
  اطالعات عمومي
  و شفاهي به بيمار و مراقبت دهنده بدهيد و براي آنها نام و شـماره تلفـن    آموزش هاي كتبي

  .پزشك و يا پرستار را فراهم كنيد تا در صورت بروز هر گونه سؤال تماس بگيرند

            فرايند بيماري ، عوامل مـوثر و عـوارض را توضـيح دهيـد بـه بيمـار كمـك كنيـد تـا ريسـك
 . فاكتورهاي فردي را شناسايي كند

       اينكه فشارخون ، اجزاء آن ، فشار سيسـتوليك و دياسـتوليك چيسـت و تفسـير فشـارخون را
 . براي بيمار توضيح دهيد 

  عالئم هشدار دهنده 
  در صورت بروز عالئم : هشدارTIA  )       حمله گذاري مغـزي شـامل گيجـي و سـخن گفـتن بـه

بايد سريعا بيمار را به مراكز درماني ) شلي يك طرفه بدن(و يا عالئم حمله مغزي ) صورت نامفهوم
  .انتقال داد
   .مرور كنيد ، شودبايد به پزشك و پرستار گزارش كه  را   شكاياتيعالئم و 

 سرگيجه -

 تپش قلب -

 خستگي -

 خونريزي  از بيني -

 )سردرد صبحگاهي  پس سري( سردرد  -

  آموزش هاي ويژه 
      توضيح دهيد كه يكي از اهداف درمان فشار خون اصالح سبك زندگي است كـه خـود شـامل

رژيم غذايي ، ورز ش كردن ، كنترل استرس ، اندازه گيري فشارخون توسط خود فـرد و پيگيـري   
 .مرتب پزشكي است

  در دسترس است ، به بيمار ياد بدهيد كه چه موقـع   در صورتي كه ابزار پايش  فشارخون خود
 .و چگونه فشارخون خود را اندازه گيري كند

      به بيمار آموزش دهيد تا به منظور ثبت فشارخون هرروز در زمـان معينـي فشـارخون خـود را
اندازه گيري كند و به هر گونه تغيير در رژيم غذايي و فعاليت ها توجه كند ، چرا كه ممكن اسـت  

زماني را . ث تغيير در فشار خون شود و نيز فشارخون باال را به پزشك و يا پرستار گزارش كند باع
 .توسط بيمار فراهم نمايد) مواردآموزشي( براي نمايش دوباره اين موارد

     اهميت پرهيزازهمه فراورده هاي تنباكو را شرح دهيد براي بيمار توضيح دهيـد كـه نيكـوتين
 .وق  خوني را افزايش  داده كه مي تواند باعث باال رفتن فشارخون شودضربان قلب و انقباض  عر

  داروها 
   هدف ، مقدار ، زمان وروش مصرف هر يك از داروهاي تجويز شده و عوارض جانبي را كه بايـد

 . به پزشك يا پرستار گزارش شود ، توضيح دهيد 

  نماييدبر اهميت مصرف به موقع داروها و گزارش عوارض جانبي تاكيد. 

      ، به بيمار آموزش دهيد كه در صورت بروزعوارض جانبي ياحتي بـا طبيعـي شـدن فشـارخون
 . بدون اطالع پزشك مصرف داروها را قطع نكند

  فعاليت 
      بيمار را تشويق كنيد با توجه به شغل ، تفريحات و فعاليت هـا در مـورد توانـايي و محـدوديت

 . هايش صحبت كند

   آهسـته  ( كـه ورزش هـاي  ايزومتريـك ، قـدم زدن ، دوي آهسـته      براي بيمار توضيح دهيـد
، شنا ، دوچرخه سواري  و ورزش هايآئروبيك براي او مجاز هستند در حـالي كـه از وزنـه    ) دويدن

برداري و هر گونه ورزشي كه نياز به انقباضات  عضالني داشته باشد به دليل افـزايش  بـار كـاري    
 .ري شودقلب و افزايش فشارخون بايد خوددا

