
 

 قزوین و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز آموزشی درمانی والیت 

 آموزش به بیمار

 (هیپرتانسیون)
 

 

 دیاسیییتى ی  عیییییتر و   ى سییییار  یییىه mmHg041هیپرتانسییییىه عییین فنیییىوه سییییار  یییىه سیسیییتى ی  عیییییتر و  

mmHg01  ییىدعین دىویىرط طع ین عنیدی ییی. ییىدگیری سیار  ىه در دى یا چند عار گفتین یییه در طی وندو :
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فلط یی ص یثل تنگی نفی  )هیپرتانسیىه ثانىین ( 2ى ( فلط هیپرتانسیىه یی ص نیسط)هیپرتانسیىه وى ین ( 0

ى عییاری هیای ؼیدد  های  اص، حایلگی ى تنگی یریاه آئىرطهای پرونیییی کلین، دورىهای کلین، عییارییریاه

 درىه ری  

-نیانن، فایل  طر وی عییاری آترىوسکلرى  قلعی فرىقی ى یی  عیییاری یحسیىی ییی: هیپرتانسیىه عن وىرط

 .یىد

جن ،دیاعط یلیتیى ، چیاقی، وسی ویص یویرؾ ( تر وسطدر سیاه پىستاه یایع)تاری چن ساییلی، نژود : عوامل خطر

 .های ضد عاردوری  ىروکی، کم تحرکی ى سههای ویعاع یده یا نی ، یورؾ تنعاکى، وستفاده و  قرصچرعی

 عالئم بالینی

-گیری، سردردهایی کن در  یاه عیدور یده و  ىوی عن پییانی تیر یییوس ویص سیار  ىه در دى یا چند عار وندو ه

 .کید،  ىوی آ ىدگی، گیجی، ییکالط عینایی ى توىع

تیىرم )ى ودم پیایی ( هیای کىچی ونفیارکتى )هیا، ن یاط پیییی کتیانی ن یثل  ىنری ی، تنگی یریانچنییروط یعکتؽی

 (دیس  عینایی

 عوارض احتمالی

، (TIA)هیپرترىسی عطه چپ، آنژیه، ونفارکتى  قلعی، نارسایی قلیی، سیکتن یؽی ی، حییالط ویسیکیی   ىدگی ر 

 .چیییهای یریاه یحیطی، فىورض نفرىپاتی، عییاری

 های تشخیصیبررسی

 .یىدهای عده ونجام ییعییترآ یاییاط تی یوی عروی عررسی فىورض سیار  ىه عروی ورگاه

 ودرور جوط تعییه گلىیرى ىنفریط WBCى  RBCگیری پرىتئیه،  وندو ه -

 گیری گلىک   ىه جوط عررسی دیاعط وندو ه -

 (در ویجاد سکتن یؽ ی ن ص دوردکن عا وس ویص  طر سیار  ىه، )آنیی ى پلی سایتیی  -

 .کن در ویجاد آترىوسکلرى  ن ص دورند(  یپىپرىتئیه عا تروکم پاییه) LDLگیری کلسترىل ى  وندو ه -

 5/0یی  کلیین عییص و  : آترىسی کلین)آترىسی کلین کن عا عررسی وىرىگروسی عیانگر و تالالط ی یه کلیىی وسط  -

 .( عایدها ییکن عیانگر درگیری یکی و  کلین تر وسطسانتییتر و  کلین دیگر کىتاه

 (هیپرآ دىسترىنسیم وى ین)وسط کن عیانگر و تالل فیلکردی سىق کلین وسط  5/3سطح پتاسیم سرم کیتر و   -

 .عیانگر نارسایی کلین وسط در وىرط ؼیر طعیعی عىده  کن crسطح ى ( و ط وىره  ىه) BUNیی وه  -

- EKG (و کترىکاردیىگروم :)دهدهیپرترىسی عطنی یا ویسکیی رو نیاه یی. 

