
 

17 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ХИПЕРТОНИЯТА 

На 17 май за поредна година отбелязваме Световения ден за борба с хипертонията. 

Инициативата е на Световната лига по хипертония. Целта е да се повиши 

информираността на хората за заболяването и за ролята на превенцията, своевременното 

откриване и лечение на високото кръвно налягане.  

В България сърдечносъдовите заболявания заемат първо 

място като причина за смърт и инвалидизация. Най-честите форми 

на сърдечно-съдови заболявания са исхемична болест на сърцето, 

мозъчно-съдова болест и артериална хипертония (високо кръвно 

налягане). 

Артериалната хипертония (АХ) се счита за „съвременна 

епидемия“, тъй като се установява при 4 от 10 възрастни над 25-годишна възраст и се 

определя като глобален рисков фактор за смърт и нетрудоспособност. Честотата й 

нараства с възрастта, като се повишава стъпаловидно след 50 годишна възраст, и след 

навършване на 65 години достига до 80% при жените и 77.2% при мъжете. 

Артериалното (кръвно) налягане се определя от налягането, което кръвта оказва 

върху артериалните кръвоносни съдове и зависи от много фактори: възраст, телесно тегло, 

физически натоварвания, психо-емоционално напрежение (уплаха, неспокойство, гняв, 

радост). При почивка то се снижава и по време нас сън е най-ниско. 

Оптималното кръвно налягане е : 

- Систолично артериално налягане /САН/-до120mm/Hg; 

- Диастолично артериално налягане /ДАН/-до 80mm/Hg; 

Артериалната хипертония е заболяване предимно на възрастните, но в много случаи 

започва още от детството. Безспорни са доказателствата, че повишеното артериално 

налягане е основен кардиоваскуларен (сърдечно-съдов) рисков фактор и може да се открие 

и профилактира рано в живота. Най-честата форма на хипертония в детско-юношеската 

възраст е първичната артериална хипертония (ПАХ) 

  Какви са оплакванията - често главоболие, изпотяване, лесно изморяване. 

При преглед може да се установят промени в сърцето и кръвоносните съдове на очното 

дъно, нарушения в обмяната на мазнините.  

Тези промени все още не са трайни - те ще изчезнат, ако заболялото дете или 

юноша избегне неблагоприятните условия, които са го създали (обратими рискови 

фактори).  

А това са: 

- нервно-психично пренапрежение - голямото учебно и извънкласно претоварване, 

честите конфликти с приятели, съученици и родителите, неспокойствието. 

- наднормено тегло и затлъстяване - напълняването е вредно за здравето и на 

малки, и на големи. 

- повишена консумация на готварска сол - при народи, които не употребяват сол 

или я използват съвсем ограничено, хипертонията е непозната. 

- малка двигателна активност - спортуващите и физическите работници имат 

много по-рядко хипертония в сравнение с хората, водещи заседнал начин на живот. 

- тютюнопушене - това е категорично доказано - пушачите са по-често хипертоници, 

отколкото непушачите. 

- към тези рискови фактори трябва да прибавим и наследствената обремененост.  



Децата и юношите, чиито родители са с повишено кръвно налягане, са застрашени от 

опасността също да заболеят от хипертония. За това тези деца трябва да бъдат особено 

внимателни към изброените неблагоприятни условия – обратими рискови фактори. 

Значението на всеки един от изброените рискови фактори не трябва да се оценява 

поотделно, а преди всичко в комбинация с други рискови фактори. Това е така, защото 

доста често самостоятелното въздействие на даден рисков фактор е доста по - слабо 

изразено, отколкото ако той действа в комбинация с други рискови фактори. 

Профилактиката при хипертоничната болест трябва да започне още в ранни детски години 

и да се осъществява в посока контрол на основните рискови фактори. 

 

Правила за здравословен начин на живот, които да ви предпазват от повишено 

кръвно налягане : 

 Щадете нервната си система!  

 Не се преуморявайте умствено, редувайте труд и почивка, не прекалявайте с 

гледането на телевизия и работата с компютър и си лягайте навреме. 

 Сънят е най-добрата отмора за нервната система. 

 Не допускайте да напълнеете! Ако сте склонен към това, ограничете  

висококалоричните храни, тестените изделия, животинските мазнини, 

захарите.  

Научете се да се храните правилно и здравословно. 

 

 Играйте, разхождайте се, спортувайте през всяко свободно време! 

 

 

 

 Занимавайте се с туризъм 

 

 

 Не пушете цигари! Така  ще разрушите здравето си.  

 Избягвайте употребата на алкохол!   

 Измервайте кръвното си налягане при личния си лекар 

няколко пъти годишно! 

 

 

 

Още по - стриктно трябва да спазвате тези правила, ако някой от родителите ви е 

хипертоник или на вас някога са ви измерили повишено кръвно налягане. 


