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 «فشارخونتان را اندازه گیری و آن را کنترل کنید تا عمر طوالنی تری داشته باشید » موضوع امسال 

Measure your blood Pressure,    
Control it, live longer     

مرگ و ناتواني در دنیاست. يكي از   باال خطر مهم بیماري ها، فشارخونات صورت گرفته در رابطه با طبق مطالع
موانع مهم در كنترل مؤثر فشارخون باال عدم اطالع مردم از باال بودن میزان فشارخون خودشان است. در حالی 

که اقدامات ساده اي براي ادغام ارزيابي معمول فشارخون در ارائه خدمات بهداشتی درمانی، مدارس، 
كار، جامعه و نیز تمام جوامع، وجود دارد که مي تواند نقش مهمي در شناسایی و  دانشگاه ها و محل هاي

  درمان این بیماری داشته باشد..

( که یک World Hypertension League(WHL)این روز در سرا سر دنیا توسط اتحادیه جهانی فشارخون باال )
فشارخون در سرا سر دنیا همکاری دارد،  انجمن و جامعه مرتبط با ۰۱۱سازمان بهداشتی است و با حدود 

میالدی برای گسترش آگاهی در خصوص بیماری  ۵۱۱۲ماه می سال  ۰۱مطرح شده است. این روز در ابتدا در 
 ۰۱م در روز  ۵۱۱۲فشارخون باال، راه های پیشگیری از آن، شناسایی و کنترل آن پایه گذاری شد. اما از سال 

رصتي براي تاكید بر ارتقاء و بهبود پیشگیري و كنترل فشارخون باال فراهم مي ماه می برگزار گردیده است و ف
كند. قصد از مطرح کردن این موضوعات بهداشتی نه تنها افزایش آگاهی از فشارخون باال بلکه سایر عوامل 

، ۰۱ی کووید امسال به علت پاندمی بیمار   مرتبط در بروز فشارخون باال و را ه های پیشگیری از آن بوده است.
به تعویق خواهد افتاد.  ۵۱۵۱اکتبر  ۰۱اتحادیه جهانی فشارخون باال اطالع رسانی کرده است که این روز تا 

فشارخونتان را اندازه گیری و آن را کنترل کنید تا عمر طوالنی تری داشته " ۵۱۵۱موضوع روز جهانی فشارخون 
فشارخون باال در تمام جمعیت ها در سراسر دنیا تکیه باشید" است. این موضوع بر افزایش آگاهی در خصوص 

 دارد. هر ساله موضوع متفاوت بوده است.


