
मुटु सम्बन्धि रोग तथा उच्च 
रक्तचाप
के हो मुटु सम्बन्धि रोग ? 
शरीरको हरेक भागमा रक्त सञ्ालन गरेर फेरी मुटु सम्म पठाउनको लागग हाम्ो 
शरीरलाई बललयो पम्प (मेशशन) को आवश्यकता पर्दछ । धमनीहरु/नसाहरु 
(Arteries) खुम्चिए वा साँघुरीए भने प्रया्दप्त मात्ामा रगत मुटुसम्म पुग्न 
पाउरैँन र मुटु कमजोर हुन्छ । यदर मूटु कमजोर छ भने यसले पया्दप्त मात्ामा 
रक्त सञ्ार गन्द सक्ैँन र मुटुले धेरै पररश्रम गनु्दपनने हुन्छ ।

रगतले सम्पूर्द शरीरको पोषक तत्व तथा अक्सिजन पठाउने भएकोले मुटुको र 
रक्त राम्ोसँग नबगे समस्ाले सम्पूर्द शरीरलाई नै प्रभाव पाछ्द । यो पानीको 
आपूगतति  प्रराली जस्ै हो : पम्पले धेरै काम गन्द परे यो छछटो पुरानो हुन्छ, 
पम्पले साहै् गवस्ारै काम गरे भने सबै घरमा पानी पुग्ैँन, पाईपहरु गभत् 
फोहोर जम्मा भएमा वा खखया लागेमा थोरै पानी मात् बगछ । 

धमनी/शीरा (Arteries/Veins) नसाहरु वा मुटु गभत् जहाँ समस्ा 
भएपनन यी सबै समस्ाहरुलाई मुटु सम्बन्धि समस्ा भननन्छ । तल दरईएका 
प्रमुख मुटु र रक्त सञ्ार सम्बन्धि समस्ाहरु हुन् :

•  धमनी कडा हुदैँ जानु (Arteriosclerosis) ः  
धमनीहरु (नसाहरु) कडा साँघुरो भएपछछ बन्द हुन्छन् – प्रायगरी खानामा बोसोको वा चचिनीको मात्ा बढी 
भए मुटुले पया्दप्त रगत सञ्ालन गन्द सकै्न ।

•  साँघुरीएर मुटुले काम नगनुनु (Congestive Heart Failure)
मुटुले पया्दप्त मात्ामा रगत सञ्ालन गन्द नसके यसलाय्द मुटु कमजोर भएर काम गन्द गाह्ो अनन यसले 
स्ास्थ्यलाई असर गछ्द दकनभने रगत चिादहँने जगत सबै ठाउँमा पुग्न सक्ैँन । यसले गरा्द खुट्ा तथा 
फोसिो सुननन्छ । 

शरीरमा रक्त सञ्ार गर्नको लागग 
अहोरात्र मुटु (दिर/रात) काम 

गरररहेको हुन्छ । घाँटीको छेउमा 
वा राडीमा औंला राखेर छाम्ो भरे 
धड्कर मन्द रुप भेट्र सदकन्छ ।
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•  हटनु अट्ाक (Heart Attack) ः
मुटुमा आउने रगत अबरुद्ध भएमा मुटुको मांशपेशीलाई कमजोर हुन्छ र मुटुले गवस्ारै काम गन्द छाड्छ । 
यो अवस्ामा मुटु आपतकाललन (Emergency) अबस्ा माननन्छ ।

•  स्ट्रोक (Stroke) ः  
रक्त सञ्ार गनने नसाहरु अबरुद्ध भएर वा मस्स्ष्कका साना नलीहरु फुटेर दरमागमा  नोसिानी भए स्ट्ोक 
माननन्छ । यो पनन आपतकाललन अबस्ा हो ।

•  रुनुमाटटक मुटु सम्बन्धि ररोग/ मुटुकरो बाथ ररोग (Rheumatic Heart Disease) ः
बथ रोगको ज्वरोले गरा्द बच्ाको मुटुलाई हानी गर्दछ (पाना २१) तर समयमा औषछध र शल्यदरियाले 
यसलाई ठठक पार्दछ ।

•  जन्मजात मुटुकरो समस्ा ः
बच्ा जखमिरैँ यदर मुटुमा प्ाल वा अन्य समस्ा भएर जखमिएमा यसले मुटुमा हानी हुन्छ । यो 
शल्यदरियाबाट मात् ठठक हुन्छ
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मुटु सम्बन्धि रोग धेर ैहुन सक्छ ?
प्राय जसो मुटु सम्बन्धि रोगहरु कदहले कदहले कुनै लक्षर बबना नै लामो समय रहन सकछ । गवगभन्न समस्ाले 
मुटुको रोग हुन्छ । कुनै व्यक्क्तलाई तल लेखखएका रईु वा त्ो भन्दा बढी समस्ा भए भने केही बष्दमा नै 
उसलाई मुटु सम्बन्धि समस्ा हुन्छ ः

• सुगतति जनय पराथ्दको सेवन

• मधुमेहको बबरामी

• ५५ बष्द भन्दा माथीका पुरुष र ६५ बष्द माथीका मदहला

• उचिाई अनुसार बढी तौल भएका १४०/९० माछथ रक्तचिाप भएका

यस्ो अबस्ा भएका माननहरुलाई स्ास्थ्यकममीले 
ननयगमत रक्तचिाप तथा कोलेस्ोल, मधुमेहको जाँचि 
गन्द प्रोतसादहत गनु्द पछ्द ।

तर मुटु सम्बन्धि रोगको सम्ावना कम गनने वा 
यसलाई सुधार गन्द पनन सदकन्छ । धुम्पान नगनने, 
मधुमेहको उपचिार गनने, नुन कम भएका खाना खाने 
र प्रशोछधत खाना नखान,े व्यायाम गनने र कम तनाव 
ललने गना्दले मुटु 

स्स् राख्न सहयोग हुन्छ । आफ्ो स्ास्थ्यकममीसँग 
कुरा गरेर र मुटुलाई स्स् बनाउने गवछध तथा 
रक्तचिाप कम गनने गवधी पत्ा लगाउनु पछ्द । 

वहाँ सधै साँ साँ गर्नु हुन्थ्यो तर 
हामीले कहहल्ै स्योचेरौं हक य्यो 
म्ट्क्यो र्योगले गरानु ह्यो ।

कगतपय मुटु सम्बन्धि रोगहरु युवा अबस्ामा रै शुरु हुन्छ र 
केही वर्नपछछ यो जटटल हुिैँ जान्छ । तर मादरसहरुले मुटुको 

रोग तथापी स्ट्ोक अचारक भए जस्ो िेखखन्छ ।
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मुटु र रक्त सञ्ार प्रणली कसरी जाँच गनने ?
स्ास्थ्यकममीले मुटु कगतको राम्री मुटु काम गरररहेको छ भनेर जाँचरछन् ।

•  रक्तचाप नाप्ु ः
रक्तचिारपले मुटु कसरी काम गररराखेको छ भनेर रेखाउँछ । लगातार रक्तचिाप भए मुटुको रोगको 
जनटलता हुन सकछ ।

•  रगतमा करोलेस्टररोल जाँच ः
कोलेस्ोरोल एक प्रकारको बोसो हो  यो केही मात्ामा त शरीरलाई चिादहन्छ । तर यो धेरै भएमा मुटु रोग 
हुने सम्ावना हुन्छ । 

यस्ो समस्ा भएमा मुटु रोगको हुन सकछ लक्षरहरु ः

•  मुटुको धड्कन अननयगमत ः  
धेरै छछटो वा धेरै दढलो मुटु धड्कन,ु वा अननयगमत मुटुको धड्कन । (Arrhythmia)

