بیماری های غیرواگیر

روزجهانی فشارخون باال 27،ارديبهشت ماه 97
()17/5/2018

Know your blood pressure

از میزان فشارخون خود مطلع شوید
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روز جهانی فشارخون
بیماری قلبی عروقی و سکته مغزی اولین عامل کشنده در سراسر جهان هستند که در سال سبب مبر 71/5
میلیون نفر یعنی در هر  2ثانیه یک مر می شوند .با اینحال در صورت کاهش عوامل خطر این بیماری هبا ببه
مقدار زیادی قابل پیشگیری هستند.
عوامل خطر بیماری قلبی عروقی و سکته مغزی شامل فشارخون باال ،کلسترول خون باال و قند خون باال ،مصرف
دخانیات ،عدم مصرف مقدار کافی میوه و سبزی ،اضافه وزن و چاقی و کم تحرکی هستند .در مجموع این عوامل
مسئول  % 08مر های ناشی از بیماری قلبی و سکته مغزی هستند .بعضبی از ایبن عوامبل ماننبد فشبارخون
باال،کلسترول خون باالو مصرف دخانیات قابل تغییر و کنترل و بعضی مانند جنس و سابقه خانوادگی غیبر قاببل
تغییر هستند.
فشارخون باال اولین عامل خطر سکته مغزی و عامل مهم تقریبا" نیمی از بیماری قلبی و سکته مغزی است .افراد
مبتال به فشارخون باال  3برابر بیشتر از افراد دارای فشارخون طبیعی در معرض خطر هسبتند .یکبی از راه هبای
مهم مبارزه با این بیماری اطالع رسانی همگانی است که با برگزاری روزها و مناسبت های ملی و جهانی می توان
تا حدودی به این هدف دست یافت.
فشارخون باال  7.0میلیارد نفر در سراسر دنیا را گرفتار کرده است .فشارخون باال عالئم آشکاری ندارد و معموال"
شناخته نمی شود و راهی برای اطالع از آن وجود ندارد مگر این که توسط خود فرد یبا یبک کارمنبد بهداشبتی
اندازه گیری شود .برای کارکنان بهداشتی شناسایی و معموال" کنترل آن ساده است .چون فشارخون روز ببه روز
تغییر می کند ،اندازه گیری باید در چند نوبت و موقعیت انجام شود تا به تایید برسد .علیرغم این که فشبارخون
باال عالئمی ندارد ،اما می تواند آسی مهمی به قل و شریان ها بزند.از این جهت از هر فرد باید خواسته شود از
مقدار فشارخون خود و وجود عوامل خطر و میزان خطر خبود مطلبب باشبد .شناسبایی فشبارخون بباال آسبان و
معموال" کنترل این بیماری از طریق تغییر در شیوه زندگی مانند کاهش مصرف نمک و افزایش فعالیت ببدنی و
یا در صورت لزوم دارو درمانی نیز راحت است.
میزان شیوع فشارخون باال در افراد  70سال به باال سال حدود  %21است )7315(.برای پیشگیری از عوامل خطر
و بیماری فشارخون باال(ارتقای سالمت جامعه) و کاهش بار بیماری باید راهبردهای مؤثر و قابل قبول بکارگرفته
شوند تا بتوان در راستای « تغییر رفتارهای خطر ساز » و « اصالح شیوه های زندگی » گام بر داشبت .ببهدلیبل
این که عوامل متعدد و ادغام یافتهای در ایجاد بیماری قلبی عروقی مؤثر است ،باید اقداماتی که برای کنترل آن
ها بکارگرفته میشود چند جانبه و متعدد باشد و بخشهای مختلفی درگیر این مبارزه شبوند و هبر کبدام اقبدام
متناسبی ارایه نمایند.
بیماری فشارخون باال به علت بی عالمت بودن یک قاتل خاموش است که به ندرت درقربانیان خود نشانه یاعالئم
بالینی ایجاد می کند  .و مردم هم باید از چرایی خطرناک بودن افزایش خون شان و نیزچگبونگی خبودکنترلی
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آن آگاهی یابند و بد انند که افزایش فشار خون و دیگر عوامل خطرسازی مانند دیابت ممکن است با هم روی
دهند .فشارخون باال با پرفشاری خون سب عوارض مختلفی در بدن می شود و ممکن است به خطبر بزرگتبری
مانند سکته قلبی و مغزی ،بیماری کلیوی ،اختالالت چشمی  ،کماء ،یا حتی مبر