  تسهيل كـار قلـب ، كـاهش اسـترس ، تقويـت      : مزيت هاي ورزش كردن منظم را شرح دهيد
عضالت قلبي ، كمك به كاهش و يا كنترل وزن و كاهش سطح كلسترول ، توضيح دهيد  كه بعـد  

كاهش يابد و يك برنامه منظم و % ۲۵از ورزش آئروبيك فشارخون سيستوليك مي تواند به اندازه 
ش آئروبيك مي تواند به طور دائم فشار دياسـتوليك در حـال اسـتراحت را كـاهش     هميشگي ورز

 .دهد

    به بيمار هشدار دهيد كه خارج شدن از تخت و تغيير وضعيت از حالت نشسته بـه ايسـتاده را
  . به آهستگي انجام دهد

  رژيم غذايي 
   بـرگ دار سـبز ، همـه    به بيمار توضيح دهيد كه رژيم غذايي او سرشار از ميوه ها ، سبزيجات

غالت و سبزي خوردن و محصوالت لبني كه چرب بوه و ميزان چربي مخصوصا چربي اشباع شـده  
 .آن كم باشد



    براي بيمار توضيح دهيد كه نمك موجب احتباس مايع شده كه فشار عروقي خـون را افـزايش
ي آماده فسـت فـود ،   بعنوان مصال غذاها(مي دهد به بيمار بگوييد از مصرف غذاهاي با سديم باال 

پرهيز نموده و برچسب هاي مواد غذايي را از نظرمحتواي سديم آنها بخواند ) غذاهاي كنسرو شده
ختن غذاها و يا سرميز غذا نمك به غذا اضافه نكند به بيمار تاكيد كنيـد كـه ميـزان    پو در هنگام 

 .كاهش يابد mg/day۲۴نمك غذا تا حد / سديم 

 صرف غذاهاي با چربي اشباع فراوان از قبيل كره ، خامه ، غذاهاي بـا  نياز به پرهيز يا كاهش م
 .را شرح دهيد ) گوشت قرمز ، پامبون، دل و جگر ، كله پاچه(چربي حيوان باال 

   به منظور كمك به برنامه ريزي يك رژيم غذايي ،بيمار را به يك متخصص تغذيه ارجاع دهيـد
. 

  دهيد چرا كه الكل فشار خون را افزايش مي دهدنياز به محدود كردن مصرف الكل را توضيح. 

   به بيمار توضيح دهيد كه از مصرف قهوه و چاي غليط پرهيز كند ، چرا كه آنها به عنوان يـك
 .محرك عمل مي كنند

 روش هاي ديگر درماني 

 سير داراي خاصيت فعال كردن عروق است. 

  مراقبت از افراد مسن 
     بيمار و خانواده  او بايد بدانند كه افراد مسن هم مثل ساير افراد و يا حتـي بيشـتر در معـرض

ابتال به هايپرتانسيون هستند كه در صورتي كه درمان نشود ، در معرض باالترين خطـر هـا بـراي    
عروقي ، سكته مغزي و بيماريهاي عـروق كرونـر قلـب هسـتند و در صـورتي كـه        –اختالل قلبي 

  .شود ف اين ريسك به آرامي كاهش مي يابددرمان 
  در اولـين معاينـه فشـارخون    . تكنيك اندازه گيري صحيح فشارخون در افراد مسن مهم است

دقيقـه از اسـتراحت بيمـار در حالـت نشسـتن       ۵بايد از هردو بازو اندازه گيري شودو زمـاني كـه   
دن هايپرتانسـيون وضـعيتي در   البته به دليل شـايع بـو  . گذشت ، اقدام به گرفتن فشار خون شود

افراد مسن ، الزم است كه بالفاصله بعد از ايستادن بيمار وبعد از غذاخوردن فشـارخون  او كنتـرل   
 .شود

   به خانواده بيمار و مراقبين او توصيه كنيد كه مواظب افزايش دوز دارويي بيمار و يامسـموميت
 . دارويي در او باشند
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