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بزوامٍ پيشگيزي ي مىتزل بيماري فشارخًن باال 

 (مته آمًسشي ماردان)

مقدمٍ   
 ػطٝهي اسز ٝ سؼساز هبثْ سٞػ٢ي اظ ػ٘ؼيز –كطبض ذٞٙ ثبال يٌي اظ ٢ٗ٘شطيٚ ٝ ضبيؼشطيٚ ثي٘بضي٢بي هٔجي 

.  اظ ػ٘ؼيز ثبٓـيٚ ٗجشال ث٠ كطــبض ذٞٙ ثبال ١سشٜس% 20زض ًطٞض ايطاٙ ٛيع حسٝز . زٛيب ث٠ آٙ ٗجشال ١سشٜس 
ثب سٞػ٠ ث٠ اي٠ٌٜ ضيٞع كطبض ذٞٙ ثبال ثب سجي ٝ ضٝش ظٛسُي اضسجبط سِٜبسَٜ زاضز ، ػبيِعيٚ ٛ٘ٞزٙ ضيٟٞ 

 غحيح ثب ضٝض٢بي ٜٗبست ٗي سٞاٛس سب حس هبثْ سٞػ٢ي اظ  ُسشطش ايٚ ثي٘بضي٢ب ٝ ػٞاضؼ  ٛبي ظٛس١ٍبي
ٓصا ثطاي . ٛبسٞاٙ ًٜٜسٟ آٙ ٛظيط سٌش٠ ١بي هٔجي ٝ ٗـعي ، ٛبضسبيي ًٔي٠ ٝ اذشالالر ثيٜبيي ديطِيطي ٛ٘بيس 

ًٔي٠ ًبضًٜبٙ ث٢ساضشي ضطٝضر زاضز سب ث٠ ا١٘يز ديطِيطي اظ ٗطٌْ كٞم سٞػ٠ زاضش٠ ثبضٜس ٝ ثطاي حْ آٙ 
. سالش ٗسش٘ط ٛ٘بيٜس 

 

تعزيف فشار خًن  
زض يي ضرع ثبٓؾ عجيؼي ٗيعاٙ .  ثب ١ط اٛوجبؼ ذٞٙ ضا ٝاضز ضطيب٢ٛبي ثعضٍ ٗيٜ٘بيس د٘خيي ٗظْ هٔت 

 ٓيشط 5-6ذٞٛي٠ٌ زض حبّ اسشطاحز زض ١ط زهيو٠ سٞسظ هٔت ث٠ زاذْ سطذط٢ُب د٘خ ٗي ضٞز زض حـسٝز 
سطذط٢ُبي ثعضٍ ثػٞضر ٠ٓٞٓ ١بئي ثب زيٞاضٟ هبثْ اسسبع ٝظيل٠ . ٗيجبضس ٠ً ث٠ آٙ ثطٝٙ زٟ هٔت ٗيِٞئيٖ 

. اٛشوبّ ذٞٙ ضا اظ هٔت ث٠ سطذط٢ُبي ًٞچي ٝ ٗٞيط٢ُب ث٠ ػ٢سٟ زاضٛس 
زض ظٗبٙ اٛوجبؼ هٔت  ذٞٙ ٝاضز .  زاضاي كطبضي اسز ٠ً ث٠ آٙ كطبض ذٞٙ ٗيِٞيٜس ا٢ٛبذٞٙ زض زاذْ ضطي

سطذط٢ُب ٗيطٞزٝكطبض ذٞٙ ث٠ ثبالسطيٚ ٗيعاٙ ذٞز ٗيطسس ٠ً ث٠ آٙ كطبض سيسشّٞ يب ٗبًعيٖ٘ ُٞيٜس ٝ زض 
ٝػطيبٙ آٙ ث٠ ٢ٛبيبٙ ضطيا ذطٝع سسضيؼي ذٞٙ اظثبُطزز ،   ٛ٘يا٢ٛبيضطٝٙ ٝاضز خظٗبٙ اسشطاحز هٔت ٠ً 

 ا١ٜسٟ ضاىٙ كطبضيا ث٠ حساهْ ذٞز ٗيطسس، ضٍ ١ب يٟ زضسغح ٗٞيي عٞضسٞي ٗٞيط٢ُب كطبض ذٞٙ ًب١ص يبكش٠
.  كطبض زيبسشّٞ يب ٗيٜيٖ٘ ٗيِٞئيٖ 

 

عًامل مًثز درايجاد فشار خًن  
ػبز كطبضذٞٙ ي زض ا٢ٖٗ  ٝ زٝ ػبْٗ ػ٘سٟ،اٙ ذٞٙ ٝػٞز زاضزيٟ زض ثطاثط ػطى  ٗوبٝٗز ػطٝم ٝثطٝٙ زٟ هٔت

 كيعيٞٓٞغيي ٗرشٔق طيٙ زٝ ػبْٗ ٗٞطط ١سشٜسسب زض ضطايٕ اي زض سٜظيعي زض حبٓز عتيُطي ػٞاْٗ ز.١سشٜس
 . ٗبٛس ةطبثز ثبهي ” ٗوساض كطبض ذٞٙ سـييط ظيبزي ٌٛطزٟ ٝ ١٘يط٠ زض حس ٛسجشب

 

عًامل تىظيم مىىدٌ فشار خًن  
:  ٢ٗ٘شطيٚ ػٌ٘ٔطز١بي ضٜبذش٠ ضسٟ زض سٜظيٖ كطبض ذٞٙ ػجبضسٜس اظ 

ػٌ٘ٔطز١بي ػػجي زض ًٜشطّ كطبض ذٞٙ ٗشؼسز ١سشٜس ٠ً يٌي اظ آ٢ٛب ُيطٛسٟ ١بي : ػٌ٘ٔطز١بي ػػجي -1
زض ثؼضي هس٘ش٢بي ضطائيٚ ثعضٍ ُيطٛسٟ ١بئي ٝػٞز زاضٛس ٠ً ث٠ سـييط كطبض ذٞٙ حسبس . كطبض ١سشٜس 

ض .ش كطبضذٞٙ ث٠ عٞيا اكعايز١ٜس ٝ اظ اكز كطبضذٞٙ ي س آؼْ٘ ٜٗبست ٛطبٙ ٕىٝٛسجز ث٠ آٙ عٗيجبضٜس 
 .ٜٛسيي ٕيضيضَي حيٛب٢ُبٙ

 ١ٞض٢ٛٞٗبي ٗشؼسزي زض سٜظيٖ كطبض ذٞٙ زذبٓز زاضٛس ، اظ ػ٠ٔ٘ ضٛيٚ ٝ آزضٛبٓيٚ: ػٌ٘ٔطز١بي ١ٞضٗٞٛي -2
. ٠ً ث٠ سطسيت اظ ًٔي٠ ٝ ؿسٟ كٞم ًٔيٞي سطضح ٗي ضٞٛس ٝ سجت سٜظيٖ كطبضذٞٙ ٗي ضٞٛس 



ايٚ ػٌ٘ٔطز ضبيس ٢ٗ٘شطيٚ سيسشٖ ًٜشطّ ًٜٜسٟ كطبض ذٞٙ : سٜظيٖ كطبض ذٞٙ اظ عطين ًٔي٠ ٝ حؼٖ ذٞٙ -3
ٛطبٙ زازٟ ضسٟ اسز ٠ً ٗيعاٙ زكغ ٛ٘ي . ثبضس ٠ً زض عٞالٛي ٗسر ٗيعاٙ ٢ٛبئي كطبض ذٞٙ ضا ٗؼيٚ ٗيٜ٘بيس 

