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 فشارخون

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 تهیه کننده:

)کبرضٌبس پزستبرٕ( هْ٘ي رهضبًٖ اٍل  
 ویراست علمی:

سالمتآموزش سوپروایسر آموزشی/سوپروایسر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصیه های خود مزاقبتی:

اس استؼوبل دخبً٘بت جذاً ثپزّ٘شٗذ. -  

سؼٖ کٌ٘ذ ػصجبًٖ ًطَٗذ، ثِ خَد هسلظ ثبض٘ذ ٍ اس  -

رفتي ثِ هح٘ظ ّبٕ ًبآرام، ضلَؽ ٍ ٗب جبّبٖٗ کِ فکز هٖ 

 کٌ٘ذ ضوب را ًبراحت هٖ کٌذ اجتٌبة ٍرسٗذ.

  

چٌذ ًفس ثلٌذ ثکط٘ذ ٍ ثِ خَد چٌبًچِ ػصجبًٖ ضذٗذ،  -

 ٗبدآٍرٕ ًوبٗ٘ذ کِ سالهتٖ ضوب هْوتز است.

چٌبًچِ ٍسى اضبفٖ دارٗذ ثِ تذرٗج ٍسى خَد را ثب رصٗن  -

.غذاٖٗ هٌبست ٍ ٍرسش هٌظن کبّص دّ٘ذ  

 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 05157236835تلفن: 

 1300داخلی: 

در ثزًبهٔ رٍسأً خَد حتوبً سهبًٖ را جْت ٍرسش  -

دق٘قِ ٍ ثِ عَر هٌظن ٍ در  30اختصبظ دّ٘ذ. )حذاقل 

 رٍس ّبٕ هطخع(

سؼٖ کٌ٘ذ دستگبُ فطبر سٌج تِْ٘ ًوَدُ ٍ ٗکٖ اس  -

 اػضبء خبًَادُ تبى عزس کبر ثب آى را فزا گ٘زد.

دارٍّبٕ خَد را ثِ هَقغ هصزف ًوبٗ٘ذ ٍ اس قغغ،  -

کبّص ٍ ٗب افشاٗص آى ثذٍى هطَرت ثب پشضک خَد جذاً 

 خَددارٕ ًوبٗ٘ذ.

خَد را فزاهَش ًکٌ٘ذ. پشضک ثب هالقبت قزار -  

 ّب هبدر،ثزادراى،خَاّزاى،ثچِ ٍ پذر کِ ضَٗذ هغوئي -

.کٌٌذ هٖ چک هزتجأ را خَد خَى فطبر  

 ضبداة ٍ دّ٘ذ اداهِ سًذگٖ ثِ سزسًذُ حبل ّز در -

.ثبض٘ذ  

 سودارث-پرستاری برونرمنبع: 



 

 تعزیف فشارخون:

ّب اػوبل فطبر خَى ً٘زٍٖٗ است کِ خَى ثز رٍٕ دَٗارُ رگ

ّب تپذ، خَى را ثِ درٍى ضزٗبىثبر کِ قلت هٖکٌذ. ّز هٖ

.ضَد هٖ خَى فطبر اٗجبد ثبػج اٗي ٍ کٌذتلوجِ هٖ  

 

 منظور اس فشار خون باال چیست؟

 ٍ عج٘ؼٖ خَى فطبر ه٘شاى 120 / 80 خَى فطبر کلٖ ثغَر 

ثزإ ثبلغ٘ي غ٘ز عج٘ؼٖ  140 / 100فطبر خَى ثبالتز اس 

هحسَة هٖ ضَد ٍ در ًت٘جٔ آى خغز ثزٍس ث٘وبرْٗبٕ قلجٖ 

.ػزٍقٖ افشاٗص پ٘ذا هٖ کٌذ -  

 

 علل:

هؼوَال ًبضٌبختِ است. تؼذاد کوٖ اس هَارد در احز هطکالت 

ضًَذ: هٖسٗز اٗجبد   

ث٘وبرٕ هشهي کلِ٘ -  

تٌگٖ ٍ گزفتگٖ ػزٍق -  

سبل ۶0 سي ثبالٕ -  

چبقٖ، س٘گبر کط٘ذى، استزس -  

ٍاثستگٖ ثِ الکل -  

رصٗن غذاٖٗ حبٍٕ ًوک ٗب چزثٖ اضجبع ضذُ سٗبد -  

کن تحزکٖ -  

ارث -  

 عالیم شایع:

هؼوَال ػالهتٖ ٍجَد ًذارد هگز اٗي کِ ث٘وبرٕ ضذٗذ 

 ثبضذ

آلَدگٖ، گ٘جٖسزدرد، خَاة  -  

کزختٖ ٍ هَر هَر ضذى دستْب ٍ پبّب -  

سزفِ خًَٖ، خًَزٗشٕ اس ثٌٖ٘ -  

تٌگٖ ًفس ضذٗذ -  

 

 عوارض :

سکتِ هغشٕ -  

حولِ قلجٖ -  

 ًبرسبٖٗ کلِ٘ -

                                                                                    چند توصیه غذایی:

هزؽ ٍ هبّٖ کِ چزثٖ اضجبع ضذٓ کوتزٕ ًسجت اس گَضت  -

 ثِ گَضت قزهش دارًذ استفبدُ ًوبٗ٘ذ.

سؼٖ ًوبٗ٘ذ اس غذاّبٕ کن ًوک استفبدُ کٌ٘ذ ٍ ٗب حذاقل  -

 سز سفزُ ثِ غذإ خَد ًوک اضبفِ ًٌوبٗ٘ذ.

ثجبٕ استفبدُ اس رٍغي ًجبتٖ جبهذ، رٍغي حَ٘اًٖ ٍ دًجِ ٍ  -

گزداى ٍ سٗتَى استفبدُ  کزُ، اس رٍغٌْبٕ هبٗغ هبًٌذ آفتبة

 ًوبٗ٘ذ.

هصزف هَُ٘ ّب ٍ آة آًْب را )ثِ ضزط اٌٗکِ خَد تِْ٘ کزدُ  -

ثبض٘ذ( افشاٗص دّ٘ذ ثخصَظ : سردآلَ، هَس، عبلجٖ، آلَسرد، 

 هَُ٘ ّبٕ خطک هخل آلَ ٍ کطوص.

 


