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 نشیٹرپئاہ

 

% 50 اچ لوکاں رسیده عمر کہ جدوں اے، خون فشار بلند نوں لوکاں لکھاں سینکڑوں دے بھر دنیا کہ اے چلدا پتہ توں شمار و اعداد
 سدیا وی" قاتل پوشیده" اکثر نوں خون فشار بلند ہین۔ مبتال اچ بیماری اس اچ کانگ ہانگ لوکی% 30-20 دے عمر درمیانی تے
 اچ عالج توں کارن ایسی تے ہین ہوندی نئیں عالمتاں واضح کوئی نوں مریض اچ مرحلے ابتدائی اچ، کہن تے طور عام اے۔ جاندا
 تے ناکامی دی گردیاں فالج، بیماری، دی دل کہ جیویں اے، سکدا بن کارن دا پیچیدگیاں شدید اچ آخر تے اے جاندی ہو کمی یا تاخیر

 موت۔ کار آخر

 
 

 ؟ےا ادکس اج اناھچپ لان یناسآ ںون ںاتمالع ید نشیٹرپئاہ یک  .1

 اچ ورھیاں 2 ہر لئی، دے الن پتہ چھیتی دا بیماری نوں بالغاں اے، سکدا جا کیتا نئیں شناخت نال آسانی خون فشار بلند اچ شروع
 چائیدی۔ کرنی پیمائش دی خون فشار واری اک گھٹ توں گھٹ
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 ؟ےا یک رشیرپ ڈلب ےک ھدو/نشیٹرپئاہ .2

 رشیرپ ڈلب ہک ادیئاچ انناج ںوناس ،ںالہپ ںوت نھجمس ںون رشیرپ ڈلب ےک ھدو/نشیٹرپئاہ
 نایرش ،ےا ادناج اتیک پمپ چا ںانایرش نوخ ںودج ۔ےا یدرک پمپ نوخ چا مسج نکڑھد ید لد ۔ےا یک
 ' ؤابد التا" ای ' ؤابد یضابقنا" ۔ےا ادناج ایدس "رشیرپ ڈلب" انلیکھد اد ؤابد سکعرب ےد ںاراوید
 ٹھگ" ای "ؤابد یطاسبنا" ۔ےا ؤابد الآ ناج ایاپ ےت ںوراوید لیریٹرآ چا تروص ید نڑکس ےد لد
 ماع رشیرپ ڈلب ۔ےا ادناج ایاپ ےت ںاراوید لیریٹرآ چا نوکس تلاح ید لد اڑہیج ےا ؤابد ہوا 'ؤابد

 ۔ےا ادناج ایپام چا (mmHg) یرکرم رٹیم یلم ےت روط

 
 رشیرپ ڈلب لان ےد شئامیپ یئگ یئارہد ،نشیٹرپئاہ ،قباطم ےد فیرعت ید تحص ہرادا یملاع

 ۔ےووہ اہئر رک مارآ ضیرم ںودج ےا mmHg (ؤابد ٹھگ) 90 ھدو ںوت (ؤابد یچا) 140 گنڈیر ید

 

 ؟نیہ لماوع یک ےد ےرطخ ےد نشیٹرپئاہ     3. .

 :نیہ لماوع ےلآ ےرطخ
 ےا ادھدو یو ہرطخ لان لان ےد نھدو رمع :رمع 
 اد نشیٹرپئاہ یکول ےت یس یو ےلہپ یرامیب ہہیا چا نادناخ ےج :یرٹسہ ینادناخ 

 نیہ ےدکس وہ راکش
 اپاٹوم ای راھب ےک ھدو :راھب 
 اراترو اد (میڈوس) کمن ھدو تہب ںیئات ےلیو ےمل کا چا اذغ :کاروخ 

 اٹاھگ اد شزرو ےت ؤابد ینہذ ،یشون بارش ،یشون ٹیرگس :ںاتداع چا ہقیرط اد نرازگ یتایح

.  

 ؟ےواج یتیک حرط سک ماھت کور ید نشیٹرپئاہ    4. .