منجرشبود .در مجمبوع ایبن

شرایط اواین علت بار بیماری در کشورهای توسعه یافته در دنیا است .این بدین معنی است که فشارخون باال اثر
زیادی بر هزینه مراقبت های بهداشتی و میزان مر

در دنیا دارد .در حالی که فشارخون می تواند به سادگی در

حامعه یا در مراکز بهداشتی درمانی با استفاده از دستگاه فشارسنج اندازه گیری و بموقب شناسایی شود.
فشارخون باال که پرفشاری خون هم نامیده شده است  ،معضلی بزر
شمارمی آید.

برای سالمت عمومی درتمام کشورها به

فشارخون باال در فزونی بار بیماری های قلبی ،سکته مغزی و معلولیت و مر

و میرهای زودرس نقش دارد.

طبق آمار ،از هر  78نفر 3 ،نفر از فشارخون باال در دنیا رنج میبرند .درسال  2880حدود  % 08جمعیت بباالی
 25سال کره زمین به فشارخون باال بوده اند .شمار مبتالیان از 088میلیون نفر در سال  7108به یک بیلیون
درسال  2880و تقریبا"  7.0بیلیون نفر در سال افزایش پیداکرده است .بیشترین شیوع فشار خون باال در افراد
بزرگتر از  25سال به افریقایی ها  % 00و کمترین آن به امریکایی ها ( )% 35اختصاص داشته است  .عبوارض
فشارخون باال به تنهایی مسب  1/0میلیون مر از شمار تلفات بیماری های قلبی و عروقی بوده انبد% 05 .
موارد مر در اثر بیماری های قلبی وعروقی و  % 57مر در اثر سکته های مغزی به علت فشارخون باال روی
می دهند.
در مجموع می توان گفت که کمترین سهم به کشورهای صنعتی و پردر آمد تعلق داشته است .شیوع و بروز
فشارخون باال درکشورهای بادرآمد کم تا متوسط بیشتر از دیگر کشورها بوده است .البته این نکته هبم قاببل
ذکر است که در این کشورها موارد تشخیص داده نشده هم بسیار بیشتر ازکشورهای صنعتی و پردر آمد ببوده
است.
حدود  % 58از بیماران کامال از وضعیت خود بی خبرند و بعضی از آنهایی هم کبه مطلبب هسبتند هبیر دارویبی
دریافت نمی کنند .اطالع از میزان فشارخون ممکن است زندگی افراد را نجات دهد .لذا بایبد آگباهی جامعبه در
این خصوص را با روش های مختلف باال برد.
تشخیص زودرس و درمان فشارخون باال و دیگرعوامل خطر ونیز اجرای سیاست های بهداشبتی درکشبورهای
صنعتی و پر درآمد موج کنترل مر و میر در اثر فشارخون بباال شبده اسبت .تشبخیص زودرس و درمبان
مناس فشارخون باال منافب اقتصادی و بهداشتی درمانی متعددی درپی خواهبد داشبت .درحبالی کبه درمبان
عوارض فشارخون باال ازجمله جراحی شرائین کرونرقلبی ،بای پس عروق کرونبر و یبا دیبالیز همچبون چباهی
پرنشدنی منابب مالی نظام بهداشت ودرمان دولت ها رامی بلعند.
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برای نیل به چنین مهمی دولت ها می بایست نظام بهداشت ودرمان شان راببه گونبه ای سبامان دهنبد کبه
پوشش همگانی و یکسان خدمات برای عموم مردم فراهم گردد و در ضبمن درمحبل کبار یازنبدگی در مبورد
کاهش مصرف نمک  ،رژیم غذایی سالم که متعادل و متوازن باشد و نیز کاهش مصرف مفرط الکل وترغی به
ورزش و افزایش تحرک بدنی آموزش های جامب وهماهنگ دریافت کنند و درعین حال به داروهبا و اقبدامات
درمانی باکیفیتی که گران بها نباشند درنظام مراقبت های اولیه بهداشتی ) سطح اول ارئه خبدمات بهداشبتی
درمانی ( نیز دسترسی داشته باشند .اگاهی افزایی درمور دیگر بیماری های غیرواگیر هم میتواند در تشبخیص
زودرس و مراقبت هرچه بیشتر و منظم تر و در نهایت مراقبت بهتر ان ها سودمند باشد.
علل رفتاری متعددی در افزایش خطر ابتال به فشارخون باال نقش دارند; که به موارد زیر اشاره شده است:
مصرف مفرط الکل،مصرف غذاهای چرب و پرنمک و نیز عدم مصرف میوه و سبزیجات به مقبدارکافی ،ورزش
نکردن و عدم تحرک بدنی کافی ،کنترل و مدیریت ناکافی خشم و استرس ،مؤلفبه هبای اجتمباعی بهداشبت و
سالمت از جمله میزان درآمد ،سطح سواد و نوع مسکن می توانند تاثیرات سبوئی برعوامبل رفتباری خطرسباز
ابتالء به فشارخون باال داشته باشند.
در برخی بیماران مبتال به فشار خون باال پس از بررسی علل ثانوی مانند بیماری های کلیوی و متابولیک ویبا
مالفورماسیون های
)بدشکل گیری های خلقتی ( عروق هیر علتی برای بیماری یافت نمی شود  .به نظر می رسد عوامل وراثتی
و ژنتیکی در شکل
گیری این گونه از فشار خون های باال نقش داشته باشند.
پیش از قطعی کردن تشخیص فشار خون باال می بایست در چندین نوبت و به مدت چند روز فشار خون اندازه
گیر ی شده باشد.که بهتراست  2بار در روز یک نوبت صبح و دیگری در بعد از ظهراندازه گیری و ثبت انجبام
شده باشد.
به مناسبت روز جهاني فشارخون باال
برای پیشگیری از این بیماری و مر

