
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . همراه با گریپ فورت یا آب آن والکل مصرف نشود

 فواید ورزش : 

دقیقتتد  03متظم  بتتد متتدت هتتوازی  فعالیت  هتتای فیییکتت  

در روز بیشتت ر روزهتتای هم تتد متت  اوانتتد فشتتار ون را 

mmhg9-4  . کاهش دهد 

دقیقد در روز ستب  کتاهش  03هم د ورزش اا سطح 21

اری ، نترمش ، فشار  ون م  شود ، شظا ، دوچر د سو

 پیاده روی از فعالی  های کمک کظظده اس  . 

بیش ر یا  mmhg133ااگرفشار  ون سیس ولیک از 

باشد در اس راح   221فشار  ون دیاس ولیك بیش از 

 نباید ورزش انجام شود .

کاهش وزن کلید مه  در کظ رل فشار  ون اس   کاهش 

 وزن بد آهس گ  صورت گیرد

 

 

 

 

 

 آموزش به بیمار و خانواده–ان زهرا فتوکینابع:م

 

 با آرزوی بهبودی و سالمتی روزافزون

 33772333-3تلفن

 

 

 بیمارستان سیدالشهدا)ع( فارسان

 

 خود مراقبتی در مراقبت فشار خون 

 یمار گرامی:ب

پمفلتی که در دست دارید حاوی اطالعات ضروری در خصوص 

 .بیماری فعلی شما و چگونگی روند درمان و مراقبت آن می باشد

 تهیه و تنظیم:  سوپر وایزر آموزش سالمت 

 با همکاری:  سوپر وایزر آموزش  کارکنان 

 3011تاریخ بازنگری:  تیر 

 

 

 H T P –IQF308  پمفلت:کد 

                     

 

 دیورایک ها 

هیدروکلرو ی ازید ، فوروسماید ، بومکس و آلداک ون م  

 باشد 

اثرات جانب  این داروها شامل ، اکرر ادرار ، ا  الل در 

الک رولی  ها ،  س گ  ممرط و ضعف ، کرامپ های 

سر گیجد ، ااری دید ، ا  و کاهش اش ها و  عضالن  ، 

ک  آب  م  باشد . هظگام مصرف ، فشار  ون و کار کلید 

را بد طور مظم  چک کظید . الکل و  واب آورها ممکن 

 اس  باعث افیایش عوارض دارو شود 

 ب ابلوکرها 

آاظولول ، کارودیلول ، پروپرانولول ، سواالول ، ایمولول 

 و م ورال .

ب  این داروها شامل ، سرگیجد ، مشکالت اثرات جان

جظس  ، مشکالت  واب و  واب آلودگ  ، کاهش 

ضربان قل  ، ادم زانو و ساق پا ، ا  الل در اظمس م  

باشد . داروهای این دس د راباید همراه با غذایا بالفاصلد 

مصرف نبض روزاند   بعد از غذا مصرف کرد .. هظگام

سرما وردگ  ، چک شود . داروهای ضد آلرژی و 

کافئین یا قرص های رژیم  ، داروهای ضد دیاب  و 

دیگر داروهای ضد فشار  ون با ب ابلوکر ها  مصرف 

 نشوند 

 مسدود کظظده های کانال کلسی  

، آملودیپین ، نیکاردیپین ،فلودیپین ، دیل یازم ، وراپامیل و 

نیمیدیپین م  باشد . اثرات جانب  : این داروها شامل ، 

د ،  شک  دهان ، مشکالت ری   قل  ، سرفد و سرگیج

ویییظگ ، ادم ساق پا و زانو ، سردرد ، یبــوس  یا 

اسهال ،  س گ  ، اهوع و راش پوس   م  باشد . قبل از 

مصرف مشکالت قلب  عروق  ، کلیوی و کبد بررس  

 شود، این داروها همراه با شیر یا غذا مصرف شود 
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 عالئ  فشار  ون  

های  کد  در زمان بیدار شدن از واب بد پیشان  سردرد

د قمسد سیظد، ، ااری و ا  الل دید، درایر م  کشد  

، واب آلودگ  سرگیجد و اظگ  نمس بد هظگام فعالی 

  ،گیج  ،اهوع 

 تشخیص 

ییان فشار  ون : فشار  ون در چظد نوب  و در م

 شرایط اس اندارد اندازه گیری م  شود.

عکس قمسد سیظد : ممکن اس  عالئ  نارسای  قلب  و 

 بیرگ شدن قل  را نشان دهد.

بطن چپ یا ک   ون   نوار قل  : ممکن اس  بیرگ 

 موضع  )ایسکم ( را نشان دهد.

آزمایش  ون : اوره و الک رولی ها برای بررس  

 عملکرد کلید و همچظین چرب  و قظد  ون.