 .ییکه وسط هیپرترىسی عطه رو نیاه دهد (ECO)وکىکاردیىگروسی  -
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 .رو نیاه دهد( ع رگی قلی)گروسی رین ییکه وسط کاردیىیگا ی  -

 درمان

 ...(های آرویسا ی ى تؽ ین، سعا یط، ىر ص، تکنی )تؽییر در سع   ندگی  -

 :دورىدریانی -

 .، هیدرىکلرىتیا ید، وسپیرینىالکتىهHدورىهای یدر یثل سىر یاید، تریایتره  -

 .های عتا یثل ویندرول، آتنى ىل، یتىپرى ىل، کارىدیلىل، العتا ىلیسدىدکننده -

 .های آن یم تعدیل کننده آنژیىتانسیه یثل کاپتىپریل ى وناالپریلیوار کننده -

 .ده آنژیىتانسیه یثل  ى ورتاههای گیرنیوار کننده -

 .های کانال کلسیم یثل نیفیدپیه، دیلتیا م، ىروپاییل، آیلىدپییهیسدىدکننده -

 خانواده/ آموزش به بیمار

 :یىدعن عییار ى  انىوده ىی در  یینن یىورد  یر آیى ص دوده یی

وسی ویص سییار ىه یناسیی وسیط، علکین در ویه ییىه دریاه نن تنویا عیروی وسیرود یعیتال عین : تؽییر سع   ندگی( الف

فرىقیی ى وسی ویص سییار  یىه یفیید وسیط، عنیاعرویه رفاییط آه عین  -های قلعییهین وسرود عروی پییگیری و  عییاری

 :یىدتیام وسرود تىوین یی

 تغذیه 

ییىد کین در پ یط ؼی و نیی  وسیتفاده نییىد ییا نیی  عسییار کییی عین ؼی و تىوین یی: یحدىدیط در یورؾ نی  -

های دیگری یثل سلفل،  ردچىعین، دورچییه، آی ها ى وس ىدنییىدکن و  ودىیناسن یىد، عن جای نی  تىوین ییوض

عوتریه روه یحدىد کرده نیی ، وسیتفاده . عروی  ىص طعم کرده ؼ و وستفاده یىد...  ییى، آی ؼىره، آی نارنج ى 

اضری وسط،  ییرو ؼی وهای تیا ه ى سیع یجاط، ها ى سع یجاط عن جای ؼ وهای آیاده ى حو  ؼ وهای طعیعی ى ییىه

یىد کن و  یورؾ ؼ وهای پرنیی  یثیل ت یین، چییپ ، پفی ،  ییار تىوین یی. سدیم پاییه ى پتاسیم  یادی دورند

ها یثیل گیل کلیم، چیىی ییىر، عیسیکىیط،  یتیىه ییىر، ییاهی دىدی، تیه ییاهی، ری گىجین سرنگیی، یىر، تریی

 .، سىسی  ى کا عا  وجتنای یىد(پىدری)های آیاده عسیار و  کنسرىها، سىپ

تییىیق عیییار عین یویرؾ ؼی وهای پرپتاسییم یثیل : هیاوس ویص یورؾ ؼ وهای حاىی پتاسیم یثل سع یجاط ىییىه -

ها عن  وىص یرکعاط ى سع یجاط، یى ، یییر،  رییا، سییی  یینیی، عیادم  یینیی، کلیم،  ییار، ن یىد سیع ، ییىه

 .وی ى یاهی عی ى  رع ه، سلفل د ین یکعار، سیفی جاط یثل هندىونن، طا

 .کاهص پتاسیم یورسی عن دالیل یتعددی ییکه وسط ینجر عن وس ویص سیار  ىه یىد: نکته
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 کاهش وزن 

یییىد کیین عنییاعرویه تىوییین یییی. یییىد یییی کییاهص سیییار  ییىهوسیی ویص ى ى کییاهص ی توییر آه عافیی   ى هوسیی ویص  

عروی تعییه ى ه یناسی، سریى ی عن نیام . عییاروه چاق، ى ه  ىد رو عا رژیم ؼ ویی یناسی ى ىر ص کاهص دهند