.  ٝ آة سٞسظ ًٔي٠ ، ثب سـييط كطبض ذٞٙ ث٠ ضسر سـييط ٗي ًٜس 
 

اوًاع فشار خًن باال 
كطبض ذ٢ٛٞبي ثبال ػٔز ٗطرع ٛساضز ٠ً ايٚ ٛٞع ضا % 90- 95: كطبض ذٞٙ ثبالي اٝٓي٠ يب اغٔي -1

. ٝٓي٠ يب اغٔي ٗي ٛبٜٗس  اي ثبالكطبض ذٞٙ“  اغغالحب
.  كطبض ذٞٙ ثبال ث٠ ٛٞع طبٛٞي٠ كطبض ذٞٙ ثبال ٗجشال ١سشٜس ثبسؼساز ثسيبض ً٘ي اظ اكطاز: كطبض ذٞٙ طبٛٞي٠ - 2

كطبض ذٞٙ ثبال زض ايٚ اكطاز ثؼٜٞاٙ يي ػالٗز ثي٘بضي سظب١ط ٗيٌٜس ايٚ ٛٞع ثي٘بضي ضا كطبضذٞٙ ثبالي طبٛٞي٠ 
. ٛبٕ ٢ٛبزٟ اٛس 

 

عًامل ايجاد مىىدٌ فشار خًن باالي ثاوًيٍ  
 ػٞاْٗ سٜظيٖ ًٜٜسٟ كطبض ذٞٙ ايؼبز ضٞز، اٌٗبٙ اكعايص كطبض  اظيي١ط زض ١ط ثي٘بضي ٠ً اذشالّ زض ًبض

ايٚ زسش٠ اظ ثي٘بضاٙ اهٔيز ثي٘بضاٙ كطبض ذٞٛي ضا سطٌيْ ٗيس١ٜس ٝٓي اظ آٛؼب ٠ً زضٗبٙ . ذٞٙ ٝػٞز زاضز 
ثي٘بضي ايؼبز ًٜٜسٟ ٌٗ٘ٚ اسز ث٠ ثط عطف ضسٙ هغؼي كطبض ذٞٙ ثبال ٜٗؼط ضٞزٝ ثطاي ١٘يط٠ ثي٘بض ضا 

ث٢جٞز ثرطس،سٞػ٠ ذبظ ث٠ ايٚ ُطٟٝ اظ ثي٘بضي٢ب ٝسؼي زض سطريع ايٚ ثي٘بضاٙ اظ ثي٘بضاٙ ثب كطبضذٞٙ ثبالي 
:  ضبيؼشطيٚ ػٞاْٗ كطبضذٞٙ ثبالي طبٛٞي٠ ػجبضسٜس اظ.اٝٓي٠ ا١٘يز زاضز

اُط چ٠ ذغط ديسايص كطبض ذٞٙ ثبال دس اظ ٗػطف ث٠ ٗسر عٞالٛي : ٗػطف هطظ ػُٔٞيطي ثبضزاضي -1
ث٠ٌٔ ثبيس ض٘ٚ ٗػطف، . ،هبثْ سٞػ٠ اسز ٝٓي ايٚ ذغط زض حسي ٛيسز ٠ً ٗػطف ايٚ هطغ٢ب ضا ٜٗ٘ٞع ًطز 

. ًٜشطّ ٛ٘ٞز ةرثطاي اػشٜبة اظ ػٞاضؼ احش٘بٓي آ٢ٛب كطبضذٞ ٙ ضا ثغٞضٗط
اكعايص “ زض ثي٘بضي٢بي ًٔيٞي ٠ً سٞاٙ زكؼي ًٔي٠ ًب١ص ديسا ًطزٟ اسز، عجيؼشب: ثي٘بضي٢بي ٛسغ ًٔي٠ -2

. كطبض ذٞٙ ٝػٞز ذٞا١س زاضز 
. اكعايص كطبض ذٞٙ ثٞػٞز ٗي آيس  زض سِٜي٢بي ضطيب٢ٛبي ًٔيٞي: ثي٘بضي٢بي ػطٝم ًٔي٠ -3
اكعايص سطضح ثؼضي ١ٞض٢ٛٞٗب ثؼٔز ثي٘بضي٢بي ؿسز زضٝٙ ضيع، ٗيشٞاٛس ٗٞػت : ثي٘بضي٢بي ؿسز زضٝٙ ضيع - 4

 )اكعايص كطبض ذٞٙ ُطزز ، ٗظْ اكعايص كؼبٓيز سيطٝئيس يب ٝػٞز سٞزٟ أي زض هس٘ز ٗطًعي ؿسٟ كٞم ًٔي٠ 
 . (كئًٞطٝٗٞسيشٕٞ 

 

عًارض فشار خًن باال  
١يذطسطٝكي ٗي “ زيٞاضٟ ثغٚ چخ ثؼٔز ًبض ضسيس ضريٖ ٗيِطزز ٠ً اغغالحب: اطط كطبض ذٞٙ ثبال ثط هٔت -1

. ُٞيٜس 
 ي ثعضٍ ٗٞػت   ٗي ضٞز ٠ًاٙ ١باكعايص كطبض زض زاذْ ضطي: اطط اظزيبز كطبض ذٞٙ ثبال ثط ػطٝم ثعضٍ -2

 زض ضطيب٢ٛبي سـصي٠ ًٜٜسٟ هٔت (يٚسػٔت ضطائ)ديسايص آسطٝاسٌٔطٝظ . ع ُطززيسسط سػٔت ضطائيٚ ًّيسص
يبسي ضسٟ ٝ زض ٛشيؼ٠ ػض٠ٔ هٔت زچبض ًٖ ذٞٛي ٗي ضٞز ٠ً حثبػض سِٜي ايٚ سطذط٢ُبي  (ػطٝم ًطٝٛط)

 اضس ، ٝ ثب اٛسساز ًبْٗ ضٍ ػطيبٙ ذٞٙ ػطٝم ًطٝٛط هغغ ة زضززض هلس٠ سي٠ٜ ٗي احسبسيٌي اظ ػالئٖ آٙ
آسطٝاسٌٔطٝظ ضطائيٚ ٗـع ٛيع ػالئٖ ًب١ص ػطيبٙ .  ٗي ضٞز ٝ ٜٗؼطث٠ اٛلبضًشٞس ٝ يب سٌش٠ هٔجي   ٗي ُطزز 



. ذٞٙ ٗـعي ايؼبز ٗيٜ٘بيس ٠ً اُط سِٜي ثسيبض ضسيس يب اٛسساز ًبْٗ اسلبم اكشس سٌش٠ ٗـعي ديص ذٞا١س آٗس 
 (آٛٞضيسٖ  )١٘چٜيٚ كطبض ذٞٙ ثبال زض ثؼضي هس٘ش٢بي ضطيب٢ٛبي ثعضٍ ٗيشٞاٛس ٗٞػت اسسبع ضطيبٙ ُطزز 

دبضُي ضطيبٙ ٗيشٞاٛس . ٠ً ذغط دبضُي ضا ١٘طاٟ زاضز ٝ زض غٞضر ديسايص آٙ ٗطٍ ٛب٢ُبٛي ديص ذٞا١س آٗس 
. زض ٗـع ذٞٛطيعي٢بي ٗـعي ٝ زض چطٖ ًٞضي ٛب٢ُبٛي ايؼبز ًٜس 

 كطبض ذٞٙ ثبال زض زاذْ ضطيب٢ٛبي ًٞچي ٛيع ثبػض: اطط كطبض ذٞٙ ثبال زض ضطيب٢ٛبي ًٞچي ٝ آضسطي٢ٓٞب -3
ضربٗز  زيٞاضٟ ض٢ُب ٗيِطزز ٠ً اكعايص ايٚ ضربٗز ثشسضيغ ٗؼطاي زاذٔي ضٍ ضاسِٜشط ٗيٜ٘بيس ٝ ش ياكعا

