تر)بدون مصر  تر بر( ندادته بادد و حاداقل   3اهر از 

منفای داداته باداد، باا رعایات       PCRروز از دروع عدهم بیماری هادته بادد یا دو تسات   7ندادته بادد و یا 

 حفاظت فردی، منعی برای اراهه خدمات نیست(. 

بیماران  با توجه به تماس مکرر کارکنان بهدادتی)بهورز و مراقر سدمت و پیدک( با بیماران و نیدیک بودن فاصله-

 به کارکنان بهدادتی در حین اندازه هیری فشارخون، احتیاعات زیر باید رعایت هردد:

o  .در زمان هرفتن درح حا  و پرسآ سواالت، فاصله حداقل یک متر از بیمار، رعایت دود 

o  بیمار قرار متر از بیمار رعایت هردد و حتی االمکان روبروی  1در زمان اندازه هیری فشارخون، فاصله حداکثر

 نگیرند.

o اراهه دهنده خدمت باید از دستکآ استفاده نماید و در صورت تماس با بیمار دستکآ ها تعویض هردند.  

o  .دستکآ های یکبار مصر  نباید دستشو دوند 
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o    بعد از هر بار معاینه بیمار، در صورت عدم استفاده از دستکآ دستشوی دست ها با اب و صابون یا محلاو

 ام دود. ضدعفونی انج

o   70یا بازوبند دستگاه اندازه هیری فشارخون و هودی پیدکی بعد از هر بار استفاده با محلاو  الکال   کا  %

 ضد عفونی دود.

o  .ازکاورهای یکبار مصر  بر روی ترازو استفاده دود و بعد از هر بار اندازه هیری وزن تعویض هردد 

o دد. در صورت استفاده از تخت معاینه کاور ان تعویض هر 

o .صندلی معاینه برای هر بیمار ضد عفونی دود 

اهر بیمار دساتگاه انادازه هیاری فشاارخون در منای  دارد، مای تاوان از وی خواسات کاه روز مراجعاه باه مرکای             -

بهدادتی)خانه بهدادت/پایگاه سدمت/مرکی خدمات جامع سدمت( دستگاه خاود را باه هماراه داداته باداد تاا       

بیمار کاهآ یابد. در این درایط نکات بهدادتی برای پیشگیری از الودهی دساتگاه در   احتما  انتقا  الودهی به

مرکی اراهه خدمت نیی مد نظر قرار هیرد و پس از اندازه هیری فشار خون دستگاه ضدعفونی دود. هم چنین مای  

 توان در خصوص نحوه اندازه هیری صحیح فشارخون نیی اموزش الزم را اراهه کرد.

 و تجهییاتی که برای بیماران استفاده می دود باید حتما قبل و بعد از استفاده ضدعفونی دوند. دستگاه ها-

بیمارانی که داروهایی برای درمان سرعان یا برای بیماری های مغیی و یا کورتن مصر  می کنند بایاد فشاارخون   -

 و پایآ دود. ان ها با فاصله کمتری )هر دو هفته یکبار یا حداکثر ماهانه( اندازه هیری

تغایه بیماران مبتد به فشارخون باال باید با دقت بیشاتری پاایآ داود و بارای      19در زمان بحران بیماری کووید -

، از مصر  مواد غاایی و داروهایی که باال برنده فشارخون هستند خوداری کنناد.  19پیشگیری از بیماری کووید 

 عمل تغایه ابدغ دده است(مانند داروهای هیاهی ازجمله زنجبیل )دستورال

در بیماران دیابت و اهمیات کنتار  مطلاوب قناد خاون       19با توجه به احتما  بیشتر خطر ابتد به بیماری کووید -

توصیه میشود افراد دیابتی به دفعات بیشتری قند خون خود را انادازه هیاری کنناد. بخصاوص در کساانی کاه       

 اندازه هیری قند خون توصیه میشود. )با هلوکومتر(نوبت  4انسولین مصر  میکنند روزانه حداقل 

بیماران مبتد به بیماری قلبی عروقی، فشارخون بااال و دیابات بایاد از فشاارهای روانای دور باداند و اساترس را         -

 مدیریت کنند.

فشارخون باال و در دوران قرنطینه فردی برای بیمار یکرونا، مراقر سدمت روان افراد مبتد به بیماری قلبی عروقی،  -

 دیابت بادیم. 

ری کرونا، اضطراب بیشاتری را  ابیماران مبتد به بیماری قلبی عروقی، فشارخون باال و دیابت در دوران قرنطینه بیم-

 متحمل می دوند. مراقر سدمت روان ان ها بادیم.

