بيماري فشارخون باال چه نوع بيماري است؟
تيْاسي فـاسخ٘ٓ تاالتيْاسي ّضّٔ ؿايعي اػت م ٚدس آٓ ّقذاس
فـاسخ٘ٓ اص حذ طثيعي تاالتش ّي سٗد ٗ ّٖدش ت ٚآػية إذاُ ٛاي
حياتي ّثٌ قَةّ،غض،مَي ٗ ٚچـِ ّي ؿ٘د.
تؼياسي اص افشاد ػاً ٛا ّثتال ت ٚفـاسخ٘ٓ تاال ٛؼتٖذ تذٗٓ ائ مٚ
اص تيْاسي خ٘د ّطَع تاؿٖذ..تيـتش اٗقات ائ تيْاسي عالّتي ٕذاسد
اّا ٗقتي فـاسخ٘ٓ تاال تذٗٓ دسّآ تْإذ ت ٚؿشيآ ٛا ٗ اعضاي
حياتي تذٓ آػية ّي سػإذ.تْٛ ٚئ عَت اػت م ٚفـاسخ٘ٓ اغَة
ت ٚعٖ٘آ "قاتل خاهَش" ؿٖاختّ ٚي ؿ٘د.
روز جهاني فشارخون باال چه روزي است؟
ٛشػاً سٗص ّ17ي ت ٚعٖ٘آ سٗص خٜإي فـاسخ٘ٓ تاال تعيئ ؿذٙ
اػت تا دس ائ سٗص ّشدُ ٕؼثت ت ٚائ تيْاسي ٗ ع٘اسم ّٗ ِٜ
خطشٕاك آٓ ؿاٌّ ػنتّ ٚغضي ٗ تيْاسي ٛاي قَثي ٗ مَي٘ي
حؼاع ؿٕ٘ذ ٗ تذإٖذ م ٚتيْاسي فـاسخ٘ٓ تاال ٗ ع٘اسم آٓ قاتٌ
پيـييشي اػت.دس ائ سٗص اطالعات عّْ٘ي دس خل٘ف پيـييشي
،تـخيق ٗ دسّآ فـاسخ٘ٓ تاال دس اختياس  ْٚٛقشاس ّي ىيشد ٗ
افشاد خاّعّ ٚي ت٘إٖذ تا إذاص ٙىيشي فـاسخ٘ٓ اص ّيضآ آٓ ّطَع
ؿٕ٘ذ ٗ دس ك٘ست اتتالء ت ٚفـاسخ٘ٓ تاال تّ٘ ٚقع ؿٖاػايي ٗ تحت
دسّآ قشاس ىيشٕذ.اص طشفي تا ساٛ ٙاي پيـييشي اص تيْاسي فـاسخ٘ٓ
تاال آؿٖا ؿٕ٘ذ ٗ آٓ ٛا سا تناس ىيشٕذ.
فشارخون باال يك همه گيري جهاني است!
دس خٜآ ٛش ػاٍّ 7 ٚيَي٘ٓ ٕفش ت ٚعَت فـاسخ٘ٓ تاال ف٘ت
ّي مٖٖذ ٗ ّ 1/5يَياسد ٕفش ت ٚآٓ ّثتال ٛؼتٖذ.ائ تيْاسي تضسىتشئ
عاٌّ خطش ّشه دس ػشاػش خٜآ اػت م ٚػثة تيْاسي قَثي ،
ػنتّ ٚغضي  ،تيْاسي مَي٘ي ٗ دياتت ّي ؿ٘د.
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سه راهنما براي شيوه زندگي سالم
ؿي٘ ٙصٕذىي ػاٍِ تشاي حفظ فـاسخ٘ٓ طثيعي ٗ ػاٍِ تاثيش ّؼتقيِ
داسد.دس ريٌ ػ ٚساْٖٛا تشاي مْل ت ٚؿْا دس ّؼيش صٕذىي ػاٍِ
آّذ ٙاػت:
-1هَاظة ٍسى خَد تاضيذ
دس دٕياي دسحاً تغييش ػشيع ،تعذاد اضافٗ ٚصٓ ٗ چاقي دس حاً
افضايؾ اػت.اضافٗ ٚصٓ ّٖدش ت ٚتيْاسي فـاسخ٘ٓ تاال ّي ؿ٘د.
ٍسى خَد را پايص كٌيذ:اضافٗ ٚصٓ ّٖدش ت ٚفـاسخ٘ٓ تاال ّي ؿ٘د.يل سا ٙخ٘ب تشاي پايؾ ٗصٓ
 ،تعيئ ؿاخق ْٕاي ٚت٘د ٙتذٕي (  ) BMIاػت.تشاي ّحاػثBMI ٚ
ٗصٓ خ٘د سا تش حؼة ميَ٘ىشُ ٗ قذ خ٘د سا تش حؼة ّتش إذاص ٙتييشيذ ٗ
ػپغ ّقذاس ٗصٓ سا تش ّدزٗس ّقذاس قذ تقؼيِ مٖيذٗ.احذ  BMIميَ٘ىشُ
تش ّتش ّشتع اػت.ؿاخق دييش تشاي تعيئ چاقي ّ،قذاس دٗس مْشاػت.

