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 شرایط صحیح گرفتن فشار خون : 

قهوه وچای واستعمال دخانیات وفعالیت بدنی  از مصرف -

دقیقه قبل ازاندازه گیری فشارخون اجتناب کنید30حداقل    

دقیقه قبل ازاندازه گیری فشارخون درحالت آرامش بنشینید 5-  

در زمان بررسی،دستگاه اندازه گیری فشارخون هم سطح قلب  -

 باشد

  هنگام اندازه گیری فشارخون درصورت امکان روی صندلی -

هر دوپا روی زمین قرار داشته باشد  هبنشینید ،به صورتی که ک

،به پشتی صندلی تکیه بدهید ودست را روی تکیه گاه ثابتی  

 بگذارید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در یک جمله می توان گفت که مهمترین مشخصه ی فشار  

مطالعات شیوع خون  بی عالمتی آن است ،گرچه بعضی از 

عالئمی چون سردرد صبحگاهی ،سرگیجه،تاری دید را  

دراین بیماران باالتر از افراد سالم نشان داده اند .بیشتر 

بیماران مبتال به پرفشاری خون ،قبل از بروز عوارض  

فشارخون باال به کلی بدون عالمت هستند واین مهمترین 

عه  مانع در تشخیص وکنترل فشارخون باال در سطح جام

 محسوب می شود .

عالئم چندانی نداشته باشند وسرانجام به   ممکن است بیماران

علت بروز عوارض قلبی ،مغزی،یا کلیوی ناشی از 

 فشارخون باال مراجعه کنند.

 عوامل خطر فشارخون باال: 

سن وجنس :با افزایش سن خطر رخداد  -1

 فشارخون باال افزایش یم یابد 

نژاد:در سیاه پوستان بیشتر است  -2  

3-  
 

سابقه ی خانوادگ  

آپنه ی انسدادی هنگام خواب -4  

سیگار  -5  

عدم فعالیت بدن   -6  

رژیم غذانی نامناسب   -7  

بعض  از داروهاوبرخ  از بیماری های   -8

 کلیه  

 :WHPدیدگاه 

پرفشاری خون یا فشارخون باال که به اختصار  

شارخون هم نامیده می شود یکی از بیماری  ف

های جدی ومهم است که میزان بروز بیماری  

های قلبی وکلیوی را افزایش می دهد وبا توجه  

به این که اکثر افراد بدون عالمت هستند این  

 بیماری به عنوان قاتل خاموش شناخته می شود. 

WHO میلیون نفر در  600تخمین زده است که

طر حوادث جدی قلبی  سطح جهان در معرض خ

سکته ی مغزی،نارسایی قلبی  عروقی وار جمله 

در اثر فشارخون باال هستند . کاهش یا افزایش  

- 30فشارخون باال در کشورهای غربی 

سال گذشته به علت باالرفتن سطح آگاهی  40

 وکنترل عوامل خطر می باشد 



 

 

 

: تعریف فشارخون  

 

 

سن ،افزایش می  شیوع پرفشاری خون ،با افزایش 

یاه  یابد ودر افراد سیاه پوست باالتر از غیرس 

پوست است. در مطالعه مروری سیستماتیک در  

درصد  22ایران ،شیوع فشار خون باال در حدود 

تخمین زده شده است که در این بین ،در مردان  

در مناطق شهری   درصد گزارش شده است و 23.6

درصد  18.6درصد ودرمناطق روستایی 22.1،

   بوده است.

 منبع:کتاب جامع بهداشت عمومی )جلد دوم(

 

 

 

کاهش وزن:بهترین هدف رسیدن به وزن ایده  -1

آل است.می توان انتظار داشت که هر یک  

میلیمتر جیوه کاهش فشار  1کیلوگرم کاهش وزن با 

 خون همراه باشد . 

رژیم غذایی مناسب: رژیم سرشار از   -2

  میوه،سبزیجات غالت کامل ولبنیات کم چرب 

 وکاهش مصرف چربی های اشباع وترانس 

کاهش مصرف روزانه نمک: هدف   -3

مطلوب،رساندن سدیم روزانه به کمتر از یک ونیم  

گرم کاهش سدیم روزانه  1گرم است ولی حداقل 

 اغلب در بالغین توصیه می شود. 

  3.5افزایش مصرف پتاسیم : مصرف روزانه -4

از  که ترجیحا از طریق رژیم غنی گرم پتاسیم 5تا

 پتاسیم تامین می شود )گوجه فرنگی،خرما،موز..( 

دقیقه در هفته و  150-90فعالیت فیزیکی:  -5

درصد حداکثری ضربان قلب  75تا65رسیدن به   

عدم مصرف الکل  -6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه به عادات مفید واصالح عادات مضر برای پیشگیری 

این نکات از ابتال به فشارخون باال سودمند است .توجه به 

درمان کمکی برای افراد دارای فشارخون باال است ولی  

. جایگزین مراجعه به پزشک نمی شود  

 

 عادات مضر:

 مصرف بیش از حد نمک  .1

 استعمال دخانیات  والکل  .2
 پرخوری ودرهم خوری   .3
 خوابیدن بالفاصله بعد از غذاخوردن .4

استفاده ازروغن های جامد ،کره ی   .5

 حیوانی ومارگارین 

مصرف بیش از حد شیرینی جات   .6

 ومواد غذایی شیرین  
مصرف بیش از حد گوشت قرمز)به   .7

 ویژه گوشت گوساله( 

 fastمصرف غذاهای حاضری)  .8

food  مواد غذایی کنسروی ،انواع،)

 وغذا های فراوری شدهسس ها  

 مصرف چیپس وپفک 