شارخون باال و دیابت در درایط خود مراقبتی از جمله انجام فعالیت بدنی و رعایت دستورات تغایه ای در بیماری ف -

 بحران بیماری کرونا، بسیار اهمیت دارد. 

در درایط بحرانی بیماری کرونا خود مراقبتی و اصدح دیوه زندهی در خصاوص فعالیات بادنی، تغایاه و مصار        -

 دخانیات و الکل به منظور بهبود کنتر  قند و فشارخون، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
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 به بیماران در خصوص رعایت موارد زیر اموزش داده دود: -

o .رعایت فاصله هااری ایمن با دیگر مراجعه کنندهان 

o . دور انداختن ماسک و دستکآ در سطل زباله و تعویض لباس های خود بعد از ورود به منی 

o  هماراه بیماار    ثانیه با اب و صابون( و ضد عفونی کردن وسایلی کاه  20دستشوی صورت و دست ها)حداقل

 درصد(. 70بوده است مانند کیف دستی با محلو  های ضدعفونی کننده حاوی الکل 

o .نحوه دفع وسایل الوده حفاظت فردی 

در زمان قرنطینه خانگی بیماری کرونا، بیماران مبتد به بیماری قلبی عروقی و فشارخون باال باید باه میایان کاافی    -

 به قطع دارو نشوند.دارو ذخیره دادته بادند، تا مجبور 

، عوارض بیماری دیابت و فشارخون باال در این بیماران باید با دقات بیشاتری پاایآ داود.     در درایط بحرانی کرونا-

 ، دچار عوارض دوند.19چون ممکن است به علت ابتدی بدون عدمت به بیماری کووید 

)بروفن، ناپروکسین، ایندومتاساین و  NSAIDند بیماران نباید از داروهایی که سبر افیایآ فشارخون می هردد مان-

 ....( استفاده کنند. 

 دریافت واکسن انفلوانیا و پنومنونی توسط بیماران مبتد به فشارخون باال و دیابت توصیه می دود.-

 SGLT2که احتما  دهیدراتاسیون وجود دارد، قطاع مصار  متفاورمین و      19در بیماران دیابتی مبتد به کووید -

 ه دده است.توصی

 فعالیت بدنی منظم برای عموم افراد جامعه و حتی بیآ از ان برای افراد مبتد به دیابت فواید زیادی دارد. -

 هستند.  COVID-19افراد مبتد به دیابت بیشتر در معرض خطر ابتد به عفونت با -

 وجود همیمان بیماری های قلبی، بیماری های کلیوی، سالمندی، ددت بیماری را افیایآ می دهند. -

 

 پیام های روز جهانی فشارخون

 «با اندازه هیری دقیق فشارخون و کنتر  ان، عمر عوالنی تری دادته بادید »-

 «فشارخونت را دقیق اندازه بگیر، ان را کنتر  کن و عوالنی تر زندهی کن »-

اهر سدمتی برایتان مهمه از مییان فشارخونتان اهاه دوید: فشارخون بااال براحتای باا یاک انادازه هیاری سااده         »-

درمانی با استفاده از دستگاه فشارخون، قابال تشاخیص و بادنبا  ان قابال     بهدادتی فشارخون در خانه یا مراکی 

 « درمان و کنتر  است.

از کنتار  فشاار خاون خاود درحاد       نید:اهر بیماری فشارخون باال داریاد اندازه هیری کدقیق فشارخونتان را  »-

 «عبیعی، مطمئن دوید.

 برای اندازه هیری صحیح فشارخون، نکات الزم قبل و در حین اندازه هیری را رعایت کنید.-

 ندهید.و فعالیت ددیدی انجام  دکنیچای و یا قهوه استفاده ناز اندازه هیری فشار خون، سیگار،  نیم ساعت قبل-

 استراحت کنید.دقیقه  5قبل از اندازه هیری فشار خون، -
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بهتر است اندازه هیری فشار خون از دست راست و در وضعیت نشسته روی صندلی و با تکیه هاه مناسر انجام -

 دود.

)روی قرار دهیدروی تکیه هاه  دستی که قرار است فشارخون اندازه هیری دود،قبل از اندازه هیری فشار خون،  -

 بطور افقی هم سطح با قلر قرار هیرد. تامیی( 

 زانوها در حا  اوییان قرار نگیرند و زیر پا تکیه هاه دادته بادد.در حین اندازه هیری فشار خون، -

باید از دستگاه فشارسنج دارای .است نامتناسر بازوبند از استفاده فشارخون هیری اندازه در مهم خطای یک-

 بازوبند متناسر با دور بازو، استفاده دود. 

