
 

 

 َاسم احتوالی: ػ
  ػىتِ هغضی 

  حولِ للثی 

  ًِاسػایی احتماًی للة ٍ ٍسم سی 

   ًِاسػایی ولی 

 دسهاى:  

ّای تـخیلی ؿاهل آصهایؾ تشسػی :اكَل ولی 

خَى، ًَاس للة، آًظیَگشافی ) ػىغ تشداسی اص ػشٍق 

  ووه تضسیك هادُ حاجة( ٍ یا ػایش ػىغ تشداسیْاتا 

ّای ّش فشد تؼییي تا تَجِ تِ ٍیظگی :اّذاف دسهاى

، تشن خَاٌّذ ؿذ ٍ هوىي اػت ؿاهل ون وشدى ٍصى

دخاًیات، تشًاهِ ٍسصؽ هٌاػة ٍ تغییش ؿیَُ صًذگی 

 تشای واّؾ اػتشؽ تاؿٌذ.

گرفته فشارخًن خًدتان را فرا بگیریذ ي  

  گیری کىیذفشارخًن را اوذازٌريزاوٍ 

دس كَستی وِ الذاهات هحافظِ واساًِ اثش داسٍّا :   

ًذاؿتِ تاؿٌذ، تا اػتفادُ اص داسٍّای ضذ فـاسخَى 

 خَى سا پاییي آٍسدتَاى فـاسهی

سیىًزیت حايی داريَای سرماخًردگی ي 

افذریه ي پسًافذریه َستىذ کٍ باعث 

با افسایش فشارخًن می شًوذبذين مشًرت 

  پسشك از مصرف ایه داريَا اجتىاب کىیذ.

 

  

 

 

 

    

  ػاتمِ خاًَادگی فـاسخَى تاال 

 ، ػىتِ هغضی، اتتال تِ دیاتت ،تیواسی ّای ولیَی

 غذد دسٍى سیضتؼضی اص اختالل ، تیواسی للثی

  ضذ تاسداسیلشف ّای تؼضی اص داسٍّا )هلشف  

 ٍذّا ٍ تؼضی اص اًَاع داسٍّای هْاس وٌٌذُ ئیاػتش

 (اؿتْا یا دوًَظػتاى ّا 

 ػاتمِ فـاسخَى تاسداسی 

دسحال حاضش ساُ خاكی تشای پیـگیشی اص  پیـگیشی:

دس كَست فـاسخَى تذٍى ػلت هـخق ٍجَد ًذاسد. 

فـاسخَى تایذ هشتة وٌتشل ،خاًَادگی  ٍجَد ػاتمِ

 ؿَد، تغییشؿَد. اگش فـاسخَى تاال صٍد تـخیق دادُ 

، ٍسصؽ، وٌتشل هٌاػة سطین غزایی ػثه صًذگی)

وٌتشل ٍصى ،حزف ًوىذاى اػتشع، تشن دخاًیات، 

 وٌتشل داسٍّای هلشفی تا ًظش پضؿهٍ  ...(الىل ،تشن

  هؼوَالً تاػث پیـگیشی اص تشٍص ػَاسم هی ؿَد.

تَاى اص ػَاسم تا دسهاى هیػَالة هَسد اًتظاس:  

غیش اص اثشات جاًثی احتوالی  پیـگیشی ًوَد. ) الثتِ تِ

تذٍى  .داسٍّا( اهیذ تِ صًذگی تمشیثاً حذ عثیؼی اػت

یاتذ، صیشا احتوال حولِ  دسهاى اهیذ تِ صًذگی واّؾ هی

  للثی یا ػىتِ هغضی صیاد هی ؿَد.

 

 

افضایؾ فـاس ٍاسدُ اص جشیاى خَى : فـاس خَى تاال  

وـٌذُ  ّای خًَی. فـاسخَى تاال گاّیتِ دیَاسُ سي

ؿَد، صیشا تا هشاحل اًتْایی ًاهیذُ هی تی ػشٍكذا

اوثشاً ّیچ ػالهتی ًذاسد. فـاسخَى تِ عَس عثیؼی دس 

سٍد، اها فشدی وِ اثش اػتشع ٍ فؼالیت تذًی تاال هی

دچاس تیواسی فـاسخَى تاال اػت، تِ ٌّگام اػتشاحت 

 ًیض فـاسخًَؾ تاالتش اص حذ عثیؼی لشاس داسد. 

