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 خون فشار بلند

 

 نوخ راشف دنلب وک ںوگول ںوھکال ںوڑکنیس ےک رھب ایند ہک ےہ اتلچ ہتپ ےس رامش و دادعا
 ںیم ضرم سا ںیم گناک گناہ گول %30-20 ےک ڑیھدا روا %50 ںیم ںوگول ہدیسر رمع ہکبج ،ےہ

 ،ںیم ےنہک رپ روط ماع ۔ےہ اتاج اہک یھب "لتاق ہدیشوپ" رثکا وک نوخ راشف دنلب ۔ںیہ التبم
 ںیم جالع ےس ہجو یسا روا ںیہ یتوہ ںیہن تامالع حضاو یئوک وک ضیرم ںیم ےلحرم یئادتبا
 یک لد ےسیج ،ےہ اتکس نب ثعاب اک ںویگدیچیپ دیدش ںیم رخآ روا ےہ یتاجوہ یمک ای ریخات
 ۔توم راک رخآ روا یماکان یک ںودرگ ،جلاف ،یرامیب

 

 ؟ہے جاسکتا پہچانا سے آسانی کو عالمات کی خون فشار بلند کیا    1.

 اک یرامیب وک ںوغلاب ،ےہ اتکس اج ایک ںیہن تخانش ےس یناسآ نوخ راشف دنلب ںیم عورش ب
 ۔ےئہاچ انپام نوخ راشف راب کیا مک زا مک ںیم ںولاس 2 رہ ،ےئل ےک ےناگل ہتپ دلج

 

 

 ؟ہے کیا خون فشار بلند     2.

 خون جب ہے۔ کرتی پمپ خون میں جسم دھڑکن کی دل ہے۔ کیا خون فشار کہ چاہئے جاننا ہمیں پہلے، سے سمجھنے کو خون فشار بلند

 دل'  دباؤ اوپری" یا'  دباؤ انقباضی" ہے۔ جاتا کہا" خون فشار" دھکیلنا کا دباؤ برعکس کے دیواروں شریان ہے، جاتا کیا پمپ میں شریانوں

 سکون حالت کی دل جو ہے دباؤ وه'  دباؤ کم" یا" دباؤ انبساطی" ہے۔ دباؤ واال جانے ڈاال پر دیواروں آرڻیریل میں صورت کی سکڑنے کے

 ہے۔ جاتا ماپا میں) mmHg( مرکری میڻر ملی پر طور عام خون فشار ہے۔ جاتا ڈاال پر دیواروں آرڻیریل میں

 
 زیده سے) دباؤ بلند( 140 ریڈنگ کی خون فشار ساتھ کے پیمائش گئی دہرائی خون، فشار بلند مطابق، کے تعریف یک صحت اداره عالمی

 ہو۔ رہا کر آرام شخص جب ہے mmHg) دباؤ کم( 90

 
 

 ؟ہیں عوامل کیا کے خطرے کے خون فشار بلند     3.

 :ہیں عوامل والے خطرے
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 ہے بڑھتا بھی خطره ساتھ ساتھ کے بڑھنے عمر: عمر •
 ہیں سکتے ہو شکار کا خون فشار بلند لوگ تو تھا بھی پہلے مرض یہ میں خاندان اگر: ہسڻری خاندانی •
 موڻاپا یا وزن زیاده: وزن •
 استعمال کا) سوڈیم( نمک زیاده بہت مدت طویل ایک میں غذا: خوراک •
 کمی کی ورزش اور دباؤ ذہنی نوشی، شراب نوشی، سگریٹ: عادات میں زندگی طرز

 

 ؟کریں طرح کس تھام روک کی خون فشار بلند    4.