 :ےا یدنوہ عورش ںوت نانپا ںاتداع یگنچ ماھت کور ید نشیٹرپئاہ
 نراک اد نشیٹرپئاہ رادقم اعٰلی ید میڈوس چا اذغ ای کمن لمتشم ےت میڈوس ےت روط یداینب 

 ےد کمن ای یشون وکابمت ںیویج ،ورک زیہرپ ںوت رادقم ید کمن چا اذغ ید ہنازور ۔ےا یدنب
 ای ےحلاصم ےت ںایٹوب یڑج ۔ورک ٹھگ ںون ےراترو ےد ںایناھک نیکمن لان ےد ءازجا ھدو

 ۔ےا ادکس اج ایترو ںاھت ید (بکرم الآ ناھدو ہقئاذ کا) MSG ای کمن چا ناکپ اناھک سر اد ںومیل

 ؤاھک لھپ ےت ںایزبس ےک ھدو 
 ورک ٹھگ ںون تپھک ید بارش ےت وید ڈھچ یشون وکابمت 
 لورٹنک ےتا راھب 
 اگ ےئپ رثا ےت کچل ید ںادیرو ید نوخ ںوت ےٹاھگ ےد شزرو :شزرو لان یگدعاقاب، 
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  ۔ےا یدنب نراک اد نشیٹرپئاہ ےت ےا یدنب نراک اد نوہ تخس ےد ںادیرو یڑہیج
 وھکر چا تلاح ہد مارآ ںون غامد ےنپا 

 

 ؟نیہ بابسا یک ےد نشیٹرپئاہ     5. .

 یتیک یدنب ہجرد چا ،یوناث ےت یئادتبا ،ںامسق ود ےت انب ید تاہوجو ےرھکو ید نشیٹرپئاہ
 :ےا یدکس اج

 تقریباً  ریغب ےد نراک تخانش لباق یسک چا زسیک نشیٹرپئاہ :نشیٹرپئاہ یئادتبا 
 ےد ےپاٹوم ےت ؤابد ینہذ ،تیصخش ،ہثرو یتاینیج ےک ھدو ےت نیہ یئادتبا 90%

 ۔نیہ چا ےراب

 ںوت نراک ےد یلیدبت چا تالاح ےد تحص ای ںایرامیب یجود :نشیٹرپئاہ یوناث 
 ید یبارخ نئارکوڈنیا ےت یرامیب ید ںایدرگ ںیویج ،ےا ہجو یداینب ید نشنیٹرپئاہ
 ںایرامیب ےج ۔(تیاکش ید یبارخ ید ڈنیلگ نئارک وڈنیا ےلآ نرک جراخ نومراہ) تیاکش

 ۔اگ ےواج آ ےت لومعم رشیرپ ڈلب اد ضیرم ےت ےا ادناج اتیک جالع اد

 

 ؟نیہ یدناج ید حرط سک صیخشت ےت تاقیقحت یئل ےد نشیٹرپئاہ     6. .

 ںون رٹیم رشیرپ ڈلب کا ہقیرط ہداس ےت ناسآ ںوت ھبس اد نرک شئامیپ ید رشیرپ ڈلب ےنپا
 ۔ےا انترو

 
 ںوراپ ےد ناصقن ہنکمم ںون ءاضعا ینوردنا ےت نشیٹرپئاہ ،رٹکاڈ کا ےت ،یئوہ ڑول ےج
 ،ٹسیٹ ےد نوخ ہک ںیویج اگ ےرک تسبودنب اد ںانئاعم روہ یئل ےد ضیرم یئل ےد تخانش
 یقرب کا یئل ےد لادنیپ ید نرک ٹھگ لان ےقیرط بسانم ےد لد) مارگویڈراکورٹکیلا
 ینوردنا اد ںایھکا) مشچ رعق ےت ٹسیٹ ےد باشیپ ،ہنئاعم ےرسکیا اد ےنیس ،(گنڈراکیر

  ۔ہریغو ہنئاعم اد (ہصح
 

 7. اے؟ کی عالج دا خون فشار بلند
 

 :دوائیاں
 جان ورتی لئی دے عالج دے خون فشار بلند  گے۔ کرن تجویز دوائیاں مناسب لئی دے کرن گھٹ نوں خون فشار دے مریض ڈاکڻر
 بالکرز الفا انہیبیڻرز، اینزائم چینج اینجیوڻینسن بالکرز، چینل کیلشیم بالکرز، بیڻا دوائیاں، آور پیشاب/ڈیوریڻکس اچ دوائیاں عام آلی

 دوائیاں کیتی تجویز دی ڈاکڻر اپنے مطابق دے جدول دے خوراک نوں مریضاں ہین۔ شامل وغیره عروق، باِسط/ویسوڈیلیڻرز تے
 نال ڈاکڻر اپنے چھیتی توں چھیتی نوں اونہاں تے اے، ہوندا نئیں محسوس چنگا نوں اونہاں بعد دے لین دوائیاں جے چائیدی۔ لینی