 ٝز ًٜشطّ ٛصاُطكطبض ذٞٙ ثبال . ثسيٚ سطسيت ٗوبٝٗز ػطٝم ًٞچي زض ثطاثطػطيبٙ ذٞٙ اكعايص ديسا ٗيٌٜس 
ٜٗؼط ث٠ آسيت ًٔي٠ ١ب ٝ ٛبضسبيي آ٢ٛب ٗيِطزز ٝ چطٖ ػضٞ زيِطي اسز ٠ً زض ثي٘بضي كطبض ذٞٙ ثبال 

 .   اسزيٝضىز سب ي زيٙ اذشالّ اظ سبضيٟ اى اذشالّ ديسا ٗي ًٜس
 

فشار خًن باال   (عالئم)تظاَزات باليىي
 ػالئٖ ٗج٢٘ي ٗظْ سطزضز زض ٛبحي٠ ٗبضاظي ةكطبض ذٞٙ اٝٓي٠ زض اثشسا سب٢ٓب ثسٝٙ ػالٗز اسز ٝٓي ٌٗ٘ٚ اسز

 ػالئ٘ي ٗظْ سِٜي ٛلس .ٛسىر ياىش عذص هٔت ٝسط، سطُيؼ٠ ، سبضي ٝ اذشالّ زيس،ذسشِي ظٝزضس  دس
ٟ ضجب٠ٛ ٝ يب ١ِٜبٕ كؼبٓيز ، زضز١بي هلس٠ سي٠ٜ ، ذٞاة آٓٞزُي ، اؿ٘بء ، ُيؼي يب سطٜغ ٛيع زض ٗٞاضزي ى

 اظ ػٞاضؼ كطبضذٞٙ ثبال ي سٞاٛس ٛبشيٙ ػالئٖ ٕيا.  ضٞزيزٟ ٕياكش٠ اسز زيش يكطبضذٞٙ ث٠ عٞض حبز اكعا
 .  ظ ثبضسٙي

 

عًامل خطز سميىٍ ساس بيماري فشار خًن باال  

:  سابقٍ خاوًادگي 
سبثو٠ كطبض ذٞٙ ثبال زض اكطاز زضػ٠ يي ذبٛٞازٟ ضبْٗ دسض ، ٗبزض ، ذٞا١ط ٝ ثطازض اظ ػٞاْٗ ثسيبض ٢ٖٗ اسز ٝ 

احش٘بّ اثشالء ث٠  كطبض ذٞٙ ثبال زض اكطاز ايٚ ذبٛٞازٟ ثيص اظ اكطازي اسز ٠ً سبثو٠ ذبٛٞازُي اثشالء ث٠ ايٚ 
. ثي٘بضي ضا ٛساضٛس 

 

: سه ي جىس 
 50 سبِٓي ثيطشط اظ ظٛبٙ ١ٖ سٚ آ٢ٛب ٗي ثبضس اٗب ثؼس اظ 50ضيٞع كطبض ذٞٙ ثبال زض ٗطزاٙ هجْ اظ سٚ 

.  ذب٢٘ٛب ، ضيٞع كطبض ذٞٙ ثبال زض ظ٢ٛب اكعايص ٗي يبثس  (ٜٗٞدٞظ  )سبِٓي ثسٓيْ يبئس٠ ضسٙ
 

: مصزف ومل   
ٝ  كطبض ذٞٙ ثبال اضسجبط (ًٔطٝض سسيٖ)ٗغبٓؼبر ٛطبٙ زازٟ اسز ثيٚ ٗػطف ثيص اظ ٛيبظ كيعيٞٓٞغيي ٛ٘ي 

دبسد ١بي اكطاز ث٠ سـييطار سسيٖ ضغيٖ ؿصايي ٗشلبٝر اسز ٝ اكطاز سبٜٓ٘س ٝ سيبٟ دٞسز ٛسجز . ٝػٞز زاضز 
. ث٠ ٛ٘ي حسبسشط ١سشٜس 

 

:  چزبيُا ي خًن 
 زض ي٠ٌضارييّ سؾيسشٜس،اٗب ث٠ زّيّ ٙيػبز كطبضذٞٙ ثبال زخيٕ زض اي ذٞٙ ث٠ عٞض ٗسشني ١بياُطچ٠ اذشالّ چطة

ًٔسشطّٝ يي ٗبزٟ ا ي اسز .ٛسيز ٛ٘بي كطبضذٞٙ ثبالضا سطسيٗبضيٙ اسز ةى آٝضٛس ٖٗيػساض ضٍ ثٞػٞز ٕ



ضجي٠ چطثي ٠ً زض س٘بٕ س٢ٓٞٔبي ثسٙ ث٠ عٞض عجيؼي يبكز    ٗي ضٞز ٝ ثسٙ ثطاي سبذشٚ ػساض س٢ٓٞٔب ٝ 
. ثطذي اظ ١ٞض٢ٛٞٗب اظ آٙ اسشلبزٟ ٗي ًٜس، ثٜبثط ايٚ كوظ ٗيعاٙ ثبالي ًٔسشطّٝ زض ذٞٙ اسز ٠ً ا١٘يز زاضز 

زٝ ٛٞع اظ ايٚ ػٞاْٗ حبْٗ . ًٔسشطّٝ زض ذٞٙ ٗحّٔٞ ٛيسز، ٓصا سٞسظ ٛٞػي دطٝسئيٚ ٛوْ ٝ اٛشوبّ ٗي يبثس 
 حبْٗ اغٔي ًٔسشطّٝ ذٞٙ اسز، ٗوساض ظيبز آٙ زض ػطيبٙ ذٞٙ ٗٞػت LDL.  ٗيجبضٜسLDL ٝ   HDLثٜبٕ 

ٗي ضٞزًٔسشطّٝ زض ػساض ض٢ُب اظ ػ٠ٔ٘ ض٢ُبي سـصي٠ ًٜٜسٟ هٔت ضسٞة ًٜس ٝ ث٠ ايٚ سطسيت كطآيٜس 
  ثؼٜٞاٙ ًٔــسشطّٝ ذٞة ضٜبذش٠ ٗي ضٞز ظيطا ١ط چ٠ سغح HDL.آسطٝاسٌٔطٝظ يب سػٔت ضطائيٚ آؿبظ ضٞز  

. آٙ زض ذٞٙ ثبالسط ثبضس ذغط ح٘الر هٔجي ً٘شط ذٞا١س ضس 
 

: مصزف النل 
. ٗػطف آٌْ ث٠ عٞض ٗسإٝ ،ٗٞػت اكعايص كطبض ذٞٙ ٗي ضٞز 

 

: مصزف دخاويات 
“ اُط چ٠ ٗسشوي٘ب. ٗيجبضس  (آسطٝاسٌٔطٝظ  )ٗػطف زذبٛيبر يي ػبْٗ ظٗي٠ٜ سبظ ثطاي سػٔت ضطيب٢ٛب 

ٗٞػـــت اكعايص كطبض ذٞٙ ٛ٘ي ضٞز اٗب زض اكطازي٠ٌ كطبض ذٞٙ ثبال زاضٛس ٝ سيِبضي ١سشٜس سػٔت ضطيب٢ٛب 
ز يٙ ػبْٗ ذٞز ٗٞػت سطسيٝ اظٝزسط اظ اكطازي ٠ً كطبض ذٞٙ ثبالزاضٛس  اٗب سيِبضي ٛيسشٜس اسلبم ٗي اكشس

 .    ضٞزيكطبضذٞٙ ثبال ٕ
 

: مم تحزمي 
زض ًسبٛي٠ٌ ث٠ اٛساظٟ ًبكي سحطى ٛساضٛس، احش٘بّ كطبض ذٞٙ ثبال ثيص اظ اكطازي اسز ٠ً كؼبٓيز ثسٛي ٜٗظٖ 