• (Angina) कोखा हान्नु ः छाबत् रखु्नु 

मुटु रोगको रोकथाम
मुटु रोगहरु लाग्ने प्रमुख कारर खानपान र रहनसहनले हुन्छन् । केही बानी पररवत्दन गन्द सदकन्छ । केही मुटु 
रोगहरु लाग्ने कारर पररवत्दन गन्द हाम्ो बसमा छैनन् । के राम्ो काम (Decent Job) र स्स् खाना उपलब्ध 
र दकन्न सदकन्छ दक सदकन्न र व्यायाम गन्द र बच्ाहरु खेल्नको लागग सुरलक्षत स्ान छन् दक छैनन् र गरीबी, 
जागतय गवभेर छ दक , दहसांले गरा्द चजवनमा समस्ा छ आदरले मुटुको समस्ा हुन सकछ । यो अध्ायले मुटु 
रोग कसरी हुन्छ, साथसाथै व्यक्क्तगत, पाररवारीक, सामाचजक रुपमा कसरी मुटु रोगको रोकथाम गनने र लामो र 
स्स्कर चजबन चजउने भने्न बारेमा प्रकाश पार्दछ ।

बाल्ावस्ामा पोषरलो खारा र सुरक्षित 
रुपले खेल्न पाए भरे वयस्क हुिाँ स्ास्थ्य 

सम्बन्धि समस्ाहरु कम हुन्छर् ।
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उच्च रक्तचाप
रक्तचिाप कगत छ भन्ने थाहा पाएपछछ मुटुले कसरी काम 
गरररहेछ रगत पत्ा लगाईन्छ । दरनभरीमा रक्तचिाप केदह 
कम वा धेरै हुनु सामान्य हो । व्यायामपछछ , आरामपछछ 
यो घटबढ घटबढ हुन सकछ । तर यदर रक्तचिाप दरन 
भरी, दरनदरनै रुपमा बढी हुन्छ भने यो रोग माननन्छ  
। उच् रक्तचिापले मुटुले धेरै बल लगाएर काम 
गरीराखेको छ भन्ने रेखाउँछ ।

यदर कसैलाई उच् रक्तचिाप छ भने यसलाई कम 
गना्दले स्ास्थ्य राम्ा हुन्छ आयु बढ्छ । कदहलेकाहीँ 
उच् रक्तचिाप कम गन्द औषछधको जरुरी पर्दछ 
प्रायजसो स्स् खाना खाएर, नुन कगम खाएर, 
व्यायाम गरेर पनन शायर कम गन्द सदकन्छ । धुम्पान तथा मद्यपान छोड्नाले पनन ननकै सहयोग गर्दछ । 
मधुमेहको उपचिार गरेपछछ मुटु स्स् रहन्छ । रक्तचिापलाई कम गनने गवगभन्न उपायहरु छन,् कदहलेकाहीं कुनै 
प्रष्ट कारर बबना पनन रक्तचिाप उच् हुन सकछ । 

माननसको उमेर बढ्रैँ जाराँ धमनीहरु कडा उमेरसँगै कडा हुरैँ जान्छन् त्ो बेलामा बबस्ारै रक्तचिाप बढ्न सकछ 
। कदहलेकाँही गभ्दवती मदहलाहरुको रक्तचिाप बढन सकछ । कगतपय अवस्ामा उच् रक्तचिाप वशांरुगत 
पनन हुन्छ अथा्दत् यदर कसैको बुबा आमा वा दररी, राज,ु बदहनी मलाई उच् रक्तचिाप छ भने पनन व्यक्क्तमा 
पनन उच् रक्तचिाप हुन सकछ । 
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रक्तचाप नाप्ु 
सामान्यतया रक्तचिाप पाखुराको वररपरी लाउने कफ (अगाा) द्ारा नागपन्छ । स्ास्थ्यकममीले वा मेछसन 
आफैले नापरा यसले खुकुलो र कडा हँुरै कुइना माछथको रक्त सञ्ार मापन गर्दछ । रक्तचिाप नापरा एक 
माछथ अकको लेखखएको रईु अंकल ेजनाउँछ । पदहलो वा माछथलो रईु अंकले मुटुले कगत बल लगाएर 
रगत ठेलै् छ भन्ने रेखआउँछ । यसलाई छसस्ोललक प्रेसर -Systolic Pressure _ भननन्छ । यदर 
माछथल्ो संख्ा १४० भन्दा धेरै छ भने यो उच् भयो रोस्ो संख्ाले (तल्ो), धड्कनको बबचिमा मुटु 
शशछथल हँुरा कगतको साह्ो रगतलाई ठेलछ त्ो रेखाउँछ । यसलाई डाईस्ोललक प्रैसर (््षबकतयम्षअ 
उचिभककगचिभ) भननन्छ । यदर यो ९० भन्दा माछथ छ भन ेयसलाई उच् माननन्छ । प्राय माननसका लागग 
माछथल्ो अंक १२० र तल्ो अंक ८० वा यसभन्दा कम हुनुलाई स्स् र सामान्य माननन्छ । 

कगतपय अवस्ामा रक्तचिाप ननकै कम पनन हुन सकछ 
–पाना न.ं ७ मा हेनु्दहोस)् ।

कदहलेकाँही रक्तचिाप नापरा कोही पनन आबत्ए, यो 
बढ्न सकछ । रक्तचिाप नापरा रवुैखुट्ा टेकेर आरामले 
बस्ु पर्दछ र बोल्नु दरन नबोल भन्नुपछ्द । रक्तचिाप धेरै 
रेखाएमा पुनः नाप्ु पर्दछ । एब पटक उच् रक्तचिाप 
रेखखरैमा उक्त व्यक्क्तलाई रक्तचिाप सम्बन्धि समस्ा 
छ नै भन्ने हँुरैन । यदर रक्तचिाप धेरै रेखाएमा वा केदह 
दरनपछछ फेरर नाप् बोलाउनु पछ्द । रक्तचिाप कसरी 
नाप्े भन्ने बारेमा जान्नको लागग स्ास्थ्यकमीको सीप 
(गवकास अध्ाय) मा हेनु्दहोस् ।

रक्तचिाप रईु वटा अंक हुन्छ ः

(१२०/८०)  १२० माछथल्ो अंक (छसस्ोललक) हो  
८० तल्ो (डायस्ोललक) अंक हो

हरेक चिोनट नापरा अलल अलल फरक पनु्द रक्तचिापका लागग सामान्य हो ।
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उच्च रक्तचाप भए के गनने 
यदर रक्तचिाप लामो समय १४०/९० भन्दा बढी भए भने यसलाई उच् रक्तचिाप माननन्छ । कसैलाई अन्य 
स्ास्थ्य सम्बन्धि समस्ा हुराँ पनन रक्तचिाप उच् र कसैलाई शारीररक अवस्ाले पनन रक्तचिाप बढ्न सकछ । 
उराहररका लागग ः उमेर बढ्रै जाँरा रक्तचिाप बढ्नु सामान्य हो । त्सैले ६० वष्द नाघेको व्यक्क्तले अन्य कुनै 
अन्य स्ास्थ्य समस्ा छैन भने पनन रक्तचिाप १४०/९० हुराँ खासै चचिन्ा मान्नु परदैन । 

कदहलेकाँही उच् रक्तचिाप भएको व्यक्क्तलाई कुनै लक्षरहरु नहुन सकछ । धेरै तर कुनै लक्षर नहँुरा पनन 
गभत्ी शरीरमा गवकार भइरहन सकछ । रक्तचिाप कगत छ पत्ा लगाउने एउटै उपाय भनेको रक्तचिाप नापु् मातै् 
हो । 

