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اتحادیــه جهانــی فشــارخون ســاالنه روز جهانــی فشــارخون را 
ــه درســتی  ــد. موضــوع امســال »فشــارخونتان را ب ــی کن ــج م تروی
اندازه گیــری و آن را کنتــرل کنیــد تــا عمــر طوالنــی تــری 
ــاال در  ــارخون ب ــی از فش ــش آگاه ــدف افزای ــا ه ــید« ب ــته باش داش
ــر اندازه گیــری دقیــق  ــت و ب ــر دنیــا اس کل جمعیــت در سراس

فشــارخون تاکیــد دارد.
انتخــاب ایــن موضــوع بــر اســاس آمــار جهانــی اســت- 50 درصــد 
بالغیــن بــا فشــارخون بــاال )فشــارخون سیســتول 140 میلــی متــر 
ــتر( در  ــوه و بیش ــر جی ــی مت ــتول 90 میل ــتر، دیاس ــوه و بیش جی
ــد در  ــتند)40 درص ــاع داش ــود اط ــاالی خ ــارخون ب ــا، از فش دنی
کشــورهای بــا درآمــد کــم و متوســط(. در بعضــی از جمعیــت هــا، 
ــش  ــرای افزای ــر از 10 درصــد اســت، ب ــن کمت ــی بســیار پایی آگاه
آگاهــی از فشــارخون بــاال، دو جــزء حیاتــی وجــود دارد: 1( برپایــی 
برنامــه هــای غربالگــری اجتماعــی بــا ظرفیــت بــاال بــرای تشــخیص 
فشــارخون بــاال در افــراد در معــرض خطــر و 2( ترویــج اندازه گیــری 
معمــول فشــارخون توســط کارکنــان حرفــه ای بهداشــتی در تمــام 

برخوردهــای بالینــی. 
یــک مرحلــه مهــم ابتدایــی بــرای کنتــرل فشــارخون باال و دســتیابی 
بــه هــدف ســازمان ملــل در ســال 2025 بــرای کاهــش 25 درصــد 
در فشــارخون بــاالی کنتــرل نشــده، شــامل بهبــود تشــخیص 
ــارخون از  ــری فش ــش غربالگ ــت. افزای ــاال اس ــارخون ب ــاری فش بیم
طریــق فعالیت هــای اتحادیــه، در دســتیابی بــه ایــن هــدف ســهیم 
ــا ســازمان هــای عضــو و  اســت. اتحادیــه جهانــی فشــارخون بــاال ب
ــی  ــای جهان ــرای غربالگری ه ــرای اج ــی، ب ــای مل ــرکاء برنامه ه ش

فعالیــت مــی کننــد. 
ــده  ــای پیچی ــش ه ــه چال ــت ک ــخیص داده اس ــه تش ــن اتحادی ای
ــان  ــاال در سراســر جه ــرل فشــارخون ب ــرای پیشــگیری و کنت ای ب
وجــود دارد و در اکثــر مجموعــه هــا، تاشــهای جامــع یــا هماهنگــی 
بــرای پیشــگیری و کنتــرل فشــارخون بــاال انجــام نمــی شــود. بــرای 
ــرای  ــود را ب ــرکاء خ ــورها و ش ــه کش ــه هم ــن اتحادی ــن ای همی
شــرکت در ایــن بســیج بــرای انجــام غربالگــری فشــارخون و آگاهــی 
از بیمــاری هــای غیرواگیــر در جامعــه و مراکــز بهداشــتی درمانــی 

بــه چالــش دعــوت مــی کنــد.
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طبــق مطالعــه بــار جهانــي بیمــاري هــا، فشــارخون بــاال خطــر مهــم  
مــرگ و ناتوانــي در دنیاســت.  در ســال 2017، بالــغ بــر 10 میلیــون 
نفــر در جهــان بــه علــل مرتبــط بــا فشــار خــون بــاال جــان خــود را 
از دســت داده انــد. در افــراد بــا فشــارخون بــاال، خطــر ســکته مغــزی 
چهــار برابــر بیشــتر و خطــر ســکته قلبــی )حملــه قلبــی( دو برابــر 

بیشــتر از افــرادی اســت کــه دارای فشــارخون طبیعــی هســتند. 
ــت در  ــن جه ــه ای ــت. ب ــت اس ــی عام ــاال ب ــارخون ب ــاری فش بیم
ــی بهداشــت در  ــاری توســط ســازمان جهان ــن بیم ســال 2002، ای
گــزارش ســامت جهانــی بــه عنــوان قاتــل خامــوش نامیــده شــد. 
ــی در  ــوارض مختلف ــا پرفشــاری خــون ســبب ع ــاال ی فشــارخون ب
بــدن مــی شــود و ممکــن اســت بــه خطــر بزرگتــری ماننــد ســکته 
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ــا  ــاء، ی ــاالت چشــمی، کم ــوی، اخت ــاری کلی ــزی، بیم ــی و مغ قلب
ــن شــرایط اولیــن علــت  حتــی مــرگ منجــر شــود. در مجمــوع ای
ــن  ــت. ای ــا اس ــه در دنی ــعه یافت ــورهای توس ــاری در کش ــار بیم ب
ــه  ــر هزین ــادی ب ــر زی ــاال اث ــارخون ب ــه فش ــت ک ــی اس ــن معن بدی
ــی  ــا دارد. در حال ــرگ در دنی ــزان م ــای بهداشــتی و می ــت ه مراقب
ــز  ــا در مراک ــه ی ــادگی در جامع ــه س ــد ب ــی توان ــارخون م ــه فش ک
ــا اســتفاده از دســتگاه فشارســنج اندازه گیــری  بهداشــتی درمانــی ب

ــایی شــود. ــع شناس و بموق
یکــي از موانــع مهــم در کنتــرل مؤثــر فشــارخون بــاال عــدم اطــاع 
ــاال بــودن میــزان فشــارخون خودشــان اســت. در حالــی  مــردم از ب
کــه اقدامــات ســاده اي بــراي ادغــام ارزیابــي معمــول فشــارخون در 
ــا، محــل  ــدارس، دانشــگاه ه ــی، م ــتی درمان ــات بهداش ــه خدم ارائ
هــاي کار، جامعــه و نیــز تمــام جوامــع وجــود دارد کــه مــي توانــد 
نقــش مهمــي در شناســایی و درمــان ایــن بیمــاری داشــته باشــد..  
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طبــق آمــار در دنیــا، از هــر 10 نفــر بزرگســال، 3 نفــر از فشــارخون 
ــان از  ــردم جه ــر از م ــارد نف ــا" 1.8 میلی ــد. تقریب ــج میبرن ــاال رن ب
ــا  ــا کام ــد و حــدود 50 درصــد آنه ــی برن ــج م ــاال رن فشــارخون ب
از وضعیــت خــود بــی خبرنــد و بعضــی از آنهایــی هــم کــه مطلــع 
ــزان  ــاع از می ــد. اط ــی کنن ــت نم ــی دریاف ــچ داروی ــتند هی هس
فشــارخون ممکــن اســت زندگــی افــراد را نجــات دهــد. فشــارخون 
ــه  ــه منجــر ب ــده زندگــی اســت ک ــد کنن ــت تهدی ــک وضعی ــاال ی ب
ــی  ــد آگاه ــذا بای ــود. ل ــی ش ــزی م ــکته مغ ــا س ــی ی ــه قلب حمل
جامعــه در ایــن خصــوص را بــا روش هــای مختلــف بــاال بــرد. بــراي 
پیشــگیري از ایــن بیمــاري و مــرگ ناشــی از آن هــا راهبــرد هــا و 
راهکارهــای زیــادي اندیشــیده شــده اســت و عقایــد، و طــرح هــای 
زیــادی بــرای رفــع ایــن مشــکل در هــر کشــور وجــود دارد. یکــی از 
ایــن راه هــا برگــزاری بســیج هــای اطــاع رســانی و آموزشــی اســت 
ــی در طــول  ــت های ــرای طراحــی و اجــرای فعالی ــی ب ــه راهنمای ک

ســال اســت.
ــاال  ــارخون ب ــی فش ــه جهان ــط اتحادی ــارخون توس ــی فش روز جهان
)World Hypertension League)WHL(( کــه یــک ســازمان بهداشــتی 
اســت و بــا حــدود 100 انجمــن و جامعــه مرتبــط بــا فشــارخون در 

