
 پر فشاری خًن چیست ؟

ّیپز تاًسیَى هی تاضد .  پز فطاری خَى  یؼٌی   ًام دیگز پز فطاری خَى  ،

ایٌىِ همدار فطار خَى در سزخزگْای ضوا افشایص پیدا وزدُ  است  . فطار 

خَى ًیزٍی خَى  در هماتل دیَارُ رگْای خًَی هی تاضد  وِ  تِ  صَرت 

ًَضتِ هی ضَد . ػدد تاالتز یا  mmge 87/112تِ صَرت   "دٍ ػدد هثال

فطار سیستَلیه ، ػدد هزتَط تِ فطار خَى در سهاًی است وِ للة دارای 

دد هزتَط تِ فطار ػهی تاضد ٍ ػدد پاییي تز یا فطار دیاستَلیه ،  ضزتاى 

فطار خَى طثیؼی سیز   .خَى در سهاى استزاحت  للة  تیي ضزتاًْا هی تاضد 

mmgh70/120  اگز ضوا  تشرگسال تَدُ ٍ فطار خَى هی تاضد .

ٍ یا فطار خَى دیاستَلیه ضوا تیي  mmgh131-120سیستَلیه ضوا تیي 

mmgh71-70  ِیا ّز دٍ ( هی تاضد ، گفتِ هی ضَد وِ ضوا هثتال  ت(

هزحلِ پیص اس فطار خَى ّستید .  پز فطاری خَى  ، فطار سیستَلیه  تزاتز 

یا تیطتز هی تاضد وِ الثتِ تاید  10ستَلیه یا تیطتز  ٍ یا فطار خَى دیا 140

 تِ ضىل طَالًی هدتی ، تاال تواًد .

هَارد پز فطاری خَى چیست .   ًوی داًد وِ ػلت تیطتز "دلیماّیچىس 

ٍلی پز فطاری   پز فطاری خَى لاتل درهاى ًوی تاضد ،  هَارد در تیطتز

ًدارد .   ّیچ ػالهتی  اغلة  فطاری خَى  هی تاضد . پز خَى لاتل وٌتزل 

اس  ( هی تاضد .  لاتل تدریجی ٍ آرام   یه )   ٍالغ   در خَى   پز فطاری

تسیاری اس  ٍ   هی تاضدفطاری خَى  پز تِ   هثتال  ًفز 1فزد تشرگسال   3ّز 

درهاى   . پز فطاری خَى ، آگاُ  ًویثاضٌد تِ   افزاد اس اتتالی خَدضاى

  سثة    پز فطاری خَى  وی تاضد .پزفطاری خَى هطىل  ٍ خطزًان ً

ٍ حولِ للثی هی ضَد . اگز ضوا فطار  هیشاى خطز سىتِ هغشی   افشایص

 خَى خَد را وٌتزل وٌید  ، سالوتز سًدگی خَاّید وزد .

خطزًان   دلیل ٍ   ًیست  ػالهتی ّیچگًَِ پز فطاری خَى اغلة   دارای 

را  خَد  خَى  فطار  هٌظن   تِ ضىل  . ّویي هَضَع است   ًیش  تَدى آى

 تحت درهاى لزار دّید . پشضه آًزا   صَرت تَصیِ  ٍ در وٌید  چه 

 چٍ کساوی در معرض خطر بیشتری قرار دارود ؟

 پز فطاری خَى  تِ   هثتال  ًشدیه  اػضاء خاًَادُ افزاد دارای   *

 سیاّپَستاى   *

 سال  35افزاد تاالی  * 

 افزاد چاق   *

 جسوی  فؼالیت  افزاد فالد  *

 افزادی وِ ًوه سیادی هصزف هیىٌٌد .  *

 افزاد هثتال تِ دیاتت یا تیواری لٌد خَى ، ًمزس ، تیواری ولیَی .  *

 سًاًِ حاهلِ   *

لزصْای ضد حاهلگی هصزف هی وٌٌد  ، چاق ّستٌد ، در  سًاًیىِ   *

اس   خاًَادگی   ساتمِ ء است  ،   تَدُ  تاال   خًَطاى حاهلگی فطار   طَل

 هی تاضٌد .  تیواری خفیف ولیَی دچار  یا   داضتِ فطاری خَى   پز

                                                                     هی وٌٌد .  هصزف  افزادی وِ الىل سیادی  *

مىجر بٍ چٍ چیزی  پر فشاری خًن کىترل وشدٌ  ،

 می شًد ؟

 سىتِ هغشی  *

 ًارسایی للثی  *

 حولِ للثی ، آًژیي للثی یا ّز دٍ  *

 ًارسایی ولیَی   *

 (  PAD) تیواری سزخزگْای هحیطی   *

در رابطٍ   با پر فشاری ، چٍ کاری می تًاوم  هم

 اوجام بدَم ؟

 *  اگز چاق ّستید ٍسى خَد را واّص دّید .

تزاًس    چزتی ،  ریا  اضثاع   چزتی  پاییي  همادیز  سالوتز حاٍی * غذاّای 

 هصزف وٌید .  ًوه ٍ  ، ولستزٍل 

پیزٍی اس   صَرت  در .   ًىٌید    هصزف  الىل * هطاتك دستَر اسالم 

تاضید  وِ هصزف الىل  )در صَرت   داضتِ تَجِ  الْی   سایز ادیاى

 ضَد .  هحدٍد  تاید  هصزف (

 ًوائید . هصزف   پشضه  دستَر  طثك  * دارٍّای خَد را درست

تاضد ٍ سؼی وٌید   تاید در چِ حدی ضوا  خَى  فطار   تداًید وِ سطح *

 . حفظ ضَد ایي سطح   در خًَتاى   فطار وِ 

 داريَا چگًوٍ بٍ مه کمک می کىىد ؟

تزخی اس دارٍّا هاًٌد گطاد وٌٌدُ ّای ػزٍلی  ، ووه هی وٌٌد تا 

رگْای خًَی ضل ضدُ ٍ تاس تالی تواًٌد ٍ در ًتیجِ جزیاى خَى اس خالل 



) ادرار آٍر (سثة هی   تْتز صَرت گیزد .  یه دارٍی دیَرتیه  آًْا

سایز   ًواید .  را دفغ خَد    اضافی   ًوه  ٍ ضوا آب   تدى  تا  ضَد

تا    ّوزاُ   ضزتاى  آّستِ تزی ضوا   للة  تا ٍّا ووه هی وٌٌد دار

 تاضد .   لدرت ووتز داضتِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پر فشاری خًن

 تیوارستاى ٍهزوشللة سیٌا

 ٍاحد آهَسش تِ تیوار
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