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 روز جهانی فشارخون

هرای  ترین عامل خطر قابل تغییر برای ناتوانی و مرگ و میرر وورر  نایری او بیمراری   بیماری فشار خون باال، اصلی

میلیون نفر رر جهان بره   01، بالغ بر 7102مغزی رر جهان و ایران است. رر سال  های مزمن کلیه و سکتهقلبی، بیماری

غیرواگیرر رر  هرای  علل مرتبط با فشار خون باال جان خور را او رست راره اند. بر اسا  نترای  ییمرایم ملری بیمراری    

او  کشرور سال و براالتر  جمییرت بزرگالراالن     01ر افرا % 7.62حدور یک سوم )سال و باالتر،  01رر افرار  0159سال 

میلری مترر جیروه و     51میلی متر جیوه و باالتر یا فشار خون ریاستولیک  021فشارخون سیالتولیک ) فشار خون باال 

براالتر او   افررار طوری که حدور یک سوم یابد، بهبرند. ییوع فشارخون باال با باال رفتن سن افزایم میباالتر  رن  می

 کشرور میلیون نفرر رر   09بالغ بر  رر کل.سال به این بیماری مبتال هالتند 91باالتر او  فرارسال و بیم او نیمی او ا 11

 21و ه رایرت او بیمراری خرور اطرالع    خون براال  بیماران مبتال به فشارررصد  1. ند و تنهااهبوربه فشارخون باال مبتال 

فشرارخون کنتررل یرده و     هرا هر   آنررصد  21و فقط  نداهررکبرای کنترل بیماری خور رارو رریافت می هاآنررصد 

 ند.  ایتهمطلوب را

 ..ررصرد ترا    70  و این ارقام بین % 12)یتهسفانه میزان آگاهی مررم او ابتال به این بیماری ررسطح یایین قرار راأمت

اسرت وکمترر او نیمری او مبتالیران نیرز او ررمران مناسرب و مالرتمر          بوره های مختلف متفاوتررصد برحالب استان

اظهرار رایرتند سرابقه بیمراری      %0769نیرز حردور    0155سرال   رر بالی  ملری کنتررل فشرارخون    یوند.برخوررار می

 فشارخون باال رارند.

 افررار  و عدم اطرالع  بیمارى این بورن عالمت بدون بحث مه  رر برای ییشگیری و کنترل بیماری فشارخون باال، نکته

 بره  بیمرارى  ایرن  رلیل همین به و  کنترل بیماری است. صحیح ررمان عدم نیز و  خور بیمارى او فشارخون به مبتال

یکی او موانع مه  رر کنترل مؤثر فشارخون باال عدم اطالع مرررم او براال برورن     .یورمی یناخته قاتل خاموش عنوان

تواند به سارگی رر منرزل یرا رر مراکرز بهدایرتی ررمرانی      حالی که فشارخون میمیزان فشارخون خوریان است. رر

 توجره  رو ایرن  او د.کنر مری  مطرر  بره ایرن بیمراری را     یریم  او بریم  توجره  ضررورت  موضوع این .یناسایی یور

او سرال     ،WHLاتحاریه جهانی فشارخون براال)  و یده میطوف موضوع این المللی فشارخون نیز بهبین  هایانساوم

ه است و او سال کررروو جهانی به نام این بیماری و برای اطالع رسانی و افزایم آگاهی عمومی تییین میالری  7119

ییشرگیری   اتو تشویق افرار برای اقردام ، ییار روو جهانی فشارخون، بر اطالع افرار او میزان فشارخون خور  7102

مراه مری سرال     02این روو به عنوان یک رویدار سراالنه هرر سرال رر روو     .کید راررأکننده برای بهبور سالمتی یان ت

  ISHالمللی فشارخون براال ) توسط اتحاریه جهانی فشارخون باال، انجمن بین با استفاره او یک موضوع خاص،میالری، 

 موضاو  کساال   برا   رووسراالنه ایرن   4102از سال   یرور.  رر رنیا برگزار مری و کشورهای همکار و جوامع مربوطه 

