


:من نحن 

صورهطالب من الفرقه الثانيه كلية التمريض جامعة المن

لية دكتور في قسم النسا والتوليد بك,دكتور ايناس 

التمريض جامعة المنصوره

:الغرض 

ابين تثقيف المرضى بمستشفي جامعة المنصوره المص

.بمرض ضغط الدم المرتفع



.اغالق الهاتف او تفعيل وضع الصامت1.

.عند الرغبه في التحدث برجاء رفع االيدى2.

.احترام السائل وعدم السخريه من سؤاله3.

ن عدم السؤال في جزء معين اال بعد االنتهاء م4.

.شرحه

.تدوين االسئله في ورقه حتى ال تنسي5.

.المخالف يطرد من المكان6.



عالمرتفضغط الدم



ضغط الدم المرتفع؟مرضما هو*
يه طويله هو ارتفاع ضغط الدم عن الطبيعى لفتره زمن

.امتيسمى بالمرض القاتل الصتمتد لطول الحياه و 

قوم الدم التي يقوةعن طريق تحديد :طريقة قياسه *
.الشرايينتدفق الدم في و القلب بضخها 



:قراءة مستوى ضغط الدم يتكون من رقمين*
وهو قوة  يتضمن مستوى االنقباضالرقم العلوي -

.الضغط الذي يولده القلب
وة ط وهو قيتضمن مستوى االنبساالرقم السفلي -

.الضغط في حالة سكون القلب
ذا كان و ( 120/80)وقياس ضغط الدم الطبيعي- ا 

أو أكثر( 140/90)ضغط الدم في حالة سكون الجسم 
.بيجب استشارة الطبي



عالصدا*
نزيف االنف*
الغثيان*
في مؤخرة الرأسبالمالشعور*



غط كان سببه غير معروف، فيسمى إرتفاع ضاذا 
.جوهري أو إبتدائي

:مثلإذا كان السبب معروف فيسمي ارتفاع ثانوي 
ب منع بعض أنواع العقاقير والتي تتضمن حبو -1

الحمل، في عالج نزالت البرد، مزيل اإلحتقان،
.مسكن األلم وبعض العقاقير األخرى 



.أمراض الكلي-2
.أمراض غدة األدرينالين-3
.الغده الدرقيهأمراض-4
.خلل األوعية الدموية-5
أعراض تسمم الحمل وهي تحدث في الثالثة-6

.شهور األخيرة من الحمل
.ينتناول المخدرات مثل الكوكايين واألمفيتام-7





:عوامل يصعب السيطرة عليها4هناك 
.رتزيد فرص اإلصابة كلما تقدم العم_العمر-1
ن ينتشر بين األجناس السمراء اللو  _الساللة-2

.أكثر من البيضاء اللون 
يعد إرتفاع ضغط الدم_التاريخ المرضي للعائلة-3

.من األمراض الوراثية



نوع الجنس-4
لدم في ترتفع نسبة إصابة الذكور بارتفاع ضغط ا

عند مرحلة الشباب ومنتصف العمر أكثر من ظهوره
.اإلناث

فتتساوى فرص إصابة64وحتى 55أما بعد سن 
.  كل من الذكور واإلناث

تزيد نسبة إصابة اإلناث أكثر من 65وبعد سن 
.الذكور



:ما العوامل الخطرة التي يمكنك تجنبها هيأ
.بزيادة الوزن تزداد فرصة االصابه:البدانة-1
لبعلي زيادة نبضات القيساعد : طقلة النشا-2

.وبالتالي فهي تزيد الحمل علي الشرايين
.ايينقوم للتبغ بتدمير جدار الشر ي: نلتدخيا-3
، مثل ارتفاع الكوليسترول: األمراض المزمنة-4

.لبالسكر، عدم القدرة علي التنفس أو هبوط الق



احتباس السوائل في  :الصوديومالحساسية من-5
.رفع ضغط الدميالجسم 

عمل علي ضبطيالبوتاسيوم  :إنخفاض البوتاسيوم
.مستوى الصوديوم في الخاليا

شرب الكحوليات مع مرور :زيادة شرب الكحوليات-7
.بعضالت القلبالوقت يسبب ضرر

ي قد يؤدي الشد العصبي الزائد إل:الشد العصبي-8
.ارتفاع مؤقت في ضغط الدم



متى تحتاج الستشارة الطبيب؟
غير قياس ضغط الدم كل سنتين علي األقل، إذا كنت

.مصاب
ورة أما إذا كنت مصاب بضغط الدم فيجب قياسه بص

.متكررة حسب نصيحة الطبيب
منظمة الصحة العالمية وضعت جدول لقياس ضغط

.الدم في الحاالت المختلفة
قد تختلف هذه المؤشرات من شخص إلي آخر أو 

.  حسب آخر قياس لها



عدد مرات الرقم السفليالرقم العلوي الحالة 
قياس الضغط

قياس كل سنةأو أقل 80او اقل120مبشرة
ينقياس كل سنت85أقل من 130أقل منمتوسطة
قياس كل عام89-13985-130مرتفعة /متوسطة

قياس كل99-15990-1140ضغط مرحلة
شهرين

ب استشارة الطبي109-179100-2160ضغط مرحلة
خالل شهر

ب استشارة الطبيأو أعلي110أو أعلي3180ضغط مرحلة
وعفورًا خالل أسب



لسفلي هناك بعض األطباء يعتمدون دائمًا علي الرقم ا
ين فقط وهو رقم االنبساط في حالة سكون القلب ب