ســرا ســر دنیــا همــکاری دارد، مطــرح شــده اســت. 
ــرای  ــادی ب ــال 2005 می ــی س ــاه م ــدا در 14 م ــن روز در ابت ای
ــاال، راه هــای  گســترش آگاهــی در خصــوص بیمــاری فشــارخون ب
پیشــگیری از آن، شناســایی و کنتــرل آن پایــه گــذاری شــد. امــا از 
ســال 2006 م در روز 17 مــاه مــی برگــزار گردیــده اســت و فرصتــي 
بــراي تاکیــد بــر ارتقــاء و بهبــود پیشــگیري و کنتــرل فشــارخون باال 
فراهــم مــي کنــد و هــر ســاله موضــوع متفــاوت بــوده و تاکیــد بــر 
یــک مســئله خــاص اســت. قصــد از مطــرح کــردن ایــن موضوعــات 
بهداشــتی نــه تنهــا افزایــش آگاهــی از فشــارخون بــاال بلکــه ســایر 
ــاال و را ه هــای پیشــگیری از  ــروز فشــارخون ب عوامــل مرتبــط در ب

آن بــوده اســت.  
ــاال باالخــص  ــه فشــارخون ب ــه اینکــه بیمــاران مبتــا ب ــا توجــه ب ب
بــا فشــارخون کنتــرل نشــده هــم بــه علــت ابتــای شــدیدتر و هــم 
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بــه علــت بــروز عــوارض بیشــتر و حادتــر،در معــرض خطــر بیشــتری 
ــی  ــد ط ــد، بای ــرار دارن ــد 19 ق ــاری کووی ــی بیم ــت پاندم ــه عل ب
ســال جــاری بــه بیمــاری فشــارخون بــاال توجــه بیشــتری داشــت. 
موضــوع روز جهانــی فشــارخون 2021 "فشــارخونتان را بــه درســتی 
اندازه گیــری و آن را کنتــرل کنیــد تــا عمــر طوالنــی تــری داشــته 
باشــید" اســت. ایــن موضــوع بــر اندازه گیــری درســت فشــارخون و 
افزایــش آگاهــی در خصــوص فشــارخون بــاال در تمــام جمعیــت هــا 

در سراســر دنیــا تکیــه دارد. 
روز جهانــی فشــارخون هــر ســال بــا اســتفاده از یــک موضــوع خاص 
ــی  ــاال انتخــاب م ــی فشــارخون ب ــه جهان ــه توســط اتحادی ســال ک
شــود، برگــزار مــی شــود تــا ایــن بســیج را در ســطح بیــن المللــی 
اثــر بخــش تــر کنــد. ایــن روز در واقــع یــک واقعــه آموزشــی بــرای 
ترویــج پیشــگیری از افزایــش فشــارخون اســت و هــدف آن افزایــش 
آگاهــی در خصــوص شــرایط و مســائل حــول و حــوش فشــارخون 
بــاال اســت. آگاهــی از فشــارخون بــاال بــه علــت تعــداد مــرگ هــای 
ــای  ــوی و ســکته ه ــاری کلی ــی، بیم ــای قلب ــه ه ــا  حمل ــط ب مرتب
مغــزی همــراه بــا آن بنظــر بســیار مهــم و حیاتــی اســت کــه بخــش 
مهمــی از آن بــه فقــدان آگاهــی در بــاره فشــارخون بــاال در میــان 
جامعــه عمومــی مرتبــط اســت و اتحادیــه جهانــی امیــدوار اســت آن 

را تغییــر دهــد.
ــاده فشــارخون در  ــری س ــک اندازه گی ــا ی ــی ب ــاری براحت ــن بیم ای
خانــه یــا مراکــز درمانــی بــا اســتفاده از دســتگاه فشــارخون، قابــل 
ــئله  ــت. مس ــرل اس ــان و کنت ــل درم ــال آن قاب ــخیص و بدنب تش
مهــم ایــن اســت کــه کســاني کــه فشــارخون آن هــا اندازه گیــری 
ــزان  ــری و از می ــق اندازه گی ــح و دقی ــه روش صحی ــت، ب ــده اس ش
فشــارخون خــود و مفهــوم آن مطلــع شــوند، افــرادی کــه فشــارخون 
ــه مراکــز بهداشــتی  ــی بیشــتر و درمــان ب ــرای ارزیاب ــد، ب ــاال دارن ب
درمانــی و پزشــکان ارجــاع شــوند و مراقبــت هــای بموقــع دریافــت 

کننــد.
اتحادیــه جهانــی فشــارخون بــاال توصیــه کــرده اســت که فشــارخون 
در جمعیــت عمومــی و جمعیــت مبتــا بــه فشــارخون بــاالی بــدون 
عــوارض، بایــد کمتــر از 140/90 میلــی متــر جیــوه باشــد، و بــرای 
ــی  ــر از 130/80 میل ــد کمت ــن بای ــوی مزم ــی و کلی ــاران دیابت بیم
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 JNC8 متــر جیــوه باشــد.)قابل ذکــر اســت کــه در اصاحیــه بیانیــه
ــرای افــراد دیایتــی و بیمــاران کلیــوی هــدف کنتــرل فشــارخون  ب
ماننــد ســایر افــراد کمتــر از 140/90 میلــی متــر جیــوه و در 
ســالمندان 60 ســال و باالتــر کمتــر از 150/90 میلــی متــر جیــوه 

در نظــر گرفتــه شــده اســت.(

موضوع)تم(روزجهاینفشارخون
از ســال 2014 تــا 2018 میــادی ســاالنه بــه مــدت 5 ســال ایــن 
ــع  ــود مطل ــارخون خ ــدار فش ــان »از مق ــوع یکس ــا موض ــش ب پوی
ــراي غربالگــري فشــارخون و  ــي ب ــرای توســعه برنامه های شــوید«، ب

ــاال، تکــرار شــد. ــه فشــارخون ب شناســایي بیمــاران مبتــا ب
 27 بــا  مصــادف  کــه  فشــارخون  جهانــی  روز  بــرای  امســال 
ــری  ــا اندازه گی ــامل » ب ــن موضــوع ش اردیبهشــت 1400 اســت، ای
دقیــق فشــارخون و کنتــرل آن، عمــر طوالنــی تــری داشــته باشــید« 
ــه  ــود، هم ــی ش ــه م ــن روز توصی ــذا در ای ــت. ل ــده اس ــن ش تعیی
فشــارخون خــود را اندازه گیــری کننــد و اطاعــات خــود را در 
بــاره فشــارخون بــاال افزایــش دهنــد و اقدامــات الزم بــرای درمــان 
ــر  ــد و عم ــامت بمانن ــا س ــد، ت ــام دهن ــارخون انج ــرل فش و کنت

ــند. ــته باش ــری داش ــی ت طوالن
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بعضی از اهداف برگزاری بسیج ساالنه این روز:

 برانگیختــن عمــوم جامعــه بــرای اندازه گیــری منظــم فشــارخون 
خــود حداقــل ســالی یــک بــار

ــرای  ــه ب ــطح جامع ــاال در س ــارخون ب ــراد دارای فش ــویق اف  تش
ــارخون  ــم فش ــری منظ ــرای اندازه گی ــود ب ــک خ ــه پزش ــه ب مراجع

ــح آن ــان صحی و درم
 تاکیــد بــر رعایــت شــرایط الزم بــرای اندازه گیــری دقیــق 
فشــارخون)رعایت شــرایط اندازه گیــری توســط گیرنــده فشــارخون، 
ــط  ــرایط توس ــت ش ــنج و رعای ــار س ــتگاه فش ــرایط دس ــت ش رعای

ــود(    ــی ش ــری م ــارخون وی اندازه گی ــه فش ــردی ک ف
 تشــویق و ترغیــب عمــوم افــراد خصوصــاً جوانــان بــرای حفــظ وزن 
طبیعــی، ســطح کلســترول خــون طبیعــی، فشــارخون طبیعی، شــیوه 

زندگــی ســالم، مصــرف غــذای ســالم، فعالیــت بدنــی منظــم و غیــره.
 تشــویق افــراد بــه تــرک عــادات و رفتارهــای بــد ماننــد نوشــیدن 
الــکل، بــی تحرکــی و تنبلــی، رژیــم غذایــی چــرب، رژیــم غذایــی 
تنــد و غذاهــای ســرخ کــرده، مصــرف دخانیــات، چاقــی، اضافــه وزن 

و غیــره.
 تشــویق افــراد بــرای معاینــه منظــم ســامتی و فشــارخون خــود 
بــا فراهــم کــردن شــرایط، امکانــات و محیــط هــای مناســب بــرای 

ــگان. آنهــا از طریــق بســیج هــای اندازه گیــری فشــارخون رای
ــارخون  ــارخون، فش ــوص فش ــراد در خص ــوم اف ــردن عم  آگاه ک
بــاال، عــوارض آن، نحــوه حفــظ فشــارخون و وزن طبیعــی و شــیوه 

زندگــی ســالم.
 تشــویق تمــام پزشــکان بــه اندازه گیــری فشــارخون در هــر 
مراجعــه بیمــاران بــا رعایــت کلیــه نــکات مربــوط بــه اندازه گیــری 
ــب و  ــی مناس ــات درمان ــه خدم ــارخون و ارائ ــح فش ــق و صحی دقی

