
ХИПЕРТОНИЯ. ОСНОВНИ ФАКТОРИ, КОИТО ПРИЧИНЯВАТ ХПЕРТОНИЯТА

  

Кои са основните фактори за развитието на хипертонията?

  

Основни фактори за развитието на хипертонията са:

  

    
    -  Нервнопсихическо напрежение  
    -  Преяждане  
    -  Затлъстяване  
    -  Застоял начин на живот  
    -  Алкохол  
    -  Пушене  
    -  Прекалена консумация на кафе и чай  
    -  Консумация на солени храни  

  

  

Приема се,че продължителното напрежение на нервната система води до отслабване
на регулаторната й функция по отношение на кръвното налягане.

  

Стадии на хипертоничната болест

  

Първи стадий на хипертоничната болест- когато кръвното налягане е непостоянно
повишено.

  

Втори стадий на хипертоничната болест - кръвното налягане е трайно повишено

  

Трети стадий на хипертоничната болест - високото кръвно налягане е довело до
усложнения в сърцето, бъбреците, кръвоносните съдове  на мозъка
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Симптоми на високото кръвно налягане

  

    
    -  Главоболие,локализирано в тила  
    -  Нервност,избухливост  
    -  Лесна умора  
    -  Сърцебиене  
    -  Прескачане на сърцето  
    -  Задух  
    -  Сърдечна астма  
    -  Възможни са и сърдечна недостатъчност с постоянен задух, както и инфаркт на
сърцето   

  

  

Хипертонията се отразява и на мозъка. По-точно - върху кръвоносните съдове на
мозъка.Тук се наблюдават ранни атеросклеротични промени, които оказват влияние на
паметта и на характера на личността. В някои случаи се стига и до мозъчен инсулт.

  

Когато хипертонията не се лекува, тя дава тези усложнения - инфаркт на сърцето или
мозъчен кръвоизлив.А есенциалната хипертония в определен момент засяга и
бъбреците.

  

Лечение на хипертония

  

Лекарят е човекът, който трябва да определи лечението на високото кръвно налягане.
То обикновено започва с промени в диетите. Най-важната промяна, това е
ограничението на солта.

  

Кафето се намалява, а пушенето трябва да бъде спряно. Необходимо е да настъпят и
промени в работата, ако тя е била силно стресираща. Нужно е да има почивки и кратки
прекъсвания, за да може организмът да получи нужната релаксация.
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Медикаментите обикновено се назначават до живот, така болният има едно добро
качество на живот.
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