مقدمه:

داًشگاه علوم بهزیستی و تواًبخشی
هرکز جاهع تواًبخشی اسواء

سًوود وو

بؼووز رّس بووَ رّس بووَ طوووووت

ایي بیواری در افزاد طیاٍ پْطت ًظبت

هاػیٌ

ّ فؼالیوت ًوداػوتوي

بَ افزاد طفید پوْطوت ّ در افوزاد بوا

پیغ ه

ػدى ،ب

تسزک

رّد کَ هْخب بزّس هؼکالت فوزاّاًو

درآهدُای پاییي تز ّ طوغور آهوْسػو

بزای بدى اًظاى بَ خـْؽ طیظوتون قولوب ّ

پاییيتز ،بیؼتز اتفاق ه افتد.

ػزّق ه ػْد.

ػْاهل افشایغ دٌُدٍ خغز هبتال ػودى

یک

تاثیر ورزش بر فشار خون

عوامل خطر:

اس ایي هؼکالت بیووواری فؼوارخوْى بواال

بَ فؼارخْى باال ػاهل طي باالی ۰۶

ػوْد ػویوـو

دچوار

 ،طیگارکؼیدى ،اطتوزص،

بیواری فؼارخْى باال ػدٍ بَ ایي هؼٌ

اطوت

اطتّ .قت

فتَ ه

فؼارخْى آى فزد اس هسدّدٍ عبیوؼو
هیاى  ۲۱/۸هیل

خوْد کوَ

هتز خیٍْ ّ  ۴۱/۹هیولو

خیٍْ اطت ،خارج ػدٍ ّ افشایوغ هو
بَؿْرت ثابت باق

یوابود ّ

ه هاًد.

بیواری فؼار خْى باال یک
اختالالت عب

هوتوز

اطت ّ ارتباط هثبت

ػیْع بیواری ُای قلب

توزیوي

بیواریُای قلب

دّ بزابز ه

ػْد.

 ،ایظوت قولوبو

خیاباى سیذ جوال الذیي اسذ آبادی ( یوسف آباد)

ًارطای

ًبش خیاباى بیستن

ّطیلَ درهاى بَ هیشاى سیادی کاُغ ه یابد.

تلفي88480586 :

هـزف قزؽ ُای ضدبارداری ّ بؼض

اس

باػد.

ایي بیواری بَ ؿْرت کواهول ّ دایووو

ّ فؼوار خوْى

هغشی ،آطیب هغشی ّ ً ؾ کلیْی ُظوتوٌود ّ
ًشاًی:

 ،طوابو وَ خواًوْاد و

،

تْاى بَ ایي

افزاد دارای فؼارخْى باال هظتؼد تزّهبْس ػزّق
ازتوال ػیْع طکتَ قلب

ػْاهل ژًتیک

 ،تسزک ّ فوؼوالویوت کون،

هیاى خوغوز

هوتوز خویوٍْ ،خوغوز ػویوْع
ػزّق

ًوک ّ چزب

زواّی

قابل درهاى ًیظت بلکَ بَ ّطیلَ دارّ

ّخْد دارد .بَ اسای ُز افشایغ در فؼار خْى بَ
اًداسٍ  /۱۸هیولو

ّابظتگ

بَ الکل ،رژین غذای

دارُّای هِارکٌٌدٍ اػتِا ه

اس ػوووْهو
ػزّق

طال ،چاق

ّ

کلیْی ًیش ّخْد دارد کوَ الوبوتوَ بوَ

ف ظ قابل کٌتزل اطت ّ ه

ّطیلَ اس پیؼزفت بیواری خولوْ ویوزی
کزد.

ورزش:

بزًاهَ پیؼٌِادی داًؼکودٍ عوب ّرسػو

ػالٍّ بز دارّ درهاً  ،رّع دیگزی ًیوش بوزای

آهزیکا بزای کاُغ فؼارخْى بَ ػوزذ سیوز

پض اس اًدام ایي بزًاهَ ػغ ُوفوتوَ ای،

درهاى فؼارخْى باال ّخْد دارد کَ بدّى دارّ ّ

اطت:

