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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینهتیم بنیان   

  

 ۲۱/۱۱/۲۰۲۱  یشیداکتر بهار قر

 در ) قاتل خاموش ( فشار خون باالمعلومات طبی 
 افغانستان بیرکقاموس 

 
 کجا بفهمیم فشار خون باال داریم؟از 

فشارخون باال یک بیماری خاموش است و معموالً عالئم 
دهد. در اکثر مواقع زمانی زیادی را از خود نشان نمی

که به بدن آسیب رسیده و فرد دچار انواع بیماری قلبی  
ال است. فهمد که فشار خون باشود مییا سکته قلبی می

در صورتی که شما فردی با سابقه تشخیص فشار خون  
کنید.   چک  مرتبا  را  فشارتان  است  بهتر  هستید،  باال 
داریم   باال  خون  فشار  بفهمیم  اینکه  برای  راه  بهترین 

 .گیری فشار با دستگاه فشارسنج استاندازه
 فشار خون چیست؟

پمپ  برای  قلب  که  است  نیرویی  واقع  در  خون  فشار 
کند. خون در مسیر   مام اعضای بدن صرف میخون به ت

کند که ها نیرویی وارد میها به دیوارهٔ آن عبور از رگ 
 .فشار خون نام دارد

 
 از کجا بفهمیم فشار خون باال داریم؟

 تشخیص فشار خون دو روش دارد. یک روش که دقیق
شود.   تر است با استفاده از دستگاه فشار سنج انجام می

نبض است که دقت کمتری دارد و    روش دیگر به کمک
 .شود در خانه به راحتی انجام می

 
 تشخیص فشار خون باال با فشار سنج

توانید   تان را بگیرد. همچنان می  توانید به یک مرکزصحی مراجعه کنید تا داکتر فشار تان می گیری فشار برای اندازه
توان در هر   های خانگی میت. از آنجا که با دستگاهفشارتان چند اس  ،های فشار سنج خانگی هم بفهمیدبه کمک دستگاه

تر است. فشار را با دو عدد    تر است و تشخیص فشار خون باال، راحت  ای فشار را اندازه گرفت، نتایج واقعی  لحظه
 .«کنند: »فشار سیستولیک« و »فشار دیاستولیکمشخص می

 .کند  حداکثر فشار در طول یک ضربان است. یعنی زمانی که قلب خون را به بیرون پمپ می  فشار خون سیستولیک:
 .ها است. یعنی زمانی که قلب در حال پر شدن از خون استکمترین میزان فشار بین ضربان  فشار خون دیاستولیک:

ار خون ما باالست؟« ابتدا بیایید نگاهی به معنی اعداد  ال اینجاست که »با استفاده از فشار سنج چطور بفهمیم فشؤاما س
 .فشار خون داشته باشیم
شود.    گیری می  و به صورت فشار سیستولیک روی دیاستولیک اندازه  (mm Hg) «متر سیمابفشار در مقیاس »میلی

شخیص فشار خون  باشد ت  ۸۰روی    ۱۳۰باشد. در صورتی که فشار باالتر از    ۸۰روی    ۱۲۰فشار طبیعی باید کمتر از  
 :توانید از جدول ذیل کمک بگیرید باال قطعی است. برای تشخیص بهتر وضعیت فشار می

رود. بنابراین    البته فشار بر اثر عواملی مثل وضعیت قلب، عصبانیت، فعالیت زیاد، مصرف دوا و سن، باال یا پایین می
 مناسب اندازه گیری کرد. برای اطمینان از تشخیص فشار خون باال باید در زمان های

 قریشی بهار داکتر
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