 :یىدکن عن وىرط  یر یحاسعن یی. ىجىد دورد (BMI)ضریی تىده عدنی 

 

 

  BMI= 

 

 .عاید، ى ه عروی قد یناسی وسط  BMI < 24/9 > 18/5 وگر

 .عاید، ى ه عروی قد عاال وسط BMI < 29/9 > 25 وگر

 .عاید، سرد چاق وسط BMI < 39/9 > 30 وگر

 .عاید، سرد  یلی چاق وسط BMI > 40  وگر

 .وی و  چرعی   یره عده عایدتىوند نیاننچرعی یىجىد در پیط عا ى نی  یی: نکته

و  ؼی وهای . د کین و  رژییم ؼی ویی کیم کرعىهییدروط ى کیم چرعیی وسیتفاده ییىدییىجویط کیاهص ى ه تىویین ییی -

پرکرعىهیدروط یثل عرنج ى یاکارىنی عن ی دور کم وستفاده یىد ى عن جای گىیط قریی  ع ویىص گىییط گىسیفند 

 .وستفاده یىد ى و  یورؾ و کل وجتنای یىد( عدىه پىسط)و  گىیط سفید یثل گىیط یاهی ى یرغ 

هیاییی ها، ساقن گیاهاه یثل کیرس ، کیاهى، دونینرژیم ؼ ویی پرسیعر یثل سع یجاط، ناه سعىسدور، ییىه وستفاده و  -

 .های سریار و  سیعریثل حعىعاط، گندم ى جى،  یار ى عادیجاه ى سایر ییىه

 هیای سیرو ىد عیا پ یی  ى ییا یی  سیرد آگیاه یییىرط ى هرگی  سرییییىد کن عن جای وستفاده و  رژیمتىوین یی -

 .یىند،  ىرده نیىدهای تجاری کن عروی الؼری تعلیػ ییسروىرده

 .وستفاده یىد( جوط پییگیری و  کاهص کلسیم عده)یىد کن و   عنیاط کم چری ى سیر تىوین یی -

 

 

 ترک سیگار 

-4یىد کن در وىرط یورؾ سییگار در فیرض عناعرویه تىوین یی. یىدسیگار عاف  وس ویص سیار  ىه یی -

 .عدود سیگار یورسی کاهص دوده یىدهفتن ت 0

 فعالیت و ورزش 

 وزن برحسب کیلوگرم
 

 برحسب متر 2قد به توان 
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رىی، قیدم  ده سیریع، یینا، دىچر ین سیىوری ى دىییده آروم عیروی کیاهص ى ه ى کلسیترىل هایی یثل پیادهىر ص

هیای ویسیتایی یثیل هیا عین طیىر ییننم ونجیام ییىد ى و  ونجیام ىر صیىد کن وییه ىر ص ىه یفیدند،   و تىوین یی

 .وجتنای یىد( یىده سیستىل ى دیاستىل ییىوس ویص سیار  یىجی )ى نن عردوری 

 کاهش تنش 

های آرویص ع ص یثیل عیىسییدع  ییکیه وسیط در هییاه  حنین عافی  کیاهص یىقیط سییار  یىه ییىند ى یی تکنی 

ییىد کین عیروی کیاهص تینص، عیییار عین ونجیام کارهیای تىویین ییی. کاهص دوئیی سیار  یىه رو ویجیاد ن ىوهنید کیرد

 ىد عپردو ند، قدم ع ند ى عن ینیانر ییىرد فالقین  یىد نگیاه کنید ى عین چی هیایی کین دىسیط دورد سکیر یىرد فالقن 

 .کند

دهید کین های ویجاد آرویص یثیل یىگیا، عیىسییدع  ى رىوه درییانی نییاه یییتح ی اط یتعددی عر رىی تکنی : نکته

 ییىد کین عیروی درییاه پرسییاریتىویین یییعنیاعرویه . ها در کاهص دوئیی سیار  یىه چنیدوه یرثرنیسیتندویه رىص

