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 مقذمه

 عرٍق ٍ قلة اىیم از خَى افتادى اىیجر تِ ٍسظت فطار    

 را آى کِ خَىی فطار پر .دیآی م ٍجَد تِی خَى

 دری راتییتػ دًثال تِ تَاًذی م ًذ،یگَی م ٍىیپرتاًسیّا

. دّذ رخ دٍ ّر  ای هقاٍهت هحيطی ،هقذار خَى پوپ ضذُ 

ی ىییپا ٍ ستَلیسیی تاال ضَدی م اىیب عذد 2 تا خَى فطار

 عٌَاى استَلید ٍ ستَلیس غَرت تِ ٍ ضذتا یم استَلید

 .گرددی م

 از ضتریب کیستَلیس خَى فطار عٌَاى تِ ٍىیپرتاًسیّا    

 90 از تاالتر کیاستَلید خَى فطار ٍ ٍُیج تزمیلیم 140

، تِ غَرت  دٍرُ کی یط درهی تاضذ کِ  ٍُیج هتزی لیم

. هكرر ثثت ضذُ تاضذ

 

 خَى فطار رفتي تاال علت کِی هعي ىیا تِ ُیاٍل خَىی فطار پر  *

.  ستیىیی اضٌاس قاتل

 :ریًظ هطخع علت تا تاال خَى فطار کِ ُیثاًَ خَىی فطار پر* 

 اىیضری تٌگ ٍی حاهلگ خاظ،ی دارٍّا ،یٍیکلی اًْایضری تٌگ

 .تاضذی م تآئَر

 ّا ًشاًِ ٍ عالئن

 است هوكي ًذاردی عالهت چیُ خَدی خَد تِ تاال خَى فطار    

 ىیّن تِ د،یًطَ هتَجِ اها دیتاش داضتِ تاال خَى فطار ّا سال

. ضَدی م ُیتَظ خَى فطاری ؼرتالگر علت

 چک را خَد خَى فطار هرتثِ 2 حذاقل اًِیسال کِ غَرت ىیا تِ 

 .دیًوائ

د، تَْع، استفراغ، درد قفسِ سيٌِ از عالین سردرد ّای ضذی

. فطارخَى تاال هی تاضذ

 

 



 

 
 
 

 

 تاال خَى فشار خطز هعزض در افزاد

 

 ِخَى فشاری هاریبی خاًَادگ ساتق 

 اتتید 

 خَى دیریسیگلی تز شیافشا 

 ی چاق

 ُالکل ٍ گاریس اس استفاد 

 استزس 

 .تاشذی م خَى فشاری هاریب ساس ًِیسم ٍ خطز عَاهل اس

 

 دری احتوال عَارض ٍی جاًة هشکالت

 درهاى عذم صَرت

 

 ٍی قلة سکتِی، قلةی هاریب خطز شیافشا 

 قلةیی ًارسا

 ِ( یهغش سکتِ)ی هغش عزٍق حادث

 ُیکلیی ًارسا 

 چشن ُیشثکی سیخًَز 

 .تاشذی م عقل سٍال ٍی شٌاخت اختالل در خطز عاهل

 درهاى ٍی ریشگیج

تغییز شیَُ سًذگی  -1

 دارٍ درهاًی -2

 

 یسًذگ ٍُیش رییتغ -1
 

 یی غذا میرص در ًوک هصزف کاّش

 ی چزب هصزف کزدى هحذٍد

 ُی کثاب ٍ پش آب پش، تخاری غذاّا اس استفاد

 ُی تجای هاُ صُیٍ تِ دیسف گَشت اس استفاد

. قزهش گَشت

 ُچزب کن اتیلثي اس استفاد 

 ُىیتامیٍ اسی غي هٌاتع اس استفاد C شاهل :

  ّای سثش ٍ ّا تَت هزکثات،

 ی سًذگ تزًاهِ اس هخذر هَاد ٍ الکل، گاریس حذف

 ٍسى اضافِ صَرت در ٍسى کاّش 

 هذت تِی رٍ ادُیج صُیٍ تِ ٍرسش هٌظن اًجام 

 ّفتِی رٍسّا اکثز در قِیدق 30

ی درهاى دارٍ-
 هقاٍهت ای ،تاال خَى فطار درهاى در هػرف هَردی دارٍّا    

ی م کاّص را خَى حجن ای کٌٌذی م کن را عرٍقی طیهح

ی م کاّص را قلة عضلِ اًقثاؼ سرعت ٍ قذرت ای ٍ دٌّذ

 .دٌّذ

 

* زیعس هاریب*
 پسضک ضوا، طیضرا ٍ خَى فطار شیافسا علل تِ تَجِ تا    

. کٌذی م زیتجَ خَى فطاری دارٍی تعذاد ضوا یترا

* تَجِ*
 تا هطَرت تذٍى را خَى فطار ضذی دارٍّا گاُ چیُ    

 .دیًكي قطع پسضک

 خَى فطار کاّص ،خَى فطار ضذی دارٍّا عَارؼ   یكی از

 از ای ٍ ًطستِ تِ دُیخَاب از تیٍضع رییتػ تا کِاست ی تیٍضع

ٍ دچار عالین سرگيجِ،  گرددی م جادیا ستادُیا تِ ًطستِ

 تِ آراهی دیتا تیٍضع رییتػ ىیتٌاترا. تاری دیذ هی ضَیذ
. گردد اًجام

* خَى فطار کاّص عالئن*
 خَاب ،سردرد ،یحالی ب ٍ ضعف ،تعادل عذم ٍ جِیسرگ    

 .استفراغ ٍ تَْع ،یآلَدگ

 
تا تزٍس عالئن افت فشار خَى، **

در ٍضعیت خَاتیذُ تِ . فشار خَى خَد را کٌتزل ًواییذ
 *.ر دّیذپشت قزار گزفتِ ٍ پاّا را تاالتز اس سطح تذى قزا


