
 درواقع همه افراد فشار خون دارند! 

خون  برای گردش موثر در عروق بددن ا  ندودرو و 

فشاری برخوردار است که آن را بده ندطداخ مد د د د  

این افداایدف فشدار خدون اسدت کده  بدن می رساند.

 بوماری ت طی می شود.

افاایف فشار خون می تواندد اعادای مد د د د دی ا  

عروق خونی، ک وه هدا و مد دا را تد دت  جم ه ق ب،

 تاثور قرار دهد.

مواانی ا  فشار خون که باال در نظر گرف ه می شود 

در منابع م     م  اوت است ولی معموالً بده فشدار 

مو وم ر جووه افاایف فشدار  091041ا  خون بوش ر

به فشار خون افداایدف یدافد ده  خون اخالق می شود.

شدود ودون اگدروده  گاهی قاتد  خدامدوش گد د ده مدی

بده  معموالً بی عالمت اسدت ولدی مدی تدواندد مدند در

 حم ه ق بی و سک ه م ای شود.

 ع ت ای اد فشار خون باال ووست؟

ع   برو  این بوماری هنو  به خور 

کام  شناخ ه نشده است . در بوش ر 

موارد افاایف مطاومت م وطی 

عروق مسئول افاایف فشار خون 

 است که خود ع   م  اوتی دارد.

 عوام  مس عد کننده ووس ند؟

 وربی خون باال

 بوماری قند

 مصرف  یاد نمک

 واقی 

 سابطه خانوادگی مثبت

 مصرف داروی اس روئودی

 بوماری ک ووی

 بوماریهای غدد درون ریا

 اس رس های عصبی

 

 

 فشار خون را 

 جدی بگیرید

 کمو ه آمو ش پرس اری و پاشکی

آدرس: خیابان وحدت اسالمی، میدان وحدت اسالمی، 

 بیمارستان تخصصی پوست رازی

 55850985-55851059-55851555-55851655ت  ن: 

 تلفن های گویای نوبت دهی تلفنی: 

5-55814450 

6-55848515 

4-55851886 

55503555 

 0333003پیامک: 

 نوبت دهی اینترنتی:

Website: Razihos.tums.ac.ir  
 razihospital@sina.tums.ac.irایمیل:

 

سبک زندگی نقشقب بسقیقار  قرق قی در 

کنترل و پایین آوردن فشار خون شق قا 

 ایفا  ی کند.



 فشار خون باال چگونه در ان 

  ی شود؟

هدف از در ان رساندن فشار خون به  

در افراد  ع ولی و  091041ک تر از 

در بی اران  بتال به  081031ک تر از 

با این  بی اری کلیوی یا دیابت است.

هدف که در دراز  دت خطر عوارض 

 وخی ی که گفته شد کاهب پیدا کند.

برای ک ک به کاهب عوارض برتر  

 است:

*سیگار ترک شود تا آسیب عروقی ک تر 

 گردد.

کاهب وزن با رژیم غذایی و یا  *

 ورزب.

کاهب  صرف ن ک و اجتناب از  *

 صرف غذاهایی که شور تریه  ی 

 شوند.

 *افزایب فعالیت بدنی و ورزب  نظم.

باید فشار خقون بقاال را کقنقتقرل ورا 

 کرد؟

فشار خون باال یک عا ل خطر  رقم 

در ایققجققاد نققارسققایققی قققلققبققی اسققت. 

نقارسقایقی   ه چنین  ی تواند  وجب

کقلقیقهش  شققرقالت عقرو،  ق قیقطققیش 

تخریب عرو، شبریه چشمش سقرقتقه 

 غزی و   له قلبی شود بقه هق قیقن 

دلیل پیشگیری و در قان آن بسقیقار 

  رم است.

 

اگر  یزان فشقار خقون بقه سقرعقت 

 0110081باال رفقتقه و بقه  قدود 

برسد به آن فشار خون بدخیم گقفقتقه 

 ی شود که آسیب زیادی ایجقاد  قی 

 کند و  وجب  رگ و  یر  ی شود.