اندازه دور كمر چه نقشي دارد؟
يني دييش اص تعيئ مٖٖذٛ ٙاي چاقي إذاص ٙدٗسمْش اػت.ساْٖٛاٛاي
اخيش ٕـآ ّي دٖٛذ دٗس مْش ّطَ٘ب تشاي صٕآ  80ػإتي ّتش تشاي
تْاُ ٕظادٛا ٗ تشاي ّشدآ  94ػإتي ّتش تشاي اغَة ٕظادٛا ٗ 90
ػإتي ّتش تشاي افشاد آػيايي ٗ ّشدآ آػياي خٖ٘تي اػت.
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دستورالعمل هاي طبقه بندي چاقي
گروه

طبقه بندي سازمان

طبقه بندي سازمان

جهاني بهداشت براي

جهاني بهداشت براي

كل جوامع

جوامع آسيايي*

ًوايِ تَدُ تذًي ( BMIتز حسة كيلَگزم تز هتز هزتع)
مْتش اص 18/5
مْتش اص 18/5
كن ٍسى (الغز)
18/5-22/9
18/5-24/9
طثيعي
اضافِ ٍسى

25/0-29/9

چاقي

30/0-39/9

چاقي هزضي

 ٗ 30/0تيـتش

23-24/9
 ٗ 25/0تيـتش

دٍر كوز(( )WCتزاي تعييي چاقي ضكوي،تز حسة ساًتيوتز)
تيـتش اص 90
تيـتش اص 101
هزداى
تيـتش اص 88

