
শিশুৰ উচ্চ ৰক্তচাপ হ’ব পাৰৰ নেকি ? 

হাইপাৰৰেেচে বা উচ্চ ৰক্তচাপ সাধাৰণৰে প্ৰাপ্তবয়স্ক ন ািৰ ক্ষেত্ৰতহহ ক্ষেখা যায়৷ শিন্তু এটি নৱজাত 

শিশুহৰা উচ্চ ৰক্তচাপ হ’ব পাহৰ৷ শিশু সিলৰ ক্ষেত্ৰত সঠিি লেণৰ অভাৱত এই ক্ষৰাগ ধৰা নপহৰ৷ মূৰৰ 

শবষ, চকুহৰ ভালকি মশণব ক্ষনাৱাৰা, নাহিহৰ ক্ষতজ বব ক্ষযাৱা, ৰঙহচাহৱা প্ৰসাৱ, িৰীৰহ া ফুশল ক্ষযাৱা, উিাহ-

শনিাহত িস্ট ক্ষপাৱা, মূৰ্চ্ছ া ক্ষযাৱা, ক্ষেঁচুৱাৰ অতযাশধি আমশনোয়ি বযৱসাৰ ইতযশে সাধাৰণহত উচ্চ ৰক্তচাপৰ 

লেন হ’ব পাহৰ৷ সঠিি সময়ত সঠিি ক্ষৰাগ শনৰূপণৰ অভাৱত উচ্চ ৰক্তচাপৰ বাহব িৰীৰৰ আন অংগসমূহ 

ক্ষযহন - মশিস্ক, হৃেযন্ত্ৰ, শিড শন, চকু আশে প্ৰভাৱাশিত হ’ব পাহৰ৷ এই ক্ষৰাগৰ ভয়াৱহতা শিশুৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষবশচ 

শযহহতু শিশুটিহয় বয়স্ক এজনতকি অশত িম বয়সৰ পৰা আৰু েীৰ্ছ জীৱনকল এই ক্ষৰাগৰ বসহত সহবাস িশৰব 

লগা হয়৷ ক্ষসইবাহব ৩ বছৰ বয়সৰ পৰা শযহিাহনা শিশু শচশিৎসিৰ ওছৰকল গহল শসহতৰ ৰক্তচাপ পৰীো 

িৰাহ া প্ৰহয়াজনীয়৷ লেনীয় ক্ষয বয়স্ক ক্ষলািৰ Normal BP ৰ মাত্ৰা (BP Chart) শিশুৰ ক্ষেত্ৰত এহি 

নহ’বও পাহৰ িাৰণ ৰক্তচাপৰ মাপ - শিশুৰ বয়স, শলংগ, উচ্চতা আৰু সঠিি মাপৰ (BP Cuff) ৰ ওপৰত 

শনভৰ িহৰ৷ 

মন িশৰবলশগয়া ক্ষয শিশুৰ শযহহতু বয়সজশনত িাৰণত উচ্চ ৰক্তচাপৰ সমসযা নাথাহি গশতহি বয়স্ক ক্ষলািৰ 

েহৰ হাইপাৰহ নহচনৰ ঔষস শিশুৰ বাহব গ্ৰহয়াজনীয় নহ’বও পাহৰ৷ উোহৰণ স্বৰূৰপ শিড শন সম্বন্ধীয় ক্ষৰাগ 

ফলহতা উচ্চ ৰক্তচাপৰ জটিলতা আশহব পাহৰ৷ ক্ষসইবাহব ক্ষৰাগৰ সঠিি িাৰি শনৰূপণৰ িশৰ শচশিৎসা 

িহৰাৱাত খুহবই প্ৰহয়াজনীয়৷ 

শিশুৰ হাইপাৰহ নচন বা উচ্চ ৰক্তচাপ ক্ষৰাধ িশৰবকল অশভভাৱহি িশৰবলশগয়া :- 

• শিশুৰ সুষম খােযাভাস৷ ক্ষখাৱাৰ তাশলিাত প্ৰচুৰ পশৰমাহণ ফল-মূল আৰু ক্ষসউজীয়া িাি-পাচশল ক্ষযাগ 

শেব লাহগ, িাৰণ এইহবাৰত পযছযাপ্ত পশৰমাহন পহ শছয়াম থাহি আৰু ই হাইপাৰহ নচন ক্ষৰাধ িশৰবকল 

সহায়ি হয়৷ 

• অশত মাত্ৰা শনমখযুক্ত আহাৰ, শবহিষকি জাংি ফুড, টিনৰ ফুড য’ত ক্ষবশছকি িৃশত্ৰম Preservatives 

থাহি ক্ষসইহবাৰ ক্ষখাৱাৰ পৰা শবৰত থাশিব লাহগ৷ 

• শিশু সিলি িৰীৰ চচছ া, মুিশলত ক্ষখলা - ধূলা িৰাত উৎসাহী িশৰব লাহগ৷ 

• শিশুৰ সামানয গা ক্ষবয়া হহল শচশিৎসিৰ পৰামিছ ক্ষনাহলাৱাকি শনহজ শযহিাহনা ঔষধ শেব নালাহগ৷ 

• শযহবাৰ পশৰয়ালত হাইপাৰহ নচন, হৃেযন্ত্ৰ আৰু শিড শন ক্ষৰাগী আহছ, ক্ষতহন ৰ্ৰৰ শিশুৰ শনয়মীয়াকি 

ৰক্তচাপ পৰীো িশৰব লাহগ৷ 