ناشی از آن ها راهبرد ها و راهکارهای زیادی اندیشیده شده است و عقاید،

و طرح های زیادی برای رفب این مشکل در هر کشور وجود دارد .یکی از این راه ها برگزاری بسیج هبای اطبالع
رسانی و آموزشی است که راهنمایی برای طراحی و اجرای فعالیت هایی در طبول سبال اسبت .اتحادیبه جهبانی
فشارخون باال( ،)WHLروز جهانی فشارخون را از سال  2885میالدی ببه منظبور افبزایش آگباهی در خصبوص
فشارخون باال (اپیدمی مدرن) در سراسر دنیا مطرح کرده است و از آن به بعد این روز به عنوان یک واقعه ساالنه
هر سال در روز  71ماه مي سال ميالدي ،توسط اتحادیه جهانی فشارخون باال ،انجمن بین المللی فشارخون باال
( )ISHو جوامب مربوطه در دنیا برگزار می شود .این اتحادیه یک سازمان بهداشبتی اسبت کبه  05انجمبن ملبی
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فشارخون باال را هدایت می کند و بسیج روز جهانی فشبارخون را ببرای افبزایش آگباهی عمبومی و بیمباران در
خصوص فشارخون باال به منظور افزایش درک افراد در خصوص مشکالت و علل بروز فشبارخون بباال و درمبان و
اقدامات پیشگیری کننده از فشارخون باال برای دستیابی به سالمت بهتر ،شروع کرده است .اولین روز جهبانی ببا
یک تم ساده " آگاهی از فشارخون باال " برگزار شده است .این روز ساالنه از سال  2885 (7300م) برای انتشار
پیام "حفظ فشارخون در حد طبیعی" در جامعه عمومی جشن گرفته می شود.
یکی از موانب مهم در کنترل مؤثر فشارخون باال عدم اطالع مردم از باال بودن میزان فشارخون خودشان است .ببا
این حال اقدامات قابل انجام ساده ای برای غربالگری و ارزیابی معمول فشارخون در وقایب بهداشتی و موقعیتهای
مختلف و محل های کار ،می تواند نقش مهمی داشته باشد.
این اتحادیه بسیج روز جهانی را در  70می  2885شروع کرده است .گرچه از سال  ،2880در  71می برگزار شده
است.
این روز ساالنه از سال  2885 (7300م) برای انتشار پیام "حفظ فشارخون در حد طبیعی" در جامعبه عمبومی
جشن گرفته می شود.
بعضی از اهداف این بسیج ساالنه  ،در زیر توضیح داده شده است:
ترغی عموم جامعه برای چک آپ فشارخون خود در سالتشویق افراد مبتال به فشارخون باال برای مراجعه به پزشک برای چک آپ منظم و درمان صحیحترغی عموم جامعه خصوصا" نوجوانان و جوانان به حفظ وزن خود در حد طبیعی ،کلسترول و فشبارخون درحد طبیعی ،زندگی سالم ،رژیم غذایی سالم ،فعالیت بدنی منظم و ........
تشویق افراد به ترک عادات بد مانند مصرف الکل ،تنبلی ،رژیم غذایی چرب و پر روغن ،سرخ شده و با چاشبنیهای تند ،مصرف سیگار ،اضافه وزن و ........
ترغی ا فراد برای چک آپ سالمتی و فشارخون خود با فراهم کردن شرایط محیطی برای انجبام انبدازه گیبریفشارخون رایگان
آگاه ساختن عموم در باره فشارخون  ،فشارخون باال،عوارض آن ،نحوه حفظ فشارخون و وزن در حد طبیعبی وشیوه زندگی سالم
تشویق همه کارکنان بهداشتی درمانی برای درمان و چک آپ درست و منظم بیماران خودتشویق عموم به حفظ شیوه زندگی سالم و عادات سالم برای تمام زندگی5

