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Know your blood pressure
اگز سالهتي تزات هْوِ ،فشارخًَتَ اًذاسُگيزي مي
تیواری للثی ػزٍلی ٍ سىتِ هغشی اٍلیي ػاهل وطٌذُ در سزاسز جْاى ّستٌذ وِ در سال سثة هزي  17/5هیلیَى ًفز يؼٌی در ّز  2ثاًیِ يه
هزي هی ضًَذ.تا ايٌحال در غَرت واّص ػَاهل خغز ايي تیواری ّا تِ همذار سيادی لاتل پیطگیزی ّستٌذ.
ػَاهل خغز تیواری للثی ػزٍلی ٍ سىتِ هغشی ضاهل فطارخَى تاال ،ولستزٍل خَى تاال ٍ لٌذ خَى تاال ،هػزف دخاًیات ،ػذم هػزف همذار
وافی هیَُ ٍ سثشی،اضافِ ٍسى ٍ چالی ٍ ون تحزوی ّستٌذ.در هجوَع ايي ػَاهل هسؤٍل  %80هزيّای ًاضی اس تیواری للثی ٍ سىتِ هغشی
ّستٌذ .تؼضی اس ايي ػَاهل هاًٌذ فطارخَى تاال ،ولستزٍل خَى تاال ٍ هػزف دخاًیات لاتل تغییز ٍ وٌتزل ٍ تؼضی هاًٌذ جٌس ٍ ساتمِ
خاًَادگی عثیؼتاً غیز لاتل اغالح ّستٌذ .تِ ّویي ػلت رٍس جْاًی فطارخَى اهسال تز رٍی ووه تِ افزاد تزای آگاّی اس هیشاى فطارخَى ٍ
الذام تزای وٌتزل آى ٍ ػَاهل خغز آى تأویذ داردّ .ذف رٍس جْاًي فشارخَى اهسال تشَیق افزاد تِ اًذاسُ گيزي فشارخَى
خَد در هٌشل یا تَسط مارمٌاى تْذاشتي ٍ ایجاد تغييزات سادُ در شيَُ سًذگي است وِ اثز تسیار هْوی دارد.
رٍس جْاًی فطارخَى تِ ػلت تأویذ خاظ تز رٍی فطارخَى تاال تِ ػٌَاى هْن تزيي ٍ اٍلیي ػاهل خغز سىتِ هغشی ٍ هْن تزيي ػاهل تزای
تیواری للثی هغزح ضذُ است .فطارخَى تاال تیص اس يه هیلیارد ًفز در سزاسز دًیا را گزفتار وزدُ است .فطارخَى تاال ػالئن آضىاری ًذارد
ٍ هؼوَال" ضٌاختِ ًوی ضَد ٍ راّی تزای اعالع اس آى ٍجَد ًذارد هگز ايي وِ تَسظ يه وارهٌذ تْذاضتی اًذاسُ گیزی ضَد .تزای واروٌاى
تْذاضتی ضٌاسايی ٍ هؼوَال" وٌتزل آى سادُ است .چَى فطارخَى رٍس تِ رٍس تغییز هی وٌذ ،اًذاسُ گیزی تايذ در چٌذ ًَتت ٍ هَلؼیت اًجام
ضَد تا تِ تايیذ تزسذ .ػلیزغن ايي وِ فطارخَى تاال ػالئوی ًذارد ،اها هیتَاًذ آسیة هْوی تِ للة ٍ ضزياىّا تشًذ .اس ايي جْت اس ّز فزد تايذ
خَاستِ ضَد اس همذار فطارخَى خَد ٍ ّوچٌیي ٍجَد ػَاهل خغز ٍ هیشاى خغز خَد هغلغ تاضذ .ضٌاسايی فطارخَى تاال آساى ٍ هؼوَال"
وٌتزل ايي تیواری اس عزيك تغییز در ضیَُ سًذگی هاًٌذ واّص هػزف ًوه ٍ افشايص فؼالیت تذًی ٍ يا در غَرت لشٍم دارٍ درهاًی آساى
است.
فطارخَى تاال -اٍلیي ػاهل خغز سىتِ هغشی ٍ ػاهل هْن تمزيثا" ًیوی اس تیواری للثی ٍ سىتِ هغشی است .افزاد هثتال تِ فطارخَى تاال  3تزاتز
تیطتز اس افزاد دارای فطارخَى عثیؼی در هؼزؼ خغز ّستٌذ .يىی اس راُّای هْن هثارسُ تا ايي تیواری اعالعرساًی ّوگاًی است وِ تا
تزگشاری رٍسّا ٍ هٌاسثتّای هلی ٍ جْاًی هیتَاى تا حذٍدی تِ ايي ّذف دست يافت.
