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پرفشــاری خــون یــک بیمــاری مزمــن اســت کــه بــا علــت هــای متفــاوت در درجــات مختلــف بــروز 
ــی شــود.  ــی عروق ــای قلب ــاری ه ــه بیم ــایر مشــکالت از جمل ــه ســاز س ــد زمین ــی توان ــرده و  م ک
ــن عوامــل مــرگ  ــه عنــوان یکــی از مهمتری ــاال و اهمیــت آن ب ــودن فشــارخون ب علیرغــم شــایع ب
و میــر در سراســر دنیــا، 1/3 تــا 2/3  افــراد از بیمــاری خــود آگاهــی ندارنــد، بنابرایــن بــر اســاس 
شــواهد موجــود تنهــا 10تــا15 درصــد آن هــا تحــت درمــان قــرار مــی گیرنــد و از بیــن ایــن افــراد 
بیمــاری فشــار خــون تنهــا در 5 تــا 30 درصــد آن هــا کنتــرل مــی گــردد. ایــن در حالــی اســت کــه 
کنتــرل فشــار خــون بــه صــورت قابــل توجهــی ســبب کاهــش درصــد خطــر ســکته مغــزی و قلبــی 
ــاال تعییــن  ــه عنــوان روز جهانــی فشــارخون ب مــی شــود. هرســال روز 17 مــی )27 اردیبهشــت( ب
شــده اســت تــا در ایــن روز مــردم نســبت بــه ایــن بیمــاری و عــوارض  مهــم و خطرنــاک آن شــامل: 

ســکته مغــزی و بیمــاری هــای قلبــی و کلیــوی آگاه تــر شــوند.
فشــارخون نرمــال در انســان در حــال اســتراحت در محــدوده 100 الــی 140 میلی مترجیــوه 
)سیســتولیک( و ۶0 الــی 90 میلــی متــر جیــوه )دیاســتولیک( قــرار دارد. به طــور معمــول اگــر فشــار 
خــون بــه صــورت پایــدار باالتــر از 140 سیســتول و 90 دیاســتول قــرار گیــرد، بیمــاری محســوب 
ــه عارضــه افزایــش فشــار خــون بیــش از حــد طبیعــی، هایپرتنســیون و فشــار خــون  می گــردد. ب
بــاال یــا پرفشــاری خــون گفتــه می شــود. همچنیــن کاهــش فشــارخون را هیپوتانســیون می نامنــد.

فشــار خــون بــاال بــه دو دســته اولیــه و ثانویــه تقســیم می گــردد. در دســته اول علــت فشــار خــون 
ــش  ــه افزای ــون ثانوی ــار خ ــاد شده اســت. در فش ــه ایج ــه صــورت اولی ــد و ب ــاال مشــخص نمی باش ب
ــه عنــوان  ــوان ب ــه دنبــال یــک بیمــاری دیگــر اتفــاق می افتــد و آن بیمــاری را می ت فشــار خــون ب
علــت افزایــش فشــار خــون در نظــر گرفــت کــه در صــورت کنتــرل بیمــاری اصلــی، پرفشــاری خــون 

ــه صــورت مناســب تــری کنتــرل می گــردد. نیــز ب
ــدون عالمــت  ــاالی اولیــه هســتند، ممکــن اســت ســال ها ب ــه فشــار خــون ب ــرادی کــه مبتــال ب اف
باشــند و از بیمــاری خــود اطالعــی نداشــته باشــند و زمانــی متوجــه بیمــاری خــود می گردنــد کــه 
ــاری و اختــالل دیــد، درد قفســه ســینه، ســرگیجه و تنگــی نفــس  ــم )مثــل ســردرد، ت دچــار عالئ
بــه هنــگام فعالیــت( می شــوند کــه در واقــع ایــن عالیــم عــوارض فشــار خــون باالســت، لــذا تنهــا 
راهــی کــه می تــوان در زمــان مناســب بــه آن پــی بــرد، اندازه گیــری دوره ای و منظــم فشــار خــون 

بــه وســیله دســتگاه فشارســنج اســت.
اطــالع از میــزان فشــارخون ممکــن اســت زندگــی افــراد را نجــات دهــد. لــذا بایــد بــا بــکار گیــری 
روش هــای مختلــف، آگاهــی جامعــه در ایــن زمینــه افزایــش یابــد، بــه همیــن جهــت، آشــنایی و 
کنتــرل فشــارخون از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت لــذا در ایــن شــماره از نشــریه نویــد ســالمت 
بــرآن شــدیم تــا بــا ارائــه اطالعاتــی در ایــن زمینــه باعــث آشــنایی بیشــتر و بهتــر شــما خواننــدگان 

گرامــی شــویم. 
فشار خون؛ بدانیم و اقدام کنیم ...