ــود. ــاران خ ــم بیم ــت منظ ــری و مراقب پیگی
 آگاه کــردن مــردم در خصــوص اینکــه ایــن بیمــاری مزمــن اســت 
و نیــاز بــه حفــظ شــیوه و عــادات زندگــی ســالم بــرای تمــام دوران 

زندگــی دارد.
 ترویــج و ترغیــب بــرای شناســایی بموقــع، پیشــگیری و کنتــرل 

ــر. ــای آســیب پذی ــریانی در جمعیت ه ــاالی ش فشــارخون ب
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چگونهروزجهاینفشارخونباالبرگزارمیشود

ــه در  ــوم جامع ــی عم ــش آگاه ــرای افزای ــن روز ب ــال در ای ــر س ه
ــا و  ــت ه ــرای فعالی ــق اج ــی از طری ــاال اقدامات ــارخون ب ــاره فش ب
ــی  ــت های ــی شــود. بعضــی از فعالی ــوع انجــام م ــای متن ــه ه برنام
ــوند،  ــازماندهی ش ــیج س ــن بس ــزاری ای ــرای برگ ــد ب ــی توان ــه م ک
شــامل فــوروم عمومــی، مناظــره در خصــوص فشــارخون بــاال، ارائــه 
ــا در  ــا و پوســتر ه ــع بنره ــی، توزی ــای عموم ــاالت در رســانه ه مق
مــدارس، دانشــگاه هــا و ســایر موسســات آموزشــی، بحــث و گفتگــو، 
برگــزاری مســابقات در مــدارس و دانشــگاه هــا، توزیــع پیــام هایــی 
ــون و  ــای تلویزی ــال ه ــد کان ــی مانن ــای همگان ــانه ه ــق رس از طری

ــن فعالیــت هــا هســتند. ــادی از ای ــوارد زی ــو و..... م رادی
بــه علــت شــرایط بحــران بیمــاری کوویــد 19،امســال توصیــه مــی 
گــردد بــرای جلوگیــری از شــیوع کوویــد 19 باالخــص در مناطــق 
ــود و  ــتفاده ش ــازی اس ــای مج ــال ه ــا و کان ــر از روش ه ــر خط پ
ــام  ــت تم ــا رعای ــزل ب ــارخون در من ــری فش ــر اندازه گی ــد ب تاکی

ــت. ــری اس ــان اندازه گی ــت در زم ــرایط الزم و درس ش
ــو در  ــرای گفتگ ــن و ب ــرای متخصصی ــد ب ــی توان ــز م ــا نی وبیناره
ــن  ــی و بی ــاال در ســطح مل ــج فشــارخون ب خصــوص مشــکات رای
ــگیری و  ــر پیش ــاده ت ــد و س ــات جدی ــوص اقدام ــی و در خص الملل

ــردد. ــزار گ ــاال، برگ ــارخون ب ــه فش ــا ب ــراد مبت ــرل اف کنت
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ــرای  ــم ب ــزء مه ــارخون، دو ج ــی فش ــه جهان ــر اتحادی ــق نظ طب
افزایــش آگاهــی از بیمــاری فشــارخون بــاال وجــود دارد:

ــاال  ــت ب ــا ظرفی ــی ب ــری همگان ــای غربالگ ــه ه ــی برنام  اول برپای
بــرای تشــخیص فشــارخون بــاال در افــراد در معــرض خطــر اســت.

ــان  ــط کارکن ــارخون توس ــول فش ــری معم ــج اندازه گی  دوم تروی
بهداشــتی درمانــی در تمــام مطــب هــا و مراکــز بهداشــتی درمانــی 

اســت.
هــدف اصلــی برگــزاری مناســبت ایــن روز در ســال جــاری ترویــج 
ــری  ــر اندازه گی ــد ب ــا تاکی ــاال ب ــارخون ب ــی از فش ــی عموم آگاه
صحیــح فشــارخون و تشــویق شــهروندان کشــورها بــرای پیشــگیری 

و کنتــرل ایــن قاتــل خامــوش اســت.

انواعفشارخونباال

ــه دو  ــده آن ب ــاد کنن ــل ایج ــاس عوام ــر اس ــارخون ب فش
نــوع تقســیم مــی شــود فشــارخون بــاال ی اولیــه و ثانویه:

ــه  ــت  گرچ ــایعتر اس ــه ش ــارخون اولی ــه : فش ــارخون اولی فش
ــاالی اساســی  ــوان فشــارخون ب ــه عن ــت آن ناشــناخته اســت. ب عل
ــارخون  ــال دارای فش ــراد بزرگس ــب اف ــود. اغل ــده میش ــم نامی ه
ــی  ــه نظــر میرســد ترکیب ــد. ب ــی گیرن ــرار م ــروه ق ــن گ ــاال در ای ب
ــروز  ــی، شــیوه زندگــی و ســن در ب ــم غذای ــک، رژی ــل ژنتی از عوام
ایــن بیمــاری نقــش داشــته باشــند. عوامــل شــیوه زندگــی شــامل 
ــه وزن، مصــرف  ــترس، اضاف ــکل، اس ــات، مصــرف ال مصــرف دخانی

ــی اســت. ــم تحرک ــاد نمــک و ک زی
ــد از  ــه باش ــل چندگان ــی از عوام ــد ناش ــی توان ــاال م ــارخون ب فش
ــه  ــی ک ــون های ــت هورم ــون و فعالی ــمای خ ــم پاس ــه حج جمل
ــن توســط  ــم چنی ــد. ه ــی کنن ــم م حجــم و فشــار خــون را تنظی
عوامــل محیطــی ماننــد اســترس و کــم تحرکــی تحــت تاثیــر قــرار 

ــرد. ــی گی م
فشــارخون ثانویــه: ایــن نــوع فشــارخون چنــد دلیــل اختصاصــی 
دارد و عارضــه یــک مشــکل دیگــر اســت. اگــر فشــارخون بــاال بــه 
ــه  ــوع ثانوی ــه آن ن ــا بیمــاری ایجــاد شــود ب علــت ســایر شــرایط ی
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ــوی،  ــای کلی ــیب ه ــه  آس ــارخون ثانوی ــت فش ــد. عل ــی گوین م
فعالیــت بیــش از حــد غــدد فــوق کلیــوی، دیابــت، فئوکروموســیتوم 
)ســرطان غــده آدرنــال(، ســندروم کوشــینگ، اختــال غــدد 
ــا،  ــواب، توموره ــه تنفســی در خ ــدی، وقف ــر تیروئی ــد و هیپ تیروئی
کوارکتاســیون آئــورت، شــرایط مربــوط بــه بــارداری، افزایــش بیــش 
از حــد الزم  یــا مصــرف غلــط دارو، مصــرف الــکل، مصــرف غذاهــای 

ناســالم و... هســتند.
ــه  ــی ک ــا زمان ــت ام ــت اس ــدون عام ــدا ب ــاال در ابت ــارخون ب فش
ــد  ــاری مانن ــن بیم ــا چندی ــی ی ــروز عوارض ــه ب ــر ب ــج منج بتدری
بیمــاری کلیــوی، بیمــاری قلبــی و...... شــود،  ایــن بیمــاری 
ــارخون  ــوارض فش ــر ع ــه تظاه ــوط ب ــه مرب ــود ک ــت دار می ش عام

ــت. ــاال اس ب
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عوارضودرمانفشارخونباال

امــروزه در اغلــب زندگــی هــای پــر مشــغله افــراد بــرای خودشــان 
وقــت نمــی گذارنــد و از اســترس و تنــش رنــج مــی برنــد کــه بعدهــا 
منجــر بــه مشــکات بیمــاری فشــارخون بــاال مــی شــود. فــردی کــه 
از بیمــاری فشــارخون بــاال رنــج مــی بــرد بــه ســامت خــود آســیب 
ــه خــود بطــور  ــر روی کارهــای روزان ــادر نیســت ب مــی رســاند و ق
صحیــح تمرکــز کنــد. افــراد در انجــام چندیــن نــوع از فعالیــت هــا 

بطــور همزمــان دچــار مشــکل مــی شــوند. 
شــیوه زندگــی غلــط ســبب فشــارخون بــاال مــی شــود. فشــارخون 
ــی منظــم  ــی، انجــام فعالیــت بدن ــم غذای ــق رژی ــد از طری مــی توان
ــل پیشــگیری، تنظیــم شــود. طبــق  ــت اســترس هــای قاب و مدیری
راهنماهــای پیشــنهاد شــده توســط پزشــکان افــرادی کــه از 
ــل 5 روز در  ــد حداق ــد بای ــی برن ــج م ــاال رن ــارخون ب ــاری فش بیم
هفتــه و حداقــل 150 دقیقــه فعالیــت بدنــی متوســط یــا 75 دقیقــه 
فعالیــت شــدید انجــام دهنــد. افــراد مثــا مــی تواننــد پیــاده روی، 
دویــدن آهســته، دوچرخــه ســواری یــا شــنا کننــد. در صــورت عــدم 
ــه اصــاح شــیوه زندگــی، دارو  کاهــش فشــارخون و عــدم پاســخ ب

