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उच्च र�चाप 

आँकडाले के देखाउँछ भने �वश्वभरका कैय� मा�नसहरूमा उक्त रक्तचाप हुन्छ, जब�क हङकङका झण्ड ै50 

% वदृ्ध  र 20-30% अधब�से उमेरका मा�नसहरू यस रोगको �शकार भइरहेका छन।् उच्च रक्तचापलाई धेरैजसो 

“अदृश्य हत्यारा” भनेर �च�नन्छ। सामान्यतया, सरुुको चरणमा �बरामीहरूमा यसको ल�ण दे�खदैँन र यसको 

कारणले प्राय: उपचारमा �ढलाइ हुन्छ वा उपचार न ैग�रँदैन र अन्तत: यसले गम्भीर ज�टलताहरू उत्पन्न 

गन� गछर्न,् जस्तो हृदय रोग, मिस्तष्कघात, मगृौलाको खराबी र मतृ्य ुप�न हुनसक्छ। 

 

1. उच्च रक्तचापका ल�णहरू सिजल ैप�हचान गनर् स�कन्छ �क स�कँदैन? 

उच्च रक्तचापको सिजल ैप�हचान गनर् नस�कने भएको हुनाले सरुुम ैरोग पत्ता लगाउनको ला�ग वयस्कहरूले 

कम्तीमा हरेक दईु वषर्मा एक पटक रक्तचाप जाँच गराउनपुछर्। 

 

2. उच्च रक्तचाप के हो? 

उच्च रक्तचापको �वषयमा बझु्नभुन्दा अगा�ड हामीले रक्तचाप के हो भन्ने बझु्न ुआवश्यक छ। मटुुको धड्कनले 

शर�रभ�र रगत पम्प गछर्। धमनीमा रगत पम्प ग�रसकेप�छ धमनीको �भत्तामा पन� चापलाई “रक्तचाप 

भ�नन्छ”। मटुु खुिम्चँदा धमनीका �भत्ताहरूमा पन� चापलाई “�सस्टो�लक चाप” वा “मा�थल्लो चाप” भ�नन्छ। 

मटुु फुक्दा धमनीका �भत्ताहरूमा पन� चापलाई “डायस्टो�लक चाप” वा “तल्लो चाप” भ�नन्छ। रक्तचाप 
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सामान्यतया पारो(मकर् र�)को �म�ल�मटर (mmHg) मा मापन ग�रन्छ। 

 

�वश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प�रभा�षत गरे अनसुार व्यिक्त �वश्राम ग�ररहेको बेला बारम्बार १४० (मा�थल्लो 

चाप) ओभर ९० (तल्लो चाप) mmHg भएको अवस्थालाई उच्च रक्तचाप भ�नन्छ। 

3. उच्च रक्तचापका जो�खमयकु्त प�हरू के के हुन?् 

The risk factors are: 

जो�खमयकु्त प�हरू �नम्न अनसुार छन:् 

• Age: the risk increases with one’s age 

• उमेर: मा�नसको उमेरसँग ैजो�खम बढ्दै जान्छ 

• Family history: people are prone to hypertension if their families had it before 

• पा�रवा�रक इ�तहास: य�द कसकैो प�रवारमा प�हले न ैउच्च रक्तचाप दे�खएको छ भने त्यस्तो व्यिक्तमा 

उच्च रक्तचाप हुने सभंावना रहन्छ 

• Weight: being overweight or obese 

• वजन: बढ� वजन वा मोटोपन 

• Diet: too much salt (sodium) in the diet for a prolonged period 

• आहार: लामो समयसम्म आहारमा अ�त धेरै ननू(सो�डयम)को सेवन 

• Lifestyle habits: smoking, drinking, stress and lack of exercise  
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• जीवनशलै� अभ्यास: धुम्रपान, म�दरासेवन, तनाव र शार��रक अभ्यासको क�म 

 

4. उच्च रक्तचापको रोकथाम कसर� गन�? 

