Vab
bimo vas, d
da sodeluje
ete v svetov
vni anketi

Ozaveeščanje o hipertenzziji
Prosim
mo vas, da si izmeritte krvni tla
ak doma, p
pri
zdravn
niku, v zdra
avstvenem domu, v bo
olnišnici alii v
lekarn
ni. Zapišite ssi vrednosti svojega krv
vnega tlaka in
pulza, po možno
osti 3‐krat v razmaku
u 1–2 minut.
Prosim
mo vas, da v
vrednosti me
eritev in nek
kaj preprosttih
podatk
kov vnesete
e v obrazec,, ki se naha
aja na splettni
poveza
avi:

Ozzaveščan
nje o hipe
ertenziji
(visokem
m krvnem tla
aku)

po
o svetu
Pismo geneeralnega sekrretarja
Svetovne lige
l za hiperteenzijo

ww
ww.hiperte
enzija.org
g
Ko nam boste poslali tte podatke, boste sodelovali v akciji Svetovneega
dneva h
hipertenzije. Sveetovna liga za hipertenzijo
h
je ponovno vključčila
celotno svetovno populacijo, da akttivno sodeluje in s tem poveča
zavedan
nje o nevarnostii hipertenzije.
Od 16. d
do 24. maja 20
016 bomo zbiraali vaše meritve krvnega tlaka, ki
jih bomo
o nato analiziraali ter ocenili, ko
oliko ljudi je sod
delovalo v ankeeti
in koliko
o jih je v različn
nih območjih krv
vnega tlaka (no
ormalen krvni
tlak, viso
oko normalen k
krvni tlak, zvišaan krvni tlak). Poročilo o vsaki
državi b
bo posredovano
o Svetovni ligi zaa hipertenzijo.
Vnaprej se vam zahvaljjujemo za sodellovanje, ker stee s tem pripomo
ogli
k uspešn
ni izvedbi ankette in k ozaveščaanju o hipertenzziji po svetu.

v so
odelovanju z:

ali hipertenzzija je pomemben dejavn
nik
srca, možgan
nsko kap, ledvvične boleznii in
dini način, daa ugotovimo,, kakšen je n
naš
enje z ustrezn
nim nadlahtn
nim merilniko
om
zadnjem času
u je tehnologgija merilnik
kov
da lahko krvni tlak izmerim
mo doma sam
mi s
niki. Za razlik
ko od drugih bolezni, kot so
ne drugod po telesu, hip
pertenzija nim
ma
to imenujemo
o »tiha ubijalk
ka«.
drasel človek
k na svetu (sk
kupno skoraj 1
1,8
s hipertenzijo. Skoraj polo
ovica se jih teega
timi, ki se zav
vedajo, jih po
olovica ne stori
dzorovali svo
oj krvni tlak s spremem
mbo
ali z zdraviili. To pomeeni, da je 75
5%
kov
s
hiipertenzijo
izpostavljen
nih
anju, da zbolijo za srččnimi obolen
nji,
edvičnim obo
olenjem in do
oživijo nenad
dno

hipertenzijo
o je uvedla Svetovni d
dan
05, da bi poveečala zavedan
nje o nevarno
osti
etu. Vsako letto praznujem
mo 17. maj k
kot
ertenzije. Med leti 2013
3–2018 je tem
ma
vilke – poznajj svoj krvni ttlak".

Svetovna
S
liga
a za hiperten
nzijo priporo
oča, da naj si vsakdo
izmeri
i
krvni tlak
t
vsaj enkrrat vsako leto.
Če je vaš krvvni tlak pod 120/800 mmHg (kar pom
meni,
da je sistoliččni krvni tlak nižžji od 120 mmH
Hg in
diastolični krrvni tlak nižji odd 80 mmHg), im
mate
normalen krvvni tlak. Čestitke, vzdržujte naprejj tak
krvni tlak in sii od sedaj krvni tlaak merite vsako letto.
Če je vaš tlaak nižji od 140/990 mmHg in višjji od
120/80 mmH
Hg, obstaja tveganje, da se bo raazvila
hipertenzija. Svetujemo
S
nekaj korakov
k
za izboljššanje
življenjskega sloga kot so: oppustite kajenje, čee ste
kadilec; znižžajte telesno teežo na zdrav nivo;
postanite bolj telesno aktivni; izboljššajte
prehranjevalnne navade, uživaajte več zelenjavve in
sadja, omejitee sol in maščobe v prehrani – z drugo
besedo: zdraavo se prehranjujtte; obiščite osebnnega
zdravnika, daa vam bo kontrooliral krvni tlak vssako
leto.
Če je vaš krvni tlak 140/990 mmHg ali več,
svetujemo obbisk pri zdravnikuu, da bo ugotovvil ali
imate hiperteenzijo in potrebujjete zdravljenje, da
d bi
preprečili naastanek možgansske kapi ali srčnnega
obolenja.

V ta namen sm
mo pripravilii kratko anon
nimno spletno
o anketo.
Vabimo
V
vas k sodelovanju
u. Svetovna liga
l
za hiperttenzijo je
ponovno
p
vkljjučila celotno
o svetovno populacijo,
p
daa aktivno
sodeluje
s
in s tem po
oveča zaved
danje o neevarnosti
hipertenzije.
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