ــاال کمــک مــی کنــد.  ــه کاهــش فشــارخون ب ب
همانگونــه کــه میدانیــد ایــن بیمــاری ممکــن اســت هیــچ عامتــی 
نداشــته باشــد. امــا مــی توانــد بــه دســتگاه گــردش خــون) قلــب و 
عــروق( و اعضــای داخلــی ماننــد کلیــه آســیب برســاند. هــم چنیــن 
ــرق کــردن، اضطــراب، مشــکات خــواب  ــاال ســبب ع فشــارخون ب
ــت  ــن اس ــرد ممک ــی، ف ــارخون بحران ــان فش ــود و در زم ــی ش م

ــه کنــد. ــزی از بینــی را تجرب ســردرد و خونری
گرچــه در فشــارخون بــاالی شــدید عائــم ســردرد، خــواب آلودگــی، 
طپــش قلــب، تــاری دیــد، خســتگی، ســرگیجه، گیجــی، احســاس 
ــم  ــا منظ ــب ن ــان قل ــکل، ضرب ــس مش ــوش، تنف ــگ زدن در گ زن
نشــان داده شــده اســت کــه حتــی ممکــن اســت منجــر بــه کمــاء 

شــود.
ایــن بیمــاری هــم چنیــن یــک بیمــاری ارثــی اســت کــه مــی توانــد 
از والدیــن مبتــا بــه بیمــاری فشــارخون بــاال بــه ارث برســد. ایــن 
بیمــاری در افــراد دارای ســابقه دیابــت، چاقــی، مصــرف دخانیــات، 
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کــم تحرکــی، مصــرف زیــاد الــکل، مصــرف داروهــای جلوگیــری از 
بــارداری و....بیشــتر شــایع اســت. عــوارض افزایش فشــارخون شــامل 
آترواســکلروز اســت کــه بــه معنــی باریــک شــدن شــریان هــا اســت. 
ــکلروز و  ــاد آترواس ــبب ایج ــی س ــدت طوالن ــه م ــاال ب ــارخون ب فش
تشــکیل پــاک در شــریان هــا و منجــر بــه تنگــی عــروق مــی شــود. 
ایــن وضعیــت مــی توانــد منجــر بــه نارســایی قلبــی، حملــه قلبــی، 
ــد  آنوریســم)ایجاد یــک برآمدگــی در دیــواره شــریان کــه مــی توان
ــکته  ــه، س ــایی کلی ــود(، نارس ــدید ش ــزی ش ــبب خونری ــاره و س پ

مغــزی و غیــره شــود.
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چگونهآگایهازفشارخونباالراافزایشدهمی؟

بــه دالیــل مختلــف در طــول روز میــزان  فشــار خــون ممکــن اســت 
تغییــر کنــد ایــن دالیــل عبارتنــد از:

 در طول خواب فشار خون کاهش مي یابد. 
ــا اضطــراب و فعالیــت هــای جســمی در  ــوام ب  فعالیــت فکــری ت

ــر هســتند. فشــار خــون موث
 در طــول شــب فشــار خــون در افــراد ســالخورده و بیمــاران  مبتا 

بــه دیابــت کمتر اســت. 
ــون  ــار خ ــش فش ــث افزای ــدت، باع ــیگار در دراز م ــرف س  مص

 . می شــود
 کم خوابي، فشار خون را افزایش می دهد.
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علت هاي ایجاد فشار خون باال عبارتند از:
ــار  ــه فش ــواده ب ــاي خان ــي از اعض ــاي یک ــورت ابت  ارث: در ص
ــاد اســت. ــواده زی ــای ســایر اعضــای خان ــاال، احتمــال ابت خــون ب

 ســن: بــا افزایــش ســن احتمــال بــروز فشــار خــون بــاال بیشــتر 
می شــود.

 چاقــی: افــرادی کــه وزن باالتــر از حــد طبیعــی دارنــد، شــانس 
بیشــتری بــرای ابتــا بــه فشــار خــون بــاال دارنــد.

 فعالیت بدنی کم 
 مصرف الکل

 مصرف زیاد نمک 
 قرص هــاي ضدبارداری هــای خوراکــی: بانوانــی کــه از قــرص 
ضدبــارداری خوراکــی اســتفاده می کننــد، احتمــال بیشــتری بــرای 
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ابتــا بــه فشــار خــون بــاال دارنــد مخصوصــاً اگــر همزمــان ســیگار 
بکشــند. 

ــردان  ــاال در م ــون ب ــار خ ــالگی، فش ــن 45 س ــا س ــس: ت  جن
ــر  ــس براب ــر در دو جن ــالگی خط ــا 54 س ــت. در 45 ت ــایع تر اس ش
ــاال در  ــون ب ــار خ ــه فش ــا ب ــر ابت ــالگی، خط ــد از 54 س ــت. بع اس

ــود. ــتر می ش ــان بیش زن
ــت، بیمــاري مزمــن کلیــه، تیروئیــد،  ــه بیماري هــاي دیاب  ابتــا ب
غــدد فوق کلیــه یــا چربــی خــون بــاال، احتمــال بــروز فشــار خــون 

ــد.  ــتر می کن ــاال را بیش ب

ــراه   ــر هم ــم زی ــا عالئ ــون ب ــار خ ــوارد فش ــي م در برخ
ــت: اس
 سردرد

 تاری دید
 درد قفسه سینه 

 ادرار کردن بیش از یک بار در طول شب

صــورت وجــود عالئــم زیــر در فــرد مبتــال بــه فشــار خــون 
بــاال، بایــد بالفاصلــه بــه پزشــک مراجعــه کرد:

 درد یا فشار )یا هر دو( روی قفسه سینه، 
  احساس سنکوپ و افتادن،

  تنگی نفس،
  احساس ناراحتی روی معده )زیر جناغ(

  تعریق سرد
ــا بی حســی صــورت،  ــی ی ــه ی مغــزی: ضعــف ناگهان ــم حمل  عای
بــازو یــا پــا در یــک طــرف بــدن؛ کاهــش ناگهانــی بینایــی مخصوصاً 
ــوم،  ــم نامفه ــا تکل ــردن ی ــت ک ــه ســختی صحب ــک چشــم؛ ب در ی
ــظ  ــی در حف ــر؛ ناتوان ــبکی س ــدید؛ س ــی و ش ــردردهای ناگهان س

ــی ــادن ناگهان تعــادل و افت
ــم کلیــوي ماننــد درد در پاییــن کمــر، ورم کــردن دســت و   عائ
پــا، افزایــش دفعــات ادرار، ســوزش و ناراحتــی هنــگام ادرار کــردن 

و وجــود خــون در ادرار.  
ــر از 180/110 میلــي متــر جیــوه   اگــر میــزان فشــار خــون باالت
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باشــد بایــد هــر چــه ســریعتر بــه پزشــک مراجعــه کــرد.

ــروري  ــاال ض ــون ب ــار خ ــرل فش ــرای کنت ــر ب ــات زی اقدام
اســت:

 مراجعه منظم به پزشک 
 مصرف دارو به طور منظم

 رعایــت رژیــم غذایــي مناســب )کــم نمــک و کــم چــرب و افزایش 
مصــرف حبوبــات، میوه و ســبزي(

 داشتن فعالیت بدني منظم 
 عدم مصرف سیگار و الکل

 کنترل وزن 
 مصــرف میــوه و ســبزیجات: در میوه هــا و ســبزیجات وجــود 
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ــام پتاســیم موجــب کاهــش فشــار خــون مي شــود. مــاده اي به ن

فعالیت بدنی می تواند فشارخون را کاهش دهد
ــث  ــون باع ــار خ ــش فش ــر کاه ــاوه ب ــي ع ــت بدن ــام فعالی  انج
تقویــت ماهیچــه هــا، بهبــود ســوخت و ســاز، کنتــرل وزن و کاهــش 

بیماري هــاي مزمــن مي شــود.
 اگــر قبــا« فعالیــت بدنــي نداشــته اید، یک بــاره شــروع بــه 
ــج  ــي شــروع و بتدری ــه آرام ــه ب ــد. بلک ــي نکنی ــت بدن انجــام فعالی
مــدت و شــدت آن را افزایــش دهیــد. افــراد بــاالي 40 ســال قبــل 
از شــروع فعالیــت بدنــي و ورزش بایــد بــا پزشــک مشــورت کننــد.

 بــراي کــودکان 2 تــا 18 ســال داشــتن حداقــل روزانــه 60 دقیقه، 
فعالیــت بدنــي ضروري اســت.

