партньори:
какво е артериална хипертония?

какво представлява
кръвното налягане?

ISH

Кръвното налягане представлява силата, въздействаща върху стените на артериите, създадена при изтласкване на кръвта от сърцето
към тъканите и органите.

узнайте стойностите
на своето кръвно налагяне.
Първата стойност, систолното налягане отразява максималното налягане, което се създава при сърдечнoто съкращение. Нормалните
стойности за индивиди над >18 год. са в границите 90–139 mmHg.
Втората стойност е диастолното налягане.
То показва налягането в артериите между
сърдечните съкращения, когато сърцето е в
покой. Нормални са стойностите между 60 и
89 mmHg.
Таблицата по-долу показва нормалните стойнсти на кръвното налягане при индивиди >18
год., както и стойностите при които е налице повишен риск за възникване на здравословни проблеми. Кръвното налягане е динамично
и стойностите се променят дори при здрави
индивиди. Ако Вашите стойости са повишени
през по-голямата част от времето над нормалните, при вас е налице риск за възникване
на усложнения.
При наличието на захарен диабет и бъбречно
заболяване, стойности >130/85 mmHg се приемат като високо кръвно налягане.
Категории на кръвното налягане
(в mmHg или милиметри живачен стълб),
при индивиди на възраст >18 год.
Категории

Систолно

Оптимално
<120
Нормално
120-129
Високо нормално
130-139
ВИСОКО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ
Степен 1
140-159
Степен 2
160-179
Степен 3
>180

Диастолно
<80
80-84
85-89
90-99
100-109
>110

Артериалната хипертония, по-известна като
високо кръвно налягане е хронично заболяване,
характеризиращо се с трайно повишение на
стойностите на артериалното налягане.

какво е Световният ден
на хипертонията?

с подкрепата на:

Всяка година 17-ти май е определен за Световен ден на хипертонията. Този ден се отбелязва за да се осигури информираност на населението за възможностите за предотвратяване
на инсултите, сърдечните и бъбречни усложнения, причинени от високото кръвно налягане,
като се набляга на профилактиката, ранното
откриване на артериалната хипертония и своевременно започнатото лечение.

за повече информация
www.worldhypertensionleague.org
www.hypertension.ca
www.hc-sc.gc.ca
www.worldkidneyday.org
www.worldactiononsalt.com
www.idf.org
www.ish-world.com
www.phac-aspc.gc.ca

контакти
Office Of The SecreTAry GenerAl WOrld
hyperTenSiOn leAGue –
Blusson hall, r. 11402,
8888 university drive, Burnaby, Bc V5A 1S6,
t. 1 778 782 7176, e. whlsec@sfu.ca

партньорство
Световният ден на хипертонията се подкрепя официално от Международното дружество
по хипертoния, Световният ден на бъбречните заболявания, Световната инициатива по
проблемите, свързани с консумацията на сол и
здравето и Световната диабетна федерация.
Всички тези организации работят съвместно за да повишат информираността на пациентите в световен мащаб за значението на
високото кръвно налягане, като важен рисков
фактор за здравето.

узнай своите
стойности
контролирай
своето кръвно
налягане

Инициатива на Световната лига по Хипертония

артериалната хипертония
е глобална епидемия!
Всяка година 7 милиона хора по света умират
и 1,5 милиарда страдат от усложненията на
високото кръвно налягане.

измери своето кръвно налягане.
Важно е да измерваме редовно своето кръвно
налягане. Можем да правим това сами у дома
с автоматичен апарат с маншет за горната
част на ръката. Ето няколко съвета
1. Уверете се, че маншетът е подходящ за вашата ръка. Преди да закупите апарата измерете обиколката на ръката на нивото на
бицепса и едва тогава изберете подходящия
апарат
2. Бъдете спокойни. Не пийте кофеинови напитки и не се натоварвайте физически 30
min. преди измерване на налягането

лечението може
да помогне

Вместо това:
• Консумирайте повече сурови плодове, зеленчуци и ядки.
• Стремете се към поне 1 вегетарианско хранене седмично.
• Пийте не повече от 1–2 стандартни алкохолни напитки дневно.

Много от лекарствата, понижаващи кръвното
налягане, предотвратяват също инфарктите и
инсултите. Консултирайте се с Вашия лекар за
най-правилното за Вас лечение. И запомнете:
-И
 зпълнявайте стриктно
предписаното от Вашия лекар лечение.

Намалете приема на натрий
и готварска сол с храната.

- с ъобщавайте за възникнали
странични ефекти.

• не добавяйте допълнително сол по време на
готвене.
• не поставяйте солница върху масата за хранене.
• Консумирайте характерни за сезона храни,
свежи подправки лимонов сок или оцет.
• проверявайте съдържанието на натрий върху
опаковките на храните и избирайте такива с
ниско съдържание.

- п родължавайте да следите Вашето кръвно
налягане докато провеждате лечение.

3. Седнете правилно. Гърбът ви трябва да
бъде изправен и подпрян на стол с твърда
облегалка. Не кръстосвайте краката и ръцете. Стъпалата трябва да са поставени
хоризонтално върху пода, а ръката върху
твърда подложка, като мишницата трябва
да е на нивото на сърцето.
4. Измервайте нaлягането няколко пъти.
Всеки път измервайте налягането поне 2–3
пъти с интервал поне 1 min. между измерванията.
5. Измервайте налягането по едно и също
време на деня. Тъй като кръвното налягане
нормално се променя през деня, измервайте
стойностите му по едно и също време. Препоръчва се това да става рано сутринта
след събуждане и вечерта.

При индекс на телесна маса (ИТМ)
<18.5 Вие сте с поднормено тегло
Класификация на затлъстяването
Категория
ИТМ (kg/m2)

Критерии
за общата
популация

Критерии
за азиатци

Нормално

18.5–24.9

18.5–22.9

Наднормено тегло

25.0–29.9

23.0–24.9

Затлъстяване

≥30.0

≥25.0

Обиколка на талията в см (за абдоминално затлъстяване)
Мъже
Жени

>101*
>88*

>90**
>80**

Забележка: *: NCEP-ATP III; **: IDF за азиатци.

стремете се към здравословно
кръвно налягане чрез тези
4 ключови стъпки:
1. 
Контролирайте своето тегло. Наднорменото тегло е свързано с развитието на високо
кръвно налягане. Добър показател за вашето тегло е „Индексът на телесната маса”
(ИТМ). Формулата за изчисляване на ИТМ
е теглото (в килограми) / ръст2 (в метри).
Друг важен показател за наличието на затлъстяване е обиколката на талията.
2. Преустановете тютюнопушенето. Ако сте
пушач, откажете се този вреден навик. Започнете да намалявате броя на изпушените
цигари дневно постепено до нула.
3. Консумирайте здравословни храни. Това е
важно. Не пропускайте времето за хранене.
Хранете се 3 пъти дневно със здравословни
храни, но контролирайте порциите. Ограничете до минимум заведенията за бързо хранене.

4. Живейте активно. Вашето тяло е създадено за движение. Занимвайте се активно със
всичко което ви харесва. Каране на велосипед, плуване, грижи за градината у дома, всичко което ви прави щастливи е добро за Вас!
И ако ви се струва че нямате достатъчно
време, запомнете – 10min. обикновени физически натоварвания 2 пъти дневно наистина
постигат ефект.

Опитайте:
• Изкачвайте се по стълбите на работата
вместо да ползвате асансьор.
• Паркирайте колата на по-голямо разстояние
от дома и ходете повече.
• Слушайте музика и танцувайте!

