بیماری َای غیرياگیر


در سال  2008اس  58هیلیَى هزگ در جْاى  % 63تِ ػلت تیواری ّای غیز ٍاگیز تَدُ است % 48 .هزگ ٍ هیز تیواری ّای غیز ٍاگیز هزتَط تِ تیواری
ّای قلثی ػزٍقی هی تاضذ.



 %80اس کل هزگ در کطَرّای تا درآهذ اقتصادی کن ٍ هتَسـط اتفاق هی افتذ ٍ پیص تیٌی ضذُ است  23هیلیَى ًفز در سال  2030تِ ػلت تیواری ّای
قلثی ٍ ػزٍقی خَاٌّذ هزد کِ تیطتز آى ّا در کطَر ّای تا درآهذ اقتصادی کن ٍ هتَسط خَاّذ تَد .در ایي کطَرّا هزدم تیطتز در هؼزض ػَاهل خطز
قلثی ػزٍقی قزار دارًذ .اس طزفی اقذاهات پیطگیزی کٌٌذُ ًیش تزای آى ّا کوتز اًجام هی ضَد.



آمار مرگ ي میر در ایران وشان دادٌ است کٍ:



بیماری َای قلبی عريقی علت %54



مرگ ي میـر َا می باشىذکٍ ايلیه علت مرگ ي میر در کشًر می باشذ.



آمار مرگ ي میر استخراج شذٌ در استان اصفُان در سال:9831



 %55مرگ ي میـرَا واشی از



بیماری َای ایسکمیک قلبی عريقی است




فشارخًن باال



ساالًِ  1/7هیلیَى ًفز در ًتیجِ فطارخَى تاال فَت هی کٌٌذ.



%26جوؼیت تالغیي در جْاى فطارخَ ى تاال دارًذ.



 %20جوؼیت تالغیي در کطَر ها فطارخَ ى تاال دارًذ.



 %25افزاد  25-64سالِ در کطَر ها فطارخَ ى تاال دارًذ.



ّز چِ سي اظافِ ضَد ضیَع آى تاالتز هیزٍد تِ طَری کِ درافزاد تاالی  30سال ضیَع آى حذٍد  % 28است.



در افزاد تاالی  50سال اگز کسی تِ آى هثتال ًطذُ  % 90احتوال دارد تا آخز ػوزش تِ آى هثتال ضَد.



 %50تیواراى هثتال تِ فطار خَى اس تیواری خَد اطالػی ًذارًذ.



 %53اس تیواراى قثلی فطارخَى تحت درهاى دارٍیی قزار دارًذ.



 %30اس تیواراى تحت درهاى دارٍیی فطار خَى



کوتز اس  90/140یا فطار خَى کٌتزل ضذُ دارًذ.



در هجوَع  % 85اس تیواراى هثتال تِ فطارخَى تاال کٌتزل ًطذُ اًذ.

عًارض فشارخًن باال:
 %51سکتِ ّای هغشی
 %45سکتِ ّای قلثی
فشار خًن مقذماتی
در افزاد تاالی  65سال کِ فطارخَى آى ّا  120-129 /80-84است احتوال اتتال تِ فطار خَى تاال تا  4سال آیٌذُ  % 25هی تاضذ.

در افزاد تاالی  65سال کِ فطارخَى آى ّا  130-139 /85-89است احتوال اتتال تِ فطار خَى تاال تا  4سال آیٌذُ  % 50هی تاضذ.
خطز حَادث قلثی ػزٍقی در ایي افزاد  2تزاتز تیطتز اس کساًی است کِ فطار خَى ًزهال دارًذ

اّویت فطار خَى سیستَلی
فطارخَى سیستَلی تا افشایص سي افشایص پیذا هی کٌذ.
فطارخَى دیاستَلی تا افشایص سي کاّص هی یاتذ.
فطارخَى سیستَلی ضایؼتزیي ًَع فطارخَى در سالوٌذاى است.
تؼذ اس سي  50سالگی فطارخَى سیستَلی ًسثت تِ فطارخَى دیاستَلی ػاهل خطز هْوتزی تزای حَادث قلثی ػزٍقی هحسَب هی ضَد.
فطارخَى سیستَلی کوتزاس فطار خَى دیاستَلی کٌتزل هی ضَد
رٍش ّای اًذاسُ گیزی فطارخَى
اًذاسُ گیزی فطار خَى در طَل  24ساػت اًذاسُ ّای هتفاٍتی را ًطاى هی دّذ ٍتاتغ ػَاهل هتفاٍتی است ٍتْتزیي راُ تزای رسیذى تِ ػذد ٍاقؼی چٌذ تار اًذاسُ
گیزی هی تاضذ.
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پساز5دقیقًوشسته،دوباراودازيگیریبًفاصلًدوتاسًدقیقً
درحالتوشستًباتکیًگايمىاسبپشتبدناودازيگیریٌردودست وبازودرسطحقلب

درمىسل

افسایشآگاٌیبیمارازاثردرمانٌابررویکاٌشفشارخون
افسایشتمایلبیماربرایمصرفدارو
تفاوتزیادبیهفشارخوناودازيگیریشديدرمطبومىسل