उच्च रक्तचापको रोकथाम असल जीवनशलै�बाट सरुु हुन्छ: 

• ननू मखु्यत: सो�डयमबाट बनेको हुन्छ र आहारमा अत्य�धक मात्रामा सो�डयमको सेवनले उच्च रक्तचाप 

गराउँछ। दै�नक आहारमा सो�डयम सेवनमा ध्यान �दनहुोला, उदाहरणको ला�ग, सकुुट� बनाइएको वा 

बोतलमा राखेर बनाइएको अत्य�धक ननूयकु्त अचारको सेवन कम गन�। खाना बनाउँदा ननू वा MSG 

(स्वाद बढाउने सामग्री) को सट्टा जडीबटु�, मसला वा कागतीको प्रयोग गनुर् शे्रयस्कर हुन्छ। 

• धेरै सागसब्जी र फलफूल खाने 

• धुम्रपान गनर् बन्द गरेर म�दरा सेवनमा क�म गन� 

• वजनको �नयन्त्रण  

• �नय�मत अभ्यास: अभ्यासको क�मले रक्तनल�को लचकतामा असर पाछर् , जसले गदार् नल�हरू  कडा 

हुन्छन ्र उच्च रक्तचापको ला�ग पे्र�रत गदर्छ 

• आफ्नो �दमागलाई तनावमकु्त राख्ने 

 

5. उच्च रक्तचापका कारणहरू के के हुन?् 

उच्च रक्तचापलाई दईु वगर्मा बाँड्न स�कन्छ, प्राइमेर� (प्रधान) र सेकेण्ड्री (अ�त�रक्त), जसका कारणहरू फरक 
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फरक हुन्छन:् 

 प्राइमेर� उच्च रक्तचाह: लगभग ९०% रक्तचापका केसहरू प्राइमेर� हुन्छन ्जसका कारणहरू प�हचान 

गनर् स�कँदैन र अ�धकांश वशंाणुगत, व्यिक्तत्व, मान�सक तनाव र मोटोपनासँग सम्बन्धीत हुन्छन।् 

 सेकेण्ड्री उच्च रक्तचाप: यस प्रकारको उच्च रक्तचाप मखु्यत: अन्य �बमार� वा स्वास्थ्य अवस्थामा 

आएको प�रवतर्नले गदार् उत्पन्न हुन्छ, जस्तो, मगृौला सम्बन्धी रोग र इण्डोक्राइन (अन्त:स्रावी) 

सम्बन्धी समस्या (हम�नहरू �नकाल्ने ईण्डोक्राइन ग्रन्थीहरूको �वकार)। य�द �बमार� (रोग) �बसेक 

भएको खण्डमा रक्तचाप सामान्य अवस्थामा फकर् न्छ। 

 

6. उच्च रक्तचापको अनसुन्धान र �नदान कसर� गन�? 

तपा�को रक्त चाप नाप्नको ला�ग सबभैन्दा सिजलो र साधारण त�रका रक्तचाप �मटर हुन्छ। 

य�द आवश्यक परेमा �च�कत्सकले तनावको कारण पत्ता लगाउन र �भत्री अङ्गहरूमा हुन सक्ने सम्भा�वत 

��तको प�हचान गनर् �बरामीको ला�ग थप पर��णहरूको व्यवस्था गन�छन,् जस्तो रगतको पर��ण, 

इलेक्ट्रोका�ड र्योग्राम (मटुुले उ�चत रूपमा काम गद�छ �क छैन भन्ने कुरा जाँच गनर् मटुुको �वद्यतुीय अ�भलेख), 

छातीको एक्स-रे पर��ण, मतू्र पर��ण र फण्ड े(आखँाको �भत्री सहत) पर��ण, आ�द। 

 

7.  उच्च रक्तचापको ला�ग उपचार के हो? 