उच्च रक्तचाप र गरनुवती अवस्ा 
सामान्यतया स्ास्थ्यकममी तथा प्रसुगतकममीले प्रते्क जाँचिमा गभ्दवतीको रक्तचिाप नापु्पछ्द । गभ्दको पदहलो 
६ मदहनामा रक्तचिाप अरु बेलाभन्दा कम हुनु नै सामान्य हो ।स्स् रक्तचिाप ९०/६० र १४०/९० को बबचिमा रहन्छ 
। गभ्दवती अवस्ामा समय समयमा जाँचि गनु्द पछ्द । गभ्दवती अवस्ामा रक्तचिाप बढेमा शशशुलाई रक्तसञ्ार 
कम हुन्छ र शशशुलाई जगत पोषर पुगै्न र बच्ा सानो जमिन सकछ ।

यदर छसस्ोललक १४० र १५० को बबचिमा छ र डायस्ोललक ९० रेखख १०० को बबचिमा रक्तचिाप छ भने औषछधका 
साथै आराम र कोल्ो परेर सुत्ुपछ्द तर । खतराका अन्य चचिन्हहरुमा सास फेन्द गाह्ो भए, छाती रखुे रक्तचिाप 
धेरै छ भन्ने रेखाउँछ । गभ्दवती अवस्ामा रक्तचिाप बढ्नु बप्र ईक्ाम्पछसया भन्न ेअवस्ाको लक्षर हुन सकछ, 
यो आपतकाललन अवस्ा हो । यसले समय नपुगी बच्ा जखमिन,ु रगत धेरै बग्न,ु कम्प छुटने र मृत्ु पनन हुन 
सकछ । 

अतत उच्च रक्तचाप (आपतकाललन उच्च रक्तचाप) 
कसैलाई रक्तचिाप तलका मध्े कुनै एक लक्षर र माछथल्ो अंक १८०/११० वा धेरै छ भने यो 
आपतकाललन अवस्ा हो ः

• टाउको रखु्नु

• धगमलो रेख्नु

• छागत रखु्नु

• स्ाँ स्ाँ हुनु

• गपसाबमा रगत रेखखनु वा कम्मर रखु्नु 

• काम छुट्नु

यस्ा व्यक्क्तलाई तुरुन् अस्पताल वा क्क्नीकमा लानुपछ्द । यहाँ औषछधद्ारा बबस्ारै रक्तचिाप कम 
गररन्छ । ह्ात् एकैचिोनट रक्तचिाप कम गनु्द हाननकारकै हुन सकछ ।
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गभाभावस्ामा रक्तचाप कम हुनु
यदर छसस्ोललक ९० र ६० डाईस्ोललक ६० भन्दा कम छ भने कम रक्तचिाप भननन्छ । कसैलाई रक्तचिाप कम 
भएर कुनै समस्ा नै हँुरैन तर ररँगटा लाग्ने वा बेहोस् हुने कम हुन सकछ यसको उपचिार जरुरी नै हुन्छ । 

पानीको भएमा पनन रक्तचिाप कम हुन सकछ । कम रक्तचिापको कारर पत्ा लगाएर यसको उपचिार गन्द 
जरुरी हुन्छ । यदर रक्तचिाप अचिानक घटे व्यक्क्त बेहोश हुन सकछ । यो आपतकाललन अवस्ा हो । त्स्ो 
अवस्ाहरु यी लक्षर पनन हुन्छन् । चचिसो पछसना आउनु , आफु कहाँ छु भन्ने थाहा नहुन,ु नाडीको गगत गतब्र हुनु 
इत्ादर । यदर यी मध्े कुनै लक्षर रेखा परेमा तुरुन् उपचिार नगरे मृत्ु पनन हुन सकछ ।  

त्यसैले रक्तचाप नाप्ु जरुरी ्छ । 
सामान्यतया स्ास्थ्यकममीले प्रयेक बबरामीको रक्तचिाप 
नाप्ुपछ्द साथै यो औषछध स्ास्थ्य सम्बन्धि समुरायमाहुने 
काय्दरिमहरुमा पनन नाप् सदकन्छ । सामान्यतया 
रक्तचिापमा पररवत्दन हेन्दको लागग यसलाई लेखेर (रेकड्द) 
राख्नु जरुरी छ । 

रक्तचिाप नाप्े यन्त्र छ भने घरैमा रक्तचिाप नाप् पनन 
छसक्न सदकन्छ । एउटै रक्तचिाप यन्त्रले गवगभन्न व्यक्क्तको 
रक्तचिाप नाप् सुरलक्षत नै हुन्छ । उच् रक्तचिापमा मुटु 
रोगको समस्ा छ भने खतराको हुन सक्छ । लामो 
समयमा उच् रक्तचिाप भए शरीरका गवगभन्न गभत्ी अंगलाई नोसिान हुन्छ , यसले गरा्द हट्द अट्ाक , मुटुले 
काम नगनने, स्ट्ोक, मृगौला सम्बधिी रोग र आँखालाई समेत असर पान्द सक्छ । यदर घर पररवारमा कसैले 
नाप् छसक्ो भने बबरामीको खानपान र व्यायामले कसरी अनुकुल असर पान्द सकछ भन्ने थाहा हुन्छ ।

यसरी हरेक मदहरा रक्तचाप लेखेर राख्न सदकछ

पुर १३ (१००/६०)

माघ १२ (११०/६२)

फगुर १५ (९०/५८)

चैत्र १० (११२/६०)

वैशाख १२ (११०/६०)
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रक्तचाप कम गनने र मुटुलाई सहयोग गनने 
तररका

प्रशरोधधत, रुटेका, नुननला, गुललरा खानेकुराकरो सट्ा 
धेर ैसागपात, फलफूल, अन्न र गेडागुडी खानुपरनु । 
“राम्ो खानेकुराले राम्ो स्ास्थ्य कसरी बनाउँरछ ।” 
धेरै थररका खानेकुरा कसरी खाने र थोरै पैसामा 
स्स्कर खाना कसरी खाने भत्े बारेमा जानकारी पाउन 
सदकन्छ । 

खानामा नुनकरो मात्ा (Sodium) र । दकन्नु भन्दा 
पदहला हेनु्दहोस् । नुननलो स्ार नभएता पनन प्ाकेटमा 

भएका खानेकुरामा धेरै नुननलो पराथ्द हुन सक्छ । आफ्ो खाना ताजा र कम नुनको साथ आफैं  बनाउनुहोस् 
। बरू लसुन, प्ाज, कागती, ताजा मसलाहरूबाट खानालाई स्ादरलो बनाउनुहोस् । गवगभत् प्रशोछधत 
खानेकुराहरू जसै् सोया सस, सुपमा हाल्ने क्ुब्स, बासना आउने मसला, गवगभन्न ससहरू, टमाटो केचिप, 
शशशीको अचिार र नुनमा डुबाएको लसुन आदरमा स्ास्थ्यलाई प्रगतकुल असर पानने गरर नुन हुन्छ ।

तयारी चाउचाउ, सुप र 
बासरा आउरे मसलाहरूमा 
धेरै रसायदरक पिाथ्न  रुर 
(प्ायजसो सोदडयम) भरेर 
लेखखएको हुन्छ । यी सबै 
स्ास्थ्यको लागग खराब 

हुर् । 

वजन स्वस् राख्ुहरोस् 

यदर तौल धेरै नै छ भन,े थोरै तौल घटाउँरा पनन रक्तचिाप घट्न सकछ । कदहलेकाहीँ चिामल, मकै, गपडालु 
जस्ा खानेकुरा छाकै गपचे् नखाएर अललक कम खाँरा, कम तेलको प्रयोग हुने गरी पकाउँरा वा गुललयो पेय 
पराथ्द कम गपउँरा पनन कडा पररश्रम बबना तौल घट्न मद्दत गछ्द ।बानी पान्दको लागग प्रते्क हप्ता चचिया पा 
कफीमा कम चचिनी प्रयोग गन्द सदकन्छ ।