روز جهانی فشارخون  ،ساالنه فرصتی برای تاکید بر ارتقاء و بهبود پیشگیری و کنترل فشارخون باال فبراهم مبی
کند .این روز هر سال با استفاده از یک موضوع خاص سال که توسط اتحادیه جهانی فشارخون باال انتخباب مبی
شود ،برگزار می شود تا این بسیج را در سطح بین المللی اثر بخش تر کند .از سال 4172ساالنه به مدت  5سال
این بسیج با موضوع یکسان از ميزان فشارخون خود مطلع شوید» ،»know your blood pressure
برای توسعه برنامه هایی برای غربالگری فشارخون و شناسایی بیماران مبتال به فشارخون باال ،تکرار خواهد شد.
شعار امسال « از میزان فشارخون خود مطلع شويد»
»«Know Your Numbers
امسال این روز مصادف با  41اردیبهشت  71است و موضوع امسال به اهمیت این بیماری با رویکرد به اطالع از
میزان فشارخون و مفهوم آن با شبعار از ميزان فشارخون خود مطلعع شعوید پرداختبه و پیبام « از ميعزان
فشارخون خود مطلع شوید «:حدود  % 01از افراد مبتال به بيماري فشاخون باال کامال از وضعيت خعود
بي اطالع هستند و بعضي از آنهایي هم که مطلع هستند ،تحت هيچ درماني نيستند» تعیین شده است.
بسیج «  »Know your Numbersبا هدف افزایش آگاهی تمام جوامب ساالنه در خصوص فشارخون بباال ببه
مدت  5سال از  2870تا  2870برای تسهیل تهیه و توسعه برنامه هایی برای غرببالگری فشبارخون و شناسبایی
بیماران مبتال به فشارخون باال ،تکرار خواهد شد .این تصمیم گیری به علت این بود که آمار جهبانی نشبان داده
است فقط  %58افراد مبتال به فشارخون باال از بیماری خود مطلب بوده اند و فقط تعداد کمی از جوامبب ببیش از
 %15آگاهی داشته اند و در بعضی جوامب میزان آگاهی کمتر از  %78بوده است .برای افزایش آگاهی از تشخیص
فشارخون باال دو جزء مهم وجود دارد:
-7برپایی برنامه های غربالگری عمومی با ظرفیت باال برای شناسایی فشارخون باال در افراد در معرض خطر و
-2ارزیابی معمول فشارخون توسط کارکنان بهداشتی درمانی در تمام مالقات های بهداشتی و درمانی.
در سال  2870بسیج روز جهانی فشارخون  ،اعضاء و مشارکین اتحادیه جهانی فشارخون باال را تشویق کبرد کبه
در مجموع بیش از  788.888نفر را غربالگری کنند .بطور قابل توجه هدف  2870نه تنها حاصل شد بلکه در 38
کشور به حدود  388.888نفر رسید .با توجه به تجربه سال  ، 2870اتحادیه جهانی فشبارخون تصبمیم گرفبت
برای سال  2875این هدف به  7.888.888نفر برسد و آگاهی از بیماری های غیرواگیبر نیبز افبزایش یاببد .هبم
چنین تصمیم گیری شد که غربالگری بیشتری در سال  2870انجام شود .تمام سازمان های ملی فشارخون بباال
و بیماری قلبی عروقی و سالمت عمومی ،برای شرکت در برنامه غربالگری فشارخون و ارائه نتبایج ببه اتحادیبه ،
دعوت شده اند.
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امسال اتحادیه جهانی فشارخون ماموریت خود را غربالگری  3میلیون نفر در سال تعیین کرده اسبت .ایبن یبک
هدفی است که برای کمک به بهبود آگاهی افراد در خصوص عوامل خطر فشارخون باال و تشویق افراد بیشبتری
به برداشتن قدم های پیشگیری کننده برای بهبود سالمتی شان تعیین شده است.در ایبن روز هبدف غرببالگری
رایگان فشارخون  ،ارزیابی نمایه توده بدنی و آموزش افراد در خصوص فشارخون باال است و هدف این است کبه
