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ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ？ 

ਸਮੱਸਸਆ 

ਹਾਈਪ੍ਰਟੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ？  

ਖ਼ਤਰ ੇਦ ੇਕਾਰਕ  ਕਾਰਨ 

ਆਮ ਲੱਛਣ  

ਇਲਾਜ  

ਰੋਕਥਾਮ 

本計劃由香港公益金資助 
This project is supported by The Community Chest  

ਸ਼਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਲਈ 
ਆਵਰਤੀ ਸਸਹਤ 
ਦਾ ਚੈਕਅੱਪ੍ 
ਕਰਵਾਓ 

ਸਨਯਸਮਤ ਕਸਰਤ  

ਸਸਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਬੰਦ ਕਰੋ  ਤਣਾਉ ਤੋਂ ਬਚੋ  

 
 

ਘੱਟ ਲੂਣ ਵਾਲੀ 
ਖ਼ੁਰਾਕ 

Hypertension Punjabi Version 

 ਜਦ ਸਦਲ ਥੱੜਕਦਾ ਹੈ ਤਦ ਖੂਨ ਸਦਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ  
    ਖੂਨ ਦਬਾ ਪ੍ਾਉਦਾ ਹੈ 
 ਸਧਾਰਨ ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਅ <140 / 90mmHg  
   ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
 ਸਧਾਰਨ ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਸਥਰ ਨਹੀ ਹ਼ੁੰ ਦਾ 
     - ਇਹ ਸ਼ੁੱ ਤੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ 
     - ਘਬਰਾਟ ਜਾਂ ਸਸਗਰਟ ਪ੍ੀਣ, ਤੇ ਵੱਧ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ 
ਹਾਈਪ੍ਰਟੈਨਸ਼ਨ ਸਸਖਰ ਦੇ ਦੋ ਕਾਤਲ ਰੋਗਾਂ (ਸਦਲ ਦਾ ਰੋਗ ਅਤੇ ਸਟਰੋਕ) ਦਾ ਮ਼ੁੱ ਖ ਕਾਰਨ ਹੈ 

ਜਦ ਆਰਾਮ ਵੇਲੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆਮ ਪੱ੍ਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ ।   

    ਭਾਵ 140/90 ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਸਸਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਪ੍ੀਣਾ  
ਬਹ਼ੁਤ ਸਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ੀਣਾ  
ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ  
ਮੋਟਾਪ੍ਾ  
ਤਣਾਅ  
ਪ੍ਸਰਵਾਰਕ ਇਸਤਹਾਸ  

ਵਾਸਤਸਵਕ ਹਾਈਪ੍ਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 90% ਕੋਈ ਸਪੱ੍ਸ਼ਟ 
ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ 

10% ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈਪ੍ਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਗ਼ੁਰਦੇ, ਸਦਲ ਅਤੇ 
ਨਾੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ 

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸਲਸਪ੍ਡ (ਭਾਵ ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ) 
ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਟੀਰਾਇਡ 

ਬਹ਼ੁਤੇ ਸਾਰੇਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਨ 
 ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਅਸਧਐਨ ਤੋਂ ਪ੍ਤਾ ਲੱਗਾ ਸਕ 1/3  
    ਹਾਈਪ੍ਰਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀ ਲੈ ਰਹੇ 
 ਜਦ ਬਹ਼ੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ: 

⁻ ਸਸਰ ਦਰਦ  
⁻ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ  
⁻ਸਾਹ ਲੈਣ ਸਵੱਚ ਸਦੱਕਤ  
⁻ਥਕਾਵਟ  
⁻ ਸਨਗਾਹ ਸਵੱਚ ਧ਼ੁੰ ਦਲਾਪ੍ਨ 

 ਕੋਰੋਨਰੀ ਸਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ  
 ਸਦਲ ਫੇਲਹ ਹੋਣਾ 
 ਸਟਰੋਕ 
 ਗ਼ੁਰਦੇ ਫੇਲਹ ਹੋਣਾ 

ਦਵਾਈ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਹ਼ੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰ 
ਮਰੀਿ ਦੇ ਸੈਹਯੋਗ ਤੇ ਬਹ਼ੁਤ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

    -ਦਵਾਈ ਸਨਯਸਮਤ ਰੂਪ੍ ਸਵੱਚ ਲਵੋ 
•ਖੂਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੰੂ ਸਨਯਸਮਤ ਮਾਪ੍ਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ  
ਕੋਲ ਸਨਯਸਮਤ ਜਾਓ 

Tel: 2344 3019 

ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਨ >3 ਫਲ ਦੇ 
ਸਹੱਸੇ ਅਤੇ ਸਬਿੀ 
ਖਾਉ 

LOW 
SALT 
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