धुम्रपान नगनुनुहरोस्

धुम्पानले गरा्द हट्द अट्ाक र स्ट्ोक हुने सम्ावना बढ्छ । धुम्पान छोड्नको लागग “लागु औषध, धुम्पान र 
मद्यपान (गवकास) मा हेनु्दहोस् ।

मद्यपान कम गनुनुहरोस् 

रैननक २ मात्ा मद्यपान (पुरुषका लागग) र रैननक १ मात्ा मरपान (मदहलाको लागग) भन्दा धेरै सेवन गरेमा मुटु 
रोग लाग्ने  सम्ावना बढ्छ । सकेसम्म मद्यपान नगरेकै बेस ।

िैदरक १५०० गम.ग्ा 
धरै रुर चादहँिैर, 

एउटा तयारी चाउचा-
उमा १६०० गम.ग्ा वा 
सो भन्दा धेरै रुर हुर 

सकछ । 
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शरीरलाई चलाउनुहरोस् – हरेक नदन फुततति लरो हुनुहरोस्

धेरै माने्छलाई दरनको ३० गमनेट दहड्रा फाईरा गर्दछ । दहँड्रा र 
अरूसंग गमलेर गनने दरियाकलाप गरा्द सुरलक्षत र रमाइलो हुन्छ । 
माननसले त्गतकै पनन गनने कामहरू जस्ःै खेती, बारी, सरसफाई, 
बच्ाहरूसंग खेल्नु आदर फुगतति लो हुने उपायहरू हुन् ।

तनाव कम ललनुहरोस् 

आफूलाई शान् राख्नुहोस् । आफूलाई शान् राख्न माने्छले ध्ान, 
योग, प्रथ्दना र अन्य उपाए गछ्दन् । केहीले कडा शारीररक पररश्रम 
र व्ययाप पछछ शान् महशुस गछ्दन् । प्रायजसो अन्य व्यक्क्तसंग 

घुलगमल हुनु वा समुहमा घुलगमल हुनुले आफ्ो अनुभूगतहरू आरान प्ररान गन्द  सहयोग गर्दछ ।

आफ्रो र समुदारकरो स्वास्थ्यकरो लातग सहकारनु गनुनुहरोस् 

राम्ो गवचिार तथा दरियाकलापहरू आरान प्ररान गन्दको लागग समुह गठन गनु्दहोस ्। उच् रक्तचिाप र मुटुको 
रोगलाई कम गन्दको लागग “मधुमेहका लागग समुराबयक दरियाकलाप” मधुमेह भत्े अध्ायमा भएका 
उपायहरू अपनाउनुहोस् । उराहररका लागग समुराबयक बगैचिा वा खाना बनाउने उत्म उपायहरूको छलफल 
गना्दले धेरै सम्ागवत मुटु रोगहरूको रोकथाम हुनसकछ । साथसाथै यसले समुरायको माने्छलाई नचजक 
ल्याउँछ । जसले गरा्द समुरायलाई अरू पनन धेरै फाईरा हुन्छन् ।

स्ास्थ्यकगममि ले मादरसलाई यसो गरु्नपछ्न भन्दा 
पदर समुिायका माने्छ के गर्न चाहान्छर् र दकर गर्न 
चाहान्छर् सोध्न सकछर् । कसैले पदर सधैभरर यसो 

गर उसो गर भरेको मर पिदैर ।

उच्च रक्तचापक्यो लागग 
हज्र केही गरनु चाहार् 
हुन्छ ? भन््ह्योस् ।

मलाई केटाकेटी सारै छँरा 
साह््यो गिरामी पछनु हक वा मछ्नु 
हक भत्े डर लागछ । तर आफ््यो 
खारेक्रा पररवतनुर गर्नु गाह््यो 
छ । र तरकारीहरू हाम््यो लागग 
महँगा छर् ।

पहहले भन्ा अहहले 
के–के फरक गर्नु 
भएक्यो छ ?
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उच्चरक्तचाप वा मुटुरोग भएमा के गनने ?
आफूलाई उच्रक्तचिाप या अन्य मुटुको समस्ा छ भनेर थाहा पाउँरा चचिन्ा लागछ । मुटु र रक्तचिाप सम्बन्धि 
समस्ा पूर्द रूपले नभए पनन, मधुमेह जस्ै यो पनन माननस बबरामी नहुने गरी व्यबस्ापन गन्द सदकन्छ । मुटु 
रोगको लागग औषछध भए या नभएपनन, खानामा पररवत्दन गरा्द र दहंडडुल गरा्द राम्ो महशुस हुन्छ । त्सैले गरा्द 
केदह माननस सोच्न् मुटु रोग, उच्रत्चिाप वा मधुमेहको बारेमा थाहा पाउनु र त्सको लागग केही गनु्द रोस्ो 
मौका पाउनु जस्ै हो ।

पररवारको सबै सरस्ले साथ दरएमा र खानपानमा पररवत्द गरेमा नयाँ खानेकुरा खान सचजलो हुन्छ । 
ननयगमत रूपमा केदह रमाईला कामहरू गररयो भने दहंडडुल र व्यायाम गन्द अझै सचजलो हुन्छ । जस्ःै पररवार र 
साथीभाइहरूसंग दहंड्नु वा नाचु् । चचिन्ायुक्त पररस्स्तीमा अरूसंग गमलेर अछघ बढ्नु पछ्द ।

मादरसहरू रयाँ रयाा तररकाबाट व्ायाम गरने र स्स् 
खारेकुरा खारे छ्नर् । तपाईंसंग के उपाय छर् ?
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समुदारमा ज्यष्ठ नागररककरो हेरचाह
समुरायमा ज्ेष्ठ नागररकहरू हुन सकछन् जसलाई स्स् रहनको लागग साथ र सहयोगको जरुरी हुन्छ । 
ज्ेष्ठ नागररकलाई संगै जम्मा गनु्द, मुटु रोगलाई कम गनने, मधुमेह र एक्ोपनबाट हुने उरासीलाई कम गनने 
प्रभावकारी उपाय हुन सकछ । 

केही माननसहरू रलक्षर अगरिकाको सोवेतो भत्े ठाउँमा रशकौं रेखी बस्ै आएका छन् । तर कामको 
छसलछसलामा टाढा जानुपनने भएकोले कदहलेकाहीँ उनीहरू बुढाबुढीलाई घरमा एकै् छोड्नुपनने हुन्छ । 
कमाईका लागग जो सोवेतोमा न ैबसेका छन् उनीहरू आफ्ो घर भाडामा दरन्छन् । आप्रावासीहरूले हरेक 
पररवारको लागग एउटा कोठा पाउँछन् । अब सोवेटो धेरै गभडभाड भएको छ । अब छछमेकीहरू आँगनमा 
एक अका्दलाई रेख्न पाउँरैनन् । मधुमेह, उच्रक्तचिाप भएका बुढाबुढीहरू बादहर आउँरैनन् र रोग ललएर 
गभत्ै बस्छन् दकनकी उनीहरू नयाँ माननसहरूको बीचि आउन डराउँछन् । गररबी, एक्ोपना र डरले गरा्द 
उनीहरू राम्री खान, दहंडडुल गन्द वा स्ास्थ्य सेवा ललनबाट बशञ्त छन् । जब स्ाननय स्ास्थ्य संस्ाका 
सामुराबयक स्ास्थ्यकममीहरू घर रैलोमा गए उनीहरूल ेयो समस्ा पत्ा लगाए र बृद्ध बृद्धालाई समुहमा 
भेट्न बोलाए । 