 .ها وستفاده نیىد ىه و  ویه رىص

 دارو درمانی : ب 
در وىرط یورؾ ویندرول ، قعل و  یورؾ ال م وسط نعض عییار کنترل یىد ى در : عتاعلىکرها -

. تا در دقی ن یا نایننم عىد ، دورى یورؾ نیىد ى عا پ ی  ییىرط یىد  61وىرتی کن کیتر و  

رىها فىورضی یثل  یکی دهاه ، توىع ، گرستگی فضالط یکم  ،نفخ ى یعىسط رو عن دنعال ویه دو

عاید و  قطع  ىدسرونن دورى عن طىر ناگوانی وجتنای یىد ى عروی کاهص فارضن وسط سیار . دورند 

در وىرط عرى  .  ىه ىضعیتی ال م وسط کن و  علند یده ناگوانی عییار و  عستر  ىددوری یىد 

ای حساسیتی ، ساع ن ییکالط کلیىی ، دیاعط ، عاردوری ، آسم ى ییکالط ونسدودی رین ى ىوکنص ه

 .و تالالط تیرىئید قعل و  یورؾ عن پ ی  وطالع دوده یىد 

قاعل  کر ، آییلىدیپیه ى دیلتیا یم ىروپاییل  ،( نیفیدیپیه ) و  ویه  انىوده ، آدوالط : کلسیم علىکرها  -

دورىها تىوین یی یىد کن عا یکم  ا ی یورؾ نیىند ، یی وه دورى در وىرط تجىی  ویه . وسط 

توىع ، . و  قطع  ىدسرونن ى ناگوانی دورى وجتنای یىد .عدىه ییىرط عا پ ی  کم ى  یاد نگردد 

عناعرویه تىوین یی . یعىسط ، ودم ،  ىنری ی ى ع رگ یده تدریجی  ثن و  فىورض دورى وسط 

وستفاده و  یسىوک ى نخ دندوه ى عررسی رى ونن  ثن ها . د یىد کن عودویط دهاه رفایط گرد

 .ضرىری وسط 

: عسیاری و  دستن های دورىیی در ویه  انىوده قرور دورند کن یایل : دورىهای ضد سیار  ىه  -

،  Hسرى یاید ، هیدرىتیا ید ، تریایتره ) وناالپریل ، کاپتىپریل ، هیدروال یه ، دورىهای یدر 

تىوین یی یىد قعل و  یورؾ دورى ، سیار  ىه عییار کنترل یىد ى . یی عایند ( وسپیرینىالکتىه 

در وىرط . در جوط جلىگیری و  سرگیجن ى ؼص ال م وسط عییار عن آهستگی تؽییر ىضعیط دهد 

و  یورؾ  یاد یکیل های پتاسیم ( ، وسپیرینىالکتىه Hتریایتره )تجىی  یدرهای نگودورنده پتاسیم 

یى  ى یرکعاط ى آجیل وجتنای یىد ى در وىرط تجىی  هیدرىتیا ید و  یثل گریپ سرىط ، 
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وجتنای یىد ى تىوین یی یىد در (  عنیاط ، کلم ، یلؽم ) یورؾ  یاد یکیل های کلسیم ى ینی یم 

 .وىرط تجىی  وناالپریل  ، و  یورؾ ویه دورى عا یکیل های پتاسیم ى نی   ىددوری یىد 

تىوین یی یىد کن دورى عن هیروه ؼ و یا ییر یورؾ یىد ى در :  (آسپریه )  پالکطدورىهای ضد  -

 .وىرط ساع ن   م یعده ، پ  و  ییىرط عا پ ی  و  نىع پىیص دور وستفاده یىد 

تىوین یی یىد کن و  یورؾ دورىهای عدىه نس ن پ ی  ع وىص قرص های رژیم الؼری ،  -

 . قطره های ضد وحت اه عینی کن یىجی وس ویص ضرعاه قلی یی یىند ،  ىددوری یىد 

 


