
 
 

  

فشارخون باال يك بيماري شايع است كه در آن خون 

از طريق رگ هاي خوني )شريان ها( در فشاري 

 باالتر از فشار طبيعي جريان مي يابد. 

محدوده فشارخون طبيعي براي بزرگساالن به 

ميلي متر  120عنوان فشار سيستوليك پايين تر از 

ميلي متر  80جيوه و فشارخون دياستوليك كمتر از 

 تعريف مي شود. جيوه 

فشارخون معموال با سن و وزن بدن افزايش مي 

يابد. نوزادان معموال داراي فشارخون پاييني هستند 

در حاليكه در فشارخون در نوجوانان مشابه با 

 بزرگساالن مي باشد. 

 

 انواع فشارخون باال:

: فشارخون اوليه 

اين نوع فشار، شايع ترين نوع فشارخون است كه 

معموال با گذشت زمان و افزايش سن ايجاد مي 

 شود. 

 فشارخون ثانويه: اين نوع فشارخون توسط

يك وضعيت پزشكي ديگر و يا استفاده از 

داروهاي خاص ايجاد مي شود. اين نوع 

معموال پس از درمان و يا حذف دارو از 

 بين مي رود. 

 

 

 افزايش وزن رابطه وزن: اضافه

مستقيمي با افزايش فشارخون دارد. 

اصطالح اضافه وزن و چاق به وزن 

بدن اشاره دارد كه بيشتر از چيزي 

 است كه براي قد فرد مورد نياز است. 

 :سالگي مردان  55پيش از سن جنسيت

نسبت به زنان بيشتر مبتال به فشارخون 

سالگي ميزان  55مي شوند و پس از 

فشارخون در زنان بيش از مردان مي 

 باشد.

 :سبك زندگي عادات شيوه زندگي

ناسالم ميتواند خطر ابتال به فشارخون 

باال را افزايش دهد. برخي از عادات 

 زندگي ناسالم عبارتند از: 

خوردن بيش از حد سديم يا .1

 پتاسيم

 كمبود فعاليت بدني.2

 مصرف بيش از حد الكل.3

 

 

 علل:

زمينه هاي ژنتيكي 

مصرف سديم باال و حساسيت به سديم 

مصرف بيش از حد الكل 

كمبود فعاليت بدني 

اضافه وزن و چاقي 

داروها 

ساير علل پزشكي 

 ساير علل پزشكي فشارخون باال شامل: 

 بيماري هاي مزمن كليه .1

 آپنه خواب.2

 مشكالت تيروئيد .3

 تومورهاي خاص.4

 عوامل خطر: 

با افزايش سن فشارخون :  سن

درصد  65حدود  افزايش مي يابد.

سال دارند  60افرادي كه سن باالي 

داراي فشارخون باال هستند. با اين 

حال امروزه آمار كودكان و نوجوانان 

داراي فشارخون باال رو به افزايش 

است كه احتماال به دليل افزايش آمار 

ضافه وزن كودكان داراي اتعداد 

 است. 

 



 
 

 

 تشخيص: 

باال بر اساس خواندن از آنجا كه تشخيص فشارخون 

فشارخون است، اين وضعيت ميتواند سال ها ناپديد 

شود زيرا عالئم معموال تا زماني كه بدن از 

 فشارخون مزمن باال آسيب نبيند،  ظاهر نمي شود.

 

 عوارض: 

هنگامي كه فشارخون در طول زمان باقي مي ماند 

ميتواند به بدن آسيب برساند و باعث عوارض شود. 

 برخي از عوارض رايج  آن عبارتند از:

بيماري مزمن كليه 

آسيب ديدگي چشم 

ت شناختيتغييرا 

حمله  قلبي 

نارسايي قلب 

بيماري عروق محيطي 

سكته مغزي 

  

 

 

 

 

 

 وآموزش دفتر بهبود كيفيت
 بهمه22بيمارستان 

 عنوان سند:

 پمفلت آموزشی

 بيمارانويژه 
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 فشار خون باال

 
 

 

 

 واحد آموزش به بيمار

 بهمن22بيمارستان 

 

 درمان: 

ات شيوه زندگي سالم تغيير 

 تغذيه سالم 

 محدود كردن سديم و نمك 

 ،اجتناب از مصرف غذاهاي شيرين

 گوشت قرمز و...

فعال بودن فيزيكي 

حفظ وزن سالم 

محدود كردن مصرف الكل 
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