.  ا اضبك٠ ٝظٙ زاضٛسيچبم ١سشٜس ٝ ٙ اكطاز احش٘بالًيضا اي،ظزاضٛس

 

:  چاقي 
كطبض ذٞٙ ثبال زض اكطاز چبم . چبهي يٌي اظ ػٞاْٗ ٢ٗ٘ي اسز ٠ً زض ضيٞع كطبض ذٞٙ ثبال ٛوص ثسعايي زاضز 

.  ثطاثط ثيطشط اظ اكطازي اسز ٠ً اكعايص ٝظٙ ٛساضٛس 6-2
 3 سب1 ٗئي ٗشط ػيٟٞ ٝ كطبض زيبسشٞٓي 3 سب 2 ًئٞ ُطٕ اكعايص ٝظٙ ٗٞػت اكعايص كطبض سيسشٞٓي ١10ط 

.  ٗئي ٗشط ػيٟٞ ٗي ضٞز 
چبهي ١بي ٗطًعي يؼٜي چبهي٢بيي ٠ً زض هس٘ز ضٌٖ ٗش٘طًع اسز زض ايؼبز كطبض ذٞٙ ثبال ا١٘يز ثيطشطي 

 ثط ( ثطحست ًئٞ ُطٕ)ٝ سوسيٖ ٝظٙ ( (BMIاضبك٠ ٝظٙ  ضا ٗي سٞاٙ  ثب اسشلبزٟ اظ  ضبذع سٞزٟ ثسٛي . زاضٛس  
.  ٗحبسج٠  ًطز  (2 ثطحست ٗشطثشٞاٙ)هس

٠ً ظ زاضٛسٙياكطاز چبهي ٠ً اكعايص كطبض ذٞٙ زاضٛس، سغح اٛسٞٓيٚ ذٞٛطبٙ ثبالسز ٝ  ٗوبٝٗز ث٠ اٛسٞٓيٚ 
 .ذٞز ٜٗؼط ث٠ اكعايص كطبض ذٞٙ ٗي ُطزز 

 

:  ديابت 
زيبثز ظٗي٠ٜ سبظ كطبض ذٞٙ ثبالسز ٝ زض اكطاز ٗجشال ث٠ زيبثز ضيٞع كطبض ذٞٙ ثبال ثيطشط اظ اكطاز ؿيط زيبثشي 

 ػطٝهي زض ايٚ اكطاز چٜسيٚ ثطاثط ٗي ثبضس ، ثٜبثط ايٚ ًٜشطّ كطبض ذٞٙ زض اكطاز –اسز  ٝ ذغط ثي٘بضي هٔجي 



ٗجشال ث٠ زيبثز ٝ سٜظيٖ هٜس ذٞٙ زض اكطازي٠ٌ ٗجشال ث٠ كطبض ذٞٙ ثبال ١سشٜس  ا١٘يز ظيبزي زض ًب١ص 
.  ػطٝهي زاضز  احش٘بّ ذغط  ثي٘بضي٢بي هٔجي

 

تقسيم بىدي فشار خًن باال  
سوسيٖ ثٜسي ثيٚ كطبض ذٞٙ عجيؼي ٝ ؿيط  .يٌي اظ ٝاحس ١بي ضايغ اٛساظٟ ُيطي كطبضذٞٙ ٗئي ٗشط ػيٟٞ اسز

عجيؼي اذشيبضي ٝ هطاضزازي ٗي ثبضسٝكطبضذٞٛي ضا ثبال ٗي ُٞيٜس ٠ً حٞازص هٔجي ، ػطٝهي زض آٙ 
 ٝ كطبض ذٞٙ 120اسلبم ٗي اكشس، ثٜبثط ايٚ كطبض ذٞٙ ٗغٔٞة كطبض ذٞٙ سيسشٞٓي ً٘شط اظ ضشطيةٗوبزيط

 ٗئي ٗشط 140 ٗئي ٗشط ػيٟٞ ٗي ثبضس ٝكطبضذٞٙ عجيؼي، كطبضذٞٙ سيسشٞٓي ً٘شط اظ 80زيبسشٞٓي ً٘شط اظ 
كطبضذٞٙ ثبال، كطبض ذٞٛي اسز ٠ً ثب اٛساظٟ .  ٗئي ٗشط ػيٟٞ اسز90ػيٟٞ ٝ كطبضذٞٙ زيبسشٞٓي ً٘شط اظ 

 ٗئي ٗشط ػيٟٞ يب ثبالسط ٝيب ٗشٞسظ 140ُيطي  زٝ يب س٠ ٛٞثز زض كٞاغْ ٗشلبٝر، ٗشٞسظ كطبض سيسشٞٓي 
زض ٗٞاضزي ٠ً كطبضذٞٙ سيسشّٞ زض يي عجو٠ ٝ كطبضذٞٙ .  ٗئي ٗشط ػيٟٞ يب ثبالسط ثبضس 90كطبض زيبسشٞٓي 

ث٠ ػٜٞاٙ ٗظبّ ،اُط . زيبسشّٞ زض عجو٠ زيِط هطاضٗي ُيطز، كطبضذٞٙ ضا زض عجو٠ ثبالسط زسش٠ ثٜسي ٗي ًٜيٖ
 ٗئي ٗشط ػيٟٞ ثبضس،كطبضذٞٙ ضا زض عجو٠ كطبضذٞٙ 86 ٗئي ٗشط ػيٟٞ ٝ يب زيبسشّٞ 170كطبضذٞٙ سيسشّٞ 

.  هطاض ٗي ز١يٖ ٗشٞسظ ثبالي
 

طبقٍ بىدي    فشار سيستًلي         فشاردياستًلي 
 
 80 ً٘شط اظ    ٝ                 120ً٘شط اظ                   ٗغٔٞة   -
 85ً٘شط اظ      ٝ        130ً٘شط اظ       عجيؼي     -
 85 -  89                          130ٝ-139      ثبالسط اظ عجيؼي    -
 90-99يب  /    ٝ      140-159                  كطبض ذٞٙ ثبالي ذليق  -
 100-109يب  /   ٝ       160-179                   كطبض ذٞٙ ثبالي ٗشٞسظ -

 110ٗسبٝي يب ثبالسط اظ     يب     /      ٝ  180ٗسبٝي يب ثبالسط اظ                   كطبض ذٞٙ ثبالي ضسيس -          

 90      ٝ  ً٘شط اظ 140ٗسبٝي يب ثبالسطاظ               كطبض ذٞٙ ثبالي س٢ٜبي  -
                            (ايع٠ٓٝ)سيسشٞٓي

 

درمان فشار خًن باال 
زض س٘بٕ ٗسر ػ٘ط ٛيبظ ث٠ زضٗبٙ زاضز ٝ الظٕ اسز ثي٘بض ٝ ذبٛٞازٟ اٝ  “ كطبض ذٞٙ ثبال ثي٘بضي اسز ٠ً ٗؼ٘ٞال

ثطاي زضٗبٙ ، .  سحز آٗٞظش هطاض ثِيطٛس سب ٛسجز ث٠ ثي٘بضي كطبض ذٞٙ ٝ ػٞاضؼ آٙ آُب١ي ًبْٗ ديسا ًٜٜس 
زضٗبٙ . ٗطاهجز ٝ دي ُيطي ثي٘بضي، ٗطبضًز كطز ٗجشال ث٠ كطبض ذٞٙ ثبال ٝ ذبٛٞازٟ ٝي ا١٘يز ثسعايي زاضز 