کسانی که فشارخون آن ها در این روز اندازه گیری شده است از میزان فشارخون خود و مفهوم آن مطلب شوند و
افرادی که فشارخون باال دارند ،برای ارزیابی بیشتر و درمان از طریق ارجاع به پزشبکان و مراقببت هبای ببالینی
ارتباط داده شوند
هدف از برنامه های غربالگری مرتبط با اتحادیه کمک به دستیابی به هدف جهانی ( 2825شامل %25کباهش در
شیوع فشارخون باال) و اطمینان از این است که کسانی که غربالگری شده اند از فشارخون خود و معنی آن مطلب
شده و افرادی که فشارخون باال دارند ،برای ارزیابی بیشتر به پزشک ارجاع داده شوند.
اجرای برنامه های پیشگیری از بیماری فشارخون باال در کشورها از اولویت های بهداشتی می باشبند .شبعار روز
جهانی فشارخون امسال با تاکید بر شیوه زندگی سالم انتخاب شده است که در طول سال باید برنامبه هبایی در
این راستا تهیه و به اجراء گذاشته شود.
به همین منظور از دانشگاه های علوم پزشکی درخواست می شود تا برنامه هایی برای توانمند سازی جامعه برای
پیشگیری از بیماری فشارخون باال در جهت اصالح شیوه های زندگی که ریشه در رفتارهای خطرساز مردم دارد
در زمینه های زیر پایه ریزی کنند :
تعیین یک کارشناس رابط (ترجیحا" کارشناسان رابط برنامه آموزش ضبمن خبدمت کارکنبان در خصبوص راههای پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی ) برای هماهنگی با سایر نهادها و سازمان ها
تعیین کارشناسان رابط در هر سازمان برای برنامه ریزی راه اندازی غرفه اندازه گیری فشارخون در سازمان ها ونهادها و ادارات کل
جل مشارکت سازمان های دولتی و غیردولتی و بخش خصوصی برای اجرای برنامه غربالگری کارکنانراه اندازی غرفه های اندازه گیری و بررسی فشارخون در محل کار و آموزش و مشاوره کارکنبان و بکبار گیبریکارکنان بهداشتی درمانی با تجربه برای غربالگری
برگزاری دوره آموزشی برای کارکنان بهداشتی درمانی با تجربه برای غرببالگری طببق راهنمبای کتباب انبدازهگیری فشارخون
آموزش همگانی و گروهی از جمله رابطین بهداشتی و سایر کارکنان بهداشتی جل مشارکت و حمایت شوراها (شهر ،روستا ) ازجمله شورای سالمت استان برای اجرای برنامبه غرببالگری وتاکید بر نقش آن ها در ارتقاء سالمت و تغییر محیط به منظور اصالح شیوه زندگی
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 جل مشارکت رسانه های همگانی برای اطالع رسانی در مورد عوامل خطر و عوارض فشارخون باال و راه هبایپیشگیری از آن
 جل مشارکت نهاد های عمومی نظیر شهرداری و ورزش های همگانیتهیه پوستر روز جهانی فشارخونتهیه بروشورهای آموزشی برای اطالع رسانی ( بروشور شرایط اندازه گیری فشارخون قبل و حین اندازه گیری)،بروشور شرایط و نحوه اندازه گیری فشارخون برای کارکنان بهداشتی درمانی(گیرنده فشارخون)
 اهداف بزرگداشت این مناسبت :هدف کلي :آگاهی و آشنایی هر چه بیشتر عموم جامعه و مسئولین بخش های مختلف در مورد اهمیت عوامل
خطر و نقش آن در افزایش فشارخون در تمام سنین
اهداف اختصاصي :
 )7اطالع از میزان فشارخون ( به همین علت غربالگری فشارخون برای کارکنان به علت در دسترس ببودن و در
معرض خطر بودن در نظر گرفته می شود)
 )2افزایش آگاهی جامعه و مسئولین در باره فشارخون باال ،عوامل خطر و نقش آن در بیمباری فشبارخون بباال و