 :ہے ہوتی شروع سے اپنانے تعادا اچھی تھام روک کی خون فشار بلند

 نمک میں غذا کی روزانہ ہے۔ بنتی سبب کا خون فشار بلند مقدار اعلی کی سوڈیم میں غذا یا نمک مشتمل پر سوڈیم پر طور بنیادی •

 جڑی کریں۔ کم کو استعمال کے کھانوں نمکین ساتھ کے اجزاء گراں کے نمک یا نوشی اکوتمب جیسے کریں، پرہیز سے مقدار کی

 سکتا جا کیا استعمال جگہ کی) مرکب واال بڑھانے ذائقہ ایک( MSG یا نمک میں پکانے کھانا رس کا لیموں یا مصالحے اور بوڻیاں

 ہے۔
 کھائیں پھل اور سبزیاں زیاده •
 کریں کم کو کھپت کی شراب اور چھوڑیں نوشی تمباکو •
 کنڻرول وزن •
 ہے بنتی باعث کا ہونے سخت کے وریدوں جو گا، پڑے اثر پر لچک کی وریدوں کی خون سے فقدان کے ورزش: ورزش باقاعده •

  ہے۔ بنتی موجب کا خون فشار بلند اور
 رکھیں میں حالت ده آرام کو دماغ اپنے •
 
 

 ؟ہیں اسباب کیا کے خون فشار بلند     5.

 :ہے سکتی جا کی بندی درجہ میں ثانوی، اور ابتدائی اقسام، دو پر بنا کی وجوہات مختلف کی خون فشار بلند
 جینیاتی تر زیاده اور ہیں ابتدائی% 90 تقریباً  بغیر کے اسباب قابل شناخت کسی میں کیسز خون فشار بلند: خون فشار بلند ابتدائی 

 ہیں۔ متعلق سے موڻاپا اور دباؤ ذہنی شخصیت، ورثہ،

 جیسے ہے، وجہ بنیادی کا خون فشار بلند سے وجہ کی تبدیلی میں حاالت کے صحت یا بیماریوں دیگر: خون فشار بلند ثانوی 

 ۔)شکایت کی خرابی کی گلینڈ کرائن اینڈو والے کرنے خارج ہارمون( شکایت کی خرابی اینڈوکرائن اور بیماری کی گردوں

 گا۔ جائے آ پر معمول خون فشار اک مریض تو ہے جاتا کیا عالج کا امراض اگر

 
 

 ؟ہیں جاتی کی طرح کس تشخیص اور تحقیقات لئے کے خون فشار بلند     6.

 ہے۔ کرنا استعمال کا میڻر خون فشار ایک طریقہ ساده اور آسان سے سب کا کرنے پیمائش کی خون فشار اپنے
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 مزید کیلئے مریض کیلئے شناخت کی سبب کے نقصان ممکنہ کو اعضاء اندرونی اور خون فشار بلند ڈاکڻر، ایک تو ہوئی، ضرورت اگر

 لئے کے پڑتال کی کرنے کام سے طریقے مناسب کے دل( الیکڻروکارڈیوگرام ڻیسٹ، کے خون کہ جیسا گے کریں بندوبست کا معائنوں

  وغیره۔ معائنہ کا) حصہ اندرونی کا آنکھوں( چشم قعر اور ڻیسٹ کے پیشاب معائنہ، ایکسرے کا سینے ،)ریکارڈنگ برقی ایک

 
 
 ؟ےہ ایک جالع ایک اک نوخ راشف دنلب ؟ہے کیا عالج کیا کا خون فشار بلند   7.

 

 :یراک تایودا

 دنلب  ۔ےگ ںیرک زیوجت تایودا بسانم ےئلیک ےنرک مک وک نوخ راشف ےک ضیرم رٹکاڈ
 روآ باشیپ/سکٹیرویڈ ںیم تایودا ماع یلاو ےنوہ لامعتسا ےئل ےک جالع ےک نوخ راشف

 ،زرٹیبیہنا مئازنیا جنیچ نسنیٹویجنیا ،زرکالب لنیچ میشلیک ،زرکالب اٹیب ،ںیئاود
 ےک لودج ےک کاروخ وک ںوضیرم ۔ںیہ لماش ہریغو ،قورع باِسط/زرٹیلیڈوسیو روا زرکالب افلا
 کیھٹ دعب ےک ےنیل تایودا ہو رگا ۔ںیئہاچ ینیل تایودا ہدرک زیوجت یک رٹکاڈ ےنپا قباطم
 ماع تایودا ۔ےئہاچ انرک ہروشم ےس رٹکاڈ ےنپا دلج زا دلج ںیہنا وت ،ںیہ ےترک ںیہن سوسحم

