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 توسط یا منزل در خود خون فشار گیری اندازه هدف از روز جهانی فشار خون تشویق افراد به

 رخواهدب در را مهمی بسیار اثرات که است زندگی شیوه در ساده تغییرات ایجاد و بهداشتی کارکنان

  :از عبارتند خون پرفشاری بیماری ساز زمینه خطر عوامل .داشت

  مصرفی نمک میزان 

  ه خانوادگی در افراد درجه یک فامیلسابق 

  افزایش  زنان در شیوع یائسگی از بعد اما سال05 های خانم از بیشتر سال 05 بالای مردان در 

  .یابد می

  خون چربی میزان 

  الکل مصرف 

  دخانیات استعمال 

  چاقی و تحرکی کم 

  دیابت 

 املع اولین و ترین مهم عنوان به) بالا خون فشار خون به علت تاکید خاص بر رویروز جهانی فشار 

 فشارخون.است شده مطرح( عروقی قلبی های بیماری برای عامل ترین مهم و مغزی سکته خطر

 کشورها درتمام عمومی بهداشت برای بزرگ معضلی است شده نامیده هم خون فشاری پر که بالا

شناخته نمی شود و راهی برای اطلاع از آن ” لائم آشکاری ندارد و معمولاع که چرا آید؛ شمارمی به

وجود ندارد مگر این که توسط یک پزشک یا فردی با تجربه اندازه گیری شود. چون فشارخون روز 
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به روز تغییر می کند، اندازه گیری باید در چند نوبت و موقعیت خاص انجام شود تا به تایید برسد. 

فشارخون بالا علائمی ندارد، اما می تواند آسیب مهمی به قلب و شریان ها بزند.از  علیرغم این که

این جهت از هر فرد خواسته می شود از مقدار فشارخون خود و وجود عوامل خطر و میزان آن اطلاع 

 داشته باشد.

 رتشخیص زودرس و درمان مناسب فشار خون بالا، منافع اقتصادی و بهداشتی درمانی متعددی د

 بای قلبی، کرونر شرائین جراحی ازجمله بالا فشارخون عوارض درمان که درحالی پی خواهد داشت.

 می ادایج او اطرافیان و بیمار برای که هایی نگرانی و ها سختی بر علاوه دیالیز یا و کرونر عروق پس

 .بود خواهند بر هزینه بسیار کنند،

 

فشارخون بالا،بدون علامت بودن این بیمارى و عدم نکته مهم در پیشگیری و کنترل بیماری 

 هب. است بیماری کنترل  اطلاع افراد مبتلا به فشارخون از بیمارى خود و نیز عدم درمان صحیح و

یکی از موانع مهم در کنترل  .شود می شناخته "خاموش قاتل" عنوان به بیمارى این دلیل همین

بالا بودن میزان فشارخون خودشان است. این در حالی مؤثر فشارخون بالا عدم اطلاع مردم از 

است که فشارخون بالا به سادگی قابل تشخیص بوده و در منزل یا در مراکز بهداشتی درمانی قابل 

کند. از این رو  این موضوع ضرورت توجه بیش از پیش به این بیماری را مطرح می.کنترل می باشد

اتحادیه جهانی  یز به این موضوع معطوف شده وتوجه سازمانهای بین المللی فشارخون ن

 و رسانی اطلاع برای و بیماری این نام به جهانی روز میلادی 7550  از سال ،(WHL)فشارخون بالا

 اطلاع بر بالا، فشارخون جهانی روز شعار ، 7572 سال از و است کرده تعیین عمومی آگاهی افزایش

افراد برای اقدام های پیشگیری کننده برای بهبود و تشویق  از میزان فشارخون خود افراد

 .سلامتی شان تأکید دارد

ماه می سال میلادی، با بهره گیری از یک  71این روز به عنوان یک رویداد سالانه هر سال در روز  

و  (ISH) موضوع خاص، توسط اتحادیه جهانی فشارخون بالا، انجمن بین المللی فشارخون بالا

 جوامع مربوطه و کشورهای همکار در دنیا برگزار می شود. 
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