بسیج ملی کنترل فشار خون
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در یــک تقســیم بنــدی کلــی مــی تــوان فشــار خــون بــاال را بــه دو نــوع اولیــه و ثانویــه تقســیم 
کــرد:

ــاالی اولیــه- کــه 95 درصــد بیمــاران مبتــال  ــه: در فشــار خــون ب ــاالی اولی ــون ب فشــار خ
بــه پرفشــاری خــون را شــامل مــی شــود-  علــت فشــار خــون بــاال مشــخص نیســت و عوامــل 
خطرســازی ماننــد ســن بــاال، جنســیت مردانــه، مصــرف بیــش از حــد نمــک، چاقــی، دیابــت و 

ــد. ــل میدانن ــری آن دخی ســابقة خانوادگــی را در شــکل گی
فشــار خــون بــاالی ثانویــه: در فشــار خــون بــاالی ثانویــه- کــه 5 درصــد بیمــاران مبتــال بــه 
پرفشــاری خــون را شــامل مــی شــود-  علــت فشــار خــون بــاال اختــالل در کار یکــی از عوامــل 
ــا عملکــرد کلیــه هــا و  تنظیــم کننــدة فشــار خــون (ماننــد تغییــر در ترشــح هورمــون هــا و ی
غــدد فــوق کلیــوی(  اســت. از آنجــا کــه در چنیــن وضعیتــی ممکــن اســت درمــان بیمــاری ایجــا 
دکننــدة فشــار خــون بــاال بــه برطــرف شــدن قطعــی ایــن عارضــه منجــر شــود و بــرای همیشــه 
بیمــار را بهبــود بخشــد، توجــه خــاص بــه ایــن گــروه از بیمــاران و تشــخیص ســریع و صحیــح 

بیمــاری آنهــا اهمیــت دارد.

ــدن  ــه اعضــای مختلــف ب ــرای ایــن کــه خــون در شــریان هــا جــاری شــود و موادغذایــی را ب ب
برســاند، نیــاز بــه نیرویــی دارد کــه خــون را بــه گــردش درآورد. ایــن نیــرو، فشــار خــون نامیــده 
ــد. ــی کن ــاد  م ــرو را ایج ــن نی ــا ای ــریان ه ــب و ش ــالت قل ــاض و انبســاط عض ــود. انقب ــی ش م

ــه  ــرون ده قلــب یعنــی مقــدار خونــی کــه در هردقیقــه ب ــه دوعامــل مهــم یکــی ب فشــارخون ب
ــر  ــل دیگ ــر( و عام ــدود ۶-5 لیت ــود )ح ــی ش ــپ م ــورت پم ــریان آئ ــه درون ش ــب ب ــیله قل وس
ــا وجــود دارد  ــب در رگ ه ــر ســر راه خــروج خــون از قل ــه ب ــی ک ــی مقاومت ــت رگ، یعن مقاوم
بســتگی دارد، در صورتــی کــه شــریان هــای بــدن، توانایــی انقبــاض و انبســاط طبیعــی خــود را 
بــه دلیــل رســوب چربــی هــا در دیــوارة شــریان از دســت بدهنــد، فشــار خــون باالمــی رود. در 
ایــن وضعیــت، قلــب نیــز بایــد بــا شــدت و قــدرت بیشــتری فعالیــت کنــد. مقــدار فشــار خــون 
بایــد بــر اســاس چنــد انــدازه گیــری دقیــق کــه در موقعیــت هــای جداگانــه و در طــول یــک دورة 
زمانــی انــدازه گیــری شــده اســت، تعییــن شــود. اگــر فشــار خــون یــک فــرد بــه طــور دایمــی 
ــا پرفشــاری خــون  ــاال ی ــه فشــار خــون ب باالتــر از حــد طبیعــی باشــد، اصطالحــا میگوینــد او ب

مبتــال شــده اســت.
ــه  - باالتریــن میــزان فشــارخون ، “فشــار سیســتولیک“ اســت کــه همــان فشــاری اســت کــه ب
هنــگام انقبــاض ماهیچــه قلــب موجــب میشــود تــا خــون از قلــب بــه ســایر نقــاط بــدن برســد.

