
 

 

 97ماه  اردیبهشت 27 فشارخون باال-جهانی روز

 

 

 

 
 

۱ 
 



 

 باال فشارخون

 5/17سبب مرگ  شده و ساالنهمحسوب قلبی عروقی و سکته مغزي اولین عامل کشنده در سراسر جهان  هاي بیماري
این بیماري ها به مقدار  ،حال در صورت کاهش عوامل خطر با این .ندشوثانیه یک مرگ می  2میلیون نفر یعنی در هر 

 .زیادي قابل پیشگیري هستند

استعمال  قند خون باال،کلسترول خون باال،  ،فشارخون باال عوامل خطر بیماري قلبی عروقی و سکته مغزي شامل
در مجموع  .چاقی و کم تحرکی هستند اضافه وزن، ،)واحد در روز 5کمتر از (  کافی میوه و سبزي عدم مصرف دخانیات،

 بعضی از این عوامل مانند فشارخون باال،. مرگ هاي ناشی از بیماري قلبی و سکته مغزي هستند % 80این عوامل مسئول
دخانیات قابل تغییر و کنترل و بعضی مانند جنس و سابقه خانوادگی غیر قابل تغییر  استعمالو  کلسترول خون باال

 . هستند

افراد مبتال . و سکته مغزي استعروقی نیمی از بیماري قلبی  تقریباً مسببخطر سکته مغزي و فشارخون باال اولین عامل 
یکی از راه هاي مهم مبارزه با این . برابر بیشتر از افراد داراي فشارخون طبیعی در معرض خطر هستند 3به فشارخون باال 

اي ملی و جهانی می توان تا حدودي به این هدف اطالع رسانی همگانی است که با برگزاري روزها و مناسبت ه ،بیماري
 . دست یافت

شناخته  اال عالئم آشکاري ندارد و معموالًفشارخون ب. میلیارد نفر در سراسر دنیا را گرفتار کرده است8/1 فشارخون باال
. دازه گیري شودیک کارمند بهداشتی انخود فرد یا مگر این که توسط  ،نمی شود و راهی براي اطالع از آن وجود ندارد

یید أبه توجود بیماري چون فشارخون روز به روز تغییر می کند، اندازه گیري باید در چند نوبت و موقعیت انجام شود تا 
سایی شنا .رغم این که فشارخون باال عالئمی ندارد، اما می تواند آسیب مهمی به قلب و شریان ها بزند علی. برسد

کنترل این بیماري از طریق تغییر در شیوه زندگی مانند کاهش مصرف نمک و افزایش  فشارخون باال آسان و معموالً
 .امکان پذیر می باشدنیز دارو درمانی  ،فعالیت بدنی و یا در صورت لزوم

بیماري فشارخون باال به علت بی عالمت  .)1395( است% 27به باال حدود سال  18ان شیوع فشارخون باال در افراد میز
 مردمو .  کند می ایجاد بالینی عالئم یا نشانه خود قربانیان در تندر به هك محسوب می شود،اتل خاموش بودن یک ق

 افزایش که اننددب و یابند آگاهی نآ خودکنترلی چگونگی نیز و در خود خون افزایش بودن خطرناك چرایی از باید هم
پرفشاري  یافشارخون باال . دهند همزمان روي به طور است ممکن دیابت مانند خطرسازي عوامل دیگر و خون فشار

ري کلیوي، خون سبب عوارض مختلفی در بدن می شود و ممکن است به خطر بزرگتري مانند سکته قلبی و مغزي، بیما
ین علت بار بیماري در کشورهاي توسعه ، اولدر مجموع این شرایط. شود یا حتی مرگ منجرو اختالالت چشمی، کما

این بدین معنی است که فشارخون باال اثر زیادي بر هزینه مراقبت هاي بهداشتی و میزان مرگ در . استیافته در دنیا 
/ پایگاه سالمت/ خدمات جامع سالمتامعه یا  در مراکز ه فشارخون باال، می تواند به سادگی در جدر حالی ك. دنیا دارد

 .بموقع شناسایی شودبا استفاده از دستگاه فشارسنج اندازه گیري و  خانه بهداشت،

 باالي جمعیت%  40 حدود 2008 درسال. برند نفر از فشارخون باال در دنیا رنج می 3، بزرگسال نفر 10طبق آمار، از هر 
 بیلیون یک به 1980 سال در نفر  میلیون 600 از مبتالیان شمار .اند بودهمبتال  باال فشارخون به زمین کره سال 25
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 از بزرگتر افراد در باال خون فشار شیوع بیشترین. است کرده پیدا افزایشبیلیون نفر در سال  8/1 تقریباً و 2008 درسال
 به باال فشارخون عوارض .است داشته اختصاص%)  35(ها  مریکاییآ به آن کمترین و%) 46 (ها فریقاییآ به سال 25

 اثر در مرگ موارد % 45 .اند بوده عروقی و قلبی هاي بیماري مرگ و میرهاي شمار از مرگ یلیونم 4/9 مسبب تنهایی
 . دهند می روي باال فشارخون علت به مغزي هاي سکته اثر در مرگ%  51 و عروقی قلبی هاي بیماري

 فشارخون بروز و شیوع. است داشته تعلق مدآ پردر و يصنعت کشورهاي به سهم کمترین که گفت توان يم مجموع در
 این در که است ذکر قابل هم نکته این البته. است بوده کشورها دیگر از بیشتر متوسط تا کم مدآدر با درکشورهاي باال

 .است بوده مدر آپرد و صنعتی ازکشورهاي بیشتر بسیار هم نشده داده تشخیص موارد کشورها

ز وضعیت خود بی خبرند و بعضی از آنهایی هم که مطلع هستند هیچ دارویی دریافت نمی کامالً ا ،از بیماران%  50حدود 
لذا باید آگاهی جامعه در این خصوص را با روش . اطالع از میزان فشارخون ممکن است زندگی افراد را نجات دهد. کنند

 . هاي مختلف باال برد

 :است شده اشاره زیر موارد به هارند كد نقش باال فشارخون به ابتال خطر افزایش در متعددي رفتاري علل

 کنترل،  کم تحرکی ، کافی مقدار به سبزیجات و میوه ناکافی فمصر نیز و پرنمک و بچر ذاهايمصرف غ ،الکل فمصر
 نوع و سواد سطح مد،آدر میزان جمله از سالمت و بهداشت اجتماعی هاي لفهؤم، استرس و خشم ناکافی مدیریت و

 .باشند داشته باال فشارخون به ءابتال خطرساز رفتاري برعوامل سوئی ثیراتأت توانند می مسکن

 ویا متابولیک و کلیوي هاي بیماري مانند ثانوي علل بررسی از پس باال خون رفشا به مبتال بیماران برخی در
 می نظر به. شود نمی یافت بیماري براي علتی هیچ عروق ) دوران جنینی هاي گیري بدشکل  ( هاي ورماسیونفمال
 .باشند داشته نقش باال هاي خون فشار از گونه این گیري شکل در ژنتیکی و وراثتی عوامل رسد

 ي گیر اندازه خون فشار روز چند مدت به و نوبت چندین در بایست می باال خون فشار تشخیص کردن قطعی از پیش
 .باشد شده انجام ثبت و گیري اندازه ظهر از بعد در دیگري و صبح نوبت یک روز در بار 2 بهتراست و دباش شده

 

 معاونت بهداشت دانشگاه

 گروه پیشگیري و کنترل بیماري هاي غیر واگیر

۳ 
 


