
 نقش ورزش 
 در پیشگیری و درمان 

فشار خون باال

وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران 
معاونت امور بانوان



توجه داشته باشید...
 فشار خون بعد از 18 سالگی باید به شکل دوره ای کنترل شود. 

  افراد مبتال به فشار خون باال باید روی دم و بازدم خود دقت داشته باشند و از حبس کردن نفس پرهیز کنند. 
 فشار خون باال در دراز مدت باعث آسیب به عروق مغز، عروق قلب، شریان های کلیوی و  دیگر ارگان های داخلی می شود. 

 افزایش ناگهانی فشــار خون موجب بروز حمالت حاد سکته قلبی، سکته مغزی، نارســایی کلیه، آسیب ارگان های داخلی، آسیب 
عروق چشم و ... می شود. 

دیاستولیک )می نیمم(سیستولیک )ماگزیمم( 
کم تر از 80 میلی متر جیوهکم تر از 120 میلی متر جیوهفشار خون طبیعی

کم تر از 80 میلی متر جیوه120 تا 129 میلی متر جیوهفشار خون باالتر از طبیعی
فشار خون باال / هیپرتانسیون

80 تا 89 میلی متر جیوه130 تا 139 میلی متر جیوهمرحله 1
بیش تر یا برابر 90 میلی متر جیوهبیش تر یا برابر 140 میلی متر جیوهمرحله 2

بیش تر از 120 میلی متر جیوهبیش تر از 180 میلی متر جیوهکریز فشارخون باال )مراجعه اورژانسی الزم است(

چگونه ورزش کنیم؟
 انجام ورزش منظم در پیشگیری از ابتال به فشار خون باال بسیار موثر است.

 انجام ورزش منظم یکی از پایه های درمانی در بیماران مبتال به فشار خون باال محسوب می شود. 
 افراد مبتال به فشار خون باال باید بر روی ورزش های مالیم تا متوسط تمرکز کنند. 

 ورزش توصیه شده شامل ورزش های هوازی متوسط مثاًل دویدن آرام،  دوچرخه سواری و شنا و ورزش با وزنه های سبک است. 
 در صورتی که در شروع ورزش، فشار خون باالتر از 180 روی 110 میلی متر جیوه باشد، باید موقتًا انجام ورزش را به تعویق انداخت) 

مراجعه اورژانسی به پزشک توصیه می شود( .
 شیوه های زندگی سالم شامل انجام ورزش منظم، کنترل وزن، کاهش مصرف نمک، مصرف کافی سبزیجات و میوه جات ومصرف 

کافی لبنیات برای پیشگیری و درمان فشار خون توصیه می شود.
 بیماران مبتال به فشار خون، عالوه بر انجام ورزش باید داروها را به شکل مرتب تحت نظر پزشک خود مصرف کنند. 

در صورتی که فرد دارای عامل خطر دیگر بیماری های عروق کرونر نیز باشد )مصرف سیگار، سابقه خانوادگی 
بیماری قلبی، دیابت( یا سابقه بیماری قلبی یا عروق مغزی یا تنگی شــریان های کلیوی یا عروق اندام های 
تختانی داشته باشد، باید برای تعیین محدوده ایمن ورزش، تست ورزش توسط پزشک متخصص انجام دهد. 

ورزش توصیه شده:

 Mتمرینات با وزنهورزش هوازی
I)وزنه سبکمتوسط)60-40% بیشینه اکسیژن مصرفی
D)تعداد تکرار باال60-30 دقیقه )مداوم یا تجمعی
F3-2 روز در هفته7-5 روز در هفته

دکتر الله حاکمی
متخصص بیماری های داخلی
نایب رئیس بانوان فدراسیون پزشکی ورزشی