اعالػات ًطاىهیدّذ تحَل ػظیوی وِ در رفتارّای اًساًی رخ دادُ است وِ تِ تغییزاتی ضگزف در الگَّای سًذگی هٌجز ضذُ وِ تسیار
ّطذاردٌّذُ ٍ سثة تزٍس تیواریّای وطٌذُ ٍ ًاتَاى وٌٌذُ غیز ٍاگیز ضذُ است .يه سَم هزيّا در دًیا ػلل للثی ػزٍلی دارًذ ٍ داهٌة ايي
تاليا ّز رٍس گستزدُتز هیضَد .حولِ للثی ٍ تیواریّای ػزٍق هغش ساالًِ  17هیلیَى ًفز را تِ وام هزي هیتزد.
ونتحزوی ،فطارخَى تاال ،هػزف دخاًیات ،اختالل چزتی خَى اس ػلل ضايغ اتتالء ٍ هزي سٍدرس تیواریّای غیز ٍاگیز اس جولِ تیواری
للثی ػزٍلی در دًیا هحسَب هیضًَذ .اس آًجا وِ ػَاهل خغز تیواری للثی ػزٍلی «اثزات تجوؼی» تز يىذيگز دارًذ ٍ تمزيثاً تواهی آىّا
ريطِ در رفتارّای ًاهٌاسة دارًذ ،تا اغالح هجوَػِ ايي رفتارّا هیتَاى اس ضیَع ػَاهل خغز واست چزا وِ تا واّص ايي ػَاهل خغز تزٍس
تیواریّای للثی ػزٍلی تِ غَرت تػاػذی واّص هیياتٌذ تِ ػثارت ديگز هیتَاى  %85تیواریّای للثی ػزٍلی %90 ،دياتت ًَع دٍ ٍ يه

سَم سزعاىّا را تا تغییز ضیَُ سًذگی (هػزف غذاّای هٌاسة ٍ سالن ،افشايص فؼالیت تذًی ٍ هػزف ًىزدى دخاًیات ،وٌتزل ٍسى ٍ
فطارخَى تاال)واّص داد.
آيٌذُی حتوی هیشاى تزٍس تاالی تیواریّای للثی ػزٍلی ،تا ًگاّی تِ سیوای وًٌَی ػَاهل خغز سهیٌِ ساس آىّا تِ خَتی لاتل پیصتیٌی است.
لزار گزفتي وطَرّای در حال تَسؼِ در يه گذار اپیذهیَلَصيه تِ ّوزاُ تغییزات سزيغ الگَی غذايی ،واّص فؼالیت جسوی ٍ افشايص
هػزف دخاًیات وِ سٌذرم ضیَُ سًذگی ٍ يا سٌذرم دًیای جذيذ ًاهیذُ هیضَد ،ايي جَاهغ را در هؼزؼ ّوِگیزی تیواریّای غیزٍاگیز در
عَل سالّای آتی لزار دادُ است .تِ هَاسات ايي تغییزات در سال ّای اخیز تَجِ سيادی تِ پیطگیزی اتتذايی ٍ اٍلیِ ػَاهل خغز رفتاری ٍ
تیَلَصيه تیواریّای هشهي تشرگسالی اس دٍراى وَدوی هؼغَف ضذُ است .چَى ايي ػَاهل اس دٍراى وَدوی ضىل هیگیزًذ ٍ تا
تشرگسالی پايذار هیهاًٌذ.
ػادات ًاهغلَب جاری در ضیَُ سًذگی وَدواى ٍ ًَجَاًاى جاهؼِ ها ػالٍُ تز ايٌىِ تْذيذی تزای سالهت ايي گزٍُ سٌی آسیةپذيز تلمی
هیضَد ،وطَر ها را در هؼزؼ خغز ّوِگیزی تیواری ّای غیزٍاگیز در عی دٍ دِّ آيٌذُ لزار دادُ است .پیزٍی اس ضیَُ سًذگی سالن هی
تَاًذ تِ واّص خغز تیواری ّای غیز ٍاگیز اسجولِ تیواری ّای للثی ػزٍلی ،دياتت ،پَوی استخَاى ٍ تزخی سزعاى ّا ووه وٌذ .تٌاتزايي
لشٍم هذاخالت تٌیادی ٍسیغ جْت آضٌا ًوَدى وَدواى ٍ ًَجَاًاى جاهؼِ تا اغَل ضیَُ سًذگی سالن ٍ فزاّن آٍردى اهىاًات هٌاسة ػولی
در اى راستا هطخع هی ضَد.اس سَی ديگز تا تَجِ تِ ايي وِ فزسًذاى تْتزيي پیام رساى تزای ٍالذيي ّستٌذ ،اس ايي عزيك هی تَاى تِ اغالح
ضیَُ سًذگی خاًَادُ ًیش ووه وزد.