ػیؾ بیوار بِوبوْد سیوادی را ازظواص

تْخَ ػْد کَ فزد دارای بیواری فؼوارخوْى

خْاُد کزد .تٌِا ًکتَای کَ فزد بیوار بایود

با پشػک

هد ًظز داػتَ باػود ایوي اطوت کوَ اس

هتیـؾ هؼْرت کٌد ّ دارُّای خْد را بوَ

زدّد ایي بزًاهَ خارج ًؼْد ،فؼار بویوغ

کوَ کون

ؿْرت هٌظن هـزف کٌود ّ ُووونوٌویوي در

اس زد بَ خْد ّارد ًکٌد ،تا زـْل ًوتویودوَ

دارًود

ًفض ّ

ؿبز ّ پؼتکاری اس خوْد ًؼواى دُود ّ

خوْد

ُونٌیي تست ًوظوز پوشػوک هوتویوـوؾ

خْد

باػد ،دارّ ُای خْد را هـزف کوٌود ّ در

بدّى ػْارف اطت ّ اثزُای بظیار هِوو
رّی فؼارخْى ه

را

ذارد .ایي رّع درهواًو

ُواى ّرسع اطت.
تس ی ات ًؼاى دادٍ اًد کَ هزدهو
تسزک ُظتٌد ّ اهاد

بدً

اًودکو

۰۶تا ۰۶درؿد بیؼتز ًؼواًوَ ُوای پوزفؼوار
راًظبت بَ ُوظاالى خْد ًؼاى هو

خًْ

باال پیغ اس اًدام توزیٌات ّرسػ

ؿْرت ازظاص درد در طیٌَ ،تٌگ
طز یدَ خیل

طزیغ توزیي ّرسػو

را قغغ ًواید ّ بیوار باید بزًاهَ توزیٌ
را تست ًظز پشػک هتیـؾ اداهَ دُد.

دٌُد.
در کواُوغ

در ُفتَ اّل یک رّس در هیاى ،طَ خلظَ در

کْتاٍ هدت ّ بلٌد هدت فؼار خْى افزاد دارای

ُفتَ ،دّ تا پٌح دقی َ پیادٍرّی کَ هیاى دّ

باػد.

پیادٍ رّی ،پٌح دقی َ اطتزازت کاهل ّخوْد

در اخزای ایي رّع درهواًو  ،اس ّرسع ُوای

داػتَ باػد (بَ عْری کَ فزد بٌوؼویوٌود ّ

( دّی

اًدام ًدُد)ُ .فتَ دّم ،چِار

توزیي ّرسػ
پز فؼار خًْ
اطت اهت

دارای اثزات هثبت
ه

هاًٌد پیادٍ رّی ،خوا ویوٌو

ًزم) ،دّچزخَ طْاری ّ یا ُز فؼالیت طبکو

ُیچ فؼالیت

خلظَ ۸ ،تا  /۶دقی َ پیادٍ رّی با  ۹دقی َ

ویوزد ،اطوتوفوادٍ

اطتزازت هیاى آًِواُ ،وفوتوَ طوْم ،پوٌوح

ػْد ّ پض اس پیؼزفت ّ بِبْد توووزیوي ّ

خلظَ ۸ ،توا  /۰دقویو وَ ،بوا  ۰دقویو وَ

ایداد طاس اری ُوای السهوَ (زودّد  ۹توا ۰

اطتزازت هیاى آًِاُ ،فتَ چوِوارم ،ػوغ

هاًٌد تووزیوي بوا

خلظَ  ۸تا  ۸۶دقی َ پیادٍرّی با  ۸دقویو وَ

کَ بَ هدت عْالً
ه

اًدوام

ُفتَ) ّ ،رسع ُای ه اّهت

ّسًَ ُای طبک بَ ػٌْاى یک هکول تووزیوٌو
بَ بزًاهَ توزیٌ

بیوار اضافَ ه ػْد.

اطتزازت هیاى آًِاُ ،فتَ پٌدن ۷ ،خلظوَ،
 ۰۶دقی َ پیادٍرّی بدّى اطتزازتُ ،وفوتوَ
ػؼون ۷ ،خولوظوَ ۰۰ ،توا  ۹۶دقویو وَ
پیادٍ رّی بدّى اطتزازت باػود ّ بوزًواهوَ
ُفتَ ػؼن را ُز ُفتَ اخزا کٌد.

ؿْرت ُز ًَْ اختالل در طویوظوتون ُوای
بدً

خوْد ّ ازظواص درد در طویوٌوَ

توزیٌات ّرسػ

خْد را قغغ کٌد .در پایاى

اهیدّارین اس اخزای ایي بوزًواهوَ ّرسػو
درهاً

ًِایت لذت ّ اطتفادٍ را بوبوزیود ّ

ایي بزًاهَ بَ درهاى بیواری ػوووا کوووک
کٌد.