ث٠ عٞض . ًٜشطّ ُطزز “ كطبض ذٞٙ ثبال ثبيس ٗشٜبست ثب ١ط  ثي٘بض زض ٛظط ُطكش٠ ضٞز  ٝ دطٝٛسٟ  زضٗبٛي اٝ زهيوب
ث٠ غٞضر سطًيجي اظ  زضٗبٙ ؿيط زاضٝيي ٝ زضٗبٙ زاضٝيي “ ًٔي  زضٗبٙ ثي٘بضاٙ ٗجشال ث٠ كطبض ذٞٙ ثبال ٗؼ٘ٞال

. ٗي ثبضس 

سـييط آِٞي . ٗطاهجز ١بي ؿيط زاضٝئي ضبْٗ  سـييطضيٟٞ ١بي ٛبغحيح ظٛسُي اسز : درمان غيز دارييي

ٝ اٛٞاع ٝسـصي٠ ا ي ث٠ ٜٗظٞض ًب١ص ٗػطف چطثي   ٗػطف ضٝؿٚ ٗبيغ ثؼبي ٛٞع ػبٗس آٙ ، ٗػطف سجعيؼبر 



ٗيٟٞ ١ب، ًب١ص ٗػطف ٛ٘ي ٝ ؿصا١بي ضٞض ،  درز ؿصا ث٠ ضٝش غحيح ٗظال  ثربض دع يب آة دع ،ٝحشي 
آ٘وسٝض دط١يع اظ سطخ ًطزٙ آٙ ، اكعايص كؼبٓيز ثسٛي ٝ اٛؼبٕ ٝضظش ضٝظا٠ٛ ٝ ٜٗظٖ زض ػ٢ز ٗجبضظٟ ثب ًٖ 

سحطًي، سطى زذبٛيبر ، سطى ٗػطف آٌْ ٝ ًب١ص ٝظٙ اظ ٗٞاضز زضٗبٙ ؿيط زاضٝيي اسز ٠ً ثٌبضُيطي آ٢ٛب 
. زض ًٜشطّ كطبض ذٞٙ ثبال ثسيبض ٗٞطط اسز 

زضٗبٙ زاضٝئي ثٜب ث٠ سػ٘يٖ دعضي ثطاي ًسبٛي سؼٞيع ٗي ضٞز ٠ً كطبض ذٞٙ آ٢ٛب ثؼس اظ : درمان داريئي 

ٗيعاٙ كطبض ذٞٙ ثي٘بض ٝ ػٞاْٗ . ضػبيز  زضٗبٙ ؿيط زاضٝئي ٝ اغالح ضيٟٞ ١بي ظٛسُي ١ٖ چٜبٙ ثبال ثبضس 
 زض سػ٘يٖ ُيطي دعضي ثطاي ضطٝع زضٗبٙ زاضٝيي سبطيط …ذغط ١٘طاٟ ثب كطبض ذٞٙ ثبال ٗظْ زيبثز ، چبهي ٝ 

 زاضش٠ ثبضس ٝ زيبثز ١ٖ زاضش٠ ثبضس دعضي سطيؼشط زضٗبٙ 90  ثطضٝي 150يؼٜي اُط ًسي كطبض  ذٞٙ . زاضٛس 
.  زضٗبٙ زاضٝئي ثبيس ١٘طاٟ ثب سٞغي٠ ث٠ سـييط ضيٟٞ ١بي ظٛسُي ٝ اغالح آ٢ٛب ثبضس. زاضٝيي ضا ضطٝع ٗيٌٜس 

ذٞاة آ ٓٞزُي، سِٜي ٛلس ضسيس، عذص هٔت ، س٢ٞع ، ،ٗػطف زاض١ٝبػٞاضضي ٗظْ سطُيؼ٠ ٙ اسز ىٖٗ
. ٠ً ثبيس زض سيط زضٗبٙ ثي٘بض ث٠ آ ٢ٛب سٞػ٠ زاضزٛسىػبز ياسبسيز حاسشلطاؽ ٝ 

 

ونات مًرد تًجٍ در  اوداسٌ گيزي فشار خًن   
كطز - 3زسشِبٟ كطبض سٜغ     - 2ُيطٛسٟ كطبض ذٞٙ - 1: زض اٛساظٟ ُيطي كطبض ذٞٙ س٠ ػبْٗ ٗٞطط اسز 

.  ايٚ ػٞاْٗ ٗيشٞاٜٛس زض ٗوساضاػساز ٗطثٞط ث٠ كطبض ذٞٙ اطط ثِصاضٛس ٝ ٛشبيغ ضا ؿيط ٝاهؼي ًٜٜس “ عجيؼشب. ثي٘بض  
:  زض ٗٞضز ًسي ٠ً كطبض ذٞٙ ضا اٛساظٟ ٗي ُيطز ث٠ ٌٛبر ظيط سٞػ٠ ضٞز -  ٓقا
. اػساز ُطز ٛطٞز ٝ اػساز ٝاهؼي يبززاضز ُطزز -1
. كبغ٠ٔ اٛساظٟ ُيطٛسٟ كطبض ذٞٙ ثب زسشِبٟ ٛجبيس ثيطشط اظ يي ٗشط ثبضس - 2
. اٛساظٟ ُيطٛسٟ كطبض ذٞٙ ثبيس زض يي ٝضؼيز آضاٗي ثبضس -3

زسشِبٟ اٛساظٟ ُيطي  كطبض ذٞٙ ثطاي سطريػ٢بي عجي اسز ٝ ثبيس ثغٞض ٗطست ٗٞضز اضظيبثي هطاض -  ة
زض ٗٞضز زسشِبٟ . زض زسشطس اسز (ٛٞع ػيٟٞ اي سطػيح زاضز  )ايٚ زسشِبٟ ث٠ زٝغٞضر كٜطي ٝػيٟٞ ا ي .ُيطز

:  اٛساظٟ ُيطي كطبض ذٞٙ  ٌٛبر ظيط ثبيسشي ضػبيز ُطزز 
. زض حس غلط ثبضس “ زض ضطٝع اٛساظٟ ُيطي ،ػوطث٠ يب ػيٟٞ ثبيس زهيوب-1
. ثبظٝثٜس ثبيس ث٠ اٛساظٟ ًبكي ثٜٔس ثبضس سب ثرٞثي زٝض ثبظٝ ديچيسٟ ضٞز - 2
ًٞزًبٙ ٝ ضاٙ، اٛساظٟ ١بي ٗرشٔق   سبٛشي ٗشط ٗيجبضس ٝ ثطاي ثبظ١ٝبي چبم ، الؿط ،60اســـــشبٛساضز آٙ )

 (ٗٞضز اسشلبزٟ هطاض ٗي ُيطز 
. ثبيسشي ضٝي سطذطٍ ثبظٝئي هطاض ُيطز “ ٝسظ ثبزًٜي زاذْ ثبظٝثٜس حش٘ب-3
. عّٞ ٠ٓٞٓ ثبيس ػبضي اظ ١ط٠ُٛٞ ٜٗلص ثبضس - 4
:  زضٗٞضز  ثي٘بض ث٠ ٌٛبر ظيط سٞػ٠ ضٞز - ع

كطبض ذٞٙ اكطاز زض اطط سٜلس ، اضغطاة ٝ ١يؼبٙ ، س٘طيٜبر ٝضظضي، ؿصاذٞضزٙ ، سيِبض ًطيسٙ ، ٗػطف 
. آٌْ ، زضػ٠ حطاضر اعبم ، دطثٞزٙ ٗظب٠ٛ ، زضز ، سـييطار عّٞ ضٝظٝ ضت ، سـييط ٗيٌٜس 

 

:  بزاي اوداسٌ گيزي فشار خًن بيمار ، بايستي ونات سيز رعايت گزدد 
. يسزٟاظ ثيٚ ثطزٙ سطس ٝ اضغطاة ثي٘بض ثب سٞضيحبر ًبكي زضٗٞضز ًبضي ٠ً ٗي ذٞا١يس اٛؼبٕ -1



