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  فشارخون را جدي بگيريم

  )اندازه گيري فشار خون(  :6 شماره پيام

  .تنها راه تشخيص فشارخون باال، اندازه گيري آن با دستگاه فشارسنج است ♥

  . توان فشارخون باال را تشخيص داد بار اندازه گيري فشارخون، نمي با يك ♥

در افرادي كه فشارخون طبيعي دارند، حداقل هر دو سال يك بار بايد فشارخون خود را كنترل  ♥

  .كنند

  .سالگي، هر سال توسط پزشك انجام شود 3فشار خون كودكان بايد از كنترل  ♥

تر به پزشك  ميلي متر جيوه باشد، بايد هر چه سريع 100/160اگر ميزان فشار خون باالتر از  ♥

  .مراجعه كرد

  رعايت نكات ضروري در اندازه گيري صحيح فشار خون

هاي انرژي زا  دقيقه قبل از اندازه گيري فشارخون، سيگار، چاي و قهوه و يا ساير نوشيدني 30 ♥

  .داستفاده نكني

  .دفعاليت بدني شديد نداشته باشيدقيقه قبل از اندازه گيري فشارخون،  30 ♥

  .دناشتا نباشي ♥

  .قبل از اندازه گيري فشارخون مثانه خالي باشد ♥

  . هميشه اندازه گيري فشارخون در وضعيت نشسته يا درازكشيده انجام شود ♥

  .ددر حالت آرام و پشت خود را تكيه دهي ♥

  .ده قرار دهيدستي كه قرار است فشارخون از طريق آن اندازگيري شود را روي تكيه گا ♥

  . داز خم كردن و مشت كردن دست خودداري كني ♥

  .بهتر است فشار خون از دست راست اندازه گيري شود ♥

  .دحركت باشي در حين اندازه گيري بايد ساكت و بي ♥

  .آستين لباس بايد نازك و به اندازه كافي گشاد باشد تا بر روي بازو فشار نياورد ♥

هتر است فشارخون در حالت ايستاده و يا دراز كشيده نيز ، بدكني اگر داروي فشارخون مصرف مي ♥

  .اندازه گيري شود

  .و زير پا تكيه گاه داشته باشد دزانوها را در حالت آويزان قرار ندهي ♥

  .براي اندازه گيري فشارخون بايد از دستگاه فشارسنج داراي بازوبند مناسب با دور بازو استفاده كرد ♥

  .باالي چين آرنج بسته شود) متر سانتي 3تا  2(كيسه فشارخون حدود دو انگشت  ♥

   .داز باد كردن مكرر بازوبند بدليل تاثير بر مقدار فشارخون خودداري كني ♥
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، بهتر است هر روز در يك دطور منظم فشارخون خود را اندازه گيري كني  كه نياز است به در صورتي ♥

  .دكار را انجام دهي زمان مشخص، اين

  .دبين هر بار اندازه گيري، يك دقيقه صبر كني دكني چند بار اندازه گيري مياگر فشارخون خود را  ♥

  .لوله الستيكي دستگاه فشارسنج نبايد گره يا پيچ بخورد ♥

در افراد مسن فشارخون بايد از هر دو دست گرفته شود و اگر فشارخون متفاوت بود مقدار فشاري  ♥

  .دكه باالتر است را در نظر بگيري

ماه يك بار با يك دستگاه دقيق و سالم آن  6عملكرد درست دستگاه فشارسنج، هر  براي اطمينان از ♥

  . درا تنظيم كني

برخي افراد در زمان مالقات با پزشك فشارخون باال دارند اما در منزل فشارخون طبيعي دارند،  ♥

  .بنابراين اندازه گيري فشارخون در منزل مفيد است

   
  

  فشارخون را جدي بگيريم

  )پيشگيري از ابتال به فشارخون باال (  :7 هشمار پيام

   
با تغييرات ساده در روش زندگي خود مانند داشتن رژيم غذايي مناسب و فعاليت بدني منظم  ♥

  .توان از افزايش فشار خون پيشگيري كرد مي

كند، بلكه باعث كاهش كاهش چربي و نمك رژيم غذايي، نه تنها به كاهش فشار خون كمك مي ♥

  .شودها از جمله ديابت و بيماري عروق كرونر قلب ميبسياري از بيماري احتمال بروز

  .داز ابتدا ذائقه كودك خود را به غذاهاي كم نمك عادت دهي ♥

  .رود همچنين فشارخون بر اثر وزن اضافي باال مي. شود افزايش وزن، سبب افزايش كار قلب مي ♥

رژيم غذايي و شروع فعاليت بدني منظم ، كاهش نمك و چربي )درصورت باال بودن وزن(كاهش وزن  ♥

  .كندتان باشد، به كاهش فشار خون شما كمك ميكه مورد تأييد پزشك

كند، بلكه باعث كاهش سطح ورزش و فعاليت بدني منظم نه تنها به كاهش فشارخون كمك مي ♥

 .شودمي) كلسترول(چربي 

 


