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اتحبديِ جْبًي فطبرخَى ثبال  ،رٍس جْبًي فطبرخَى ثبال را اس سبل  2005هيالدي ثِ هٌظَر افشايص آگبّي در خػوَظ فطوبرخَى ثوبال در سزاسوز دًيوب
هطزح كزدُ است ٍ اس آى ثِ ثؼذ ايي رٍس ثِ ػٌَاى يك ٍاقؼِ سبالًِ ّز سبل در رٍس  17هبُ هي سبل هيالدي ،تَسو اتحبديوِ جْوبًي فطوبرخَى ثوبال ،
اًجوي ثيي الوللي فطبرخَى ثبال ٍ جَاهغ هزثَطِ در دًيب جطي گزفتِ هي ضَد.

مًضًع امسال « از مقدار فشارخًن خًد مطلغ شًيد »
»«Know Your Blood Pressure
طجق هطبلؼِ اخيز ثبر جْبًي ثيوبري ّب ،فطبرخَى ثبال خطز هْن هزگ ٍ ًبتَاًي در دًيبست .يكي اس هَاًغ هْن در كٌتزل هؤثز فطبرخَى ثبال ػذم اطالع
هزدم اس ثبال ثَدى هيشاى فطبرخَى خَدضبى است .ثب ايي حبل هزاحل قبثل اًجبم سبدُ اي ثزاي ادغبم ارسيبثي هؼوَل فطبرخَى در ثزًبهِ ّب ٍ هحل ّوبي
كبر ،جبهؼِ ٍ ًيش توبم جَاهغ ،هي تَاًذ ًقص هْوي داضتِ ثبضذ.
رٍس جْبًي فطبرخَى ثبال  ،سبالًِ در رٍس  17هبُ هي هيالدي ،جطي گزفتِ هي ضَد ٍ فزغتي ثزاي تبكيذ ثز ثْجوَد ييطوريزي ٍ كٌتوزل فطوبرخَى ثوبال
فزاّن هي كٌذّ .ز سبل  ،اتحبديِ جْبًي فطبرخَى ثبال ،در رٍس جْبًي ،ثب ارائِ گشارضي اس ًتبيج ثسيج سبل قجل ٍ اطالع رسبًي در ايوي خػوَظ ثوزاي
كوك ثِ سبسهبى ّبي هلي فطبرخَى ثبال ثزاي تْيِ ثزًبهِ ّبي غزثبلرزي گستزدُ ثِ هٌظَر ضٌبسبيي افزاد داراي فطبرخَى ثبال  ،جطي را ضزٍع خَاّذ
كزد .ثسيج «اس مقذار فشبرخًن خًد مطلع شًیذ» ،سبالًِ ثِ هذت  5سبل ثزاي تسْيل تْيِ ٍ تَسؼِ ثزًبهِ ّبيي ثوزاي غزثوبلرزي فطوبرخَى ٍ
ضٌبسبيي ثيوبراى هجتال ثِ فطبرخَى ثبال ،تكزار خَاّذ ضذ.
توبم سبسهبى ّبي هلي فطبرخَى ثبال ٍ ثيوبري قلجي ػزٍقي ٍ سالهت ػوَهي ،ثزاي ضزكت در ثزًبهِ غزثبلرزي فطبرخَى ٍ ارائوِ ًتوبيج ثوِ اتحبديوِ،
دػَت ضذُ اًذ .تؼذاد كل افزاد غزثبلرزي ضذُ در دًيب ٍ تؼذاد كطَرّبي ضزكت كٌٌذُ تب رٍس  17هي ،اػالم خَاّذ ضذ.
توبم ثزًبهِ ّبي غزثبلرزي هزتج ثب اتحبديِ السم است اطويٌبى يبثٌذ كسبًي كِ غزثبلرزي ضذُ اًذ اس فطبرخَى خَد ٍ هؼٌي آى هطلغ ّسوتٌذ ٍ افوزادي
كِ فطبرخَى ثبال دارًذ ،ثزاي ارسيبثي ثيطتز ثِ هزاقجت ثبليٌي ارتجبط دادُ ضذُ اًذ .كطَرّبيي كِ ثيطتزيي هَفقيوت را داضوتِ ثبضوٌذ ،ثوزاي ثوِ اضوتزا
گذاضتي تجزثيبت خَد ثب سبيز سبسهبى ّب اس طزيق اتحبديِ ،دػَت خَاٌّذ ضذ.
اتحبديِ يك گزٍُ كبري ثزاي كوك ثِ تْيِ ٍ تَسؼِ ثزًبهِ ّبي غزثبلرزي فطبرخَى در جَاهغ ثب هٌبثغ كن تز دارد.
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فشارخًن چيست؟
فطبرخَى ًيزٍيي است كِ ثِ ػلت يوپ خَى در سزاسز ثذى تَس قلت ،ثز ديَارُ ضزيبى ّب ايجبد هي ضَد.