سًاى
**; IDF:NCEP-ATPIIIتشاي آػيايي ٛا

تيـتش اص80

-2غذاّاي سالن را اًتخاب كٌيذ
ّلشف غزاٛاي ػاٍِ ْٛيـ ٚيل اقذاُ خ٘ب اػت.دس دسخٕ ٚخؼت ٗعذٙ
ٛاي غزايي سا فشاّ٘ؽ ٕنٖيذٛ،ذف ايداد يل ؿي٘ ٙصٕذىي ػاٍِ اػت ٕٚ
يل سطيِ غزايي .تٖاتش ائ ػٗ ٚعذ ٙغزايي خ٘ب دس سٗص ّلشف مٖيذ .
چٖذ ت٘كي ٚدس صيش آّذ ٙاػت:
اٍف -ت ٚإذاص ٙػ(ِٜپشع) غزا دس ٛش ٗعذ ٙت٘خ ٚداؿت ٚتاؿيذ .ػعي مٖيذ
إذاصٛ ٙش ػ ِٜغزا سا مِ مٖيذ.
ب-آٛؼت ٚغزا تخ٘سيذ ٗ ت ٚتذٓ خ٘د ت٘خ ٚداؿت ٚتاؿيذ.اىش تٖذ غزا
تخ٘سيذ تشاحتي ّي ت٘إيذ ّقذاس صيادي ّلشف مٖيذ ٗ ّت٘خّ ٚلشف حدِ
صيادي اص غزا ٕـ٘يذ.
ج-تشچؼة ٛاي غزايي سا تخ٘إيذ ٗ غزاٛاي مِ ْٕل تش سا إتخاب مٖيذ.
د-ػعي مٖيذ ّلشف غزاٛاي فشآٗسي ؿذ ٗ ٙغزاٛاي ػشيع آّاد ٙيا ف٘سي
ّإٖذ ؿيشيٖي،غالت فشآٗسي ؿذ ٙكثحإٕ،ٚآ ٛاي حديِ (فإتضي)،
ميل،مَ٘چ، ٚػ٘ػيغ ٗ ماٍثاع ْٛ،ثشىش آّاد ٗ ٙپيتضا سا ّحذٗدمٖيذ.
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تجاي آى:
ّلشف ّي٘ ٗ ٙػثضي سا افضايؾ دٛيذ .دستاسّ ٙلشف تٖ٘عي اص ػثضي ٛاٗ ّي٘ٛ ٙاي سٕيي فنش مٖيذ(ى٘خ ٚفشٕيي٘ٛ،يح،ػثضي ٛاي تشىي
،خياس،مذٗ،ما،٘ٛإ٘اع مٍَِ٘،تيا ػثضّ،شمثات،إ٘اع ػية ،إ٘اع ت٘ت ،ىيالع
،إ٘اع إي٘س ،صسدآٍ٘ ٗ )......ٗ َ٘ٛ،تعذ ٛش سٗص اص خ٘دتآ تپشػيذ تشاي ّثاً
آيا اّشٗص اص سٕو ػثض ّلشف مشد ٙاُ؟
ػعي مٖيذ دس ٛفت ٚحذاقٌ يني اص ٗعذٛ ٙاي غزايي سا فقط اص غزاٛايىياٛي ّلشف مٖيذ.
 إ٘اع دإٛ ٚا ٗ آخيٌ سا ت ٚؿنٌ طثيعي ٗ خاُ ٗ ت ٚعٖ٘آ تٖقال تف٘سي ّلشف مٖيذ.
هصزف سذين يا ًوك را كاّص دّيذ:ّ٘قع پخت غزا ْٕل صيادي اضافٕ ٚنٖيذ.ْٕنذآ سا اص سٗي ػفش ٙتشداسيذ.تشاي چاؿٖي غزاٛا اص ىياٛآ تاص،ٙآتَيْ٘ يا إ٘اع ػشم ٚاػتفاد ٙمٖيذ. ّقذاس ػذيِ دس تشچؼة ٛاي غزايي سا تشسػي مٖيذ ٗ ّحل٘الت مِػذيِ سا إتخاب مٖيذ.
 ػعي مٖيذ ّلشف غزاٛاي فشآٗسي ؿذ ٗ ٙغزاٛاي ػشيع آّاد ٙيا ف٘سيم ٚداساي ْٕل صيادي ٛؼتٖذ سا ّحذٗدمٖيذ.
-اص ػغ ٛاي خإيي اػتفاد ٙمٖيذ.

فعاٍيت ؿْا سا افضايؾ ّيذٛذ! حتي اىش ٗقت مافي ٕذاسيذ،
تْشئ ػاد ٙچٖذ تاس دس سٗص سا فشاّ٘ؽ ٕنٖيذٗ ،اقعا" ّ٘ثش اػت.
سعي كٌيذ:
دس ّحٌ ماس اص پَٛ ٚا تاال تشٗيذ.ّاؿئ خ٘د سا دٗستش پاسك مٖيذ ٗ تقي ٚسا ٙسا پياد ٙتشٗيذ. -حشمت ٛاي مــي ٗ ٕشّـي إداُ دٛيذ!
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جوَْري اسالهي ايزاى
ٍسارت تْذاضت،درهاى ٍ آهَسش پشضكي
هعاًٍت تْذاضت
ٍاحذ تيواري ّاي غيزٍاگيز
ي عزٍقي
ادارُ پيطگيزي اس تيواري ّاي قلة

روز جهاني فشارخىن باال
پنج شنبو  28ارديبهشت ماه 1391

دس صّآ ٕاٛاس ت ٚپياد ٙسٗي تشٗيذ.اىش ماس ؿْا پـت ّيض ٕـيٖي اػت ٛ،ش يل ػاعت يل تاس حشماتمــي إداُ دٛيذ ٗ دس اطشاف قذُ تضٕيذ.

شيىه زندگي سالم
تا م٘دمآ ٗ ْٛؼاييآ خ٘د تاصي مٖيذ .-اىش ّيخ٘اٛيذ تا ٗصٕ ٚماس مٖيذ ،قثٌ اص ؿشٗع آٓ تا پضؿل ّـ٘ست مٖيذ.

فشارخىن طبيعي
Healthy lifestyle
Healthy Blood Pressure
World Hypertension Day
May 17 , 2012

-3يك سًذگي فعال داضتِ تاضيذ.
تذٓ ؿْا تشاي تحشك آفشيذ ٙؿذ ٙاػت.تٖاتشائ،اص ٛش طشيقي م ٚدٗػت
داسيذ ،فعاٍيت مٖيذ .دٗچشخ ٚػ٘اسي ،ؿٖا،پياد ٙسٗي ػشيع ٗ ٛش ماسي مٚ
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