ثي٘بض ثبيس ٛيٖ سبػز هجْ اظ اٛساظٟ ُيطي كطبض ذٞٙ اظ ؿصا ذٞضزٙ ، سيِبض ًطيسٙ ٝ كؼبٓيز دط١يع ًطزٟ ٝ -2
.  ٗظب٠ٛ ٝي ذبٓي ثبضس 

. ٗحْ اٛساظٟ ُيطي ثبيس ث٠ حس ًبكي آضإ ٝ زاضاي ١ٞاي ٗغٔٞة ثبضس -3
ٙ آ٢ٛب ياَٛي ضٞز ٝ ٕيضيسز چٜس ثبض اٛساظٟ ٍي ثبي كطبضذٞٙ ٕ،ٟ ضطثبٙ هٔت ٛبٜٗظٖ زاضٛسييض اكطازز-4

  .ٗحسٞة ضٞزكطبضذٞٙ كطزث٠ ػٜٞاٙ 
زض ١ِٜبٕ اٛساظٟ ُيطي كطبض ذٞٙ ثبظٝي كطز ثبيسشي زض ٗحبشار هٔت زض اٗشساز هلس٠ سي٠ٜ ثغٞض اكوي -5

زض اكطاز سبٖٓ    سلبٝر ػ٘سٟ ا ي . هطاض ُيطز ٝ آٝيعاٙ ٛجبضس ٝ ثبظٝي كطز ثبيسشي ثب زسز ح٘بيز ضٞز 
ثيٚ كطبض ذٞٙ زض حبٓز ذٞاثيسٟ ، ٛطسش٠ ٝ ايسشبزٟ ٝػٞز ٛساضز ٝٓي زض اكطازي ٠ً زاضٝي ًب١ص ز١ٜسٟ 

. كطبض ذٞٙ ٗػطف ٗيٌٜٜس ثبيسشي كطبض ذٞٙ ضا زض حبّ ذٞاثيسٟ ٝ يب ايسشبزٟ اٛساظٟ ُيطي ًطز 
ثبز ًطزٙ ٌٗطض ثبزًٜي ثبػض دطذٞٛي سيب١طٍ ثبظٝ ٗي ضٞز ، ثطاي اػشٜبة اظ احشوبٙ سيب١طٍ ثبيس ثبظٝ - 6

 طبٛي٠ ثيٚ زٝ ثبض اٛساظٟ ُيطي كبغ٠ٔ 15سذس ثغٞض ًبْٗ سرٔي٠ ٛ٘ٞز ٝ ثبيس حساهْ . ثٜس ضا ث٠ سطػز ثبز ًطز 
.  ثبضس 

“ ٗؼ٘ٞال) ٗئي ٗشط ػيٟٞ اذشالف ٝػٞز زاضز20 سب 10ثغٞض عجيؼي ثيٚ كطبضذٞٙ زسز ضاسز ٝ چخ - 7
. ،اٗب اذشالف ثيطشط اظ ايٚ ٗوساض ؿيط عجيؼي اسز(زسز ضاسز كطبضذٞٙ ثبال سطي زاضز

 

تًصيٍ َاي آمًسشي  
ٛيع شًط ضس،سـييط ضيٟٞ ١بي ظٛسُي ٛب غحيح، ٛوص ػ٘سٟ ا ي زض ًب١ص كطبض ذٞٙ ثبال “ ١٘بٛغٞض ٠ً هجال

.  يٌي اظ ضا٢١بي ايٚ سـييط اكعايص آُب١ي ٗطزٕ اظ عطين آٗٞظش ٗسش٘ط اسز .زاضز
اثشسا ثبيس ٗطزٕ زض ٗٞضز ثي٘بضي كطبض ذٞٙ ثبال ٝ ػٞاضؼ آٙ آٗٞظش زازٟ ضٞٛس سب ثساٜٛس ٠ً ايٚ ثي٘بضي 

ػٔيطؿٖ اي٠ٌٜ سب ٗسس٢ب ي عٞالٛي ػالٗشي ٛساضز چوسض ذغط ٛبى اسز ٝ ٗي سٞاٛس ث٠ ثسيبضي اظ ٛبسٞاٛي٢بي 
ًبضًٜبٙ ث٢ساضشي ٗي سٞاٜٛس . ػس٘ي ٝ ضٝحي ٜٗش٢ي ضٞز ٝ ٗٞػت ٗطٍ ظٝزضس ثسيبضي اظ ٗجشاليبٙ ُطزز 

زض آٗٞظش ٗطزٕ ثسيبض ٗٞطط ثبضٜس ٝ ثب آٗٞظش ث٠ ٗطزٕ ٝ ٗجشاليبٙ ث٠  كطبض ذٞٙ ثبال، اظ ثسيبضي ػٞاضؼ ٝ 
٢ٗ٘شطيٚ سٞغي٠ ١ب زض ػ٢ز اغالح ضيٟٞ ١بي ظٛسُي ث٠ .  ٗط٢ُبي ٛبضي اظكطبض ذٞٙ ثبال ديطِيطي ٛ٘بيٜس 

:  ضطح ظيط اسز 

 

:  تغذيٍ مىاسب 
. اغالح آِٞي سـصي٠ زض ديطِيطي اظ ثي٘بضي٢بي هٔجي ٝ ػطٝهي اظ ػ٠ٔ٘ كطبض ذٞٙ ثبال اطط چطِ٘يطي زاضز

يي ضغيٖ .ضغيٖ ؿصايي ٗشؼبزّ ٗي سٞاٛس ذغط ايؼبز كطبض ذٞٙ ثبال ضا ًب١ص ز١س ٝ زض ًٜشطّ آٙ ٗٞطط ثبضس
دطٝسئيٚ ، چطثي اضجبع ٝ ؿيط اضجبع، ٝيشبٗيٚ  ، كيجط  ؿصايي ٗشؼبزّ ضغي٘ي اسز ٠ً ٗوبزيط ٗؼيٜي اظًطث١ٞيسضار،

اظ ٛٞضبث٠ ١بي ُبظزاض، ضٌالر ، ضيطيٜي ، ضٌط ،اٗؼبءٝ احطبءحيٞاٛبر ٗظْ ػِط ، زّ ٝ . ٝ اٗالح ضا زاضش٠ ثبضس
.  ٛحٟٞ ٗػطف ٝ درز ؿصا ٛيع ثسيبض ٢ٖٗ اسز  . هٟٔٞ ثٜسضر اسشلبزٟ ضٞز 

زض درز . ذٞضزٙ ؿصا زض س٠ ٝػسٟ ث٠ ٗوساض ٗشؼبزّ ث٢شط اظ ٗػطف آٙ زض يي ٝػسٟ ٝ ث٠ ٗوساض كطاٝاٙ اسز 
ؿصا ثيطشط ث٠ غٞضر آة دع ٝ ثربض دعًٝجبة ضسٟ كطا١ٖ : ؿصا ضػبيز  ايٚ ٌٛبر زض سبٖٓ ثٞزٙ ؿصا ٗٞطط اسز 

.  زض عجد ؿصا ضٝؿٚ ٗبيغ آ٢ٖٛ ث٠ ٗوساضًٖ ٗػطف ضٞز.ُطزز ًٝ٘شطسطخ ضٞز
 



:  تزك سيگار 
:  سٞغي٠ ١بي ظيط ثطاي سطى سيِبض ٜٗبست اسز 

ث٢شط اسز ظٗبٙ سطى . اثشسا كطز سيِبضي ثبيس ثطاي سطى سيِبض سػ٘يٖ ثِيطز ٝ زٓئي ثطاي آٙ زاضش٠ ثبضس -1
. اظ ذسشِي ظيبز دط١يع ضٞز ٝ ثوسض ًبكي اسشطاحز ٛ٘بيس . ثب يي ثطٛب٠ٗ ٝضظضي ضطٝع ُطزز 