छछटै उनीहरू स्ास्थ्यकममीको अनुपस्स्तीमा पनन भेट्न र दहंडडुल गनने गन्द थालें । उनस्हरूसंगै दहंड्न,े 
बोल्न,े गन्द थालें । आवश्यकता अनुसार अदहले पनन स्ास्यकममीले औषछध उपलब्ध गराउँछन् तर 
माननसहरू रैननक व्यायाम र खुशी जीवन बबताएकोे कम औषछधको खपत हुन्छ ।
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औषधध सेवनले रक्तचाप 
कम गराउँ्छ ।
पोषरयुक्त खानेकुरा र व्यायामले उच्रक्तचिाप भएको व्यक्क्तको 
स्ास्थ्य सुधार गर्दछ । तथापी केही माननसलाई रक्तचिाप कम गन्द 
औषछधको आवश्यकता पर्दछ । यदर उच् रक्तचिापको संगसंगै 
अरूपनन स्ास्थ्य समस्ा छन् भने रैननक औषछध सेवनबाट आकस्मिक 
स्ास्थ्य समस्ाको रोकथाम गर्दछ ।

रक्तचिाप कम गनने धेरै औषछधहरू छन् । रैननक प्रयोग गरा्द ती सबैले 
राम्ो काम गछ्दन् । औषछधको सेवन बन्द गरेमा रक्तचिाप फेरी बढ्छ । लामो र स्स् जीवन बाँच्को लागग 
जब यो जरुरी हुन्छ, माननसले रैननक रुपमा यसको सेवन गनुृपछ्द ।

केही औषछधहरूले अपठ्ारो असरहरू हुन सकछन् जस्ःै छछन छछनमा गपसाब लाग्न,े पखाला लाग्न,े 
वाकवाक लाग्न,े छालामा डाबर आउने वा खोकी लाग्ने हुन सकछ । त्सको सेवन बन्द गनु्द भन्दा आफ्ो 
स्ास्थ्यकममीलाई त्ो भन्दा राम्ो काम गनने औषछध छ दक सोध्ुपछ्द ।

उच् रक्तचिाप कम गन्दको लागग माननसहरूलाइ एक भन्दा बढी औषछध चिादहन सकछ । एक भनरा बढी 
औषछध प्रयोग गनु्द परा्द, दरनको फरक फरक समयमा खाँरा राम्ो हुन्छ ।

उच्च रक्तचाप कम गनने औषधधहरू
•  डाइरुरेटटक (पानी चक्की) यसको उराहरर हाईड्ोक्ोरोथायजाइड र फुरोछसमासाइड हो । यो 

औषछधको प्रयोगले गपसाब धेरै लगाउँछ । जसले गरा्द शरीरमा पानीको मात्ा कम हुन्छ र रक्तचिाप 
घटााउँछ ।

•  क्ाल्सिरम च्ानल ब्लकरः उराहररः नेदफदडगपन, एम्ोदडगपन, डेस्ल्याचजम र भेरापागमल । यो 
औषछधल ेक्ाल्सियमलाई रगत नलीबाट पस् दरंरैन जसले गरा्द रक्तचिाप घट्न मद्दत गछ्द ।

•  ए.सी.ई, कम गनने र ए.आर.बब उराहररहरूः क्ाप्ोबप्रल, इनालाबप्रल, ललछसनोबप्रल र लोसाट्दन हुन् । 
बय औषधीले ननशचित पराथ्दहरूलाई रक्त नलीमा जान दरंरैन जसले रक्तचिापलाई कम गन्द सहयोग गछ्द 
। यसले मृगौलाको रक्षा गन्द सहयोग गछ्द । त्सैले मधुमेह भएका उच् रक्तचिापको बबरामीलाई यो 
औषधी प्रयोग गन्न्छ ।

िैदरक प्योगको लागग सात दिरको 
औरछध अट्रे औरछधको बट्ा बरा-
उरुहोस् । सम्झर सजजलोको लागग 

प्त्ेक हप्ा यसलाई भरु्नहोस् ।

10 September 2019

13औषछध सेवनले रक्तचिाप कम गराउँछ ।



•  तवटा, ब्लकरः उराहररः एनटनोलोन, मोटोप्रोलोल, बबसोप्रोलोल र कारगभदहलोल । यो औषछधले मुटुको 
चिाल घटाई दरन्छ । जसले गरा्द मुटुले शरीरमा थोरै रगत फालछ र रक्तचिाप घटाउँछ । यो गवटा, ब्लकर 
प्राय डाईयुरेनटक वा अरू रक्तचिापको औषधीसंग गमलाएर दरइन्छ ।

उच्रक्तचिाप कम गनने अरू थुप्रै औषछधहरू छन् । जुन बयनीहरूको तुलनामा कम प्रयोग गररन्छ ।

मुटुकरो समस्ामा एस्पिरीनले कनहले सहररोग गरनु ? 
एस्स्परीन, प्रायजसो ज्वरो घटाउन, रखुाई कम गन्द दरईन्छ । यसले रगतलाई जम्नबाट 
पनन रोकछ । मुटुको समस्ा भएका व्यक्क्तहरूले हृरयघात (हट्दअट्ाक) नहोस 
भत्का लागग कम मात्ामा सेवन गन्द दरईन्छ ।

शरीरमा रक्तअल्पता भएमा, दरशामा रगत रेखखएमा, असिर भएमा एस्स्परीन प्रयोग 
गनु्द हँुरैन । दकनभने लामो समय ननयगमत एस्स्परीन प्रयोग गना्दले पेटमा जलन हुन्छ 
। सामान्यतया, यो ५० वष्दभन्दा माछथका माननसमा यदर मुटु रोग रेखखने सम्ावना 
भएमा दरईन्छ ।

कम मात्ामा एस्स्परीन दरनको एक पटक प्रयोग गना्दले ननम्न व्यक्क्तहरूलाई फाईरा 
गर्दछ ।

• पदहले हृरयघात वा मास्स्ष्क घात भएको अवस्ामा

• ४० वष्द नाघेका मधुमेह भएको व्यक्क्त 

• यी मध्े कुनै रईु समस्ा भएमा उच्रक्तचिाप, धुम्पान, उच् कोलेस्ट्ोल वा मोटोपन (पाना न.ं १५)

यदर शरीरमा डावर आएम, जीउ र मुख सुलन्नएमा एस्स्परीन ललन बन्द गनु्दपर्दछ । यो एलजमीको लक्षर 
हो ।

खतराका (चेतावनीका) चचन्हहरू
एस्स्परीन ललन रोकु्नहोस् यदरः

• दरशामा रगत रेखखएमा

• कालो दरशा भएमा

• अत्न् थकान तथा शरीरमा रगत कम भएको जस्ो रेखखएमा

माछथका कुनै लक्षर रेखखएमा रगतको जाँचि गनु्दपछ्द र आवश्यक उपचिार गनु्दपछ्द ।
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केही वनस्पततको प्रयोगले उच्च रक्तचाप कम गनभा सक्छ । 
हाम्ो क्षेत्मा पाइने गवगभत् बोट बबरुवाको प्रयोगले पनन उच् रक्तचिाप कम गन्द 
सकछ । उराहररको लागग, छससु् जसले गपसाब खुलाउँछ, शरीरमा पानीको मात्ा 
घटाउँछ र रक्तचिाप कम गछ्द । घशटिफूल (जाभा कुसुम) (Hibicus) गवगभत् ठाउँमा 
पाइन्छ ।, यसले पनन रक्तचिाप गछ्द र यो गभ्दवती अवस्ामा पनन प्रयोग गन्द सुरलक्षत 
छ ।

