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 روز جهانی فشارخون باال

) WHD[( ، روز جهانی فشارخون  ]World Hyprrtension League) WHL[( اتحادیه جهانی فشارخون باال
World Hyprrtension Day[  اپیدمی (میالدي به منظور افزایش آگاهی در خصوص فشارخون باال  2005را از سال

سال  Mayماه  17در روز ، ساالنه ین روز به عنوان یک واقعهدر سراسر دنیا مطرح کرده است و از آن به بعد ا) مدرن
و جوامع مربوطه در دنیا برگزار ) ISH(، توسط اتحادیه جهانی فشارخون باال، انجمن بین المللی فشارخون باال میالدي
هدایت می کند و بسیج در جهان انجمن ملی فشارخون باال را  85این اتحادیه یک سازمان بهداشتی است که . می شود

روز جهانی فشارخون را براي افزایش آگاهی عمومی و بیماران در خصوص فشارخون باال به منظور افزایش درك افراد در 
درمان و اقدامات پیشگیري کننده از فشارخون باال براي دستیابی به سالمت ارخون باال، بروز فش خصوص مشکالت و علل

 2005( 1384سال  و از. برگزار شد "از فشارخون باال آگاهی  "ساده  اولین روز جهانی با عبارت. کرده استبهتر، شروع 
 . جشن گرفته می شود مختلف،در جوامع  "فشارخون در حد طبیعی حفظ"براي انتشار پیام ) یالديم

با نترل فشارخون باال فراهم می کند و و بهبود پیشگیري و كکید بر ارتقاءأفرصتی براي ت ، ، ساالنهروز جهانی فشارخون
تا این  گردد،که توسط اتحادیه جهانی فشارخون باال انتخاب می شود، برگزار می  ،استفاده از یک موضوع خاص سال

این بسیج با موضوع سال مقرر گردیده است،  5، به مدت 2014از سال . المللی اثر بخش تر کندبسیج را در سطح بین 
  یکسان

 
»از میزان فشارخون خود مطلع شوید«   

«Know Your Numbers» 

ین تصمیم گیري ا .ان مبتال به فشارخون باال، متمرکز گرددغربالگري فشارخون و شناسایی بیمار براي توسعه برنامه هاي
افراد مبتال به فشارخون باال از بیماري خود مطلع بوده اند و % 50فقط  ،علت این بود که آمار جهانی نشان داده است به

متأسفانه میزان آگاهی در بعضی جوامع، به آگاهی داشته اند و در این زمینه،  % 75بیش از  ،فقط تعداد کمی از جوامع
 .نیز محدود بوده است% 10کمتر از 

ا بو به اهمیت این بیماري می باشد و  مانند سالیان اخیر، موضوع امسال  ماه اردیبهشت 27امسال این روز مصادف با 
« آنو پیام  پرداخته "از میزان فشارخون خود مطلع شوید" با شعار "اطالع از میزان فشارخون و مفهوم آن"رویکرد 

باال کامال از وضعیت خون راز افراد مبتال به بیماري فشا%  50حدود  « :از میزان فشارخون خود مطلع شوید
 . تعیین شده است» و بعضی از آنهایی هم که مطلع هستند، تحت هیچ درمانی نیستند خود بی اطالع هستند

 ، فشارخون باال عامل خطر عمده مرگ و ناتوانی در سطح جهانبیماري هاي سازمان جهانی بهداشت طبق مطالعه بار
 .است 

 :و علت  2020میلیون سال هاي از دست رفته در سال  162میلیون مرگ و  4/9علت  ،افزایش فشارخون

 سکته مغزي و نارسایی قلبی  بیماري قلبی،%  50 •
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 مرگ در بیماران دیابتی %  40کل مرگ ها و %  13 •
 عامل خطر عمده مرگ هاي جنینی و مادري در دوران بارداري  •
 عامل خطر مهم دمانس و نارسایی کلیه  •

 .می باشد

 :فشارخون باال یک مشکل سالمتی همه گیر است

سال مبتال به فشارخون باال هستند و در بسیاري از کشورها  25نفر فرد بزرگسال باالي  10نفر از هر  4 تقریباً •
 .نفر پیش فشارخون باال دارند 5یک نفر از هر 

نفر مبتال به فشارخون باال  9نفر  10از هر  ،سال زندگی می کنند 80که تا سن  يتخمین زده می شود در افراد •
 .می شوند

رخ می  ،تر فشارخون حتی در محدوده طبیعینیمی از بیماري مرتبط با فشارخون باال، در افراد با مقادیر باال •
 .دهد

 :گذاردمتناسب در جوامع با در آمد کم و متوسط تاثیر می فشارخون باال بطور نا

 .دو سوم افرادي که فشارخون باال دارند، در کشورهاي در حال توسعه اقتصادي زندگی می کنند •
 .بیماري قلبی و سکته مغزي در کشورهاي در حال توسعه اقتصادي ،در افراد جوان تر رخ می دهد •

 

 :عوامل رفتاري نقش مهمی در افزایش فشارخون بازي می کنند

 .فشارخون باال مرتبط است افزایش یی ناسالم بازده می شود رژیم غذا تخمین •
میوه و مصرف  (به رژیم غذایی با پتاسیم کم%  20فشارخون باال به افزایش مصرف نمک و حدود %  30حدود  •

 .مرتبط است)سبزي کم
 .از فشارخون باال مرتبط است%  20 فعالیت بدنی با •
 .از فشارخون باال مرتبط است%  30 اچاقی ب •
 .سبب فشارخون باال می شودصرف زیاد الکل، م •
 .براي افراد داراي فشارخون باال مهم است عدم استعمال دخانیات خصوصاً •

                                  

  معاونت بهداشت دانشگاه                                             

 پیشگیري و کنترل بیماري هاي غیرواگیرگروه                                           
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