فطار خْى چیست:
فطار خْى ًیزّیی است کَ ُوشهاى با پوپ خْى
تْسط قلب بَ توام بدى  ،بَ دیْارٍ عزّق ّارد هی
ضْد.
هحدّدٍ فطار خْى:
هعوْال" فطار خْى طبیعی  120/80هی باضدّ.لی
هی تْاًد بعد اس ّرسش  ،استزاحت یا تغییزات رّحی
–رّاًی باال یا پائیي بزّد.عدد باالیی ( )120فطار
سهاًی است کَ قلب خْى را بَ توام بدى هی فزستد
(فطار سیستْلی).عدد پائیٌی ()80فطار سهاًی است
کَ قلب در استزاحت بیي دّ ضزبَ قزار دارد (فطار
دیاستْلی).اگز اًداسٍ گیزی ُای فطار خْى ضوا در
دفعات هتعدد عدد باالتز اس  140/90را ًطاى دُد
ضوا هبتال بَ افشایص فطار خْى ُستید.
عْاهل ایجاد کٌٌدٍ فطار خْى باال:
*سي باال
*کن تحزکی

تاشییییذ آى را تیییذٍى دارٍ تیییِ هییییساى طثیؼیییی

فشار خَى تاال چِ ػالئوی دارد:
هتاسفاًِ در تیشتر اٍقات فشار خَى تاال ّیچ ػالهت ٍ ًشاًِ
ای ًذارد.در حقیقت یک سَم از کساًی کِ تِ افسایش فشار
خَى هثتال ّستٌذ از تیواریشاى ّیچ اطالػی ًذارًذ.تٌْا راُ
قطؼی ترای ایٌکِ شوا را از ٍضؼیت فشار خًَتاى تا خثر کٌذ
کٌترل هذاٍم آى تِ ٍسیلِ پسشک است.اگر فشار خَى شوا تِ
طَر ًاگْاًی خیلی تاال ترٍد هی تَاًذ تاػث ایجاد ػالئوی
شَد کِ ّر کذام از آًْا یک زًگ خطر جذیذ ترای شوا

ّستٌذ ،ػالئوی هاًٌذ:
*سردرد شذیذ

*سر گیجِ

*رژین غذایی پز ًوک

است تٌْا درهاًْایی تاشذ کِ شیوا ًییاز دارییذ.اگر هثیتال
تِ دیاتت ّن ّسیتیذ هوکیي اسیت ًییاز تیِ درهاًیِ ای
دیگری ًییس داشیتِ تاشییذ.اگر اییي تغیییرات در شییَُ
زًذگی فشار خَى شوا را تِ هییساى کیافی پیائیي ًییاٍرد
،پسشک هوکي است ترای شوا دارٍ تجَیس ًوایذ.
هَارد هْوی کِ تایذ تذاًیذ:
یذ ٍ
*دارٍّیای خیَد را تیِ طیَر هیٌظن همیری ًوائیی

*درد قفسِ سیٌِ

*هشکالت تیٌایی*ضرتاى قلة ًاهٌظن *تٌفس سخت

*ّسى باال

*استعوال سیگار

ترساًیذ.کاّش ٍزى،تغییر رشیین ذییایی ٍ ٍرزم هوکیي

دقیقا"هطاتق تا آًچِ تجَیس شذُ ػول کٌیذ.
*پسشک خَد را درهیَرد ّیر گًَیِ ػارضیِ ای کیِ تیِ

*ٍجَد خَى در ادرار

ٍجَد هی آیذ هطلغ ًوائیذ.

اگر فشار خَى تاال درهاى ًشَد هیتَاًذ تاػث:

*پیگیری هٌظوی تا پسشک خَد داشتِ تاشیذ.