 %48/5داًص آهَساى در تزرسی واسپیي دارای ساتمِ خاًَادگی هثثت %26/7،دارای ساتمِ خاًَادگی دياتت %40/6 ،دارای ساتمِ خاًَادگی
اختالل چزتی خَى %49/3،دارای ساتمِ خاًَادگی فطار خَى تاالٍ  %14/1دارای ساتمِ خاًَادگی سىتِ للثی يا هغشی در سي ووتز اس 55
سالگی تَدًذ.
ضیَع فطارخَى تاال در افزاد  15سال تا  65سال حذٍد  %19است ()1390؛ تِ ايي تزتیة حذٍد  6هیلیَى ًفز در وطَر ها تِ ايي تیواری هثتال
ّستٌذ .تزای پیطگیزی اس ػَاهل خغز ٍ تیواری فطار خَى تاال (ارتمای سالهت جاهؼِ) ٍ واّص تار تیواری تايذ راّثزدّای هؤثز ٍ لاتل لثَل تِ
وار گزفتِ ضًَذ تا تتَاى در راستای «تغییز رفتارّای خغزساس» ٍ «اغالح ضیَُ ّای سًذگی» گام تزداضت .تِدلیل ايي وِ ػَاهل هتؼذد ٍ ادغام
يافتِای در ايجاد تیواری للثیػزٍلی هؤثز است ،تايذ الذاهاتی وِ تزای وٌتزل آىّا تِ وار گزفتِ هیضَد،چٌذ جاًثِ ٍهتؼذد تاضذ ٍ تخصّای
هختلفی درگیز ايي هثارسُ ضًَذ ٍّز وذام الذام هتٌاسثی ارايِ ًوايٌذ.

اتحاديِ جْاًی فطارخَى تاال ،رٍس جْاًی فطارخَى تاال را اس سال  2005تِ هٌظَر افشايص آگاّی در خػَظ فطارخَى تاال در سزاسز دًیا
هغزح وزدُ است ٍ اس آى تِ تؼذ ايي رٍس تِ ػٌَاى يه ٍالؼِ ساالًِ ّز سال در رٍس  17هاُ هی ،تَسظ اتحاديِ جْاًی فطارخَى تاال ،اًجوي
تیي الوللی فطارخَى تاال ٍ جَاهغ هزتَعِ در دًیا جطي گزفتِ هیضَد.

ضؼار اهسال « اگز سالهتي تزات هْوِ ،فشارخًَتَ اًذاسُ گيزي مي»
»«Know Your Blood Pressure

عثك هغالؼِ اخیز تار جْاًی تیواری ّا ،فطارخَى تاال خغز هْن هزي ٍ ًاتَاًی در دًیاست .يىی اس هَاًغ هْن در وٌتزل هؤثز فطارخَى تاال
ػذم اعالع هزدم اس تاال تَدى هیشاى فطارخَى خَدضاى است .تا ايي حال هزاحل لاتل اًجام سادُ ای تزای ادغام ارسياتی هؼوَل فطارخَى در
تزًاهِ ّا ٍ هحل ّای وار جاهؼِ ٍ ًیش توام جَاهغ ،هی تَاًذ ًمص هْوی داضتِ تاضذ.
رٍس جْاًی فطارخَى تاال  ،ساالًِ فزغتی تزای تاویذ تز تْثَد پیطگیزی ٍ وٌتزل فطارخَى تاال فزاّن هی وٌذ .اتحاديِ جْاًی فطارخَى تاال،
جطي ّا را در رٍس  17هی  ،2015تا اعالع رساًی در خػَظ ًتايج تسیج  2013-2014تزای ووه تِ ساسهاى ّای هلی فطارخَى تاال تزای
تْیِ تزًاهِ ّای غزتالگزی گستزدُ تِ هٌظَر ضٌاسايی افزاد دارای فطارخَى تاال  ،ضزٍع خَاّذ وزد .تسیج« Know your blood
 »pressureساالًِ تِ هذت  5سال اس  2013تا  2018تزای تسْیل تْیِ ٍ تَسؼِ تزًاهِ ّايی تزای غزتالگزی فطارخَى ٍ ضٌاسايی تیواراى هثتال
تِ فطارخَى تاال ،تىزار خَاّذ ضذ .توام ساسهاى ّای هلی فطارخَى تاال ٍ تیواری للثی ػزٍلی ٍ سالهت ػوَهی ،تزای ضزوت در تزًاهِ
غزتالگزی فطارخَى ٍ ارائِ ًتايج تِ اتحاديِ تا رٍس  2آٍريل  ،2015دػَت ضذُ اًذ.