प्राय जडीबुट्ी बबरुवाहरू जुन औषछधको लागग प्रयोग गररन्छ त्सको जानकारी 
समुरायका धाइर,् धामी, झारिी तथा बृद्धबृद्धाहरूलाई सोध् सदकन्छ । उनीहरूलाई 
यसको सुरलक्षत तयारी तथा प्रयोग, कसरी, कुन कुन रोगको लागग, कगत समय सम्म 
गनु्दपछ्द सबै थाहा हुन सकछ ।

अन्य औषछधको सेवन गरा्द  यरी जदडबुनट्को प्रयोग गरेको छ भने त्ो औषधी र 
जदडबुट्ी अन्रदरिया गछ्द दक, र यो गभ्दवती अवस्ामा प्रयोग गनुृ सुरलक्षत छ दक 
छैन पत्ा लगाउनु पर्दछ । उच्रक्तचिाप भएको व्यक्क्तले स्स्कर खाना, व्यायम 
गरेन भने औषछध र जडीबुटीको प्रयोगले मात् राम्ा हँुरैन । स्स् हुन पोषरयुक्त 
खाना, सफा पानी, आधारभूत सुरक्षा र राम्ो जीवनशैली आवश्यक हुन्छ ।

जाभाकुसुम उच्चरक्तचाप घटाउर गवश्वभरर रै प्योग गररन्छ । यसलाई गवगभत्र 
रामले जचदरन्छ । जस्ःै रोसेला, रोसेलीआदि । यसको फूललालई सुकाइन्छ 
र तातो पारीमा ५—६ गमरेट राखेर जचयाको रुपमा ३ पटक प्त्ेक दिर ५।६ 
हप्ासम्म प्योग गरु्नपि्नछ । (त्ो भन्दा लामो समयसम्म खाँिा पदर यसले कुरै 
हारी गिदैर ।) यसबाट बरेको जचया कम जचरी वा गवरा जचरी प्योग गरुृ उत्तम 
हुन्छ कदरकी जचरीले मुटुको समस्ा, मधुमेह र अन्य समस्ा बढाउँछ ।

छसस्ुमा क्ाल्सियम, 
फोक्लक फोक्लक एछसड 
तथा अन्य पोरण तत्व 

पाइन्छ । जसले काँडा हुरे 
भएकोले टटपिा र पकाउँिा 

सुरक्षित तररकाले गरु्न 
पिैछ ।
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कोलेस्ट्ोल र हाम्ो मुटु
कोलेस्ट्ोल भनेको एक प्रकारको शरीरमा हुने बोसो हो । बासो भनेको पनन एक प्रकारको पोषक तत्व हो 
जुन हाम्ो शरीरलाई आवश्यक हुन्छ । हाम्ो शरीरले केही बोसो आफैं  बनाउँछ भने केही हामीले खानाबाट 
प्राप्त गछछौं । सामान्य भन्दा बढी शरीरमा बोसो भयो भने पनन हानी गछ्द । धेरै भएको बोसो रक्तनलीमा गएर 
जम्मा हुन्छ र यो साँघुरो हुन्छ । कदहलेकाहीँ बन्द पनन हुनसकछ ।जसले गरा्द रक्तचिाप बढ्न,े हृरयघात हुने वा 
मस्स्ष्क घात पनन हुन सकछ । 

शरीरमा कोलेस्ट्ोल रगत जाँचि द्धारा गररन्छ । जुन गवगभत् अंकमा नागपन्छ ।यो रईु प्रकारको हुन्छ ।

•  एल.तड.एल (नराम्ो कोलेस्ट्ोल) ः शरीरमा कोलेस्ट्ोल बढी भयो भत्ुको मतलब एल.डी.एल बढ्नु हो । यो 
बढ्नु शरीरको लागग राम्ो होइन ।

•  एच.तड.एल (राम्ो कोलेस्ट्ोल) ः यो राम्ो कोलेस्ट्ोल हो जसले शरीरको नराम्ो कोलेस्ट्ोल हटाएर मुटुरोग, 
मस्स्ष्क घात र उच्  रक्तचिाप हुनबाट बचिाउँछ । 

शरीरमा कोलेस्ट्ोलको मात्ा घटबढ हुन धेरै कुराले असर गछ्द जस्ःै उमेर  बढ्रै जाँरा कदहलेकाहीँ यो 
बंशानुगत पनन हुनसकछ । हामीले चिाह्ौं भने नराम्ो कोलेस्ट्ोल घटाउन सकछौं जसको लागग ननम्न उपायहरू 
गनु्द पछ्द ।

•  खनपानमा ध्ान दरनःे धेरै बोसो, तेल भएको, तारेको खाना, मास,ु 
सेकाएको, आगोमा पोलेको खानेकुरा नखाने ।

•  रेशारार फलफूल, तरकारी, सागपात, गेडागुडी प्रशस् मात्ामा खाने । 
बबरामी महशुस

•  मेटोपनले कोलेस्ट्ोललाई राम्ो गरदैन तर तौल घटाउनाले प्राय फाईरा 
गर्दछ ।

• व्यायाम गना्दले कोलेस्ट्ोल राम्ो हुन्छ ।

धेरै कोलेस्ट्ोल भए पनन माननसले बबरामी महशुस गरदैन, त्सैल ेकोलेस्ट्ोल 
बढेको पत्ा लगाउने एउटै उपाय रगतको जाँचि मात् हो । मधुमेह भएको 
व्यक्क्तमा कोलेस्ट्ोल बढ्ने समस्ा हुने सम्ावना धेरै हुन्छ ।

करोलेस्ट्रोल बढी रए के गननु सनकन्छ ?
कोलेस्ट्ोल बढ्नु मुटुको लागग नराम्ो हो । र यो संगसंगै अरू पनन समस्ा जस्ःै उच् रक्तचिाप, धेरे मानछसक 
तनाव र मधुमेह भएमा झनै खतरा हुन्छ । यदर यी रोगहरू ननयन्त्रर गरा्द पनन कोलेस्ट्ोल कम नभएमा औषछध 
सेवन गनु्दपछ्द ।

कोलेस्ट्ोल कम गनने औषछधलाई स्ानटन भननन्छ । यो औषछधले शरीरमा कोलेस्ट्ोल बन्न दरंरैन । र बढी 
भएको नराम्ो कोलेस्ट्ोललाई रगतबाट ननकाल्न सहयोग गछ्द । स्ानटन समूहमा धेरै प्रयोग हुने छसमभास्ानटन 
हो ।
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मधुमेह भएका मननसलाई एल.दड.एल सामान्य लेबलमा भएपनन स्ानटन खान्छन् दकनभने यसले कोलेस्ट्ोल 
बढ्न नदरएर मुटु रोग हुन दरंरैन । त्स्ै गरी पदहले हृरयघात वा मस्स्ष्क घात भएको छ भने पनन स्नटन 
प्रयोग गररन्छ ।

यदर गभ्दवती छ भने वा गभा्दधारर गनने योजना छ भने पनन स्नटन खानु हँुरैन दकनकी त्सले गभ्दको बच्ालाई 
असर गछ्द ।

अन्य मुटुका समस्ाहरू

मुटुको अननयतमत धड्कन
प्राय सबैले मुटुको चिाल बढेको वा रोकेको महशुस गरेको हुन्छन् । यस्ो अवस्ालाई अननयगमत मुटुको 
धड्कन या एरररगमया भननन्छ । कदहलेकाहीँ मुटुको चिाल पररवत्दन हुनु सामान्य कुरा हो । गवशेषत 
बृद्धावस्ामा तर लगातार भई रहनु भने राम्ो कुरा होइन । यसको लागग उपचिार चिादहन्छ । प्रायगरी मुटुको 
चिाल पररवत्दन भई रह्ो भने त्सले मुटुलालई असर गन्दसकछ । र अरू लक्षरहरू पनन रेखखन सकछ । यदर 
मुटुको धड्कन छछटो छछटो बढेमा (छाबत् वा घाँनटमा थकने को महशुस हुन)ु मुटु रोदकए जस्ो भएमा, वा यो 
लक्षरहरू तलका मध्े कुनै अन्य लक्षर संसंगै रेखखएमा स्ास्थ्यकममीलाई जँचिाउनुहोस् ः

