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ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ 
 
ਡੈਟਾ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਿਵਚ ਸ�ਕੜੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦ� ਿਕ ਹ�ਗਕ�ਗ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 

50% ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ 20-30% ਮੱਧ-ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਨੰੂ ਅਕਸਰ 

"ਅਿਦੱਖ ਕਾਤਲ" ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਹਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਦੇਰੀ ਜ� ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰ 

ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਸਟ�ੋਕ, ਰੀੜ� ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। 
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1. 0ਕੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ� ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ？ੈ 

ਿਕ�ਿਕ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਨੰੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਿਣਆ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ 

ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ�ੌਡ਼� ਨੰੂ ਹਰ 2 ਸਾਲ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ। 
 

2. 1ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ？ 

ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ, ਅਸ� ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਿਦਲ ਦੀ ਧਡ਼ਕਨ ਖ਼ੂਨ 

ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਪੰਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ� ਖ਼ੂਨ ਨੰੂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਿਵਚ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਵਾਲ� ਤੇ 

ਪਡ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪ�ੈਸਰ ਨੰੂ “ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸਰ” ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। “ਿਸਸਟੋਿਲਕ ਪ�ੈਸਰ” ਜ� “ਅਪਰ ਪ�ੈਸਰ” ਉਹ ਪ�ੈਸਰ ਹੈ ਜੋ 

ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਪਡ਼ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਦਲ ਸੰੁਗੁਡਦਾ ਹੈ। “ਡਾਇਆਟੋਿਲਕ ਪ�ੈਸਰ” ਜ� “ਲੋਅਰ ਪ�ੈਸਰ” ਉਹ ਪ�ੈਸਰ ਹੈ 

ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਵਾਲ� ਪਡ਼ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਦਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸਰ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਕਰੀ (mmHg) ਦੇ ਿਮਲੀਮੀਟਰ� 

ਿਵਚ ਮਾਿਪਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 

ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਓਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸਰ ਦੀ ਉਹ ਰੀਿਡੰਗ ਹੈ ਜੋ 90 

(ਲੋਅਰ ਪ�ੈਸਰ) mmHg ਦੀ ਬਜਾਏ 140 (ਹਾਈਅਰ ਪ�ੈਸਰ) ਤ� ਿਜ਼ਆਹਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮਰੀਜ ਅਰਾਮ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

3. 2ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?？ 

ਜੋਖ਼ਮ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ: 

• ਉਮਰ: ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋਖ਼ਮ ਵੱਧ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

• ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ: ਉਹ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� 

ਿਵਚ ਇਹ ਪਿਹਲੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

• ਵਜ਼ਨ: ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਜਨੀ ਜ� ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ 

• ਖ਼ਰਾਕ: ਲੰਮੇ ਸਮ� ਤਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਿਵਚ ਸਾਲਟ (ਸੋਡੀਅਮ) ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਤਾ ਮਾਤਰਾ ਲੈਣਾ 

• ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਆਦਤ�: ਧੂਮਰਪਾਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀ ਕਮੀ 

4. 3ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਿਕਸ ਤਰ�� ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ？ 

ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਆਦਤ� ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ: 

• ਸਾਲਟ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਲ ਬਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਕ ਿਵਚ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 
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ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਮੁਮਿਕਨ ਹੈ। ਦੈਿਨਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਿਵਚ ਸਾਲਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ�ਿਕ ਘੱਟ 

ਧੂਮਰਪਾਨ ਕਰਨਾ ਜ� ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਾਲਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਭੋਜਣ ਨਹ� ਲੈਣਾ। ਔਸ਼ਧੀਆਂ, ਮਸ਼ਾਲੇ ਜ� ਿਨੰਬੂ ਦੇ 

ਜੂਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਲਟ ਜ� ਐਮਐਸਜੀ (ਫਲੇਵਰ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ) ਨੰੂ ਕੁਿਕੰਗ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
• ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੱਲ ਖਾਓ 

• ਧੂਮਰਪਾਨ ਨਹ� ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਕਰੋ 

• ਵਜਨ ਕੰਟ�ੋਲ 

• ਨ� ਮੀ ਕਸਰਤ: ਕਸਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਲੱਡ ਦੀ ਧਮਨੀਆਂ ਦਾ ਲਚੀਲਾਪਣ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਧਮਨੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  
• ਿਦਮਾਗੀ ਸ਼�ਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ 

 

5. 4ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ？ 

ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਦੋ ਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪ�ਾਈਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ: 

 ਪ�ਾਈਮਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ: ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 90% ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ  ਪਿਹਚਾਣ ਯੋਗ ਕਾਰਨ ਨਹ� 

ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੈਤਿਰਕ, ਪਰਸਨਾਿਲਟੀ, ਿਦਮਾਗੀ ਦਣਾਅ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ: ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜ� ਿਸਹਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾਵ� ਿਵਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ�ਿਕ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਡੋਕ�ਾਇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਨਾ (ਇਨਡੋਕ�ਾਇਨ ਗਲ�ਡ ਦੇ ਕਮੀ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਿਰਸਾਉ ਹੰੁਦਾ ਹੈ)। ਮਰੀਜ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸਰ ਮੁਡ਼ ਸਾਧਾਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜ ੇਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

6. 5ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜ�ਚ ਅਤੇ ਿਨਦਾਨ ਿਕਸ ਤਰ�� ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ？ 

ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸਰ ਦੀ ਮਾਪ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕਾ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। 
 
ਜੇ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਤ� ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ ਦੀ ਜ�ਚ� ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਵ�ਿਕ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜ�ਚ, ਇਲੈਕਟ�ੋਕਾਰਿਡਓਗ�ਾਮ 

(ਿਦਲ ਦੀ ਜ�ਚ ਦੀ ਇਕ ਇਲੈਕਟ�ੀਕਲ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ, ਜੇ ਇਹ ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ), ਛਾਦੀ ਦੇ ਐਕਸ਼-ਰੇ 

ਦੀ ਜ�ਚ, ਪੇਸ਼ਾਬ ਦੀ ਜ�ਚ ਅਤੇ ਫੰਡਸ (ਅੱਖ� ਦੀ ਭੀਤਰੀ ਸਤ�ਾ) ਜ�ਚ ਬਗੈਰਾ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ 

ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਭੀਤਰੀ ਅੰਗ� ਨੰੂ ਸੰਭਾਿਵਤ ਨੁਕਸਾਨ। 
7. ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹ？ੈ 

  

ਦਵਾਈਆਂ: 
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ਡਾਕਟਰ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਢੁਕਵ� ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣਗੇ।  ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 

ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਡਾਇਰੇਿਟਕਸ, ਬੀਟਾ ਬਲੌਕਰਜ਼, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਚੈਨਲ ਬਲੌਕਰਜ਼, 

ਐਜਂੀਓਨਟੈਨਿਸਨ-ਕਨਵਰਿਟੰਗ ਐਜ਼ਂਾਈਮ ਇਿਨਿਹਬਟਰਜ਼ ਐਿਂਜਓਟੈਨਿਸਨ II ਰੀਸੈਪਰਸ ਬਲੌਕਰਜ਼, ਐਲਫਾ 

ਬਲੌਕਰਸ ਅਤੇ ਵੈਸੋਡੀਲੈਟਰਸ ਬਗੈਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ 

ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� 

ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗੀ 

ਤਰ�� ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤ� ਬਣਾਓ： 

ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਤਮਾਕੂਨ� ਸ਼ੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਵਜਨ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤ� 

ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਨ� ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕਸਰਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ 

ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸੇ਼ਵਰ� ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ ਜ� ਿਸਹਤ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ 

ਹੈਲਥ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਸਰਤ ਦੀ ਸਲਾਹ http://exerciserx.cheu.gov.hk) 'ਤੇ ਜਾਓ।  

 

8. ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਟਲਤਾਵ� ਕੀ ਹਨ？ 

  

ਬੇਕਾਬੂ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਜਿਟਲਤਾਵ� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

           ਆਰਟੀਰੀਓਸਕਰੋਿਸਸ (ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਹ ਿਸ਼ਰਾਵ� ਜੋ ਔਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ� ਿਵੱਚ ਪੌਸ਼ਕ ਤੱਤ ਪਹੰੁਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ): 

ਆਰਟੀਰੀਓਸਕਰੋਿਸਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ 

ਦੌਰਾ। 

           ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ (ਸੋਜੀ ਹੋਈ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਨਾੜੀਆਂ): ਬੇਰੋਕ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ 

ਦੀਵਾਰ ਨੰੂ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਫੁੱ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜ� ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਐਿਨਉਿਰਜ਼ਮ ਫੱਟਣ 

(ਬਰੱਸਟ ਹੋਣ) 'ਤੇ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

           ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ: ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਅਵਰੋਧ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ 

ਿਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

           ਸਟ�ੋਕ: ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਿਸਰ ਦੀ ਨਾਡ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਵਰੋਧ ਲਈ ਜੋਖਮਕਾਰੀ ਕਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ 

ਫਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਈਸੈਿਮਕ ਜ� ਹੈਮਰੇਿਜ਼ਕ ਸਟ�ੋਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।ਰੀੜ� ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣਾ: ਬੇਕਾਬੂ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ 
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ਗੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਪ�ਭਾਵ� ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ� ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

           ਰੀਟੋਨ� ਪੈਥੀ (ਅੱਖ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹਲਕੀ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਿਟਸੂ਼ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ 

ਨੁਕਸਾਨ): ਬੇਰੋਕ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅੱਖ� ਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ (ਧਮਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵ�) ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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