ّذف اس تزًاهِ ّای غزتالگزی هزتثظ تا اتحاديِ اعویٌاى اس ايي است وِ وساًی وِ غزتالگزی ضذُ اًذ اس فطارخَى خَد ٍ هؼٌی آى هغلغ ضذُ
اًذ ٍ افزادی وِ فطارخَى تاال دارًذ ،تزای ارسياتی تیطتز تِ هزالثت تالیٌی ارتثاط يا ارجاع دادُ ضذُ اًذ .وطَرّايی وِ تیطتزيي هَفمیت را
داضتِ تاضٌذ ،تزای تِ اضتزان گذاضتي تجزتیات خَد تا سايز ساسهاى ّا اس عزيك اتحاديِ ،دػَت خَاٌّذ ضذ.
اتحاديِ يه گزٍُ واری تزای ووه تِ تَسؼِ تزًاهِ ّای غزتالگزی فطارخَى در جَاهغ تا هٌاتغ ون تز دارد ،وِ در سال  2015گشارش
خَاّذ ضذ.
اجزای تزًاهِ ّای پیطگیزی اس تیواری فطارخَى تاال در وطَرّا اس اٍلَيت ّای تْذاضتی هی تاضٌذ .اهسال رٍس جْاًی فطارخَى هػادف تا 27
ارديثْطت  94هی تاضذ .ضؼار اهسال تا تاویذ تز ضیَُ سًذگی سالن تحت ػٌَاى « اگز سالهتي تزات هْوِ ،فشارخًَتَ اًذاسُ گيزي
مي»اًتخاب ضذُ است وِ در عَل سال تايذ تزًاهِ ّايی در ايي راستا تْیِ ٍ تِ اجزاء گذاضتِ ضَد.

پيامّاي هْن:
 -1فشارخَى تاال هْوتزیي عاهل خطز تيواريّاي قلثي عزٍقي است.
 -2فشارخَى تاال "قاتل تيطذا" است ،چَى هعوَالً ّيچ عالئن ٍ ًشاًِي ّشذار دٌّذُ ًذارد ٍ تسياري اس افزاد ًوي-
داًٌذ مِ تِ آى هثتال ّستٌذ.
 -3در اٍليي فزطت فشارخَى خَد را اًذاسُ گيزي مٌيذ ٍ اس هقذار آى هطلع شَیذ .در طَرتي مِ هقذار آى اس حذ
طثيعي تاالتز است تِ پششل هزاجعِ مٌيذ.
 -4فشارخَى خَد را تِ طَر هٌظن اًذاسُ تگيزیذ.
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در ّز هالقات تا مارمٌاى تْذاشتي ٍ یا پششل اس آًْا درخَاست مٌيذ ،فشار خَى شوا را اًذاسُگيزي مٌٌذ.

ّ -6وَارُ اس هقذار فشارخَى خَد هطلع تاشيذ ٍ عذدّاي آى را تذاًيذ.
 -7در طَرتي مِ شيَُ سًذگي ًاهٌاسة داریذ ،تا ّذفگذاري ماّش هظزف سذین یا ًول در رصین غذایي ،تزك
هظزف دخاًيات ،ماّش چاقي تخظَص چاقي شنوي ،حفظ ٍسى هطلَب ،افشایش فعاليت تذًي ،مٌتزل قٌذ خَى ٍ
مٌتزل اختالالت چزتي خَى آى را اطالح مٌيذ ٍ در سًذگي خَد تزاي ایي هَارد تزًاهِ داشتِ تاشيذ.
 -8اگز فنز هيمٌيذ مِ تِ دليل ساتقِ خاًَادگي یا چاقي در هعزع فشار خَى تاال ّستيذ ،تا اطالح یا تْتز مزدى شيَُ
سًذگي ،فشارخَى خَد را موتز اس 120/80هيليهتز جيَُ ًگِ داریذ ٍ تطَر هٌظن آى را اًذاسُ تگيزیذ ٍ عذد آى را تِ
خاطز تسپاریذ.
 -9فشارخَى تاال ،تذٍى عالهت است ٍ حتواً تایذ تا اًذاسُگيزي تِ فَاطل هٌاسة ٍ تزحسة شزایط ٍ خطزات سهيٌِ-
اي تشخيض دادُ شَد.
 -10تا تشخيض تِ هَقع تيواري فشارخَى تاال ،اس تزٍس عَارع خطزًاك آى اس جولِ سنتِّاي قلثي ٍ هغشي پيشگيزي
مٌين.