هؼوَال ػالهتی ٍجَد ًذاسد، ػالئن صیش  ن ؿایغ:ئػال

 هشتَط تِ تاال سفتي فـاسخَى تِ عَس تحشاًی ّؼتٌذ: 

  ػشدسد، خَاب آلَدگی، گیجی 

  وشختی ٍ هَس هَس ؿذى دػت ّا  ٍ پاّا 

  ػشفِ خًَی، خًَشیضی اص تیٌی 

  تٌگی ًفغ ؿذیذ 

تؼذادی اص ػَاهل  اهاهؼوَال ًاؿٌاختِ اػت.  ػلل: 

 افضایؾ دٌّذُ خغشتِ ؿشح صیش هی تاؿذ

  ػال  53ػي تاالی 

 چالی، ػیگاس وـیذى،  ػثه صًذگی ًاهٌاػة(

اػتشع ٍاتؼتگی تِ الىل ، سطین غزایی حاٍی 

ًوه یا چشتی اؿثاع ؿذُ صیاد ، افشاد فالذ فؼالیت 

 پـت هیض ًـیٌی(-فیضیىی یا فؼالیت فیضیىی ون 

  ػَاهل طًتیىی 

 



 

 

 

 
 

 
 فشار خَى باال

54564333-35:تلفي    

، كارشٌاس پرستاري، سَپرٍايسر خطيبي متهيه ٍ تٌظين :

  3531زهستاىآهَزش سالهت، 

 3533زهستاى بازًگري: 

 پرستاري داخلي جراحي برًٍر سَدارث هٌبع:

       گيَري اعظن ٍ رضَي اهاهي دكتر پرستاري باليٌي راهٌواي  

 
 

 ػالئن ّـذاس:   

  :هشاجؼِ وٌیذ یا اٍسطاًغ دسایي ؿشایظ تِ پضؿه

  دسد لفؼِ ػیٌِ -ػالئن فـاسخَى تاالی تحشاًی-

ػالئن جذیذ  -فـاسخَى هماٍم تِ دسهاًْای هؼوَل

 ٍ غیش لاتل تَجیِ

 خًن فشار داريَای مصرف باشیذ داشتٍ یاد بٍ

 اثربخش خًاَذ مصرف مذايم صًرت در

 می َمکاری درمان تیم با کٍ مادامی"بًد

 را خًد خًن فشار بًد خًاَیذ قادر وماییذ

 "وماییذ کىترل

جذٍل عثمِ تٌذی فـاسخَى دس افشاد تضسگؼال 

 mmhgتشاػاع 

 دیاػتَل     ػیؼتَل              فـاسخَى         

 69ووتش اص           99ووتشاص                            پاییي

 69-79          99-119          عثیؼی یا هغلَب

 89-89        129-139       پیؾ فـاسخَى تاال

 99-99      149-159    1فـاسخَى تاالهشحلِ

 یا تیـتش199یاتیـتش    169   2فـاسخَى تاالهشحلِ

 

خَى جْت تغزیِ دسهاًی دس تیواساى هثتال تِ پشفـاسی   

 دسیافت ػذین ووتش ؿاهل:

 ّاػذم كشف غزا دس سػتَساى 

  غزاّای داسای ػذین وناًتخاب 

  جلَگیشی اص افضٍدى ًوه اضافی تِ غزا 

 ُاػتفادُ اص گَؿت تذٍى چشتی، هاّی ٍ هشؽ تاص 

 ػغ ػَیا هثل ّای ون ػذین چاؿٌی  جایگضیٌی 

  ػذم هلشف غزاّای وٌؼشٍی 

 تِ جای خیاسؿَسٍ ػاالد اػتفادُ اص ػثضیجات 

 ّای ولیذی دس تغزیِ هٌاػة:تَكیِ

 َُهاًٌذ صسدآلَ،  ػثضیجات داسای پتاػینّا ٍ اص هی

ٌّذٍاًِ، هَص، گَجِ فشًگی ٍ گشیپ فشٍت 

 اػتفادُ وٌیذ.

 ّای تشاًغ ّای هایغ تذٍى چشتیاػتفادُ اص سٍغي

.... تِ جای هاًٌذ سٍغي رست، صیتَى، آفتاتگشداى ٍ

 ّای جاهذ.سٍغي

  ٍ اػتفادُ اص غالت هاًٌذ ًاى گٌذم واهل، هاواسًٍی

ػتفادُ اص ؿیش، هاػت ٍ پٌیش تذٍى ای. اتشًج لَُْ

هلشف اًَاع هغضّا چشتی، هاّی ٍ غزاّای دسیایی، 

-واّؾ هلشف صسدُ تخنّای تذٍى ًوه ٍ ٍ داًِ

 هشؽ ،لَُْ ٍ ؿىالت 

 

  

 