اًذاسُ گیزی فطارخَى در هطة
استفادُ اس دستگاُ فطارسٌج استاًذارد کالیثزُ ضذُ
تیوار تِ هذت  5دقیقِ آرام ًطستِ تاضذ.کف پاّا رٍی سهیي تاضذ ٍ تاسٍ رٍی تکیِ گاُ هٌاسة در سطح قلة قزار گیزد .اًذاسُ کاف هتٌاسة تا تاسٍ تاضذ.
حذاقل دٍ ًَتت اًذاسُ گیزی تِ فاصلِ دٍتا سِ دقیقِ اًجام گیزد.
پشضک تایذ در ّز تار ٍیشیت اًذاسُ فطارخَى گزفتِ ضذُ ٍفطارخَى ّذف را تِ تیوار تگَیذ ٍ آى را تزای تیوار تٌَیسذ
مًارد افسایش یا کاَش کارب فشارخًن

علت

فشارسیستىل

وضعیت هٌاسب

ًشستي بذوى تکیَ گاٍ پشت

 6 +تا 01

تکیَ دادى بَ پشتی صٌذلی

هصرف چای وقهىٍ و استعوال سیگار

 6 +تا 00

عذم هصرف چای وقهىٍ واستعوال سیگار
حذاقل ًین ساعت قبل از اًذازٍ گیری

اًذازٍ گیری فشارخىى زهاًی کَ بازو :
آویساى باشذ
روی تکیَ گاٍ ًباشذ
آرًج باالتر از سطح قلب باشذ
آرًج پاییي تر از سطح قلب باشذ

 9 +تا 01
 0 +تا 7
5+
کوتر از واقعی

در حال ًشستَ روی صٌذلی
بازو روی تکیَ گاٍ هٌاسب قرار گیرد.
بازودر سطح قلب قرار گیرد.

اثر روپىش سفیذ

 00 +تا 82

اًذازٍ گیری در هٌسل

صحبت کردى یا تکاى خىردى

7+

صحبت ًکردى و تکاى ًخىردى

استفادٍ از کاف باریک و کىچک

 2 +تا 01

استفادٍ ازکاف پهي و بسرگ

کوتر از واقعی

اًذازٍ هٌاسب کاف
بستي کاف  5/8ساًتیوتر باالتر از چیي
آرًج
عذم فشار آستیي لباش روی بازو

بستي کاف در جای ًاهٌاسب

4+

کاف روی لباش ضخین

 5 +تا 51

اوذازٌ گیری فشارخًن در خاوٍ
اًذاسُ گیزی فطارخَى در خاًِ تایذ تِ طَر رٍتیي قسوتی اس هذیزیت تیواراى ضٌاختِ ضذُ ٍ یا تزای تطخیص در ًظزگزفتِ ضَد
دستَرالؼول پیطٌْادی تزای اًذاسُ گیزی فطار خَى در هٌشل(خَد هزاقثتی
دٍ تار اًذاسُ گیزی در ّز ًَتت
 6تا  9صثح ٍ  6تا  9ػصز
تزای تطخیص یک دٍرُ  7رٍسُ
حذف رٍس اٍل
در تیواراًی کِ دارٍ هصزف هی کٌٌذ اًذاسُ گیزی قثل اس هصزف دارٍ تاضذ.
حذاقل  12ػذد فطار خَى تِ دست آهذُ تزای تطخیص ٍ یا کٌتزل هٌاسة کوک کٌٌذُ است.

اًذاسُ گیزی فطار خَى
ًثط تاسٍیی ٍ هچ دست را هطخص کٌیذ
کاف را  5/2ساًتیوتز تاالتز اس چیي آرًج تثٌذیذ
تاسٍ رٍی تکیِ گاُ ّن سطح قلة قزار گیزد
فطارسٌج را تا  20-30هیلی هتز جیَُ تاالتز اس قطغ ضذى ظزتاى هچ دست پوپ کٌیذ.
گَضی فطار سٌج را رٍی ضزیاى تاسٍیی قزار دّیذ
پمپ را با سرعت  2میلی متر جیًٌ در ثاویٍ خالی کىیذ.
شىیذن صذا ( فاز  9کًريتکًف )= فشار سیستًل
اوذازٌ را ثبت کىیذ.
پمپ را با سرعت  2میلی متر جیًٌ در َر ضربٍ خالی کىیذ.
قطع صذا (فاز  4کًريتکًف )=فشار دیاستًل
اوذازٌ را ثبت کىیذ.
فشار خًن را دي بار بٍ فاصلٍ دي تا سٍ دقیقٍ اوذازٌ گیری کىیذ.

روش ها
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درمطب

دوباراودازيگیریبًفاصلًیکتادودقیقً
درحالتوشستًباتکیًگايمىاسببرایپشتبدن
اودازيگیریٌردودست

بدستآوردناطالعاتبیشتریازاثردرمانٌابررویکاٌشفشارخون
خودمراقبتی
افسایشتمایلبیماربرایمصرفدارو
درمىسل
تفاوتزیادبیهفشارخوناودازيگیریشديدرمطبومىسل

باکمک
دستگاي
ٌولتر

درکسانی که تفاوت زیاد بین فشارخون اندازه گیری شده در مطب و منزل دارند
در کسانی که فشارخون های متغیر در مطب دارند
در فشارخون مقاوم به درمان