*داضتي استزص
*بیواریِای کلیْی هشهي

*سکتِ

*تیواریْای کلیَی *کَری

*هشکالت قلة

*عْاهل ژًتیکی

*اختالل غدد فْق کلیْی ّ تیزّئید
*سابقَ خاًْادگی فطار خْى باال

چگًَِ ایي هشکل درهاى هی شَد:

*هوکي است اٍل هؼلیَم ًثاشیذ کیذام دارٍ تیرای شیوا
تْتریي اثر را دارد ٍ هوکي است چٌذ ّفتیِ ییا چٌیذ هیاُ
اًتخاب تْتریي درهاى طیَل تکشیذ ٍ.ی درهیاى هٌاسیة

اگر فشار خَى شوا تاالتر از حذ طثیؼی تاشذ،هوکي است قادر

هی تَاًذ فشارخَى شوا را کٌترل ًوَدُ ٍ تِ شوا در

جلَگیری از هشکالت تؼذی کوک ًوایذ.

*تَرم هچ پا ،گرفتگی پا یا درد در هفمل ّا*تة

*در تسیاری ازافراد دارٍّای ضذ پیر فشیاری خیَى

رٍم ّای هراقثت از سالهتی:

یک هَّثت هی تاشٌذ.ایي دارٍّیا تیِ شیکل هیَثری
فشار خَى شوا را کاّش هی دٌّیذ،اها هوکیي اسیت
ترخی از اًَاع آًْیا سیثة تیرٍز ػیَارن شیًَذ.تا
پسشک خَد در هَرد ػَارن دارٍّیای خیَد بی ثت
کٌیذ ،اها سر خَد همری آًْا را قطیغ ًکٌییذ ،ترخیی
از ػَارضی کِ هوکي است رخ دٌّذ ،ػثارتٌذ از:

ّویشِ از دسیتَرات دارٍییی پسشیک خیَد پییرٍی
دانشگاه علوم پسشکی وخدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

ًوائیذ .تذٍى هشَرت تیا هسیلَل هراقثیت تْذاشیتی
از هیساى تجَیس شذُ دارٍی خیَد کوتیر ًکٌییذ ٍ ییا
آًرا قطغ ًکٌیذ-سیگار ًکشیذ-از رشیین ذییایی کین
چرتی ،کن شییریٌی ٍ تیذٍى گَشیت قرهیس اسیتفادُ
یثسیجات ٍ
ًوائییذ ٍ تیِ جیای آى از هییَُ جیات ،سی

*سرد شذى دست ّیا ٍ پیا ّیا*ضیرتاى سیریغ ییا

ثٌیییات کیین چییرب اسییتفادُ ًوائیییذ ّ.وچٌیییي از

آّستِ قلة*سرفِ هذاٍم ٍ خشیک ،تیٌیی خشیک ییا

حثَتات ،هاّی ،هرؽ ٍ خشکثار هیی تَاًییذ اسیتفادُ

ػالئن آسن*سردرد  ،سرگیجِ یا تَرم دٍر چشن

ًوائیذً-.وک کن همری کٌیذ ٍ تیِ هییساى ًویک در

یردگی ٍ
یاس افسی
یاس خستگی*احسی
یؼو ٍ احسی
*ضی
کسلی * کن خَری

رٍی تستِ ذیاّای آهیادُ دقیت کٌییذ ٍ از ذییاّای
اهادُ ٍ کٌسرٍی تِ ًذرت اسیتفادُ کٌییذ هگیر ایٌکیِ
ترچسة اًْا کلوِء کین ًویک داشیتِ تاشیذٍ-.رزم

*هشییکالت پَستی*یثَسییت یییا اسییْال*ًاتَاًی
جٌسی*هشکل در خَاتیذى یا کاتَس شثاًِ

مرکس آموزشی ودرمانی رازی ارومیه

هٌظن اًجام دّیذ ،پییادُ رٍی  ،دٍچرخیِ سیَاری ،
شٌا حذاقل  30دقیقِ ٍ  3تا  5تیار در ّفتیِ-هییساى

*خشک شذى دّیاى ییا از دسیت دادى حیس در

استرس را در زًذگی خَد کاّش دّییذ-اگیر اضیافِ

هسُ ذیاّا

ٍزى داریذ آًرا کاّش دّیذ.
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