.النبضة واألخرى 
ولكن وى فقط يوجد حاالت طبيعيه يرتفع فيها الرقم العل
.ار كثيرةبقاء الرقم السفلي مرتفع قد يؤدي إلي أضر 
ى لديهم المتقدمون في العمر يكون قياس الرقم السفل
لذي مرتفع بشكل طبيعي ولكن الرقم العلوي هو ا

ى وهذه الحالة تسمى ارتفاع في مستو ,يختلف
 .االنقباض فقط أي في الرقم العلوي فقط



رى يالحظ غالبًا أثناء القيام بالفحوصات األخ.
لتأكد لذلك يمكنك قياس ضغط الدم بشكل دوري ل

.من بقاءه في مستوي متوسط
أيضًا يقوم الطبيب باآلتي:
يضللمر التاريخ المرضي والصحة العامةمعرفة -
.للعائلةو 



الدم، لاختبار البوعمل االختبارات الروتينية مثل -
.رسم قلبعملأو 
رنين الاالختبارات األخرى لقياس تدفق الدم مثل -

موجات أواألشعة فوق الصوتية ، المغناطيسي
.صوتية

ن هذه االختبارات هامة للطبيب لمعرفة ما إذا كا
.هناك سبب ثانوي الرتفاع ضغط الدم



دم هناك وجود صلة كبيرة بين ارتفاع ضغط ال
وط هب، والسكتة الدماغيةبأزمات القلبواإلصابة 

.العينومشاكل القلب 



الدم المشاكل التي قد تحدث نتيجة ارتفاع ضغط*
:المزمن

تجمع دهني علي جدار :الشرايينتصلب -1
و حدوث أ( بالتصلب العصيدي)الشرايين والمعروف 

.هتضخم في األوعية الدموي
.ضعف أو ضيق األوعية الدموية في الكلى-2
قد :ضيق أو سمك في األوعية الدموية بالعين-3

.يؤدي الي فقد البصر



:سمك المصدر الرئيسي لضخ الدم في القلب-4
ادرة يؤدي إلي حدوث هبوط في القلب ولكى تكون ق
كمية على ضخ الدم بشكل أقوى يجب أن يكون هناك

و في دم أكبر وبالتالي تتراكم السوائل في الرئة أ
.األرجل والقدم

قد :انسداد أو انفجار األوعية الدموية في المخ-5
.يؤدي إلي حدوث سكتة دماغية





، عوامل الخطورة لحدوث كل هذه الحاالتلتقليل 
.يجب التحكم التام في ارتفاع ضغط الدم

أعوام يقلل من 5في ارتفاع ضغط الدم لمدة التحكم 
وفرص % 20فرص اإلصابة بأزمة في القلب بنسبة 
.%50اإلصابة بهبوط القلب بنسبة أكبر من 



م هو أفضل طريقة للتحكم في ارتفاع ضغط الد
.  يهوالعنايه الشخصتغيير نظام الحياة اليومي

وع هناك أنواع مختلفة من العالج الدوائي، وكل ن
.يخفض ضغط الدم بطريقة مختلفة



كونكور1.

كابوتين2.

فروسيميد3.

الزكس4.

ايزوبرينالين5.



تناول األغذية :تناول األطعمة الصحية1.
الصحية، وزيادة حجم األكالت المفيدة مثل 

الخضراوات واأللبان ,لفاكهة ا,الحبوب
.المنخفضة الدسم

.وزن الجسم الصحي2.

دقيقة معظم أيام 30لمدة : التمارين الرياضية3.
.األسبوع



اإلقالع عن التدخين. 4
الحد من تناول الكحوليات والكافيين. 5

درجات علي األقل، والرقم 5خفض الرقم العلوي 
 .درجات3السفلي 

شاي أو أقل3الحد األقصى في اليوم فنجان قهوة و
.ياضيهتمارين ر يجب تجنب شرب القهوة قبل بداية و 



:التحكم في الضغط العصبي. 6
إقامة بعض العالقات االجتماعية، تجنب القلق

.البسيطةأخذ حمام دافئ والقراءة,المستمر
:أخذ القسط الكافي من النوم. 7

.النوم واالستيقاظ في وقت محدد يومياً 



.التأقلم والتعامل الطبيعي مع الحالة. 8
ق يمكن التأقلم مع ارتفاع ضغط الدم عن طري*

:الخطواتبعض 
تيمكنك قياس ضغط الدم يوميًا في البي1.
و بعد قياس الضغط قبل بداية التمرين أيجب 2.

.االنتهاء ببضع ساعات
.مااللتزام بتناول العالج الدوائي بانتظا3.



.زيارة الطبيب بشكل منتظم. 4
.اتباع العادات الصحية السليمة. 5
.كن متفائل وصبور دائماً . 6
ق إرشاد عائلتك وأصدقائك المقربين بطر . 7

ق مساعدتك علي القيام بهذه الخطوات وتحقي
أهدافك



ام حياتك يجب استشارة الطبيب إذا قمت بتغيير نظ*
لم اذا شهور و 6إلي 3واتبعت هذه الخطوات لمدة 

ج الدوائيسيقوم الطبيب بوصف العال,يحدث تغيير
الالزم واتباع النظام الغذائي والنشاطلمالئمة الحاله

 .لك



يديوفترة الف



له فترة االسئ
والتقييم



مشكرا لك