مقدار فشارخًن خًد را بداويد.
اٍليي ػذد كِ فطبرخَى سيستَلي است ،حذاكثز فطبري است كِ ثِ ػلت اًقجبؼ قلت ثز ديَارُ ضزيبى ّب ايجبد هي ضَد.هؼوَال"هقذار فطبرخَى
سيستَل ثبالي  90هيلي هتز جيَُ ٍ كوتز اس  140هيلي هتز جيَُ ،ثِ ػٌَاى فطبرخَى طجيؼي در ثشرگسبالى در ًظز گزفتِ هي ضَد.
ػذد يبييي تزكِ فطبرخَى ديبستَلي است،هقذاري است كِ فطبرخَى ثيي ضزثبى قلت ٍ سهبى استزاحت قلت را ًطبى هي دّذ .هؼوَال" هقذار فطبرخَى
ديبستَل ثبالي  60هيلي هتز جيَُ ٍ كوتز اس  90هيلي هتز جيَُ ،ثِ ػٌَاى فطبرخَى طجيؼي در ثشرگسبالى در ًظز گزفتِ هي ضَد.
جذٍل سيز اػذاد طجيؼي ثزاي ثزگسبالى را ًطبى هي دّذ.ايي جذٍل ّن چٌيي ًطبى هي دّذ كذام اػذاد ضوب را در هؼزؼ خطز ثشرگي ثزاي هطكالت
سالهتي قزار هي دٌّذ .حتي در افزادي كِ فطبرخَى طجيؼي دارًذ،در طَل رٍس فطبرخَى توبيل ثِ ثبال ٍ يبييي رفتي دارد .اهب اگز اػذاد فطبرخَى ضوب در
اكثز اٍقبت ثبالي هقذار فطبرخَى طجيؼي ثبضذ ،در هؼزؼ خطز ّستيذ.
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فشارخًن خًد را اودازٌ بگيريد.
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اًذاسُ گيزي هٌظن فطبرخَى هْن است .ضوب هي تَاًيذ خَدتبى در هٌشل ثب يك دستربُ فطبرسٌج خَدكبر ديجيتبلي اس ًَع ثبسٍثٌذي ،فطبرخَى خَد را
اًذاسُ ثريزيذ.ثزاي اًذاسُ گيزي غحيح فطبرخَى ،در سيز ثِ چٌذ ًكتِ هْن اضبرُ ضذُ است:
-1مطمئه شًیذ ثبسيثىذ دستگبٌ فشبرسىج مىبست دير ثبسيي شمبست.قجل اس خزيذى دستربُ فطبرسٌج ،ثبالي دٍر ثبسٍي خَد را اًذاسُ
ثريزيذ ٍ دستربّي كِ ثبسٍثٌذ آى هتٌبست ثب دٍر ثبسٍي ضوبست اًتخبة كٌيذ.
-2آرامش داشتٍ ثبشيذ.حذٍد ًين سبػت قجل اس اًذاسُ گيزي فطبرخَى اس هػزف ًَضيذًي ّبي كبفئيي دار هثل چبي  ،قَُْ ٍ ًَضبثِ ّبي اًزژي سا
ٍ كَال ّب ٍ اًجبم فؼبليت ثذًي ضذيذ يب ٍرسش خَدداري كٌيذ.
-3ثطًر صحيح ثشيىيذ .ثِ گًَِ اي ثطيٌيذ كِ يطت ضوب غبف ٍ تكيِ گبُ داضتِ ثبضذ.دست ّب ٍ يبّبي خَد را ثطَر ضزثذري رٍي ّن قزار
ًذّيذ.كف يبي خَد را رٍي سهيي قزار دّيذ ٍ دستي كِ فطبرخَى آى اًذاسُ گيزي هي ضَد را ّن سطح قلت ثز رٍي تكيِ گبُ قزار دّيذ.
-4فشبرخًن خًد را چىذ ثبر اوذاسٌ گيزي مىيذ.در ّز اًذاسُ گيزي  2يب  3ثبر اًذاسُ گيزي كٌيذ ٍ ثيي ّز ثبر اًذاسُ گيزي يك دقيقِ غجز
كٌيذ.هقذار ثذست آهذُ اس ّز اًذاسُ گيزي را ثجت كٌيذ.
َ-5ز ريس در َمبن سمبن فشبرخًن خًد را اوذاسٌ ثگيزیذ.چَى فطبرخَى در طَل رٍس هتغيز است ،ثْتز است ّز رٍس در يك سهبى هطخع
فطبرخَى را اًذاسُ گيزي كٌيذ.ييطٌْبد هي ضَد يك ثبر غجح ٍ ثبر ديرز ػػز ايي كبر را اًجبم دّيذ.

