
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ترل وشدٌ فشارخًن که دالئل

 عذم پیزٍی اس دعتَرات دارٍیی-1
 افشایؼ هیشاى هقزف ًوه خَراوی-2

هقزف تِ هَلع دارٍیْای فؾارخَى ٍ وٌتزل فؾارخَى طثك 

ًظز پشؽه اس ایجاد یا پیؾزفت تیواریْای ولیَی جلَگیزی 

در فَرتیىِ فؾارخَى تاال تا عَاهلی اس لثیل اعتزط .هی وٌذ

تالل چزتی خَى ٍتاال تَدى رٍحی ٍرٍاًی ،هقزف عیگار ،اخ

ولغتزٍل ٍتزی گلیغیزیذ،ون تحزوی ،دیاتت ،چالی ّوزاُ 

 ؽَد اثز تخزیثی آى افشایؼ هی یاتذ

 :وکات آمًزشی مًرد تًجٍ در فشارخًن 
  .در توام رٍسّای ّفتِ فعالیت جغواًی داؽتِ تاؽیذ*

 .فؾارخَى خَد را وٌتزل وٌیذ*

 .وٌیذ هقزف ًوه را در رصین غذایی خَد هحذٍد*

 .اس لطع ًاگْاًی دارٍّای فؾارخَى خَدداری وٌیذ*

 .عیگار ًىؾیذ*

جلَگیزی  اس ّزگًَِ فؾارّای عقثی ٍّیجاًات رٍحی *

 .وٌیذ

اس هقزف هَاد غذایی پزًوه هاًٌذ غذاّای *

وٌغزٍؽذُ،چیپظ ،خیارؽَر،رب گَجِ فزًگی ٍ پٌیز ٍغیزُ 

 خَدداری وٌیذ

 
 

داؽتي اضافِ ٍسى ععی ٍدر فَرت .ٍسى خَد را وٌتزل وٌیذ

وٌیذ تا داؽتي رصین غذایی هٌاعة ٍ توزیٌات ٍرسؽی ٍسى 

 .خَد را واّؼ دّیذ

اس هقزف غذاّای عزخ وزدًی خَدداری وزدُ ععی وٌیذ *

 .غذاّا را تقَرت آب پش ٍ یا وثاتی هقزف وٌیذ

جگز ٍللَُ اس هقزف گَؽت لزهش پزچزتی ، هغش ٍ دل ٍ *

 .عَعیظ ٍ والثاط ٍ ّوثزگز خَدداری وٌیذ

 .اس هقزف لثٌیات پزچزب خَدداری وٌیذ*

اس هقزف وزُ ،خاهِ ،رٍغي حیَاًی خَدداری ًوَدُ ٍععی *

 .وٌیذ اس رٍغي گیاّی هایع اعتفادُ وٌیذ

 .هقزف عثشیجات را در رصین غذایی خَد افشایؼ دّیذ*

 .ًیذاس ایغتادى تِ هذت طَالًی خَدداری ن*

 .اس حوام تا آب داغ خَدداری وٌیذ*

 .در فَرت داؽتي احغاط غؼ تالفافلِ تٌؾیٌیذ*

 چِ وغاًی در هعزك فؾارخَى تاال ّغتٌذ؟
 افزاد دارای اعضاءخاًَادُ ًشدیه هثتال تِ فؾارخَى

 عال  35افزاد تاالی 

 افزاد دارای اضافِ ٍسى ٍچاق 

 افزاد فالذ فعالیت جغواًی 

 دی هقزف هی وٌٌذافزادی وِ ًوه سیا

 

 

 :فشارخًن

یعٌی اًذاسُ .ًام دیگز فؾار خَى ّیپزتاًغیَى هی تاؽذ

فؾارخَى . فؾارخَى عزخزگْای ؽوا افشایؼ پیذا وزدُ اعت

فؾارخَى ّزفزد ّویؾِ در .تزای اداهِ حیات ضزٍری اعت

فشایؼ در حَالی فثح تِ همذار حذاوثز ا.یه حذ ثاتت ًیغت 

فؾارخَى طثیعی .یافتِ ٍدر حَالی ؽة تِ حذالل هی رعذ

فؾارخَى تاال جشء .هیلی هتز جیَُ هی تاؽذ 80/120سیز 

تِ حذالل دٍتار .اختالالت عزٍق هحیطی طثمِ تٌذی هیؾَد

فؾارخَى  تاال گفتِ هی 90/140فؾارخَى تیؼ اس

فؾارخَى در تیؾتز هَالع لاتل درهاى ًیغت اها لاتل .ؽَد

 .اعتوٌتزل 

 :عالئم 

فؾارخَى اغلة عالهتی ًذارد تِ آى لاتل خاهَػ ًیش گفتِ 

عَاهل هغتعذ وٌٌذُ فؾارخَى تاال عثارتٌذ اس ارث، . هی ؽَد

جٌظ ًضاد ،چالی ،حغاعیت تِ ًوه ،الىل لزفْای ضذ 

تارداری ٍ سًذگی ون تحزن علت اعاعی فؾار خَى 

 اغلة عالهتی ًذارد.هؾخـ ًیغت 

 



 

 اثر داريَای ضد فشارخًن 

 

تزخی اس دارٍّا هاًٌذ گؾاد وٌٌذُ ّای عزٍق ووه 

هی وٌٌذ تا رگْای خًَی ؽل ؽذُ ٍدر ًتیجِ جزیاى 

یه دارٍی .ّتز فَرت گیزدخَى اس خالل آًْا ب

عثة هی ؽَد تا تذى ؽوا آب ٍ (ادرار آٍر )دیَرتیه 

ًوه اضافی خَدرا دفع وٌذ عایز دارٍّا ووه هی 

وٌٌذ تا للة ؽوا ضزتاى آّغتِ تزی ّوزاُ تا لذرت 

 .ووتز داؽتِ تاؽذ

 

 افزاد هثتال تِ دیاتت یا تیواری لٌذ 

 افزاد هثتال تِ تیواری ًمزؿ یا تیواری ولیَی 

 ًاى حاهلِ س

 سًاًیىِ لزفْای ضذ تارداری هقزف هی وٌٌذ

؟ هي چگًَِ هی تَاًن تذاًن وِ فؾارخًَن تاال اعت

 

تغیاری اس .ؽوا هعوَال خَدتاى هتَجِ آى ًوی ؽَیذ

افزاد هثتال تِ فؾارخَى ّغتٌذ ٍلی اس آى آگاُ 

ًیغتٌذ تٌْا راُ آگاّی اس پزفؾاری خَى اًذاسُ گیزی 

 ؽه هی تاؽذهٌظن فؾارخَى تَعط پش

 عَارك فؾارخَى تاال
 عىتِ هغشی 

 ًارعایی للثی 

 حولِ للثی 

 تیواری ًارعایی ولیَی 

 C.A.D (تیواری عزخزگْای خَى هحیطی)

 

 فشارخًن چیست؟ 

Hypertention 

 
 

 

 

 

 

 کمیتٍ آمًزش سالمت: تايید کىىدٌ

 

CRTM.iums.ac.ir 

 

شُال مشیری :کىىدٌ تُیٍ
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