ــي  ــت بدن ــل فعالی ــاال، داشــتن حداق ــه ب ــراد 18ســال ب ــراي اف  ب
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بــا شــدت متوســط به مــدت 30 دقیقــه، 5 روز در هفتــه و یــا 150 
ــود. ــه مي ش ــه توصی ــک هفت ــه در ی دقیق

ــخت  ــات س ــام تمرین ــای انج ــه معن ــتن ب ــی داش ــت بدن  فعالی
ورزشــی نیســت، بلکــه فعالیت هایــي نظیــر انجــام کارهــاي منــزل، 
ــي محســوب مي شــوند  ــا نرمــش جــزء فعالیــت بدن ــاده روي و ی پی
ــا  ــی بج ــرات مطلوب ــوند اث ــام ش ــط انج ــدت متوس ــا ش ــر ب و اگ

می گذارنــد.
 بــراي بیمــاران مبتــا بــه فشــار خــون انجــام فعالیت هایــي ماننــد 
ــه  ــد توصی ــاز دارن ــد نی ــش از ح ــاش بی ــه ت ــه ب ــرداری ک ــه ب وزن

نمي شــود.
ــه فشــارخون  ــراد مبتــا ب ــرای اف ــي ب ــوع فعالیــت بدن ــن ن  بهتری
ــواری،  ــق س ــدن، قای ــاده روی، دوی ــد پی ــي مانن ــاال، فعالیت های ب
طنــاب زدن، شــنا، اســکی، دوچرخــه ســواری و اســتفاده از دوچرخه 

ثابــت اســت.
 پیــاده روی؛ ارزان تریــن، مؤثرتریــن و آســان ترین نــوع فعالیــت 

بدنــي اســت. 
 افــراد مبتــا بــه فشــارخون بــاال قبــل از شــروع پیــاده روی، بهتــر 

اســت حــرکات کششــي انجــام دهنــد.

ــكات  ــت ن ــون رعای ــار خ ــح فش ــری صحی ــرای اندازه گی  ب
زیــر ضــروري اســت:  

 نیــم ســاعت قبــل از اندازه گیــری فشــار خــون، ســیگار یــا چــای 
و یــا قهــوه اســتفاده نشــود. و فعالیــت شــدیدی انجــام نشــده باشــد.

ــت و در  ــت راس ــون از دس ــار خ ــري فش ــدازه گی ــت ان ــر اس  بهت
وضعیــت نشســته روي صندلــي و بــا تکیــه گاه مناســب انجــام شــود.

ــود،  ــري ش ــدازه گی ــارخون ان ــت فش ــرار اس ــه ق ــتي ک ــر دس  زی
ــا  ــطح ب ــم س ــي ه ــور افق ــز( و بط ــد)روی می ــه گاه باش داراي تکی

ــرد. ــرار گی ــب ق قل
 زانوهــا  در حــال آویــزان قــرار نگیرنــد و زیــر پــا تکیــه گاه داشــته 

. شد با
 یــک خطــاي مهــم در انــدازه گیــري فشــارخون اســتفاده از بازوبند 
نامتناســب اســت.باید از دســتگاه فشارســنج داراي بازوبنــد متناســب 
ــازو، اســتفاده شــود. پهنــاي بازوبند)کیســه هــوای داخــل  ــا دور ب ب
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بازوبنــد( دســتگاه فشــارخون بایــد دو ســوم طــول بــازو از سرشــانه 
ــل  ــوای داخ ــه ه ــول کیس ــازو( و ط ــول ب ــد ط ــج)80 درص ــا آرن ت
ــازو را بپوشــاند. بنابرایــن دســتگاهي کــه  بازوبنــد 40 درصــد دور ب
بــراي انــدازه گیــري فشــارخون در افــراد چــاق اســتفاده مي شــود، 
بایــد دارای بازوبنــد بــا انــدازه بزرگتــر از دســتگاه بزرگســاالن باشــد.

 برخــي افــراد در زمــان ماقــات بــا پزشــک فشــار خــون بــاال دارند 
ــري  ــن اندازه گی ــد، بنابرای ــی دارن ــزل فشــار خــون طبیع ــا در من ام

فشــارخون در منــزل مفیــد اســت.

رشایطقبلازاندازهگرییفشارخون
 نیم ساعت قبل از اندازه گیري از خوردن، آشامیدن، ورزش کردن و یا سیگار کشیدن

)چای، قهوه و ...( خودداري منائید. بر روي صندیل بنشینید. 

 ابزو را لخت کنید و هم سطح 
قلب بر روي یک تکیه گاه اب 
سطح صاف مانند میز قرار 

دهید. کف دست به مست  ابال  
و به طرف خود اتن ابشد.

 از یک ابزوبند اب اندازه مناسب 
دور ابزوي خود استفاده 

کنید)معموال ابزوبند متوسط(

 عالمت)  ( وسط کیسه 
هواي ابزوبند را بر روي وسط 
ابزو )روي رشیان ابزویی( قرار 

دهید

 قبل و در حین اندازه گیري از 
حرکت دادن دست، حرف زدن، 

تکان خوردن و یا جابجا کردن 
دستگاه خودداري منائید.
 اپها را روي هم نگذارید

 کف اپها را روي زمین مسطح یا 
یک تکیه گاه زیراپیی) قرار دهید.

 توجه کنید لبه ابزوبند 
2 ات 3 سانتیمرت 

ابالي چین آرنج ابشد. 
کاف ابید بطور کامل 
و مناسب به دور ابزو 
پیچیده شده ابشد 
بطوریکه بتوانید دو 

انگشت خود را  بین کاف 
و ابزو قرار دهید.

 به پشت صندیل تکیه دهید 
قبل از اندازه گیري در حدود 5 

دقیقه اسرتاحت منائید.
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وضعیتفشارخونباالدرکشور

 حــدود 43.89  درصــد مــرگ هــا در ســال 1395 بــه علــت 
ــرگ1395( ــیمای م ــوده است.)س ــی ب ــی عروق ــای قلب ــاری ه بیم

 حــدود41.2  درصــد بیمــاران مبتــا بــه فشــارخون بــاالی 18 تــا 
65 ســال  )50.6  درصــد مــردان و 33.7  درصــد زنــان(از ابتــاء بــه 

)STEPs 1395(.بیمــاری فشــارخون خــود آگاهــی ندارنــد
ــاال  ــارخون ب ــاری فش ــه بیم ــا ب ــراد مبت ــد اف ــط 29.8 درص  فق
درمــان دریافــت مــی کننــد)30.7  درصــد در شــهر و 27.5  درصــد 

)STEPs 1395(.)در روســتا
ــاال  ــارخون ب ــاری فش ــه بیم ــا ب ــراد مبت ــد اف ــط 29.8 درص  فق
ــردان و 35.5  درصــد  ــد)23.5  درصــد م ــی کنن ــت م ــان دریاف درم

)STEPs 1395(.)زنــان
ــه  ــا ب ــی و ابت ــد ناآگاه ــی 95 رون ــای 1385 ال ــال ه ــی س  ط
ــد  ــاالی 40  درص ــان ب ــا همچن ــت ام ــه اس ــش یافت ــاری کاه بیم

)STEPs 1395(..مبتایــان از ابتــا خــود آگاهــی ندارنــد
 در ایــران، تقریبــا« یــک نفــر از هــر پنــج نفــر افــراد 18 ســال و 

باالتــر بــه فشــار خــون بــاال مبتــا هســتند.

حقایقیدرخصوصفشارخونباال
 فشــارخون طبیعــی کمتــر از 120/80 میلــی متــر جیــوه و 
فشــارخون بــاال 140/90 میلــی متــر جیوه و باالتر اســت. فشــارخون 
مابیــن ایــن دو پیــش فشــارخون بــاال)120/80 تــا 139/898میلــی 
ــه ایــن بیمــاری در آِینــده  ــرای ابتــا ب متــر جیــوه ( و هشــداری ب

اســت.
 فشــارخون بــاال شــرایطی اســت کــه بطــور دائمــی فشــارخون در 

شــریان بــاال اســت. 
 فشارخون باال معموال« هیچ عامتی ندارد.

ــراد را در  ــی، اف ــیوه زندگ ــا ش ــط ب ــط مرتب ــاری غل ــل رفت  عوام
ــرار  ــاال ق ــارخون ب ــه فش ــا ب ــرای ابت ــری ب ــر باالت ــرض خط مع
می دهنــد. ایــن عوامــل شــامل مصــرف زیــاد نمک)ســدیم(، اضافــه 

ــت. ــات اس ــرف دخانی ــز مص ــی و نی ــرک کاف ــدم تح وزن، ع
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ــرد  ــش عملک ــبب دمانس)کاه ــت س ــن اس ــاال ممک ــارخون ب  فش
ــود. ــناختی( ش ش

ــوش،  ــل خام ــک قات ــوان ی ــه عن ــن ب ــاال همچنی ــارخون ب  فش
همه گیــری مــدرن نامیــده مــی شــود.