 «از میزا  فشلرخو  خود مطلع شوکد»

Know your Blood Pressure»»، غربالگری فشارخون و یناسایی بیماران مبتال به هایی برای برای توسیه برنامه

گیرری  انداوه»نیز برنامه  7102او سال واهد یافت. خنیز ارامه میالری  7171فشارخون باال، تکرار یده است و رر سال 

و  بال دادغ بابالی اش فشالرخو     می(  01آورکل تل  01)( May Measurement Month) «فشارخون رر ماه می
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به علت بحران بیمراری کرونرا بره    رر جهان امالال این روو ، طااحی گاکده است. در دنیلدرکلفت مشلوره و  آموزش 

گاهی وررک مفهروم فشرارخون براال    آبه  آناست و موضوع تغییر یافته  0911 مها 42مصارف با  7171اکتبر  02روو 

میزا  فشلرخو  خود مطلع شوکد، آ  را کنتا  کنیاد  از »ییام  با و «از میزا  فشلرخو  خود مطلع شوکد »با ییار

 پاداخته است. «تل زندگی طوالنی تاش داشته بلشید

 Know your Blood Pressure, Control it. Live longer». 

خصروص  مایره تروره بردنی و آمرووش افررار رر     رر واقع هدف غربالگری و انداوه گیری رایگان فشرارخون، ارویرابی ن  
نیز اطالع او میزان فشارخون مفهوم آن و ارجاع افرار با فشارخون باال برای ارویابی بیشرتر، ررمران    و فشارخون باال

  05امالرال برا توجره بره بحرران بیمراری کرونرا ویرو )کوویرد         . اما و ییگیری منظ  به مراکز بهدایتی ررمانی است
 اقدامات ویر مد نظر قرار گیرر:ست های قبل است. لذا خواهشمند ایرایط بزرگدایت این روو متفاوت او سال

 های مجاویآمووش کارکنان بهدایتی ررمانی او طریق برگزاری روره-

های مجاوی، ارسال ییامک، یالکرارر، بیرل برورر، بوررهرای الکترونیکری)او  را        او طریق کانالفقط آمووش همگانی -
 یمفلت، برویورو سایر مطالب کاغذی خورراری گررر 

خصروص بیمراری فشرارخون باال)براالخ      برگرزاری مالرابقات یرسرم و یاسر  رر    هرای آموویری و   ارسال ییرام -
محلری و   هرای مجراوی  ها و کانال  رر سایتهای ییشگیری او بیماریو راه خصوص میزان فشارخون طبییی و باالرر
 به منظور جلب مشارکت مررم یییامکسامانه  طریقاو

 سیمای محلیوخصوص بیماری فشارخون باال رر صداوویی و مالابقات یرسم و یاس  ررهای آمبرگزاری برنامه-

)رعایت ییوه وندگی سال )تغذیه صرحیح،  تشویق افرار به انداوه گیری فشارخون و خور مراقبتی رر منزلمووش و آ-
 گیری و یایم وون نداوهگیری و یایم فشارخون، افیالیت بدنی مناسب، عدم یا ترک مصرف رخانیات و الکل ، انداوه

رعایرت یریوه ونردگی    )تشویق بیماران مبتال به فشارخون باال به خور مراقبتی و یایم بیمراری رر منرزل   آمووش و -
گیرری و یرایم فشرارخون،    ، انرداوه و الکرل   سال )تغذیه صحیح، فیالیت بدنی مناسب، عدم یا تررک مصررف رخانیرات   

صحیح رارو، آینایی با عالئر  عروارب بیمراری فشرارخون براال و      موقع و هب گیری و یایم وون، نحوه مصرفانداوه
هرای  بره خانره  مراجیات منظ   و ........ و اقدامات الوم های فشارخون باال،، آینایی با عالئ  فوریتآن عوارب رارویی

ییشرگیری  مل های با رعایت رستورالی برای مراقبت بیماریهای سالمت و مراکزخدمات جامع سالمت یایگاه بهدایت/
   او بیماری کرونا

 