ــب  ــای قل ــن ضربانه ــار بی ــه فش ــت ک ــتولیک” اس ــار دیاس ــارخون، “فش ــزان فش ــن می - کمتری
ــت.  ــتراحت اس ــت اس ــب در حال ــت قل ــی اس ــه زمان ــوط ب ــود و مرب ــی ش ــوب م محس

- فشار خون بر حسب میلیمتر جیوه ) mmHg ( اندازه گیری می شود.
ــار  ــه فش ــوط ب ــدد مرب ــن ع ــود . اولی ــی ش ــان داده م ــدد نش ــه دو ع ــون برپای ــار خ ــزان فش می

ــت . ــم اس ــا مینیم ــتولیک ی ــار دیاس ــه فش ــوط ب ــی مرب ــم و دوم ــا ماکزیم ــتولیک ی سیس
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عوامــل زمینــه ســازی وجــود دارنــد کــه مــی تواننــد 
بــه افزایــش احتمــال بــروز فشــار خــون بــاال در افــراد 
منجــر شــوند. بــه ایــن عوامــل، عوامــل خطــر فشــار 
ــر  ــل خط ــن عوام ــود. مهمتری ــی ش ــه م ــون گفت خ

بیمــاری فشــار خــون بــاال عبارتنــد از:
ســابقه خانوادگی، ســن و جنســیت، مصرف زیاد نمک، استرس 
و فشــارعصبی، میــزان چربــی خــون، مصــرف الــکل و دخانیات، 
کــم تحرکــی و چاقی، دیابــت، قرص هــای ضدبــارداری خوراکی

عوامل خطر فشارخون باال

فشــار خــون بــاال بــه طــور معمــول عالمتــی نــدارد. بــه همیــن دلیــل بــه 
فشــار خــون بــاال »قاتــل خامــوش« هــم میگوینــد. 

ــردرد در  ــون س ــی همچ ــا عالیم ــون ب ــار خ ــوارد، فش ــی م ــا در برخ تنه

عالئم فشارخون باال

فشار خون باال، در صورتی که به موقع و به درستی کنترل و 
درمان نشود، ممکن است به بیماری های دیگری منجر شود. به 
این بیماری ها، عوارض فشار خون باال اطالق می شود. برخی از 
مهمترین عوارض فشار خون باال از این قرارند: خطر بروز سکته 
قلبی و مغزی در افرادی که فشار خون باال دارند، بیشتر است. 

عوارض فشارخون باال

خطر بروز سکته های قلبی عروقی در افرادی که فشار خون باال دارند، بیشتر است. فشار خون باال 
در صورتی که کنترل نشود، به رگ های مغز، قلب، کلیه و چشم آسیب میرساند.

ناحیــه پــس ســر، ســرگیجه، تــاری دیــد، تپــش قلــب، خســتگی زودرس، تنگــی نفــس شــبانه 
و یــا تنگــی نفــس هنــگام فعالیــت، درد قفســه ســینه، ادرار کــردن بیــش از یــک بــار در طــول 

شــب همــراه اســت.

سنجش فشارخون
بــرای انــدازه گیــری فشــار خــون بایــد از نیم ســاعت قبــل، غذا 
و نوشــیدنی بــه ویــژه قهــوه و چــای مصــرف نکنیــد، فعالیــت 
بدنــی نداشــته باشــید، مثانه تان خالی باشــد، ســیگار نکشــید 

و اســترس نداشــته باشید.
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-حــذف نمکــدان از ســفره، امــری ضــروری اســت و 
مــی تــوان بــا جایگزیــن کــردن نمــک بــا چاشــنی 

هــا و ادویــه هــا طعــم غــذا را بهتــر کــرد.
-مصــرف نمــک را در برنامــه غذایــی بایــد محــدود 
ــی خــوش طعــم و  ــاز و ســیر از موادغذای کــرد.  پی

جایگزیــن خوبــی بــرای نمــک هســتند.
ــواع  ــس، ان ــل چیپ ــور مث ــالت ش ــوردن تنق -از خ
ــودداری  ــا خ ــبزی ه ــور س ــور و ش ــک، خیارش پف
ــی نمــک  ــا ب ــم نمــک ی ــد و از محصــوالت ک کنی
ماننــد غــالت یــا ســبز یهــای آمــاده بــدون نمــک 

ــد. اســتفاده کنی
ــه  ــک از ادوی ــای نم ــه ج ــذا، ب ــخ غ ــگام طب -هن

راهکار های تغذیه ای برای کاهش فشارخون

اســتفاده کنیــد. غذاهــا را بــا انــواع چاشــنی نظیــر ادویــه، لیمــو تــرش تــازه، آبغــوره، نارنــج یــا ســرکه 
ــد. ــم کنی خــوش طع

