
:فشار خون 

ن سرخرگها خون را از قلب به دیگر نقاط بد
براي آنکه خون بتواند در این عروق به . رسانندمی

این فشار . جریان در آید، نیاز به فشار مناسبی دارد
سرخرگهاي بدن یعنی فشاري که در جریان خون در

هر انقباض عضله قلب در اثر برخورد خون به دیواره 
هنگامی .شود، فشار خون نام داردسرخرگ وارد می

یت ارتجاع و استحکام که سرخرگهاي بزرگ ، قابل
طبیعی خود را از دست بدهند و عروق کوچک ، نیز 

قلب همانند . باریکتر شوند، فشار خون باال می رود
یک پمپ با انقباض و استراحت خود ، خون را به 

در زمانهاي مختلف مراحل . فرستدداخل عروق می
.  کنداین پمپاژ ، فشار خون در سرخرگها تغییر می
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:هاعالئم و نشانه

بسیاري از افراد که دچار فشار خون باال هستند، 
احساس بیماري ندارند و حال عمومی آنان خوب 

افراد سن باال داراي فشار خون هستند و % 15. است
ی در مواردي که فشار خون خیل. خودشان خبر ندارند

باال می رود، 
به ویژه در پشت سر و در هنگام سردرد

صبح
و خونریزي از بینی رخ می تنگی نفس

.دهد
تهوع، احساس سبکی سر،
بصورت همهمه یا سوت (وزوز گوش

)کشیدن
 غش کردنتاري دید یا

با این وجود تنها راه تشخیص فشار خون باال ، 
سردرد و عالیم.اندازه گیري میزان آن است

و مور ، کرختیآلودگی ، گیجیسرگیجه ، خواب
؛ خونیدر دستها و پاها ، سرفهمور شدن
بهشدید مربوطنفسو تنگییاز بینخونریزي
.هستندبطور بحرانیفشار خونباال رفتن
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:فشار خون باال

از فشار واردهز افزایشااستفشار خون باال عبارت
فشار خون. خونیهايرگدیوارهخون بهجریان

شود زیرا مینامیده)سر و صدابیکشنده(باال گاهی
توجه. نداردعالمتیاکثراً هیچانتهاییتا مراحل

در اثر بطور طبیعیفشار خونباشید کهداشته
کهرود، اما فرديو فعالیت بدنی باال میاسترس

هنگام، بهباال استفشار خوندچار بیماري
.استباالتر از حد طبیعینیز فشار خونشاستراحت

غذاهاي هاي نادرست غذایی ، مصرف زیادرژیم
تحرکی و زندگی ماشینی از چرب و پرنمک ، بی

جمله عوامل مستعد کننده براي ابتال به بیماري 
پرفشاري خون است
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان
مرکز آموزشی درمانی شهداي عشایر

فشار خون

www.shohada hospital.org:سایت بیمارستان

33236401-7:تلفن هاي بیمارستانشماره

:توصیه هایی به بیماران عزیز
 اگر افزایش وزن دارید با رژیم غذایی و

.افزایش فعالیت بدنی آن را کاهش دهید
ها، ها، میوههاي سالم مانند سبزيخوراکی

.هاي کم چرب میل کنیدحبوبات و خوراکی
 نوشیدن هر نوع نوشیدنی را با غذا و در کنار

م محدود غذاي اصلی به دلیل تداخل در هض
.کنید

 از مصرف غذاهاي سرخ کرده یا غذاهایی که
هاي بسیار باال و یا با مدت در درجه ي حرارت

شوند، خودداري کنید زمان طوالنی تهیه می 
ها و غذاهاي از مصرف مواد حاوي افزودنی

فرایند شده که حاوي مقدار زیادي نمک و 
ها هستند، مثل انواع سوسیس و کالباس، ادویه

ها و هاي کنسروي، شورها، ترشیغذا
.اي جداً خودداري کنیدهاي کارخانه چاشنی

زندگی را به طور کامل از برنامه يسیگار
.خود حذف کنید

 کوشش کنید در حد امکان از میزان
هاي روزانه هر چه ممکن است بکاهیدنگرانی

و شرایط سازگاري با محیط خود را فراهم 
.کنید

 مقدار مصرف نمک، الکل و کافئین را به
.حداقل ممکن برسانید

سیاوش  بھمنیار: نکات برتر پرستاری مولف-NVPکتاب : منابع
احمد علی اسدی نو قابی:کتاب درسنامھ جامع پرستاری تالیف
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:عوارض

سکته مغزي ، حمله قلبی ، نارسایی احتقانی قلب و 
کلیه و آسیب چشمی و مشکل ریه ، نارساییورم

باید .بینایی از عوارض اصلی فشار خون باال هستند
دانست که هرچه فشار خون باالتر باشد، میزان امید 

در افرادي که دچار . به زندگی پایینتر خواهد بود
فشار خون باال هستند، میزان ابتال به سکته مغزي و 

اگر فشار خون باال به . حمله قلبی بیشتر خواهد بود
مدت طوالنی بدون درمان باقی بماند، ممکن است 

هد و یا حتی به بینایی آسیب نارسایی کلیوي رخ د
در ضمن امکان دارد که قلب بطور غیر .وارد شود

طبیعی بزرگ شده و کارایی آن کم شود که چنین 
وضعیتی می تواند منجر به نارسایی قلبی و اختالل 

.در پمپاژ خون توسط قلب شود
:درمان

خون شامل آزمایشاستممکنتشخیصیرسیهايبر
با از عروقعکسبرداري(آنژیوگرافی، نوار قلب، 

و نیز )اشعه ایکسو تاباندنحاجبمادهتزریقکمک
بهبا توجهدرماناهداف.سایر عکسبرداریها باشد

استخواهند شد و ممکنهر فرد تعیینویژگیهاي
شورز، برنامهدخانیات، تركوزنکردنکم شامل

استرس کاهشبرايزندگیو تغییر شیوهمناسب
۴.باشند
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