درصد  80پهنای بازوبند)کیسه هوای داخل بازوبند( دستگاه فشارخون باید دو سوم قد بازو از سردانه تا ارنج)-

 درصد دور بازو را بپوداند.  40عو  بازو( و عو  کیسه هوای داخل بازوبند 

دود، باید دارای بازوبند با اندازه بیرهتر از اندازه هیری فشارخون در افراد چاق استفاده می دستگاهی که برای-

 دستگاه بیرهساالن بادد.

اهر بیماری فشارخون باال دارید، با مراجعه منظم به مراکی بهدادتی درمانی از کنتار  فشاارخون خاود )اهار      »-

 90/150سا  و بیشتر هستید کمتر از  60میلی متر جیوه بادد و اهر  90/140سا  هستید کمتر از  60کمتر از 

 «میلی متر جیوه بادد(، مطمئن دوید. 

ع دوید: اهر بیماری فشارخون باال دارید، با مصر  بموقع و منظم داروی خود به از مییان فشارخون خود مطل »-

 «کنتر  فشار خون خود در حد عبیعی، کمک کنید. 

میدانی مییان فشارخونت چقدره؟ اهر بیماری فشارخون باال ندارید، برای تشخیص بموقع حداقل ساالی یاک    »-

 « .بار فشارخون خودتان را اندازه هیری کنید

میلی متر جیوه( است ، برای تشخیص بموقع بیماری  80/120اهر هم اکنون فشارخون دما عبیعی)کمتر از  »-

 « .فشارخون باال در اینده، حداکثر  هر سا  یک بار فشارخون خودتان را اندازه هیری کنید

ا  یک بار فشارخون اهر تا کنون به بیماری فشارخون باال مبتد نشده اید، برای تشخیص بموقع، حداکثر هرس»-

 « .خودتان را اندازه هیری کنید

میلای   90/140فشارخون خون خود را بطور منظم اندازه هیری کنید. در صورتی که مقدار ان از حد عبیعی) »-

 « متر جیوه ( باالتر است به پیدک مراجعه کنید.

در هر مدقات با کارکنان بهدادتی و یا پیدک، از ان ها درخواست کنید فشارخون دما را اندازه هیری کنناد.  »-

» 

 « از مقدار فشارخون خود مطلع دوید.»-

اهر بیماری فشارخون باال دارید، با رعایت رژیم غاایی کم نمک و کم چربی و مصر  بیشتر سبیی و میاوه و   »-

 «کنتر  فشارخون خود در حد عبیعی، کمک کنید. به  ،انجام فعالیت بدنی

 «اهر بیماری فشارخون باال دارید، با انجام فعالیت بدنی به کاهآ مصر  داروی خود کمک کنید.  »-

 «به کاهآ فشارخون خود کمک کنید. و کاهآ وزن، اهر بیماری فشارخون باال دارید، با انجام فعالیت بدنی  »-



22 
 

باال دارید، با انجام فعالیت بدنی و کاهآ وزن، باه کااهآ مصار  داروی خاود کماک      اهر بیماری فشارخون »-

 «.کنید

 «.اهر بیماری فشارخون باال دارید، با انجام فعالیت بدنی و کاهآ وزن، نیاز به مقدار کمتری دارو دارید»-

یبرهای غاایی به کاهآ اهر بیماری فشارخون باال دارید، با رعایت رژیم غاایی کم نمک و کم چربی و حاوی ف»-

 «مصر  داروی خود کمک کنید. 

میاوه و   ،اهر بیماری فشارخون باال دارید، با رعایت رژیم غاایی کم نمک و کم چربی و مصر  بیشتر سابیی  »-

 «حبوبات به کاهآ فشارخون خود کمک کنید. 

 « .لوهیری کنیمبا کنتر  فشار خون باال از بروز سکته های قلبی و مغیی و نارسایی کلیوی ج »-

در صورتی که دیوه زندهی نا مناسر دارید، با کاهآ مصار  سادیم یاا نماک در      »اهر فشارخون باال دارید: »-

رژیم غاایی، ترک مصر  دخانیات، کاهآ چاقی بخصوص چاقی دکمی، حفاظ وزن مطلاوب، افایایآ فعالیات     

 «بدنی ،کنتر  قند خون و کنتر  اختدالت چربی خون ان را اصدح کنید. 