 ہین۔ کردی کام طرح چنگی تے طور عام دوائیاں چائیدا۔ کرنا مشوره
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 :لئی دے رکھن برقرار نوں عادتاں دی انداز دے حیاتی چنگا
 چائیدا، کرنا اچ کنڻرول بھار دا جسم دینی، کر گھٹ نوشی شراب دینی، چھڈ نوشی تمباکو نوں لوکاں حامل دے خون فشار بلند
 اچ بارے دے ورزش  کرو۔ ورزش نال باقاعدگی تے کرو گھٹ ورتنا شیواں دی کھانیاں نمکین کے جیویں دیو توجہ اتے خوراک

 فون تے 0111-2833 الئن ہاٹ دی تعلیم دی صحت دی گھنڻے 24 دی صحت محکمہ کے کر مہربانی لئی، دے جانکاری ہور
 سائٹ ویب دی مرکز دے حفاظت دی صحت یا ویکھو دا www.cheu.gov.hk سائٹ ویب یونٹ تعلیم دی صحت مرکزی یا کرو،

www.chp.gov.hk، ویکھو۔ صفحہ فین بک فیس مرکز حفاظتی دے صحت تے 

 
 

 8. ہین؟ کی پیچیدگیاں دی خون فشار بلند
 

 :اے سکدا بن کارن دا پیچیدگیاں دتیاں ہیڻھاں خون فشار بلند قابو بے

  ِنیں دی کر فراہم اجزاء غذائی دوجے تے آکسیجن نوں اعضاء دے جسم جیہڑی رگاں/ویسلز بلڈ( شریان صالبت 
 بیماری دی دل کہ جیویں اے سکدا بن کارن دا بیماریاں سنگین شریان صالبتِ  ):ہونا تنگ تے سخت دا اونہاں

 فالج۔ تے

 دی شریاناں دی خون خون، فشار بلند قابو بے): شریان دی خون ہوئی پھولی اک( اینیوریزم/ گومڑ َشریانی 
 شریانی جے اے۔ نکلدا اچ صورت دی گومڑ َشریانی نتیجہ دا جیس اے، سکدا پھال تے سکدا کر پتال نوں دیوار
 اے۔ سکدا ہو ثابت مہلک تے جاوے پھٹ گومڑ

 اچ مزاحمت دی وریدوں دی خون ہوئیاں، پاندے بھار اضافی اک اتے دل وادھا اچ خون فشار: ناکامی دی دل 
 گا۔ نکلے اچ صورت دی ناکامی دی دل نتیجہ تے گا؛ کرے وادھا

 انشقاق آلے بنن کارن دا اسڻروک ہیمریجک یا اسکیمی تے پان رکاوٹ اچ ویسلز دے دماغ ڻرانسمیشن ہائپر : فالج 
 اثرانداز اتے رگاں اچ گردیانں ہائپرڻینشن شده کنڻرول غیر: ناکامی دی گردیاں  اے۔ عامل دا خطره اک لئی دے

 گا۔ پہنچاوے نقصان نوں فعل دے گردے گا، ہووے

 دی خون دی بافت حساس لئی دے روشنی پاسے پچھلے دے انکھاں( بیماری سوزشی غیر دی َریڻینا/ریڻینوپتھی 
 شریاناں( شریان ہوئیاں بندے باعث دا زخماں اچ انکھاں خون فشار بلند قابو بے): نقصان آال پہنچن نوں وریداں

 گا۔ کرے متاثر نوں) شاخاں دی

 

 ؟ادیئاچ انھکر ںیویک لایخ اد ںاضیرم یشنت شيب   9. .

م اضیر ں اب ںون  اق دع یگ ان  د ل ابو ہر م  اع ہنئ ارک  ان اچ  دیئ ا م یبط ےت  ہروش د  م ے اط د قب او ایئ ں  
اچ ینیل دیئ ۔ی اع  م ،ےت روط  یشنت شيب  م  اضیر ں ا ںون  مل ک د ےلیو ے یئل ے د  او ایئ ں  ےت یگ نیپ ینیل 
ا ہنو ا اروخ ںون ں میب ک ا د یر م ے اط نیئن قب اچ ینیل  دیئ ۔ی درک رفس  ایئوہ ے ،ں ا  ہنو ا  نترو ںون ں
د اک یئل ے د یف او ایئ ں ا  ان ےنپ ینھکر ل اچ  دیئ ۔ی ا  ہو ارگن ید تحص  ین د  م ے دصق د  یئل ے ا  ڈلب ےنپ  
رشیرپ اب ید  اق دع یگ ان  میپ ل ا اکیر ےت شئ ڈر دکس رک  ،نیہ ے اگنچ  ایح  ازگ یت د نر ا اع ہقیرط  د ات  ں

میب ا ا نرک لورٹنک ںون یر م چ د د ۔نیہ یدکس رک    
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