• मुटु छछटो र जोडले धड्दकनु 

• ररंगटा लाग्न,े  टाउको झुम्म भएमा

• बेहोश हुनु

• सास फेन्द गाह्ो भएमा (स्ाँ स्ाँ भएमा)

• छागत रखुेमा

ननशचित औषछध वा पेय पराथ्दले पनन मुटुको धड्कन 
अननयगमत गनने वा अरू बढाउने गर्दछ ।

•  ननकोनटन जुन चिुरोटमा वा तम्बाकु जनय पराथ्दमा 
पाईन्छ ।

• मारक पराथ्द

• रुघा खोकीको औषछध

•  एरररगमयाको औषछधः कदहलेकाहीँ एरररगमयाको उपचिार गनने औषछधले पनन झन मुटुको धड्कन 
अननयगमत बनाउँछ । त्सैले यसता औषछध दरँरा बबरामीलाई मुटुको चिाल जाँच् छसकाउनु पछ्द र जाँच् 
सल्ाह दरनुपछ्द । गराउनु

•  कोकेन, माररजआुना र एम्फटागमन जसता औषछधहरुले अननयमगत  मुटुको धड्कन बढाउँछन । आफूले 
कुनै औपाछध, पेय पराथ्दहरू सेवन गरेको छ धने स्ास्थ्यकममीलाई जानकारी गराउनु पछ्द । बयनीहरूको 
सेवनले कदहलेकाहीँ समस्ा गराउन सकछ र प्रयोग हुने औषछधको काममा फरक पान्द सकछ ।
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्छाततको दखुाई (एन्ाइना)
एन्ाईना भनेको छागतमा हुने रखुाई वा 
असचजलोलाई भननन्छ । मुटुमा रगत पठाउने नली 
साँघुरो भएर मुटुमा रक्त सञ्ार नपुग्नाले एन्ाइना हुन्छ 
। यो अवस्ा धेरै सदरिय भएर काम गरा्द वा धेरै आवेग 
आउँरा हुन्छ । र आराम गरा्द यो कम हुन्छ । 

एन्ाईनामा छागतमा छथचेिको र ननचिोरेको जस्ो 
रखुाई हुन्छ जुन काँधमा, घाँनटमा, चचिउँडोमा, आतमा र 
ढाडमा हुन्छ । यसबाहेक कदहलेकाहीँ दहँड्रा स्ाँ स्ाँ 
हुने मुख्तया उकालोमा गाह्ो हुने गर्दछ ।

राततकरो दखुाईमा सतकनु  हुनुहरोस् ।
छागतमा रखुाई भनेको हृरयघातको लक्षर पनन हुन सकछ तर 
सबै हृरयघातमा छागत नरखु्न सकछ । रखुाईलाई सामानय 
तररकाले ललन हँुरैन । कदहलेकाहीँ फोकसोको समस्ाले 
पल्ोनरी ईम्बोललज्म र ठूलो रगत नली फुटेर पनन छागत रखुछ 
। छागत रखुरा मुटुको समस्ाले हो दक होइन भनेर थाहा पाउन 
रगतको जाँचि, छागतको एसि रे इ.छस.चज गन्द सकछौं ।माछथका कुनै जाँचिहरूले नराम्ो असर गरदैन त्समध्े 
इ.छस.चज मुटुको काम हेन्दको लागग गररन्छ । यदर पदहले रेखख नै मुटुको औषछध सेवन गरेको छ र कदहलेकाहीँ 
छागत रखु्ो तर आकस्मिक रखुाई होइन भने्न लाग्ो भने पनन त्समा सतक्द  हुनुपछ्द । र स्ास्थ्यकममीलाई 
जानकारी गराउनु पछ्द ।

सिै छागतक्यो रख्ाई म्ट् र्योगक्यो लक्षण मात् रहुर 
सकछ । कहहलेकाहीँ त््यो सामान्य रख्ाई पनर हुर 
सकछ ।जस्ै म्ट् प्योल्,े अपच हुरेमा पनर रख्ाई 
हुन्छ । यहर एन्ाससड खाँरा रख्ाई कम भय्यो भरे 
त््यो ग्ासट्रिकक्यो रख्ाई, पखाला लागेर वा ज्का 
परेर छागतक्यो रख्ाई हुर सकछ ।
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रखुाईको बारे बयान गरा्द तलका कुराहरू यार नु्द पर्दछः

• रखेुको गमती र दरनमा कगत पटक छागत रखु्ो ।

•  छागत रखु्नु भन्दा अगाडी के भएको छथयो । जसै्ः व्यायाम गरदै मानछसक तनाव धेरै भोजन, वा चचिसो 
ठाउँमा गएको ईत्ादर

• कगत समयसम्म रखु्ो, आराम गरा्द कम भयो दक भएन ।

मुटुको अरू रोग जस्ःै एस्न्ना पनन खानपान र जीवनशैली पररमाज्दन गररए भने केही हरसम्म कम हुन्छ । 
जस्ःै धेरै चचिल्ो खाना नखान,े धुम्पान नगनने, क्ादफन भएको पेय पराथ्द कम खान,े रैननक व्यायाम गनने । 
बबरामीले व्यायाम गरा्द ध्ान दरनुपछ्द । कदहलेकाहीँ गाह्ो व्यायाम गरा्द पनन एन्ाईना हुन सकछ । त्सैले 
चचिदकत्सकसंग सल्ाह ललएर कस्ो व्यायाम ठठक छ सोधेर गनु्दपछ्द । मुख्तया एन्ाईनाको लागग क्ाल्सि-
यम ,च्ानल ब्लकर, बबटा ब्लकर र नाईटे्टप्रयोग गररन्छ ।

हृदरघात आपत काललन अवस्ा हरो । यो मदहला पुरुष रबुैमा हुनसकछ । जब मुटुमा राम्री रगत प्रवाह 
हँुरैन मुटुको माशंपेशी मछ्दन् तब हृरयघात हुन्छ ।

लक्षणहरू
• छागत छथचेिको, ननचिोरेका, बाँधेको, पालेको जस्ो भएर रखु्ने ।

• छागतको रखुाई घाँनटमा, चचिउँडामा, राँत, पाखुरामा र हातमा सरदै जान्छ ।

•  रखुाई कदहल्यै एक्ासी जोडले रखुछ त कलले बबस्ारै रखुाई शुरू भएर 
बढ्रै जान्छ ।

• पररना आउनु

• वाकवाक लाग्नु

• सास फेन्द गाह्ो हुनु

• ररंगटा लाग्नु र झुम्म हुनु

छागत रखु्नु मदहला पुरुषमा रेखखने सामान्य लक्षर हो तर प्राय मदहलामा पुरुषको तुलनामा कम छागत 
रखुाई महशुश गररन्छ । मदहलाहरूमा स्ाँ स्ाँ हुन,े थकान बढ्न,े वान्ा वा वाक वाक हुन,े ढाड रखु्ने बढी 
रेखखन्छ ।

