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 فشارخون
 

 

داوشگاي علىم پسشکی وخدمات 

 بهداشتی درماوی استان گیالن  

 مرکس آمىزشی درماوی امیرالمىمىیه )ع(

 

وبَش مصزف ومه ثٍ ومتز اس یکه لکب کك      - ویژه بیماران و همراهان بیمار

 مزثبخًری در ريس

 درمبن داريیی:

درمبن داريیی آخزیکه مکزه کٍ در درمکبن           

 6پزفشبری خًن است ثٍ طًری وٍ اگز پس اس   

مبٌ اصالح  یًٌ سوذگی، فشبرخًن َمچىبن ثبال 

 ثًد اس داري ثزای وبَش آن استفبدٌ می  ًد.

 

 و ا   د   آ مگى ز       مگگگا و ی 

 NE—PL—24وذ سىذ:  -89 تابستان

 

 تزن سیگبر -4

 افشایش مصزف غالت وبمل ي محصًالت آوُب-

ياهذ در ريس  4  –5افشایش مصزف سجشیجبت ثٍ  میشان -

)َز ياهذ معبدل یه لیًان اوًاع سجشیجبت خبم یب وصف  

 لیًان پختٍ است(

 افشایش مصزف میًٌ َب-

 لیًان در ريس  2-3مصزف لجىیبت وم چزة -

ياهذ در ريس )َز ياهذ   2وبَش مصزف گً ت لزمش ثٍ -

 گزم است(30معبدل 

ثکبر در       4-5افشایش مصزف مغشَب،داوٍ َب  ي هجًثبت -

 َفتٍ

 وبَش مصزف غذاَبی فزایىذ  ذٌ ي وىسزَب  -

 هذف ريغىُبی جبمذ ي هیًاوی اس ثزوبمٍ غذایی-

 افشایش  مصزف ريغىُبی گیبَی ثٍ يیژٌ ريغه سیتًن-

 افشایش مصزف پزيتئیه سًیب-

 اافشایش مصزف مبَی ي مىمل َبی ريغه مبَی -

 وبَش مصزف سًسیس ي وبلجبس ي فست فًد-

 واحد آموزش پرستاری                    :  نشانی 

 مرکس آموزشی درمانی امیرالمؤمنین )ع( رشت      

 

33238306-8تلفن:                             



 درمبن پزفشبری خًن: به نام خدا

 الف( اصالح  یًٌ سوذگی

اصالح  یًٌ سوذگی وٍ ايلیکه لکذم در       

 1درمبن مزاهل وزمبل ثکبال ي مکزه کٍ          

 پزفشبرخًن است  بمل مًارد سیز است:

 وبَش يسن-1

ریسه پیشزفت پزفشبری خًن در افکزاد  

ثزاثز ثیشتز اس افزاد  2-6دارای اضبفٍ يسن 

 ثب يسن عبدی است.

*پس اگز اضبفٍ يسن داریذ اس َمیه امزيس  

 ثزای درمبن آن الذام وىیذ.

 فعبلیت ثذوی -2

ثیشتز در معزض  30-50*افزاد وم تحزن  

 اثتال ثٍ پزفشبری خًن لزار داروذ.

 30-45*افشایش فعبلیت ثذوی ثٍ میکشان     

دلیمٍ در اوخز ريسَبی َکفکتکٍ ثکبعکج        

پیشگیزی اس اثتال ثٍ پز فشبری خًن مکی    

  ًد.

 

 فشبرخًومبن را وىتزل وىیم
خًن ثٍ ع ت دا ته وکیکزي )فشکبر( در          

 زیبن َبی اعضبء ثذن جبری می  ًد ایه 

ویزي وٍ تًسط ضزثبن ل ت ي در احز ثزخًرد 

خًن ثٍ جذار  زیبن ثٍ يجًد مکی آیکذ        

 فشبر خًن وبمیذٌ می  ًد. 

 مزاهل پزفشبری خًن

 پزفشبری خًن

 عالئم ي وشبوٍ َبی تشخیصی:
 ثذين عالمت 

 سزدرد 

 ٍسزگیج 

 عًامل خطزسبس فشبرخًن ثبال  بمل:

 ارث 

 چبلی 

 دریبفت ثیش اس هذ سذیم 

 مصزف وم پتبسیم ي و سیم 

 افشایش چزثی خًن 

 )ثیمبری لىذ)دیبثت 

 فشبرَبی ريهی ي عصجی ي استزس َب 

 مصزف سیگبر ي سبیز دخبویبت 

 وم تحزوی ي وذا ته فعبلیت جسمی 

 افشایش سه 

 جىس 

درصذ افشایش يسن  10* در مزدان ثٍ اسای َز   

می ی متز جیًٌ ثبالتز می ريد ي  6/6فشبرخًن 

در افزاد جًان دارای اضبفٍ يسن ایه ثیمبری دي 

درصذ ثیشتکز   50ثزاثز ي در افزاد مسه ي چبق 

 اس افزاد دارای يسن طجیعی دیذٌ می  ًد.

 فشبرمبوشیمم يضعیت

 )سیستًلیه(

 فشبر میىیمم

 )دیبستًلیه(

120ومتز اس  مط ًة 80ومتز اس    

130ومتز اس  وزمبل 85ومتز اس    

130-139 وزمبل ثبال  89-85  

1مزه ٍ   159-140  99-90  

2مزه ٍ   179-160  109-100  

3مزه ٍ 180ثیشتز اس   110ثیشتز اس    


