
BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP 

 Chủ đề: CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP 

 Đối tượng GDSK: Người bệnh/ gia đình người bệnh 

 Mục đích: Làm tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe tại bệnh viện và 

cấp phát cho người bệnh khi ra viện 

 

DIỄN 

TIẾN 

BỆNH 

- Gọi là tăng HA khi thấy HA tối đa > 140mmHg và huyết áp tối thiểu tăng > 

90 mmHg. HA tăng cao dễ đưa đến biến chứng phức tạp có thể gây tử vong. 

Vì vậy phải được chẩn đoán sớm và dùng thuốc tránh những biến chứng xảy 

ra. 

 

- Thường không có triệu chứng, chỉ khi huyết áp tăng lên đột ngột người bệnh 



Bệnh viện Nhân Ái Tài liệu giáo dục sức khỏe các bệnh thường gặp 

Tài liệu lưu hành nội bộ 
1 
 

mới cảm thấy chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, nôn.  

 

SỬ 

DỤNG 

THUỐC 

AN 

TOÀN 

- Dùng thuốc theo đúng hướng dẫn của nhân viên y tế 

- Không tự ý bỏ thuốc, cắt bớt thuốc. 

- Dùng thuốc đúng thời gian 

- Theo dõi huyết áp thường xuyên 

- Báo cho nhân viên y tế khi có các triệu chứng bất thường sau dùng thuốc. 

- Khi ra viện nên dùng thuốc theo toa. 

DINH 

DƯỠNG 

- Ăn hạn chế muối. 

- Không hút thuốc lá. 

- Không sử dụng rượu bia và các chất kích thích như cà phê,… 

- Hạn chế mỡ động vật. 
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- Nên ăn nhiều rau xanh và trái cây tươi. 

 

  

VẬN 

ĐỘNG, 

PHỤC 

HỒI 

CHỨC 

NĂNG 

- Tránh những xúc động mạnh. 

- Nên tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ,… 

- Tránh béo phì. 

- Bỏ hút thuốc lá.   

- Theo dõi huyết áp.  

- Giảm cân nếu quá cân. 

 

 