میلی متر جیوه و در حد عبیعای حفاظ    90/140فشارخون خود را کمتر از با اصدح دیوه زندهی نامناسر،  »-

 « کنید.

 «از مییان فشارخون خود مطلع دوید: تشخیص فشارخون باال اسان است.  »-

 «فشارخون باال براحتی با یک اندازه هیری ساده، قابل تشخیص است.  » -

 «. حداقل سالی یک بار فشار خون خود را اندازه هیری کنید » -

مییان فشارخون دما چقدره؟: اهر بیماری فشارخون باال دارید، با مراجعه منظم به مراکای درماانی از کنتار      »-

 «فشارخون خود در حد عبیعی، مطمئن دوید. 

مییان فشارخونت چقدراست؟: فشارخون باال براحتی با یک اندازه هیری ساده فشاارخون در خاناه یاا مراکای      »-

 « بهدادتی درمانی با استفاده از دستگاه فشارخون، قابل تشخیص است.

 د% از سکته های مغیی جلوهیری کنی 70با کنتر  فشارخون باال از بروز  از مییان فشارخون خود اهاه بادید: »-

. » 

هر بیماری فشارخون باال ندارید، با رعایت رژیم غاایی و فعالیت بدنی باه حفاظ   امییان فشارخونتان را بدانید: »-

 «فشارخون خود در حد عبیعی کمک کنید. 

مییان فشارخونت را بدان: فشار خون باال سبر بروز خطرات مهمی مانند سکته های قلبی و مغیی، نارساایی   »-

 «ت بینایی، کما یا حتی مرگ می دود.کلیه ، اختدال

فشارخون باال براحتی با یک اندازه هیری ساده فشارخون در خانه یا مراکی مییان فشارخون دما چقدر است؟  »-

 « درمانی با استفاده از دستگاه فشارخون، قابل تشخیص است.

مییان فشارخونت چنده؟: فشار خون باال سبر بروز خطرات مهمی مانند سکته های قلبی و مغیی، نارساایی   »-

 «کلیه ، اختدالت بینایی، کما یا حتی مرگ می دود.

 « فشارخون باال عامل خطر او  بیماری های قلبی عروقی است. »-
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نه های هشدار دهنده ندارد و بسایاری از افاراد   عدهم و نشا "است، چون معموال "قاتل بیصدا"فشارخون باال  »-

  «نیی از ابتد به ان بی اعدع هستند. 

 « فشارخون خود را اندازه هیری کنید و از مییان ان مطلع دوید. ،در اولین فرصت »-

 « ، هر سا  فشارخون خود را اندازه هیری کنید.که مییان فشارخون دما عبیعی است در صورتی »-

 « باید با فواصل مناسر بر حسر درایط جسمی اندازه هیری دود. "باال بدون عدمت است و حتمافشارخون  »-

با تشخیص بموقع بیماری فشارخون باال ، از بروز عوارض خطرناک ان از جملاه ساکته هاای قلبای و مغایی      »-

 « پیشگیری کنیم.

میلی متار   90/140)ان از حد عبیعی  فشارخون خود را بطور منظم اندازه هیری کنید. در صورتی که مقدار »-

 « باالتر است به پیدک مراجعه کنید.جیوه (

در هر مدقات با کارکنان بهدادتی و یا پیدک از ان ها درخواست کنید فشارخون دما را اندازه هیری کنناد.   »-

» 

 « فشارخون باال  اولین عامل خطر در بروز بیماری های قلبی عروقی است. »-

عدهم و نشانه های هشدار دهنده ندارد و بسایاری از افاراد    "است، چون معموال "قاتل بیصدا"فشارخون باال  »-

  «نیی از ابتد به ان بی اعدع هستند. 

 « در اولین فرصت فشارخون خود را اندازه هیری کنید و از مییان ان مطلع دوید. »-

 « ا فواصل مناسر بر حسر درایط جسمی اندازه هیری دود.باید ب "فشارخون باال بدون عدمت است و حتما »-

از بیماری خاود   "% از بیماران مبتد به فشار خون باال کامد 50از مییان فشارخون خود مطلع دوید:  حدود  »-

  «بی اعدع هستند و از انهایی هم که مطلع هستند موارد زیادی تحت هیچ درمانی نیستند

 !بسپارید به خاعر و دانیدب را خود فشارخون اندازه-

 کنید. اقدام خود، هر چه زودتر خون فشار از اهاهی برای-

 !کنید دناسایی را خاموش قاتل-