-از مرغ، ماهی و گوشت لخم تازه به جای انواع دودی، کنسرو یا فرآوری شده استفاده کنید.
-در صــورت اســتفاده از غذاهــای کنســروی، غذاهــای کنســرو شــده ماننــد زیتــون و نخــود فرنگــی را 

بشــویید تــا مقــداری از نمــک آن خــارج شــود.
-بــه برچســب هــای روی بســته بنــدی مــواد غذایــی دقــت و توجــه کنیــد زیــرا مقــدار ســدیم )نمــک(  

در محصــول مربوطــه را نشــان میدهــد.

ترکیب این خوراکی ها در رژیم غذایی تحت نظر متخصص، همراه با ورزش منظم می تواند 
به کاهش فشارخون کمک کند. )مجله سالمت(

ــی  ــم غذای ــک رژی ــروی از ی ــون، پی ــاری خ ــرل پرفش ــش و کنت ــی کاه ــهای اصل ــی از روش یک
مناســب اســت. مصــرف بیــش از انــدازة نمــک در برنامــه غذایــی میتوانــد منجــر بــه پرفشــاری 

نمک و پرفشاری خون

خــون شــود. انــواع غذاهــا و ســوپ 
ــت  ــده، فس ــا کنسروش ــاده ی ــای آم ه
فودها،گوشــت هــای فــرآوری شــده 
و تنقــالت شــور، سرشــار از نمــک 
)ســدیم( هســتند و در صــورت مصــرف 
بیــش از انــدازه ایــن موادغذایــی، فــرد 
ــا پرفشــاری  ــاال ی دچــار فشــار خــون ب

ــود. ــون میش خ
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ــم  ــر ه ــت س ــار پش ــل 2 ب ــد حداق ــار بای – بیم
ــار  ــه درمانگاهــی کــه فشــار خــون او اولیــن ب ب

ــد ــه نمای ــده مراجع ــری ش ــدازه گی ان
– بیمــار نبایــد طــی نیــم ســاعت گذشــته نبایــد 
ســیگار کشــیده، فعالیــت بدنــی کــرده و کافئیــن 

مصــرف کــرده باشــد
ــت آرام نشســته  – بیمــار بایــد 5 دقیقــه در حال
باشــد، پاهــا روی زمیــن باشــد و دســتهایش در 

ســطح قلــب باشــد
– کاف باید 80 % بازو را بپوشاند

– در صــورت اختــالف قابــل توجــه بیــن انــدازه 
ــم  ــار ســوم ه ــا ب دو فشــار خــون، الزم اســت ت
ــون  ــار خ ــود. از دو فش ــری ش ــدازه گی ــار ان فش
آخــر آن کــه کمتــر هســت معیــار ســنجش مــی 

باشــد
– در شــک بــه کاهــش فشــار خــون وضعیتــی ، 
فشــار بیمــار در دو حالــت خوابیــده یــا نشســته 
ــدازه  و بعــد از حداقــل یــک دقیقــه ایســتادن ان

گیــری مــی شــود.

اگــر فشــار خــون بعــد از ایســتادن بیــش از 20 
ــه  میلــی متــر جیــوه افــت داشــت ← ارجــاع ب

متخصــص

اهداف کنترل فشار خون
, 140 < SBP : بیماران کمتر از 80 سال

90 < DBP 
, 1۶0 < SBP : بیماران بیشتر از 80 سال

90 < DBP 
دیابــت، نارســائی کلیــه، بیمــاری قلبــی عروقــی 

شــناخته شــده، پروتئینــوری، اســتروک :
80 < DBP , 130 < SBP 

تشخیص فشار خون باال
آشنایی با دومفهوم

فشار خون بدخیم :
ــراه  ــه هم ــاالی 110 / 180 ب ــون ب ــار خ فش
عالئــم ادم پاپــی بــا یــا بــدون خونریــزی رتیــن 

ــه متخصــص ← ارجــاع ب

فشار خون ثانویه:
در صــورت وجــود مــوارد زیــر شــک بــه فشــار 
ثانویــه وجــود دارد ← ارجــاع بــه  خــون 