ــز  ــدید و نی ــوارض ش ــروز ع ــبب ب ــاال س ــارخون ب ــاری فش  بیم
افزایــش خطــر بیمــاری قلبــی، ســکته مغــزی و مــرگ مــی شــود.

 اگــر فشــارخون بــاال بــدون درمــان باقــی بمانــد یــا کنتــرل نشــود، 
حملــه قلبــی، ســکته مغــزی و ســایر مشــکات بوجــود مــی آیـِـد. 

ــت،  ــي بهداش ــازمان جهان ــاي س ــاري ه ــار بیم ــه ب ــق مطالع  طب
ــطح  ــي در س ــرگ و ناتوان ــده م ــر عم ــل خط ــاال عام ــارخون ب فش

ــت. ــان اس جه
ــون  ــرگ و 162 میلی ــون م ــت 9/4 میلی ــارخون عل ــش فش  افزای

ــت.  ــال 2020 اس ــه در س ــت رفت ــاي از دس ــال ه س
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ــال  ــاالي 25 س ــال ب ــرد بزرگس ــر ف ــر 10 نف ــر از ه ــا 4 نف  تقریب
مبتــا بــه فشــارخون بــاال هســتند و در بســیاري از کشــورها یــک 

ــد. ــاال دارن نفــر از هــر 5 نفــر پیــش فشــارخون ب
 تخمیــن زده مــي شــود در افــرادي کــه تــا ســن 80 ســال زندگــي 
مــي کننــد، از هــر 10 نفــر 9 نفــر مبتــا بــه فشــارخون بــاال مــي 

شــوند.
 دو نفــر از هــر 5 نفــر در منطقــه مدیترانــه شــرقی ســازمان جهانی 

بهداشــت، مبتــا بــه فشــارخون باال هســتند.
 از هــر 8 مــرگ در دنیــا یــک مــرگ مربــوط بــه فشــارخون بــاال 

اســت.
 فشارخون باال سومین عامل کشنده در دنیا است.

ــازي  ــارخون ب ــش فش ــي در افزای ــش مهم ــاري نق ــل رفت  عوام
: مي کننــد

ــي از  ــه نیم ــالم ب ــي ناس ــم غذای ــود رژی ــي ش ــن زده م  تخمی
ــت: ــط اس ــاال مرتب ــارخون ب فش

 حــدود 30  درصــد فشــارخون بــاال بــه افزایــش مصــرف نمــک و 
حــدود 20  درصــد بــه رژیــم غذایــي بــا پتاســیم کم)میــوه و ســبزي 

کم(مرتبــط اســت.
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 فعالیت بدني به 20  درصد از فشارخون باال مرتبط است.
 چاقي به 30  درصد از فشارخون باال مرتبط است.
 مصرف زیاد الکل نیز سبب فشارخون باال مي شود.

 عــدم مصــرف دخانیــات خصوصــا« بــراي افــراد داراي فشــارخون 
بــاال مهــم اســت.

 اغلــب افــراد از ایــن کــه فشــارخون آن هــا بــاال ســت،از بیمــاري 
خــود مطلــع نیســتند. 

 نســبت مهمــي از افــرادي کــه از بیمــاري فشــارخون خــود مطلــع 
هســتند، بــدون درمــان باقــي مــي ماننــد و حتــي اگــر تحــت درمان 

باشند،نســبت زیــادي  تحــت کنتــرل نیســتند.
ــط حــدود 50  ــا فق ــاال راحــت اســت، ام  غربالگــري فشــارخون ب
ــود  ــرایط خ ــاال از ش ــارخون ب ــه فش ــا ب ــاالن مبت ــد بزرگس  درص
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ــتند. ــع هس مطل
ــرل  ــالم در کنت ــي س ــیوه زندگ ــراه ش ــه هم ــي ب ــان داروی  درم

ــت. ــر اس ــاال موث ــارخون ب فش
ــتول  ــارخون دیاس ــر از 120 و فش ــتول کمت ــون سیس ــار خ  فش
ــوب  ــي محس ــون طبیع ــار خ ــوه، فش ــر جی ــي مت ــر از 80 میل کمت

مي شــود.
ــروز بیمــاری  قلبــی- ــی ب ــل اصل ــاال یکــي از دالی  فشــار خــون ب

ــت.  عروقی اس
 بیــش از نیمــي از ســکته ها و نیمــی از بیماری هــای قلبــی-

ــاال اســت. عروقــی بدلیــل فشــارخون ب
ــی،  ــات قلب ــکته ها و حم ــاد س ــت ایج ــاال به عل ــون ب ــار خ  فش

ــت. ــرگ در دنیاس ــت م ــن عل بزرگ تری
ــای  ــه رگ ه ــود، ب ــرل نش ــه کنت ــاال در صورتی ک ــون ب ــار خ  فش
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ــاال، فعالیــت بدنــی ناکافــی،   چاقــی و اضافــه وزن، فشــار خــون ب
ــن  ــه باالتری ــتند ک ــری هس ــل خط ــار عام ــاال، چه ــون ب ــی خ چرب
نســبت بــار بیماری هــا )ســال های از دســت رفتــه بــه علــت مــرگ 

ــد. ــکیل می دهن ــی( را تش و ناتوان
ــه دلیــل کاهــش عملکــرد کلیه هــا،  ــراد ب ــاال رفتــن ســن اف ــا ب  ب
ــا و  ــواره رگ ه ــدگي دی ــفت ش ــدن، س ــک ب ــع نم ــي در دف ناتوان

ــد.  ــش مي یاب ــون افزای ــار خ ــدن، فش ــش وزن ب افزای
 در افــراد 18 ســال  و باالتــر، اگــر فشــار خــون سیســتول)حداکثر( 
ــي  ــتول 90 میل ــارخون دیاس ــر و فش ــوه و باالت ــي مترجی 140 میل

ــاال محســوب مي شــود. متــر جیــوه و باالتــر باشــد، فشــار خــون ب
ــه،  ــن کلی ــاری مزم ــا بیم ــد ی ــاري قن ــه بیم ــا ب ــراد مبت  در اف
ــوه و بیشــتر و  ــي مترجی فشــار خــون سیســتول)حداکثر( 140 میل
فشــارخون دیاســتول 90 میلــي متــر جیــوه و بیشــتر، فشــار خــون 

ــود. ــوب می ش ــاال محس ب
 در ســنین بیــن 40 تــا 70 ســال، بــاال رفتــن فشــار خــون 
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سیســتول )حداکثــر( بــه انــدازه 20 میلــی متــر جیــوه یــا افزایــش 
فشــارخون دیاســتول)حداقل( بــه انــدازه 10 میلــی مترجیــوه، فــرد 
ــاال  ــوارض ناشــي از فشــار خــون ب ــرض خطــر ع ــر در مع را دو براب

ــرار مــی دهــد. ق
 فشــار خــون دیاســتول)حداقل( مســاوی یــا باالتــر از 90  میلــي 
متــر جیــوه علي رغــم داشــتن فشــارخون سیســتول)حداکثر(طبیعي 
مثــا 120 میلــي متــر جیــوه، فشــارخون بــاال محســوب مي شــود.

ــون  ــار خ ــاي فش ــزان ه ــک از می ــي هری ــه تنهای ــودن ب ــاال ب  ب
سیســتول)140 میلــی متــر جیــوه و باالتــر(و دیاســتول)90 میلــی 

ــود. ــوب مي ش ــاال محس ــارخون ب ــر(، فش ــوه و باالت ــر جی مت
 احتمــال ابتــا  بــه بیمــاري فشــار خــون بعــد از 55 ســالگی حتــي 
ــاال نداشــته اند،  ــل آن ســن، فشــار خــون ب ــا  قب ــه ت ــرادي ک در اف
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خیلــي زیــاد اســت.
 افــرادي کــه فشــار خــون سیســتول)حداکثر( آن هــا بیــن 120 تــا 
ــا فشــار خــون دیاســتول)حداقل(  ــوه اســت ی ــي متــر جی 139 میل
آن هــا بیــن 80 تــا 89 میلــي متــر جیــوه اســت، در معــرض خطــر 

ابتــا بــه فشــار خــون بــاال هســتند.
 تنهــا راه تشــخیص فشــار خــون بــاال، انــدازه گیــري فشــار خــون 

اســت.
ــوان فشــار خــون  ــري فشــار خــون، نمي ت ــدازه گی ــار ان ــا یک ب  ب

ــاال را تشــخیص داد.  ب
 در افرادي کــه فشــارخون طبیعــي دارنــد حداقــل هرســال یکبــار 

بایــد فشــارخون خــود را کنتــرل کننــد.
 افــرادي کــه در خانــواده آنــان یکــي از اعضــا مبتــا بــه فشــارخون 
ــا  ــون آن ه ــار خ ــار فش ــالی یکب ــر س ــد حداکث ــتند، بای ــاال هس ب

اندازه گیــري شــود. 
 استرس و فشار عصبی بر باال رفتن فشار خون موثر است.

