
روز جهاین 

فشار خون

 تشــویق و ترغیــب عمــوم افــراد خصوصــاً جوانــان برای 
ــی،  ــون طبیع ــترول خ ــطح کلس ــی، س ــظ وزن طبیع حف
فشــارخون طبیعــی، شــیوه زندگــی ســالم، مصــرف غــذای 

ســالم، فعالیــت بدنــی منظــم و غیــره.
ــد  ــد مانن ــای ب ــادات و رفتاره ــرک ع ــه ت ــراد ب  تشــویق اف
ــی چــرب،  ــم غذای ــی، رژی ــی تحرکــی و تنبل ــکل، ب نوشــیدن ال
رژیــم غذایــی تنــد و غذاهــای ســرخ کــرده، مصــرف دخانیــات، 

ــره. ــه وزن و غی ــی، اضاف چاق
 تشــویق افــراد بــرای معاینــه منظــم ســامتی و فشــارخون 
ــای  ــط ه ــات و محی ــرایط، امکان ــردن ش ــم ک ــا فراه ــود ب خ
اندازه گیــری  بســیج های  طریــق  از  آنهــا  بــرای  مناســب 

ــگان. ــارخون رای فش
فشــارخون،  خصــوص  در  افــراد  عمــوم  کــردن  آگاه   
ــارخون و وزن  ــظ فش ــوه حف ــوارض آن، نح ــاال، ع ــارخون ب فش

طبیعــی و شــیوه زندگــی ســالم.
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اندازه گیــری  بــه  پزشــکان  تمــام  تشــویق   
فشــارخون در هــر مراجعــه بیمــاران بــا رعایــت کلیــه 
ــح  ــق و صحی ــری دقی ــه اندازه گی ــوط ب ــکات مرب ن
ارائــه خدمــات درمانــی مناســب و  فشــارخون و 

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

ســالم برای تمــام دوران زندگــی دارد.
 ترویــج و ترغیــب بــرای شناســایی بموقــع، 
ــریانی در  ــاالی ش ــارخون ب ــرل فش ــگیری و کنت پیش

پذیــر. آســیب  جمعیت هــای 



بعیض از اهداف برگزاری 
بسیج ساالنه این روز:

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

 تشــویق افــراد دارای فشــارخون بــاال در ســطح جامعــه 
بــرای مراجعــه بــه پزشــک خــود بــرای اندازه گیــری 

ــح آن ــان صحی ــارخون و درم ــم فش منظ
ــری  ــرای اندازه گی ــرایط الزم ب ــت ش ــر رعای ــد ب  تاکی
دقیــق فشــارخون)رعایت شــرایط اندازه گیــری توســط 
گیرنــده فشــارخون، رعایــت شــرایط دســتگاه فشــار ســنج 
و رعایــت شــرایط توســط فــردی کــه فشــارخون وی 

می شــود(    اندازه گیــری 

روز جهاین فشارخون

از سال 2014 تا 2018 میالدی ساالنه به مدت 5 سال این 
پویش با موضوع یکسان »از مقدار فشارخون خود مطلع 
شوید«، برای توسعه برنامه هایي براي غربالگري فشارخون 

و شناسایي بیماران مبتال به فشارخون باال، تکرار شد.
امســال برای روز جهانی فشارخون که مصادف با 27 
اردیبهشت 1400 است، این موضوع شامل » با اندازه گیری 
دقیق فشــارخون و کنترل آن، عمر طوالنی تری داشته 
باشید« تعیین شده است. لذا در این روز توصیه می شود، 
همه فشارخون خود را اندازه گیری کنند و اطالعات خود 
را در باره فشارخون باال افزایش دهند و اقدامات الزم برای 
درمان و کنترل فشارخون انجام دهند، تا سالمت بمانند و 

عمر طوالنی تری داشته باشند.
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فشارخون طبیعی چیست؟

برای این که خون در سرخرگ ها جریان پیدا کند و موادغذایی 
را به اعضای مختلف بدن برســاند، نیاز به نیرویی دارد که خون را 
به گردش درآورد. این نیرو، فشــار خون نامیده می شود. انقباض 
و انبساط عضات قلب و ســرخرگ ها این نیرو را ایجاد می کند. 
فشــارخون یعنی فشــاری کــه از طرف خون به دیــواره داخلی 
رگ های بدن وارد می شــود. اگر دیواره ســرخرگ هــا به دلیل 
رســوب چربی توانایی انقباض و انبساط خود را از دست بدهند، 
فشــارخون افزایش می یابد. وقتی می گوییم کسی فشارخون باال 
دارد یا به بیماری فشــارخون باال مبتاست، منظور این است که 
شــخص مزبور دچار افزایش فشــارخون سرخرگی شده است. در 
این وضعیت، قلب نیز باید با شدت و قدرت بیشتری فعالیت کند.

از نظر علمی عبارت »پرفشــاری خون« یا »فشــار خون باال« 
مناسب تر از »فشار خون« است. به دلیل اینکه همه انسان ها باید 
فشارخون عادی را داشته باشند تا خون بتواند در رگ ها گردش 

عادی خود را انجام دهد.

پرفشاری خون

بیماری فشــارخون باال بی ســروصدا پیشــرفت می کند و 
عــوارض خود را ایجاد می کند. مشــکاتی که به دنبال این 
بیماری بوجود می آید، متنوع است و مهم ترین آن ها عبارتند 
از ســکته قلبی، سکته مغزی، نارسایی قلبی، نارسایی کلیوی، 

آنوریسم )اتساع عروقی( و تخریب شبکیه چشم. 