يي ضٝظ ٗطرع ثطاي سطى سيِبض سٞسظ كطز سيِبضي سؼييٚ ٝ ث٠ اعطاكيبٙ ٝ زٝسشبٙ اػالٕ ُطزز ٝ ثبيس -2
:  ث٠ كطز سيِبضي اع٘يٜبٙ زاز ٠ً 

.  سطى سيِبض ًبض زضٞاضي ٛيسز- 
.  ػالي٘ي ٠ً ثؼس اظ سطى ديسا ٗيٌٜس ٗسر ًٞسب١ي ثبهي ٗي٘بٛس -
ثب سٞػ٠ ث٠ اي٠ٌٜ اًظط اكطازي ٠ً ٗػطف سيِبض ضا سطى ٗي ًٜٜس ظطف ١لش٠ اّٝ سب س٠ ٗب٠١ اّٝ ث٠ ٗػطف -

. سيِبض ضٝي ٗيبٝضٛس ، ٓصا ثبيس س٘بٕ ضطايغي ٠ً ٜٗؼط ث٠ ػٞز ٗيِطزز ديص ثيٜي ٝ ٛسجز ث٠ ضكغ آٙ اهسإ ُطزز
. كطز سيِبضي ثبيس ثساٛس ٠ً سيِبض ًطيسٙ يي ػبزر اسز ٝ ايٚ ػبزر ضا ٗيشٞاٙ ًٜبض ُصاضز -3
.  ثبيس ث٠ ذبعط زاضز ٌٗ٘ٚ اسز اكطاز سيِبضي ثؼس اظ چٜسيٚ ثبض سالش ٗٞكن ث٠ سطى سيِبض       ضٞٛس -4
كطز سيِبضي اُط ١٘طاٟ ثب اكطاز زيِطي ٠ً سيِبضي ١سشٜس ث٠ سطى سيِبض ٗجبزضر ًٜس، احش٘بّ ػٞز ثسيبض -5

.  ً٘شط ذٞا١س ثٞز 
كطزي ٠ً سيِبض ضا سطى ًطزٟ اسز دٞٓي ٠ً ضا ضٝظا٠ٛ ثطاي ذطيس سيِبض ٗيذطزاذش٠ اسز ثطاي ذٞز ١سي٠ -6

.  ثرطز 
.  ١ط ظٗبٙ ١ٞس سيِبض ًطز يي ٓيٞاٙ آة ثٜٞضس ٝ يب ٗيٟٞ ٗيْ ًٜس -7
. ايٚ كطز ٓجبس٢بي س٘يع ثذٞضس سب ثٞي سيِبض ٛس١س -8
. ايٚ كطز  ٛجبيس ثيٌبض ث٘بٛس ٝ زض عّٞ ضٝظ ثبيس ٗطـّٞ ثبضس -9
اكطاز ذبٛٞازٟ ثبيس ث٠ اٝ ً٘ي ًٜٜس، ثرػٞظ زض ١لش٠ اّٝ سطى ٠ً ٌٗ٘ٚ اسز سحز كطبض١بي ضٝحي -10 

. ثبضس، ٝ آضاٗص اٝ ضا كطا١ٖ ٛ٘بيٜس 

 

  : يرسش ي فعاليت بدوي

ٝضظش زض ًب١ص يب اظ ثيٚ ثطزٙ سؼسازي اظ ػٞاْٗ ذغط ظٗي٠ٜ سبظ . اٛٞاع ٝضظض٢ب ثطاي ثسٙ ٗليس ١سشٜس 
ثرػٞظ  ٝضظض٢بيي ٠ً اسشوبٗز ثسٙ .  ػطٝهي اظ ػ٠ٔ٘ كطبض ذٞٙ ثبال ٛوص ثسعايي زاضز –ثي٘بضي٢بي هٔجي 

ضا اكعايص ٗيس١ٜس زض ضسيسٙ ث٠ ١سف كٞم ٜٗبست سط ٗي ثبضٜس ، اظ اٛٞاع ٝضظض٢بي اسشوبٗشي ضاٟ ضكشٚ سطيغ، 
. ضٜب ٝ زٝچطذ٠ سٞاضي ٗي ثبضس 

: ثطاي اٛؼبٕ ٝضظش ضػبيز ٌٛبر ظيط ديط٢ٜبز ٗي ضٞز 
.  زهيو٠ ثطاي ٝضظش اذشػبظ زازٟ ضٞز 30 سب 20ثبيس زض عّٞ ضٝظ يي ٗسر ًٞسبٟ  -1
سغح ٗغٔٞة . ضا ذسش٠ ًٜس يب اظدبثيبٛساظزاٝز ٝ ٛجبيس ٙىػبزي زض كطز ااٛؼبٕ ٝضظش ثبيس احسبس ٛطبط ٝ ٓصر- 2

هجْ اظ .  غحجز ٛ٘بيس  سٞاٛسي ٕيّٝكطزٛلس ٛلس ٗيعٛس ٙ آٙ اُطچ٠ يٟ حىر اسز ي اظ كؼبّيسغحٝضظش 
دس اظ ٝضظش ٛيع ثبيس ثب حطًبر ٛطٗطي ثسٙ ضا سطز . ضطٝع ٝضظش كطز ثبيس ذٞز ضا ثب حطًبر ٛطٗطي ُطٕ ًٜس 

 . ٛسى يذٞززاض ٝضظش  اظ  اُط ُطس٠ٜ اسزٝثالكبغ٠ٔ ثؼس اظ ؿصا ٝضظش ٌٜٛس. ٛ٘بيس 



اكطازي٠ٌ . ، عٞضي٠ٌ ضطثبٙ هٔت ٝ سٜلس اكعايص يبثس ثبضسسطيغ “ ٝضظش ثبيس ثػٞضر  ٗسش٘طٝ ٛسجشب-3
 سبّ ١سشٜس ٗي ثبيسز هجْ اظ ٝضظش ث٠ دعضي ٗطاػؼ٠ ٝ اظ سالٗز ذٞز ٗغ٘ئٚ ضٞٛس ٝ ثؼس ث٠ 45ثبالي 

. ٓجبس٢بي ٜٗبست كػْ ثذٞضٜس . زض ١ٞاي ثسيبض ُطٕ ٝ سطز ٝضظش ٌٜٜٛس . ٝضظش ثذطزاظٛس 
.  ضظش ٜٗظٖ ٗٞػت ًب١ص ٝظٙ ، ًب١ص كطبض ذٞٙ ثبال ٝ اكعايص ًبضآيي ٗيِطزز ٝ

:  مبارسٌ با چاقي 
اُط ٛسجز ٝظٙ ثط حست ًئٞ ُطٕ سوسيٖ ثط هس ثط .  اسشلبزٟ ٗيطٞزBMIثطاي دي ثطزٙ ث٠ چبهي اظ كطّٗٞ 

 ٝ ثيطشط ثبضس ٛطب٠ٛ چبهي 30 ثيطشط ثبضس ، ٛطبٙ ز١ٜسٟ اكعايص ٝظٙ اسز ٝ اُط 25حست ٗشطث٠ سٞاٙ زٝ اظ 
ٛيع ٗي سٞاٙ اسشلبزٟ  (ٝظٙ ٗغٔٞة  =  عّٞ هس – 100 + 2)ثطاي سؼييٚ ٝظٙ ٗغٔٞة اظ كطّٗٞ . ثبضظ اسز 