مقدار فشارخًن مطلًب خًد را با تًجٍ بٍ  4مًضًع كليدي ي مُم زير،بٍ ػىًان يك َدف در وظر بگيريد6

-1يسن خًد را پبیش مىيذ .اضبفِ ٍسى هٌجز ثِ فطبرخَى ثبال هي ضَد.يك راُ خَة ثزاي يبيص ٍسى ،استفبدُ اس ضبخع ًوبيِ تَدُ ثذًي
است.ثزاي هحبسجِ ٍ BMIسى خَد را ثز حست كيلَگزم ٍ قذ خَد را ثز حست هتز اًذاسُ ثريزيذ ٍ سپس هقذار ٍسى را ثز هجذٍر هقذار قذ تقسين
كٌيذٍ.احذ  BMIكيلَگزم ثز هتز هزثغ است.ضبخع ديرز ثزاي تؼييي چبقي ،هقذار دٍر كوزاست.

دستًرالؼمل َاي طبقٍ بىدي چاقي
گريٌ
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ثيطتز اس 88

**; IDF:NCEP-ATPIIIثزاي آسيبيي ّب
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ومبیٍ تًدٌ ثذوي ممتز اس  10/5ثٍ معىبي سیز يسن یب الغزي است.

-2مصزف دخبويبت را تزك مىيذ.اگز سيربري ّستيذ سؼي كٌيذ ايي ػبدت را تز

كٌيذ يب حذاقل تؼذاد سيربر ّبي هػزفي در رٍس را ثتذريج كن

كٌيذ تب ثِ غفز ثزسذ.
-3غذاَبي سبلم را اوتخبة مىيذ.هػزف غذاّبي سبلن ّويطِ يك اقذام خَة است.در درجِ ًخست ٍػذُ ّبي غذايي را فزاهَش ًكٌيذ.سِ ٍػذُ
غذايي خَة در رٍس هػ زف كٌيذ ٍ ثِ اًذاسُ سْن غذا در ّز ٍػذُ تَجِ داضتِ ثبضيذ.سؼي كٌيذ هػزف غذاّبي فزآٍري ضذُ ٍ غذاّبي سزيغ آهبدُ يب
فَري را هحذٍدكٌيذ.
هػزف الكل هَجت افشايص فطبرخَى هي ضَد .اس هػزف الكل يزّيش كٌيذ.ثجبي آن2
هػزف هيَُ ،سجشي ٍ آجيل رٍساًِ را افشايص دّيذ.سؼي كٌيذ حذاقل يك ٍػذُ غذايي گيبّي در ّفتِ هػزف كٌيذ.مصزف سذیم یب ومل را مبَش دَيذ.
هَقغ يخت غذا ًوك سيبدي اضبفِ ًكٌيذ.ًوكذاى را اس رٍي سفزُ ثزداريذ.ثزاي چبضٌي غذاّب اس گيبّبى تبسُ،آثليوَ يب سزكِ ّب استفبدُ كٌيذ.-در ثزچست ّبي غذايي سذين را كٌتزل كٌيذ ٍ هحػَالت كن سذين اًتخبة كٌيذ.

-4یل سوذگي فعبل داشتٍ ثبشيذ .ثذى ضوب ثزاي تحز

آفزيذُ ضذُ است.ثٌبثزايي،اس ّز طزيقي كِ دٍست داريذ ،فؼبليت كٌيذ .دٍچزخِ

سَاري،ضٌب،ثبغجبًي ٍ ّز كبري كِ فؼبليت ضوب را افشايص هيذّذ! حتي اگز ٍقت كبفي ًذاريذ 10 ،دقيقِ توزيي سبدُ چٌذ ثبر در رٍس را فزاهَش ًكٌيذ،
ٍاقؼب" هَثز است.

سعي مىيذ2
در هحل كبر اس يلِ ّب ثبال ثزٍيذ.هبضيي خَد را دٍرتز يبر كٌيذ ٍ ثقيِ راُ را ييبدُ ثزٍيذ.حزكت ّبي كططي ٍ ًزهطي اًجبم دّيذ!4