متخصــص
*ارزیابــی بالینــی مطــرح کننــده ایــن موضــوع 

باشــد
ــر از 55  ــا باالت ــر از 20 ی ــار کمت ــن بیم *س

ــد باش
*شروع HTN ناگهانی باشد

*فشــار خــون بــاال بــه درمــان پاســخ ندهــد یــا 
بعــد از مدتــی از کنتــرل خــارج شــود

طبقه بندی میزان فشار خون
: Normal

80 ≤ DBP , 120 ≤ SBP 
: Prehypertension

90 < DBP < 80 , 140 < SBP < 120 
: HTN 1 Stage

100 < DBP ≤ 90 , 1۶0 < SBP ≤ 140 
: HTN 2 Stage

۱۰۰ ≥ DBP , 1۶0 ≥ SBP 
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در صورت اثبات فشار خون باال اقدامات زیر ضروریست:
– بررسی از نظر صدمات ارگانهای انتهائی ) قلب و عروق، کلیه ، چشم ، مغز (

– اقدامات آزمایشگاهی )در ادامه بیان می گردد(
– ECG و محاسبه خطر 10 ساله ابتال به بیماری قلبی و عروقی ) جدول فرامینگهام (

– فوندوسکوپی

8

پزشکان در کنار درمان دارویی، توصیه هایی به مبتالیان به بیماری فشار خون باال ارائه میدهند تا 
با رعایت آنها بتوانند کنترل بیشتری بر وضعیت فشار خون خود داشته باشند. رعایت این توصیه 

ها در افراد سالم میتواند به پییشگیری از بروز بیماری فشار خون باال  )پیشگیری اولیه( منجر 
شود. برخی از مهمترین توصیه های پیشگیرانه  فشار خون باال از این قرارند:

-فشار خون خود را به طور منظم در منزل اندازه گیری کنید و اگر از حد طبیعی باالتر است، به 
پزشک مراجعه کنید.

-برای اطالع از وضعیت فشار خون خود در هر مالقات با کارکنان بهداشتی و یا پزشک، از آنها 
درخواست کنید فشار خون شما را اندازه گیری کنند.

-در اندازه گیری فشار خون یادتان باشد که باید از نیم ساعت قبل، از مصرف غذا و نوشیدنی به 
ویژه قهوه و چای خودداری کنید، فعالیت بدنی نداشته باشید، مثانه تان کامال خالی باشد، سیگار 

مصرف نکرده باشید و تحت فشارهای عصبی قرار نگرفته باشید.
-مصرف میوه و سبزی را در وعده های غذایی روزانة خود قرار دهید، زیرا این مواد به علت داشتن 

پتاسیم  میتوانند در کنترل فشار خون باال نقش مؤثری ایفا کنند.
-در صورتی که شیوة زندگی شما نامناسب است، با کاهش مصرف سدیم یا نمک و چربی در 

رژیم غذایی، ترک مصرف دخانیات، کاهش و کنترل چاقی  )به خصوص چاقی شکمی( ، حفظ 
وزن مطلوب، افزایش فعالیت بدنی، کنترل قند خون و کنترل اختالالت چربی خون، آن را اصالح 

کنید.  با اصالح شیوة زندگی نامناسب می توانید فشار خون خود را در حد طبیعی حفظ کنید.

توصیه های مهم برای پیشگیری از افزایش فشارخون

پیگیری و پایش فشارخون باال

در ایــن زمینــه ســنجش شــاخصه هایــی ازقبیــل: پروتئیــن ادرار، FBS ، الکترولیتهــا            
)یــون هــای ســدیم و پتاســیم(، کراتینیــن ســرم، کلســترول، HDL ، LDL توصیــه مــی شــود.

* پتاســیم و کراتینیــن ســرم قبــل از شــروع درمــان داروئــی، دو هفتــه بعــد از شــروع ACEI یــا 
ARB و یــک مــاه بعــد از شــروع دیورتیــک هــای نــگاه دارنــده پتاســیم و ســپس حداقــل دو بــار 

در ســال انــدازه گیــری شــود .

اقدامات آزمایشگاهی
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فشــارخون بــاال بیمــاری اســت کــه معمــوال در تمــام مــدت عمــر نیــاز بــه 
درمــان دارد و الزم اســت بیمــار و خانــواده او تحــت آمــوزش قــرار بگیرنــد. 
ــه  ــال ب ــرد مبت ــارکت ف ــاری، مش ــری بیم ــت و پیگی ــان، مراقب ــرای درم ب
پرفشــاری خــون اهمیــت باالیــی دارد. درمــان بایــد متناســب بــا هربیمــار در 
نظــر گرفتــه شــود و پرونــده درمانــی دقیقــا کنتــرل گــردد. بــه طــور کلــی 
درمــان معمــوال بــه صــورت ترکیبــی از درمــان غیردارویــی و دارویــی اســت.