  فشــار عصبــی باعــث تنــگ شــدن عــروق می شــود و در نتیجــه 
موجــب بــاال رفتــن موقتــي فشــار خــون می شــود. 

 شــیوع فشــار خــون بــاال در کــودکان کمتــر اســت، امــا احتمــال 
ابتــای کــودکان نیــز بــه فشــارخون بــاال وجــود دارد.
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ــاال معمــوالً عامتــی ایجــاد نمی کنــد؛ حتــی اگــر   فشــار خــون ب
شــدید باشــد. به همیــن دلیــل بــه فشــار خــون بــاال، قاتــل خامــوش 

ــد. ــم می گوین ه
 بــا کنتــرل فشــار خــون مي تــوان از بــروز عــوارض آن پیشــگیري 

. د کر
ــاد  ــي ایج ــاري خاص ــر بیم ــون در اث ــار خ ــه فش ــي ک  در صورت
شــود، اغلــب  بعــد از درمــان بیمــاری، فشــار خــون بــاال نیــز کاهــش 
می یابــد و نیــازی بــه درمــان مــادام العمــر فشــارخون نخواهــد بــود. 
 » بــا تشــخیص بموقــع بیمــاري فشــارخون بــاال، از بــروز عــوارض 
ــگیري  ــزي پیش ــي و مغ ــاي قلب ــکته ه ــه س ــاک آن از جمل خطرن

کنیــم. «
ــدم وجــود  ــا  ع ــاال ی ــی ب  در صــورت نداشــتن فشــار خــون خیل
عــوارض ناشــي از فشــار خــون بــاال ماننــد آســیب بینایــي، کلیــوي 
ــواع فعالیت هــاي  و قلبــي، افــراد مبتــا بــه فشــارخون مي تواننــد ان

بدنــي را  انجــام دهنــد.
 مصــرف دارو بــراي کنتــرل فشــارخون بــاال بــه معنــای مجــوزی 

بــرای خــوردن مــواد غذایــی پرنمــک و پرچــرب نیســت.
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ــرل  ــراي کنت ــب، ب ــي مناس ــم  غذای ــار رژی ــرف دارو در کن  مص
ــت.  ــروري اس ــارخون ض فش

 بــا تغییــرات ســاده در روش زندگــی خــود ماننــد داشــتن رژیــم 
غذایــی مناســب و فعالیــت بدنــي منظــم می تــوان از افزایــش فشــار 

خــون پیشــگیري کــرد.
 در صورتــی کــه علیرغــم رعایــت رژیــم غذایــي ســالم و فعالیــت 
ــز  ــق تجوی ــد، طب ــاال بمان ــود ب ــرل نش ــاال کنت ــارخون ب ــي فش بدن

ــت. ــروري اس ــرف دارو ض ــک مص پزش
 کاهــش چربــی و نمــک رژیــم غذایــی، نــه تنهــا بــه کاهــش فشــار 
خــون کمــک می کنــد، بلکــه باعــث کاهــش احتمــال بــروز بســیاری 
ــه بیمــاري قلبــي عروقــي و دیابــت می شــود. از بیماری هــا از جمل

 نمک از عوامل اصلي افزایش فشار خون است.
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 حــذف نمــک از رژیــم غذایــي از افزایــش فشــار خــون و ســکته 
ــد. ــگیري مي کن ــی پیش ــل توجه ــور قاب ــزی به ط مغ

ــد، اســم علمــی  ــی توجــه کنی ــای غذای ــدن برچســب ه  در خوان
نمــک، کلریــد ســدیم اســت و بــر روي برچســب هاي مــواد غذایــي 

بــه جــاي نمــک، ســدیم درج شــده اســت.
 بــراي پیشــگیري از فشــار خــون بــاال بــه میــزان ســدیم درج شــده 

بــر روي برچســب هاي بســته هاي مــواد غذایــي دقــت کنیــم.
ــق  ــک قاش ــش از ی ــد بی ــه نبای ــي روزان ــک مصرف ــر نم  حداکث

چایخــوری )2300 میلــي گــرم( باشــد.
ــا  ــاده و ی ــاي آم ــق غذاه ــاز از طری ــک مج ــف نم ــوال« نص  معم

ــود. ــن مي ش ــدي تامی ــته بن بس
 مــواد غذایــی تهیــه کنیــد کــه ســدیم موجــود در آن هــا کمتــر از 

ــرم باشــد. 150 میلی گــرم در 100 گ

ــالوه  ــود )ع ــی خ ــم غذای ــوان در رژی ــه می ت ــی ک تغییرات
ــر کاهــش چربــی و نمــک رژیــم غذایــی( ایجــاد کــرد: ب

 خوردن غذاهای حاوی کلسیم باال مثل لبنیات کم چرب 
ــال،  ــوز، پرتق ــل م ــاال مث  مصــرف غذاهــای حــاوی پتاســیم ب

ــوی  ــی و کی گوجــه فرنگــی، ســیب زمین
 مصرف روزانه پنج نوبت میوه و سبزی 

 مصرف حداقل دوبار در هفته ماهی و غذاهای دریایی
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 مصرف گوشت بدون چربی 
 کاهش مصرف قهوه، چاي، نسکافه  

ــی  ــواد غذای ــرف م ــردن مص ــدود ک ــا مح ــرف و ی ــدم مص  ع
ــاس  ــیس، کالب ــا، سوس ــت فوده ــد فس ــک مانن ــاده ی پرنم آم

ــس  ــیجات، چیپ ترش
 زمانی کــه بیــرون از منــزل غــذا می خوریــد حتمــا درخواســت 
کنیــد کــه نمــک کمتــری در غذایتــان بریزنــد و بخواهیــد کــه 
ریختــن نمــک غــذا بــه عهــده خودتــان باشــد؛ در ایــن صــورت 

می توانیــد نمــک غذایتــان را کنتــرل کنیــد.
 برداشتن نمکدان از سر سفره

ــرکه  ــر و س ــبزیجات معط ــات و س ــک از ادویه ج ــاي نم  به ج
بــرای طعــم دار کــردن غــذا اســتفاده کنیــد.

ــرای همــه ی اعضــای  ــی ســالم ب ــم غذای ــک رژی ــروی از ی  پی
ــرد  ــرای ف ــت ب ــاز نیس ــن نی ــت؛ بنابرای ــروری اس ــواده ض خان

ــود. ــخ ش ــه طب ــذای جداگان ــاال غ ــون ب ــار خ ــه فش ــا ب مبت
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پیامهایروزجهاینفشارخون

تری  طوالنی  عمر  آن،  کنترل  و  فشارخون  دقیق  اندازه گیری  »با   
داشته باشید«

تر  را کنترل کن و طوالنی  بگیر، آن  اندازه  را دقیق   »فشارخونت 
زندگی کن«

شوید:  آگاه  فشارخونتان  میزان  از  مهمه  برایتان  سامتی  »اگر   
فشارخون باال براحتی با یک اندازه گیری ساده فشارخون در خانه یا 
مراکز بهداشتی درمانی با استفاده از دستگاه فشارخون، قابل تشخیص 

و بدنبال آن قابل درمان و کنترل است.«
 »فشارخونتان را دقیق اندازه گیری کنید:اگر بیماری فشارخون باال 

دارید از کنترل فشار خون خود درحد طبیعی، مطمئن شوید.«
حین  در  و  قبل  الزم  نکات  فشارخون،  صحیح  اندازه گیری  برای   

اندازه گیری را رعایت کنید.
 نیم ساعت قبل از اندازه گیری فشار خون، سیگار، چای و یا قهوه 

استفاده نکنید و فعالیت شدیدی انجام ندهید.
 قبل از اندازه گیری فشار خون، 5 دقیقه استراحت کنید.

و در وضعیت  از دست راست  اندازه گیري فشار خون  بهتر است   
نشسته روي صندلي و با تکیه گاه مناسب انجام شود.