شیوه زندگی سالم و
 )3افزایش آگاهی جامعه و مسئولین در مورد دانستن عوامل خطر خود و تعیین میزان فشارخون
)0تشویق جامعه به اندازه گیری فشارخون خود و خود مراقبتی( تشویق جامعه به تغذیه مناس و سالم ،ترک یا
عدم مصرف دخانیات  ،انجام فعالیت بدنی،کنترل فشارخون ،کنترل قندخون،کنترل چربی های خون،کنترل وزن
)
 )5جل همراهی و حمایت مسئولین برای دستیابی به اهداف برنامه
گروه هاي هدف: کارکنان نهادها و سازمان ها و ادارات کل( به علت در دسترس بودن و در معرض خطبر ببودن در نظبر گرفتبهشده اند) برای اجرای برنامه غربالگری فشارخون
جامعه( برای اطالع رسانی و برگزاری مناسبت هبا و مسبابقات ورزشبی ،آشب زی ،سبخنرانی .........،و غرببالگریفشارخون)
 -شاخص هاي موجود این برنامه در سطح ملي :
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شاخص فشارخون باال(میانگین دو نوبت اندازه گیری) %21 :در افراد  70سال و بباالتر( مطالعبه نظبام مراقببت
عوامل خطر بیماری های غیر واگیرسال ) 7315
طبق مطالعه بار بیماری های سازمان جهانی بهداشت  ،فشارخون باال عامل خطر عمده مرگ و ناتوانی
در سطح جهان است .
افزايش فشارخون علت  9/4میلیون مرگ و  262میلیون سال های از دستت رفهته در ستال  2222و
علت :
  % 05بيماري قلبي،سكته مغزي و نارسايي قلبي  % 31كل مرگ ها و  % 05مرگ در بيماران ديابتي عامل خطر عمده مرگ هاي جنيني و مادري در دوران بارداري و عامل خطر مهم دمانس و نارسايي كليه است.فشارخون باال يك مشكل سالمهی همه گیر است:
تقريبا"  0نفر از هر  35نفر فرد بزرگسال باالي  50سال مبتال به فشارخون باال هستند و در بسياري از كشورها يك نفر ازهر  0نفر پيش فشارخون باال دارند.
تخمين زده مي شود در افرادي كه تا سن  05سال زندگي مي كنند ،از هر  35نفر  9نفر مبتال به فشارخون باال مي شوند.نيمي از بيماري مرتبط با فشارخون باال ،در افراد با مقادير باالتر فشارخون حتي در محدوده طبيعي ،رخ مي دهد.فشارخون باال بطور نا مهناسب در جوامع با در آمد كم و مهوسط تاثیر می گذارد:
دو سوم افرادي كه فشارخون باال دارند ،در كشورهاي در حال توسعه اقتصادي زندگي مي كنند.بيماري قلبي و سكته مغزي در كشورهاي در حال توسعه اقتصادي ،در افراد جوان تر رخ مي دهد.بیماری های مرتبط با فشارخون باال اثر مهمی در هزينه های مراقبت های بهداشهی دارند:
تخمين زده مي شود  % 35هزينه هاي مراقبت هاي بهداشتي ،مستقيما" به افزايش فشارخون و عوارض آن مربوط است.9

تخمين زده مي شود اين هزينه ها تنها كمتر از  % 50هزينه هاي صرف شده در اروپاي شرقي و آسياي مركزي باشد.عوامل رفهاری نقش مهمی در افزايش فشارخون بازی می كنند:
تخمين زده مي شود رژيم غذايي ناسالم به نيمي از فشارخون باال مرتبط است.حدود  % 15فشارخون باال به افزايش مصرف نمك و حدود  % 55به رژيم غذايي با پتاسيم كم(ميوه و سببزي كمممبرتبطاست.
فعاليت بدني به  % 55از فشارخون باال مرتبط است.چاقي به  % 15از فشارخون باال مرتبط است.مصرف زياد الكل نيز سبب فشارخون باال مي شود.-عدم مصرف دخانيات خصوصا" براي افراد داراي فشارخون باال مهم است.
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