درمان بیماری فشارخون باال

درمــان غیردارویی: اصالح ســبک زندگی نخســتین گام بــرای درمان فشــارخون 
بــاال اســت. اصــالح و انتخــاب شــیوه زندگــی ســالم نه تنهــا بــرای پیشــگیری اولیه 
بــروز فشــارخون بــاال موثر اســت، بلکــه در کنتــرل و کاهش فشــارخون نقــش موثر 
دارد.  مهــم تریــن اصالحاتــی کــه بایــد در شــیوة زندگــی مبتالیــان به ایــن بیماری 
و افــرادی کــه قصــد پیشــگیری از ابتــال بــه ایــن بیمــاری دارنــد، صــورت گیــرد؛ از 

ــن قرارند: ای
*تغییــر الگــوی تغذیــه ای: کاهــش مصــرف چربــی، مصــرف روغــن مایــع بــه جای 
روغــن جامــد، افزایــش مصــرف انــواع ســبزی هــا و میــوه هــا، کاهش مصــرف نمک 
و غذاهــای شــور، پخــت غــذا بــه روش هــای صحیــح ماننــد بخارپــز یا آ بپــز و حتی 

المقــدور پرهیــز از ســرخ کــردن غذاها 
*افزایش فعالیت بدنی و انجام ورزش روزانه و منظم برای مبارزه با کم تحرکی

*ترک مصرف الکل
*کاهش وزن

درمــان دارویــی: بنــا بــه تصمیــم پزشــک بــرای کســانی تجویــز 
مــی شــود که فشــار خــون آنهــا بعــد از رعایــت درمــان غیردارویی 
و اصــالح شــیوة زندگــی همچنــان بــاال باشــد. میــزان فشــار خــون 
بیمــار و وجــود عوامــل خطرســاز دیگــر همــراه بــا فشــار خــون باال 
مثــل دیابــت، چاقــی، اختــالل چربــی خــون و... در تصمیــم گیری 

پزشــک بــرای شــروع درمــان دارویــی تأثیــر دارد.
بــه بیــان دیگــر، اگــر فــردی فشــار خــون 150 بــر روی 90 میلــی 
متــر جیــوه داشــته باشــد و بــه دیابــت هــم مبتــال باشــد، پزشــک 
احتمــاال ســریعتر درمــان دارویــی را بــرای او شــروع میکنــد. درمــان دارویــی بایــد همــراه بــا توصیــه 

بــه تغییــر شــیوة زندگــی و اصــالح ســبک زندگــی باشــد.
ممکــن اســت مصــرف برخــی داروهــای فشــار خــون بــا عوارضــی ماننــد ســرگیجه، خــواب آلودگی، 
تنگــی نفــس شــدید، تپــش قلــب، تهــوع، اســتفراغ و حساســیت همــراه باشــد. در ایــن صــورت باید 
عــوارض را حتمــا بــه پزشــک اطــالع داد تــا اقــدام مناســب بــرای رفــع آن عــوارض صــورت گیــرد. 

در چنیــن وضعیتــی نبایــد داروهــا را خودســرانه و بــدون مشــورت بــا پزشــک قطــع کــرد.
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11نوید سالمت

جهت کسب اطالعات بیشتر در زمینه دانش پزشکی می توانید  به وب سایت آزمایشگاه تخصصی نوید مراجعه فرمایید.

www.navidmedlabs.ir

خوب است بدانیم!
آشنایی با معنای آنچه روی دستگاه فشار خون نمایش داده می شود

سیستولیک

دیاستولیک

باالترین شماره فشار شریانی را در طول تپیدن 
قلب در میلی متر جیوه اندازه می گیرد

پایین ترین شماره فشار شریانی را بین تپش 
قلب در میلی متر جیوه اندازه می گیرد



آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی نـویـدنوید سالمت
مشهد ، خیابان احمد آباد، بین پاستور و قائم، ساختمان هدایت)جنب ورودی ایستگاه مترو(

تلفن : 05138445757 / تلفکس: 05138403033 
@navid_med_lab :کانال تلگرام / www.navidmedlabs.ir :وب سایت

خدمتی دیگر از آزمایشگاه تخصصی نوید
نمونه گیری در منزل

جهت تعیین نوبت برای نمونه گیری 
با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:

051-38445757
051-38413033