 قبل از اندازه گیری فشار خون، دستي که قرار است فشارخون اندازه 
هم  افقي  بطور  تا  میز(  دهید)روی  قرار  گاه  تکیه  روی  شود،  گیري 

سطح با قلب قرار گیرد.
 در حین اندازه گیری فشار خون، زانوها در حال آویزان قرار نگیرند 

و زیر پا تکیه گاه داشته باشد.
بازوبند  از  استفاده  فشارخون  گیري  اندازه  در  مهم  خطاي  یک   
با  متناسب  بازوبند  داراي  فشارسنج  دستگاه  از  است.باید  نامتناسب 

دور بازو، استفاده شود. 
 پهناي بازوبند)کیسه هوای داخل بازوبند( دستگاه فشارخون باید 
دو سوم قد بازو از سرشانه تا آرنج)80 درصد طول بازو( و طول کیسه 

هوای داخل بازوبند 40 درصد دور بازو را بپوشاند. 
افراد چاق استفاده  اندازه گیري فشارخون در   دستگاهي که براي 
مي شود، باید دارای بازوبند با اندازه بزرگتر از دستگاه بزرگساالن باشد.
 »اگر بیماری فشارخون باال دارید، با مراجعه منظم به مراکز بهداشتی 
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درمانی از کنترل فشارخون خود )اگر کمتر از 60 سال هستید کمتر از 
140/90 میلی متر جیوه باشد و اگر 60 سال و بیشتر هستید کمتر 

از 150/90 میلی متر جیوه باشد(، مطمئن شوید.«
 »از میزان فشارخون خود مطلع شوید: اگر بیماری فشارخون باال 
دارید، با مصرف بموقع و منظم داروی خود به کنترل فشار خون خود 

در حد طبیعی، کمک کنید.«
باال  فشارخون  بیماری  اگر  چقدره؟  فشارخونت  میزان  »میدانی   
ندارید، برای تشخیص بموقع حداقل سالی یک بار فشارخون خودتان 

را اندازه گیری کنید.«
 »اگر هم اکنون فشارخون شما طبیعی)کمتر از 120/80 میلی متر 
جیوه( است ، برای تشخیص بموقع بیماری فشارخون باال در آینده، 

حداکثر  هر سال یک بار فشارخون خودتان را اندازه گیری کنید.«
برای  اید،  نشده  مبتا  باال  فشارخون  بیماری  به  کنون  تا  »اگر   
را  خودتان  فشارخون  بار  یک  هرسال  حداکثر  بموقع،  تشخیص 

اندازه گیری کنید.«
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 »فشارخون خون خود را بطور منظم اندازه گیري کنید. در صورتي  فشار خون و کنرتل آن
که مقدار آن از حد طبیعي)140/90 میلي متر جیوه( باالتر است به 

پزشک مراجعه کنید.«
 »در هر ماقات با کارکنان بهداشتي و یا پزشک، از آن ها درخواست 

کنید فشارخون شما را اندازه گیري کنند.«
 »از مقدار فشارخون خود مطلع شوید.«

 »اگر بیماری فشارخون باال دارید، با رعایت رژیم غذایی کم نمک 
و کم چربی و مصرف بیشتر سبزی و میوه و انجام فعالیت بدنی، به 

کنترل فشارخون خود در حد طبیعی، کمک کنید.«
 »اگر بیماری فشارخون باال دارید، با انجام فعالیت بدنی به کاهش 

مصرف داروی خود کمک کنید.«
 »اگر بیماری فشارخون باال دارید، با انجام فعالیت بدنی و کاهش 

وزن، به کاهش فشارخون خود کمک کنید.«
 »اگر بیماری فشارخون باال دارید، با انجام فعالیت بدنی و کاهش 

وزن، به کاهش مصرف داروی خود کمک کنید.«
 »اگر بیماری فشارخون باال دارید، با انجام فعالیت بدنی و کاهش 
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وزن، نیاز به مقدار کمتری دارو دارید.«
 »اگر بیماری فشارخون باال دارید، با رعایت رژیم غذایی کم نمک 
و کم چربی و حاوی فیبرهای غذایی به کاهش مصرف داروی خود 

کمک کنید.«
 »اگر بیماری فشارخون باال دارید، با رعایت رژیم غذایی کم نمک و 
کم چربی و مصرف بیشتر سبزی، میوه و حبوبات به کاهش فشارخون 

خود کمک کنید.«
و  مغزی  و  قلبی  های  سکته  بروز  از  باال  خون  فشار  کنترل  »با   

نارسایی کلیوی جلوگیری کنیم.«
 »اگر فشارخون باال دارید:»در صورتي که شیوه زندگي نا مناسب 
دارید، با کاهش مصرف سدیم یا نمک در رژیم غذایي، ترک مصرف 
دخانیات، کاهش چاقي بخصوص چاقي شکمي، حفظ وزن مطلوب، 



42

رازعمریطوالینتر:
اندازه گیری دقیق

افزایش فعالیت بدني ،کنترل قند خون و کنترل اختاالت چربي خون  فشار خون و کنرتل آن
آن را اصاح کنید.«

از  کمتر  را  خود  فشارخون  نامناسب،  زندگي  شیوه  اصاح  »با   
140/90 میلي متر جیوه و در حد طبیعي حفظ کنید.«

باال  فشارخون  تشخیص  شوید:  مطلع  خود  فشارخون  میزان  »از   
آسان است.«

تشخیص  قابل  ساده،  اندازه گیری  یک  با  براحتی  باال  »فشارخون   
است.«

 »حداقل سالی یک بار فشار خون خود را اندازه گیری کنید.«
 »میزان فشارخون شما چقدره؟: اگر بیماری فشارخون باال دارید، 
در حد  فشارخون خود  کنترل  از  درمانی  مراکز  به  منظم  مراجعه  با 

طبیعی، مطمئن شوید.«
یک  با  براحتی  باال  فشارخون  چقدراست؟:  فشارخونت  »میزان   
با  درمانی  بهداشتی  مراکز  یا  خانه  در  فشارخون  ساده  اندازه گیری 

استفاده از دستگاه فشارخون، قابل تشخیص است.«
 »از میزان فشارخون خود آگاه باشید: با کنترل فشارخون باال از بروز 
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70 درصد از سکته های مغزی جلوگیری کنید .«
 »میزان فشارخونتان را بدانید:اگر بیماری فشارخون باال ندارید، با 
رعایت رژیم غذایی و فعالیت بدنی به حفظ فشارخون خود در حد 

طبیعی کمک کنید.«
 »میزان فشارخونت را بدان: فشار خون باال سبب بروز خطرات مهمی 
مانند سکته های قلبی و مغزی، نارسایی کلیه، اختاالت بینایی، کما 

یا حتی مرگ می شود.«
 »میزان فشارخون شما چقدر است؟ فشارخون باال براحتی با یک 
از  استفاده  با  درمانی  مراکز  یا  خانه  در  فشارخون  ساده  اندازه گیری 

دستگاه فشارخون، قابل تشخیص است.«
 »میزان فشارخونت چنده؟: فشار خون باال سبب بروز خطرات مهمی 
مانند سکته های قلبی و مغزی، نارسایی کلیه، اختاالت بینایی، کما 

یا حتی مرگ می شود.«
-»فشارخون باال عامل خطر اول بیماري هاي قلبي عروقي است.«

 »فشارخون باال »قاتل خاموش« است، چون معموال عائم و نشانه 
هاي هشدار دهنده ندارد و بسیاري از افراد نیز از ابتا به آن بی اطاع 

هستند.« 
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 »در اولین فرصت، فشارخون خود را اندازه گیري کنید و از میزان  فشار خون و کنرتل آن
آن مطلع شوید.«

سال  هر  است،  طبیعي  شما  فشارخون  میزان  که  صورتي  »در   
فشارخون خود را اندازه گیری کنید.«

 »فشارخون باال بدون عامت است و حتما باید با فواصل مناسب بر 
حسب شرایط جسمی اندازه گیری شود.«

 »با تشخیص بموقع بیماري فشارخون باال ، از بروز عوارض خطرناک 
آن از جمله سکته هاي قلبي و مغزي پیشگیري کنیم.«

 »فشارخون خود را بطور منظم اندازه گیري کنید. در صورتي که 
به  است  باالتر  متر جیوه(  میلي   140/90( از حد طبیعي  آن  مقدار 

پزشک مراجعه کنید.«
 »در هر ماقات با کارکنان بهداشتي و یا پزشک از آن ها درخواست 

کنید فشارخون شما را اندازه گیري کنند.«
 »فشارخون باال  اولین عامل خطر در بروز بیماري هاي قلبي عروقي 

است.«
 »فشارخون باال »قاتل خاموش« است، چون معموال عائم و نشانه 
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هاي هشدار دهنده ندارد و بسیاري از افراد نیز از ابتا به آن بی اطاع 
هستند.« 

 »در اولین فرصت فشارخون خود را اندازه گیري کنید و از میزان 
آن مطلع شوید.«

 »فشارخون باال بدون عامت است و حتما باید با فواصل مناسب بر 
حسب شرایط جسمی اندازه گیری شود.«

 »از میزان فشارخون خود مطلع شوید:  حدود 50 درصد از بیماران 
مبتا به فشار خون باال کاما از بیماری خود بی اطاع هستند و از 
آنهایی هم که مطلع هستند موارد زیادی تحت هیچ درمانی نیستند« 

 اندازه فشارخون خود را بدانید و به خاطر بسپارید!
 برای آگاهی از فشار خون خود، هر چه زودتر اقدام کنید.

 قاتل خاموش را شناسایی کنید!
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