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 �ت 
گ

 عادات اںد� بلند فشار خونصحت مندانہ طرز زند�
ن ہاسِپڻل کلس�ٹ دے آ����شنل تھرایپ ڈیپارڻمنٹ دی  �ڻور�ز و�س�ٹ  ا گ�ا اےتکیطرف توں شائع  نیو ڻ�ی

،کویئ سواالت ہذہن وچ  �� �ساں دے   مہ��این کر � اپ�ن پ�شہ ور معالج توں مشورە کرو وون �ت

 

 نسخہ کارآمد تصور ہووے گا۔ یزیاس مضمون دا مواد ترجمہ شده نسخہ اے، تے اس حوالے نال انگر

 

ِ دی طرف توں ک�ئ گ�ئ ا� کمیونئٹ �و� دے مطابق،  2004سال 
  40وچ ہاسِپڻل اتھاریٹ

�
بلند فشار خون  افراد  24٪سال �ا اس توں ز�ادە عمر دے تق��با

ح عمر دے نال نما�اں طور �ت بڑھ جاںی دا شکار ن  ند، �ت اس دے پھ�الؤ دی �ش
�
 ۔ںی بلند فشار خون دا شکار ن معمر افراد  50٪ی اے، �ت تق��با

 

،حالت وچ ہوو� ، جدوں ا�ساین جسم آرام دی کہ) بلند فشار خون دی تع��ف اس ط�ح کردا اے  WHOورلڈ ہ�لتھ آرگنائ��شن ( واری واری پ�ما�ش  �ت

ا�ت ر�� �ا اس  (mmHg) ز م� می�ٹ  140/90مرکری دے  دباؤ مسلسل چال ن ااتال �ت دے بعد،   ۔توں 

 

 بلند فشار خون دی ممکنہ پ�چ�دگ�اں

 دماغ  

 فالج 

 ا�ھاں 

 �ر�ٹین��یت 

 دل 

 قلئ� ب�ماری 

  
گ

 دل دی نا�ار�

 گردە 

  
گ

 گرد� دی نا�ار�

 

 توں ادو�ات �ت فالو اپ 
گ

 وچ  وز�سباقاعد�
گ

 دی عادات ردو�دل �ت دے عالوە، طرز زند�
گ

بلڈ پ���ش دے فعال انتظام دے ذر��، صحت مندانہ طرز زند�

  معئن خون دے م��ضان نوں بامقصد �ت با ہایئ بلڈ پ���ش جاندی اے تا�ہ  کیئت �ت آ�ا� پ�دا  
گ

 ۔پا�ئ  برقرار رکھ�ن وچ مدد ملنوں  زند�

 بلند فشار خون دا انتظام 

  صحت مندانہ عاداتکھا�ن د�اں 

 مناسب وزن برقرار رکھو 

 بری عادات توں نجات پاؤ 

 سپورٹ ن�ٹ ورک قائم کرو 

  
گ

 متوازن زند�

 فعال ذایت انتظام 

 ذہئن تناؤ کم کرو 

 �موزوں جسماین �گر 
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 دے 
گ

 اقدامات 8صحت مندانہ طرز زند�

 کھا�ن دی صحت مندانہ عادات  1حصہ 

 اں� ن  ز�ادە پھل �ت س��

 دا استعمال زائد فائ�� ڈائٹ 

 متوازن غذا 

 �کم پراسس شدە خورا 

 �کم مصال 

 کم روغن 

 

 موزوں جسماین �گر�  2حصہ 

 

 جسماین �گر� وچ اضافہ کرو �ت ورزش دی عادتو پ�دا کرو

 باقاعدە جسماین �گر� دی عادت ڈالو 

چہل قد�) آپ دی صحت وچ مدد کر سکدی اے (ورزش دا وقت،  �کا�کروزانہ آد� گھن�ٹ �ا اس توں ز�ادە دی جسماین �گر� (جی�  -

 )نہ ہوہر واری دس منٹ توں کم 

   
گ

 جسماین �گر� دی عادت ڈالووچ  زند�

 ز�ادە چلو -

ھاں دا استعمال ز�ادە کر دو - ٹ  س�ی

 گھر دا م��د کام خود کر�ن لگ جاؤ -

 ک ہوں�  فعال تف��� / کمیونئٹ دی کھ�الں دی �گرمیوں وچ �ش

، سائ�کل چالنا، کدے نوں  ا کہج�س - ، پارک وچ چہل قد�، باغباین ە۔ڻہالنا، س�ی سپاڻا، رقص، ہ�لتھ ک�گونگ، تایئ �پ ا� وغ�ی  ت�ی

 

 صحت مندانہ وزن برقرار رکھو 3حصہ 

 مثا� وزن دا شمار 

 )mقد m (x )) / قد (kgوزن ( =) BMIباڈی ماس انڈ�کس ( -

  :22.9 توں  18.5 صحت مند جسم دے وزن دا انڈ�کس kg/m2 

  توں وزن دی پ�ما�ش �ت ر�کارڈ 
گ

 نوٹ کرووزن دے انتظام وچ مدد لئئ باقاعد�

 غ�ی صحت مندانہ عادات ترک کر دو 4حصہ 

 اب نو�ش نوں باقاعدە بناؤ  �ش

 تمبا�ونو�ش ترک کر دو 

 

 ذہئن تناؤ وچ ک� الئو  5حصہ 

 مثبت �ت ام�د افزا رو�ہ اپنائو 

 عم� راحت بخش اطوار اپنائو 

 ل مل جاؤ، دو��اں نال گل بات کرو، �ت اپ�ن جذبات باہر نکالوگھ 

 

 �شک�ل دیو 6حصہ 
گ

 متوازن زند�
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 کا�ن مقدار وچ نیند لیو �ت آرام کرو 

 کم کاج، سما�� تعامل �ت ُپرسکون وقت وچ توازن رکھو 

 

 ڻھوس معاونئت ن�ٹ ورک �شک�ل دیو 7حصہ 

 ا�ت کرو حوصلہ افزایئ �ت اعانت لئئ خاندان �ت دوستاں دے  نال م��د �ش

 ک ہووو �ت سات� مسافران ا� دو�� دی معاونت کرن�  اپئن مدد آپ دی تنظ�موں وچ �ش

 

 فعال س�لف من�جر بنو 8حصہ 

 ن کرو  مقاصد دا تعںی

 بتدر�ــــج نفاذ کرو 

 توں جائزە لو 
گ

 باقاعد�

 آخر تک وا�ستہ ر�و 
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