 آزمایش ادرار : برای یاف ن بیماری کلیوی. 

 عوارض 

نارسای  کلید –سک د مغیی –سک د قلب  –بیرگ  قل  

 عوارض چشم  –

 درمان 

 93/2٤3اندن فشار  ون بد کم ر ازدف از درمان رسه

در بیماران مب ال  ٥٨/203در افراد معمول  و کم ر از

با این هدف کد در دراز  بد بیماری کلیوی یا دیاب  اس .

 مدت  طر عوارض شد پیدا کظد.

 سیگار ارک شود اا آسی  عروق  کم ر گردد.

 کاهش وزن با رژی  غذای  و یا ورزش.

 

 

 مصرف نمک و اج ظاب از مصرف غذاهای کاهش 

مصرف غذاهای حاوی پ اسی  )سبییجات و میوه  آماده 

ها ی  مانظد موز ، رما  سی  زمیظ   بادام زمیظ    کل     

  یار و....(

 افیایش فعالی  بدن  و ورزش مظم .

 کاس ن از اس رس.

 درمان دارویی هیپر تانسیون 

ایتک هتا اوصتتید اولتین  تط درمتان فشتار  تتون بتا  دیور

م  شوند ، اگر یک داروی دیورایک موثر نبتود ، انتواع 

 دیگر بکار م  رود . 

 :  ACEمهار کننده های 

کاپ وپریل )کاپوان (  ، انا پریل ، بظازپریل. اثرات 

جانب  این دس د دارو شامل : سرفد ، قرمیی و راش 

پوس   ، سرگیجد ، سبک  سر ، طع  فلیی یا نمک  ، 

اورم گردن ، صورت و زبان ، افیایش سطح پ اسی  )کد 

یک عارضد بالقوه اهدید کظظده زندگ  اس  ( ، نارسای  

اسهال شدید م  باشد . این طبقد از کلید و اهوع یا 

داروها ضد فشار  ون را باید با معده  ال  یک ساع  

قبل از هر وعده غذای  مصرف کرد ، هظگام مصرف 

نمک مصرف نشود اج ظاب از مصرف   مکمل های

داروهاي ضد ال هاب غیر اس روئیدي و آسپرین  همراه 

نهای اً این داروها زیر سب  اح باس آب و سدی  در بدن و 

 م  شود ACEکاهش اثرات 

  ) II     )  ARBSبلوک کننده های آنژیو تانسین

 لوزاراان ، والیاراان و ایربیاراان 

اثترات جتتانب  ایتتن دستت د دارو شتتامل :ستترگیجد، استتهال ، کتتانمیوژن ، 

بت   تواب  ، دردکمتر یتا ستاق پتا مت  باشتد . ایتن دارو را مت  اتوان بتا 

هظگتام مصترف دارو ، بایتد کتار کلیتد معتده  تال  یتا پتر مصترف کترد. 

 طور مظم  چک گردد  ها و فشار  ون بد

 

در ط   میلیم ر جیوه 93/2٤3از ون بیش رفشار  

افیایش فشار  ون اندازه گیری فشار  ون در دو نوب  

بد فشار  ون افیایش یاف د گاه  قاال  اطالق م  شود.

شود چون اگرچد معمو ً ب  عالم    اموش گم د م 

بد حملد قلب  و سک د مغیی  اس  ول  م  اواند مظجر

 شود.

 عوامل مستعد کننده 

ر مطالعات مخ لف نشان داده شده اس  کد سیر سن : د

پیشرونده افیایش فشار  ون با افیایش سن اراباط 

 دارد. 

ژن یک : بد  وب  اثبات شده اس  کد عوامل ژن یک  

کد بد ارث م  رسظد با افیایش فشار  ون اراباط 

 دارند.

نژاد : سمید پوس ان ونژاد هظدواروپای  بیش ر دچار 

 شوند. افیایش فشار  ون م 

عوامل محیط  : مانظد چاق ، الکل، نمک زیاد و 

 اس رس نیی موثر هس ظد.

عوامل زیر در بروز این نوع افیایش فشار  ون موثر 

 هس ظد:

بیماری کلیوی : بد دلیل اح باس آب و نمک در بدن  

موج  با  رف ن فشار  ون م  شود. این افیایش،  ود 

د و یا آن را م  اواند باعث ایجاد بیماری کلیوی شو

 بدار کظد.

مصرف  بیماریهای غدد درون ریی داروها و سموم : 

اس روئیدها، الکل، کوکائین، سیکلوسپورین و 

مانظد   اری روپوئی ین. مصرف مواد حاوی ایروزین

بر   از پظیرها در افرادی کد از داروهای ضد 

قرصهای مصرف افسردگ   اص  اس ماده م  کظظد. 

 ضد بارداری
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