औसधोपचार: 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 
 

Hypertension / Nepali 
Copyright © 2018 Hospital Authority. All rights reserved 5 
 
 

�च�कत्सकहरूले रक्तचाप �बरामीलाई रक्तचाप कम गराउने उपयकु्त औष�धहरू �सफा�रस गन�छन।्  उच्च 

रक्तचापको उपचार गनर् प्रयोग ग�रने सामान्य औष�धहरूमा �डउरे�टक्स, �बटा ब्लकस ्र्, क्यािल्सयम च्यानल 

ब्लकस ्र्, एिन्जओटेिन्सन-कन्भ�टर्ङ इन्जाइम इिन्ह�बटसर् एिन्जओटेिन्सन II �रसेप्टर ब्लकस ्र्, अल्फा ब्लकस ्र् 

र भासोडाइलेटस ्र् आ�द पदर्छन।् �बरामीहरूले आफ्ना �च�कत्सकद्वारा �दइएको डोजको ता�लका अनसुार �नद��शत 

औष�धहरू सेवन गनुर्पछर्। य�द औष�ध �लइसकेप�छ �बरामीहरूले आराम महससू नभएको खण्डमा सकेसम्म 

�छटो �च�कत्सकको परामशर् �लनपुछर्। प्राय: औष�धले राम्र ैकाम गदर्छ। 

 असल जीवनशलै� अपनाउने : 

उच्च रक्तचाप भएका मा�नसहरूले धुम्रपान त्याग्नपुछर् , म�दरा सेवन कायर्लाई कम गनुर्पछर् , शर�रको तौललाई 

�नयन्त्रणमा राख्नपुछर् , आहारमा ख्याल गनुर्पछर् , अत्य�धक ननू खान ुहँुदैन र �नय�मत रूपमा शार��रक 

�क्रयाकलापहरू गनुर्पछर्।  थप सझुाव र व्यायामको जानकार�का ला�ग कृपया पेशवेरहरूसँग परामशर् �लनहुोस ्

वा स्वास्थ्य �वभागको व्यायाम �नद�शन वेबसाइट (हाइपर�लङ्क: http://exerciserx.cheu.gov.hk) मा 

जानहुोस।् 

 

8. उच्च रक्तचापका ज�टलताहरू के-के हुन?् 

अ�नयिन्त्रत उच्च रक्तचापले �नम्न ज�टलताहरू उत्पन्न गराउन सक्छन:् 

 आट��रयोस्क्लेरो�सस (शर�रका अङ्गहरूमा अिक्सजन र अन्य पोषण तत्व आप�ूतर् गन� रक्तनल�हरू कडा 
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र सङ्कु�चत हँुदै जान्छन)्: आट��रयोस्क्लेरो�ससले गम्भीर रोगहरू �नम्त्याउ सक्छ, जस्तो मटुु रोग र 

मिस्तष्कघात। 

 आन्य�ुरजम (रक्तनल� स�ुनने): अ�नयिन्त्रत उच्च रक्तचापले रक्तनल�का �भत्ता साँघरुो हुन्छ र फुिल्लन्छ 

जसले गदार् आन्य�ुरजम हुन्छ। य�द आन्य�ुरजम �वस्फोट भयो भने घाटतक हुनसक्छ। 

 हृदयाघात: रक्तचापमा व�ृद्ध भएप�छ रक्तनल�को प्र�तरोधमा व�ृद्ध ल्याउँछ, जसले मटुुमा भार थप्दै जान्छ; 

यसले हृदयाघात हुन्छ। 

 आघात:  उच्च रक्तचाप भनेको मिस्तष्कका नल�हरूलाई ब्लक गन� र यसको सम्बन्ध �वच्छेद गराउने 

जो�खम तत्व हो जसले इस्के�मक वा हेमोह्यार्�गक आघात, रेनल असफलता �नम्त्याउँछ: अ�नयिन्त्रत 

उच्च रक्तचापले �मग�लाका धमनीहरूलाई प्रभाव पाछर् र मगृौलाको कायर्लाई �बगाछर्। 

 रे�टनोप्याथी (आँखाको प�छल्लो भागमा रहेको प्रकाश-सवेंदनशील तन्तकुो रक्तनल�मा ��त): अ�नयिन्त्रत 

उच्च रक्तचापले आखँामा रहेका धम�नकाहरूमा असर परुय्ाउँछ, जसले घाउ हुन्छ। 
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