 ۔ںیہ یترک ماک حرط یھچا رپ روط

  
 :ےیل ےک ےنھکر رارقرب وک تاداع یک یگدنز زرط یھچا

 اک مسج ،ںیرک مک یشون بارش ،ںید رک کرت یشون وکابمت گول ھتاس ےک نوخ راشف دنلب
 مک لامعتسا اک ءایشا یک ںوناھک نیکمن ہک اسیج ںید ہجوت رپ اذغ ،ںیرک ںیم لورٹنک نزو

 ےئارب ،ےئل ےک تامولعم دیزم قلعتم ےس شزرو  ۔ںیرک شزرو ےس یگدعاقاب روا ںیرک
 :کنل رپئاہ) ںیرک ہظحالم ٹئاس بیو یک تحص ہمکحم ینابرہم

.  

 ؟8. ںیہ ایک ںویگدیچیپ یک نوخ راشف دنلب
 :ےہ اتکس رک ادیپ ںایگدیچیپ لیذ ہجردنم نوخ راشف دنلب وباق ےب

  ِیلاو ےنرک مہارف ءازجا یئاذغ رگید روا نجیسکآ وک ءاضعا ےک مسج) نايرش صالبت 
 ضارما کانشیوشت نايرش صالبتِ  :(ںیہ یتاج ڑکس روا یتاج وہ تخس ںیدیرو یک نوخ

 ۔جلاف روا ضرم اک لد ےسیج ےہ یتکس نب ببس اک

 راشف دنلب وباق ےب :(نایرش یک نوخ یئوہ یلوھپ کیا) مزیروینیا/ ڑموگ َشریانی 
 ہجیتن اک سج ،ےہ اتکس الھپ روا اتکس رک التپ وک راوید یک نایرش یک نوخ ،نوخ
 تباث کلہم وت ےئاج ٹھپ ڑموگ ینایرش رگا ۔ےہ اتلکن ںیم تروص یک ڑموگ َشریانی

 ۔ےہ اتکس وہ

 یک نوخ ،ےئوہ ےتلاڈ ھجوب یفاضا کیا رپ لد ہفاضا ںیم نوخ راشف :یماکان یک بلق 
 وہ ںیم تروص یک یماکان یک لد ہجیتن روا ؛اگ ےرک ہفاضا ںیم تمحازم یک ںودیرو

 ۔اگ
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 اف  ای یمیکسا روا ےنلاڈ ٹواکر ںیم زلسیو ےک غامد نشیمسنارٹ رپئاہ  :جل
 ۔ےہ لماع اک ہرطخ کیا ےئل ےک قاقشنا ےلاو ےننب ببس اک کورٹسا کجیرمیہ

 ،اگ ےرک رثاتم وک ںونایرش ںیم ںودرگ نوخ راشف دنلب وباق ےب :یماکان یک ےدرگ
 ۔اگ ےئاچنہپ ناصقن وک لاعفا ےک ےدرگ روا

 اک َریڻینا/یھتپونیٹیر م یشزوس ریغ  آ) ضر اسح ےکلہ فرط یک ےھچیپ ےک ںوھکن وشٹ س  نوخ یک 
دیرو یک ںو وک  او ےنچنہپ  ال اصقن  اق ےب :(ن وب دنلب  اشف  آ نوخ ر ںیم ںوھکن مخز  اک ںو  

اب ایرش ےئوہ ےتنب ثع ایرش) کن اش یک ںون وک (ںوخ م  ات اگ ےرک رث  ۔ 

 

 ؟ چاہئے رکھنا کیسے خیال کا مریضوں تنشی بیش   9.

 مریضوں تنشی بیش پر، طور عام چاہئیں۔ لینی ادویات مطابق کے مشوره طبی اور چاہئے کرانا معائنہ سے باقاعدگی دوباره مریضوں

 انہیں ہوئے، کرتے سفر چاہیے۔ لینی نہیں مطابق کے مرضی خوراک انہیں اور گی پڑیں لینی دوائیں لئے کے مدت طویل ایک کو

 سے باقاعدگی کی خون فشار اپنے لئے کے مقصد کے نگرانی کی صحت وه چاہئیں۔ رکھنی ساتھ نےاپ ادویات کافی لئے کے استعمال

  ہیں۔ سکتی کر مدد میں کرنے کنڻرول کو مرض عادات زندگی طرز اچھی ہیں، سکتے کر ریکارڈ اور پیمائش
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