: ثطاي ٗجبضظٟ ثب چبهي ٗٞاضز ظيط سٞغي٠ ٗي ضٞز . ًطز 
. ٝضظش ٝ كؼبٓيز ثسٛي ٜٗظٖ ٠ً ٗٞػت ٗػطف ًبٓطي زض ثسٙ ٗي ضٞز -1
كطز ٛجبيس سحز . سٜظيٖ ثطٛب٠ٗ ؿصايي ، عٞضي٠ٌ ثشٞاٛس ث٠ عٞض ٜٗظٖ ٝ سسضيؼي ٗٞػت ًب١ص ٝظٙ ضٞز -2

ضغي٢٘بي ؿصايي سرز هطاض ُيطز ظيطا ١ٖ ٜٗؼط ث٠ آسيت ػس٘بٛي ٝ ضٝحي ٗي ضٞز ٝ ١ٖ اُط ًب١ص ٝظٛي 
اظ ضغيٖ ؿصايي ثبيس اسشلبزٟ ًطز ٠ً . ٝظٙ اكعايص ديسا ٗي ًٜس “  حبغْ ضسٟ ثبضس ثب هغغ ضغيٖ ٗؼسزا

ثطاي زاضشٚ ثطٛب٠ٗ ؿصايي ٜٗبست ث٢شط اسز ثب . ٗشٜبست ثب هس ، ٝظٙ ٝ سٚ ثبضس ًٝبٓطي الظٕ ضا ايؼبز ٛ٘بيس
.  يي ًبضضٜبس سـصي٠ ٗطبٝضٟ ٛ٘ٞز 

 

بزوامٍ پيشگيزي ي مىتزل بيماري فشارخًن باال 
 

ي ثطاي ؿطثبِٓطي ػ٘ؼيز سحز اثطاي سطريع ث٘ٞهغ كطبضذٞٙ ثبال ٝ ديطِيطي اظ ثطٝظ ػٞاضؼ آٙ ،ثطٛب٠ٗ 
دٞضص زض سغح ذب٠ٛ ١بي ث٢ساضز س٢ي٠ ضسٟ اسز ٠ً زض ايٚ ثطٛب٠ٗ ث٢ٞضظاٙ     ٗي ثب يسز زض اثشسا س٘بٕ 

 سب٠ٓ ٝ ثبالسط ضا عجن زسشٞضآؼْ٘ كطٕ ؿطثبِٓطي اظ ٛظط كطبضذٞٙ ،ؿطثبِٓطي ٛ٘بيٜسٝسذس اكطاز 30اكطاز 
ثي٘بضاٙ ثبيس دس اظ سبييس دعضي سحز . ٗطٌٞى ضا ثطاي سبييس ثي٘بضي كطبضذٞٙ ثبال ث٠ دعضي اضػبع ز١ٜس

ٗطاهجز ثي٘بضاٙ سٞسظ دعضي، عجن زسشٞض دعضي اٛؼبٕ ٗي .ديِيطي ٝ ٗطاهجز ٗب١ب٠ٛ سٞسظ ث٢ٞضظ هطاض ُيطٛس
اكطازي ٠ً . ُيطز ٝ زض ؿيط ايٜػٞضر س٠ ٗبٟ يٌجبض ثبيسشي ثي٘بض ث٠ دعضي اضػبع ٝ سحز ٗطاهجز هطاض ُيطز

 سبِٓي ٗي ضسٜس ٗي ثبيسز ١ط س٠ سبّ 30سبٖٓ سطريع زازٟ ضسٟ اٛس ث٠ ١٘طاٟ سبيط اكطازي ٠ً ث٠ سٚ 
. يي ثبض سحز ؿطثبِٓطي ٗؼسز هطاض ُيطٛس

ث٢ٞضظاٙ ٗي ثبيسز ثطاي طجز ٛشبيغ ٗطاهجز ١بي اٛؼبٕ ضسٟ ثطاي ثي٘بضاٙ ٗجشال ث٠ كطبضذٞٙ ثبال سٞسظ ذٞز 
يب دعضي ٗطًع، كطٕ ٗطاهجز ثي٘بضاٙ ٗجشال ث٠ ثي٘بضي كطبضذٞٙ ثبالضا ث٠ سلٌيي ثطاي ١ط ثي٘بضسٌ٘يْ ًٜٜسٝ 

كطٕ ديِيطي ثي٘بضي ضا ٛيع ثطاي س٢ٞٓز ديِيطي ثي٘بضاٙ س٢ي٠ ٛ٘بيٜس٠ً ضبْٗ ك٢طسز ثي٘بضاٙ ٝ ظٗبٙ ٗطاهجز 
 سٌ٘يْ ٝ ث٠ ثي٘بض سحٞيْ ٗجشال ث٠ كطبضذٞٙ ثبالثطاي ١ط ثي٘بض ثبيسيي زكشطچ٠ ٗطاهجز ثي٘بض” ضٜ٘ب. آ٢ٛب سز

زض ذبضع اظ ذب٠ٛ ث٢ساضز يب ٗطًع ث٢ساضشي  (زٝٓشي يب ذػٞغي)ُطزز سب ٗطاهجز ١بيي ٠ً سٞسظ دعضٌبٙ 
ٗطرػبر ٜٗغو٠ اي ٝٗطرػبر )ثرص اّٝ ايٚ زكشطچ٠ . ض ايٚ زكشطچ٠ طجز ُطزز،ززضٗبٛي اٛؼبٕ ٗي ضٞز

سٞاثن ثي٘بضي ١ب ٝ ك٢طسز زاض١ٝبي ٗػطكي ثطاي ًب١ص كطبضذٞٙ ثبال )ثبيس سٞسظ ث٢ٞضظ ٝ ثرص  (كطزي
سبيط ثرص ١بي .ٗي ثبيسز سٞسظ دعضي ٗطًع ث٢ساضشي زضٗبٛي سٌ٘يْ ضٞز (زض حبّ حبضط ٝ زض ُصضش٠ 

. ٗطاهجز   ٗي ثبيسز سٞسظ دعضي ٗطثٞع٠ يبز زاضز ُطزز



زضٗغت،زضٗبِٛبٟ )ث٠ سغٞح ثبالسط  (ٗطًع ث٢ساضشي زضٗبٛي )ٗطاهجز ١بيي ٠ً دس اظ اضػبع اظ سغح زٕٝ 
اٛؼبٕ  (سبٙ زض سغح ض٢طسشبٙ يب زاٛطٌسٟ ػٕٔٞ دعضٌي ٝ يبزضسغح زاٛطِبٟ ػٕٔٞ دعضٌي سي ٝثي٘بضظسرع

. ٗي ُيطز، ثبيس ػالٟٝ ثط كطٕ اضػبع زض ايٚ زكشطچ٠ ٛيعيبززاضز ُطزز
 (زٝٓشي يب ذػٞغي )اُط ثي٘بض ث٠ دعضي ٗطًع ث٢ساضشي زضٗبٛي ٗطاػؼ٠ ٛ٘ي ًٜس ٝ سحز ٗطاهجز دعضي 

زيِطي اسز ،ٗي ثبيسز ثي٘بض ضا سٞػي٠ ًطز سب اظ دعضي ٗطثٞع٠ زضذٞاسز ٛ٘بيس ٗطاهجز ١بي اٛؼبٕ ضسٟ ضا 
  ٗطاهجزًبضزاٙ ٗطًع ثبيس زكشطچ٠اي ٝ ىدعشدس ث٢ٞضظاٙ ثب ١ٌ٘بضي س. زض زكشطچ٠ ٗصًٞض ،يبززاضز ٛ٘بيس

ثي٘بضٗجشال ث٠ كطبضذٞٙ ثبال ضا ثطضسي ٝ ٗطاهجز ١بي يبززاضز ضسٟ ضا زض كطٕ ديِيطي ثي٘بضي ٝ كطٕ ٗطاهجز 
.  ثي٘بضاٙ ٗجشال ث٠ كطبضذٞٙ ثبال ٝاضز ٛ٘بيٜس
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