यदर लक्षरको आधारमा हृरयघातको शंका लागेमा तुरुनै् बबरामीलाई एक चिक्ी एस्स्परीन दरनुपछ्द । 
(३००–३२५ गम.ग्ा.) बबरामीलाई एस्स्परीन चिपाएरर ननल्न भन्नुपछ्द । यदर हृरयघात हो दक हैन भनेर पक्ा 
छैन र एस्स्परीन खानुभयो भने पनन आबत्नु परदैन । एक चिक्ीले शरीरमा खासै नराम्ो असर गरदैन । यदर 
नाइट्ोस्लिछसरीन छ भने त्सलाई चजब्रोको तल राखेर चिुसेर खान सदकन्छ । धेरै रखुाई छ भने रखुाई 
कम गन्द र डर कम गन्दलाई मोरदफन दरन सदकन्छ । यसतो अवस्ामा बबरामी आबत्एको हुन्छ । त्सैले 
बबरामीलाई सान्त्वना दरनुपछ्द र त्सपछछको उपचिारमा लानुपछ्द ।
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मस्तिष्क घात (स्ट्रोक) आपतकाललन अवस्ा हरो । जसरी मुटुमा रगत प्रवाह रोदकएर मुुटुको मांशपेशी 
मछ्द र हृरयघात हुनछ । त्से् मस्स्ष्कमा रक्त प्रवाह रोदकएमा वा रक्त नली फुटेमा, मस्स्ष्कको भागले 
काम गन्द छोड्छ त्सलाई मस्स्ष्क घात वा स्ट्ोक भननन्छ । (पाना नं १८) मस्स्ष्क घातमा दरमागलाई 
पोषक तत्व वा अक्सिजनको केही भाग मर्दछ । 

सबैरन्ा धेर ैदेखखने लक्षणहरूः
•  अनुहारमा तल झनुनु (Face Drooping) बबरामीलाई हाँस् लगाउने 

र एउटा साईड तल झछ्द दक हेनने । बबरामीको मुखको आछध भाग 
लाटो र हाँस्ा असमान रेखखन्छ ।

•  कमजरोर हातः बबरामीलाई रबैु हात माछथ उचिाल्न भत्े यदर हातमा 
कमजोरी छ भन ेबबरामीको एउटा ात तल बस्छ, जुन मस्स्ष्क घातको 
लक्षर हो ।

•  बरोललामा कठिनाई ः मस्स्ष्क घात भएको बबरामीमा बोलल स्पष्ट 
हँुरैन । त्सलाई जाँच् बबरामीलाई छोटो वाक् दरएर बोल्न लगाउनु पछ्द ।

मस्स्ष्कघात भएका बबरामीमा पनन लक्षर रेखखन्छ जस्ै ः पक्षघात (शरीरको आधा या पुरै भाग नचिल्न)े, 
लाटो हुने वा झमझम  हुने धेरै टाउको रखु्न,े ननल्न गाह्ो हुने र मिृगतमा क्षगत  पुग्ने ।

यदर मस्स्ष्कघातको शंका लागेमा तुरुन् अस्पताल लानुपछ्द 
। मस्स्ष्कघात भइसकेपछछ बबरामीलाई शारीररक पुनः 
स्ापना र स्र सम्बन्धि चचिदकत्साको (Speech therapy) 
आवश्यक पर्दछ । यसले बबरामीको शरीर चिलाउन र बोली 
स्पष्ट हुन सहयोग गछ्द ।

यस बाहेक मस्स्ष्कघातको उपचिारमा रत्चिापको औषछध, 
मधुमेहको औषछध, एस्स्परीन र अन्य रगत जम्न नदरने 
औषछधहरू दरइन्छ । यदर सामान्य मस्स्ष्कघात छ भने बबरामी 
चिााड ैनै सुधार हुन्छ ।तर अकको पल् पनन यो रेहोररने सम्ावना 
हुनसकछ त्समा ध्ान दरन पछ्द ।
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साँघुररएर मुटुले काम नगनुभा  
(Congestive Heart Failure)
यो मुटुको यस्ो अवस्ा हो जसमा मुटु कमजोर हुन्छ र राम्ोसंग धड्कन सकै्न । यसले गरा्द शरीरमा चिादहने 
मात्ामा रगत मुटुले फाल्न सकै्न जसको कारर फोसिो, खुट्ा, र शरीरको गवगभत् भाग सुननन्छ । यसले गरा्द 
माननस कमजोर हुन्छ र  अन्यमा मृत्ु  हुनसकछ । तर उपचिार गरा्द मुटुको अवस्ा राम्ो भयो भने बबरामीको 
सुधार पनन हुन सकछ ।

लक्षण
•  अतत थकाई लाग्े र कमजरोर हुने ः जब मुटुले राम्ोसंग खुम्चिरैन तब 

यसले शरीरलाई चिादहने रगत फ्ाल्न सकै्न, हाम्ो अंग र मांशपेशीले 
चिादहने जगत अक्सिजन पाउँरैन अनन थकाइ लाग्ने र कमजोर हुने हुन्छ ।

•  सास फेननु गाह्रो हुने : फोसिोमा पानी जमेमा सास  फेन्द गाह्ो हुन्छ । 
मुख्तया राती उत्ानो सुतरा, खोकी लाग्ा र सास ललंरा छसट्ीको आवाज 
ननस्कन्छ ।

•  सुन्न्ननु (सुजन) ः शरीरमा धेरै पानी जम्मा भएर पुरै शरीर सुदत्न्छ । 
मुख्तया खुट्ामा, जुन उत्ानो परेर सुतरा पनन कम हँुरैन ।

•  पेट सुतत्न्छ ः कलेजो सुननन्छ, जसले गरा्द पेट छामेर हेरा्द कलेजो सुन्नेको 
महशुस हुन्छ । र पेटमा पानी जम्मा हुन्छ ।

• धरनधरनमा तपसाब लागर ।

उपचार
•  नुन कम खाने ः खाना पकाउँरा धेरै नुन नहाली पकाउन,े काकेको खानेकुरामा नुन थपेर नखान,े नटनको 

बट्ामा हालेको खाना र पत्ु खाना नखाने जस्े आलु चचिप्स, प्रशोछधन गरेको खानामा नुननलो स्ार धेरै 
नभएता पनन नुनको मात्ा बढी हुन्छ ।   

•  शरीरबाट पानी बादहर ननकाल्ने औषछध जस्ै पानी चिक्ी (डाईयुरेनटक), हाइड्ोक्ोरोथाइजामाईड, यी 
औषधी सेवन गरा्द केरा, सुन्ला, कागती वा एभोकाडो खानुपछ्द । दकनकी यसमा पोटाछसयम हुन्छ । 
गपसाब लाग्ने औषछधको काररले हाम्ो शरीरमा पोटाछसयमको मात्ा कम भएको हुन्छ ।

•  ए.छस.ई अवरोध गनने औषछध खाने क्ापट्ोगपल, ईनालाबप्रल र ललसोनोबप्रल । यो यस रोगको मुख् 
औषछध हो । यो औषछधले खोकी लगाउन  सकछ । त्सैले बबरामीलाई यसबारे जानकारी गराउन ुपछ्द र 
स्ास्थ्यकममीले अन्य कुनै औषछधले काम गछ्द दक प्रयास गनु्दपछ्द ।
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बाथ मुटु रोग (Rheumatic heart disease)
ररउमानटक मुटुको रोगले गवशेषगरी बालबाललका र वयष्कलाई असर गछ्द । यो सामानयतया घाँटीको 
सुजनलाई उपचिार नगना्दले ररउमानटक ज्वरो आउँछ । र मुटुमा असर गछ्द । ररउमानटक ज्वरो प्रायजसो 
जोनमीको रखुाई, स्ाँ स्ाँ हुन,े वा छागत रखु्न,ु र अननयलन्त्रत रुपमा हातखुट्ा चिल्नुबाट शुरु हुन्छ । र यो तुरुन् 
एशटिवायोनटक द्धारा उपचिार गनु्दपछ्द उपचिार गररएन भने यो ज्वरोको दकटारुले मुटुको भल्भलाई असर गछ्द 
र खोटो पन्द, रोकावट हुने गर्दछ । यसले गरा्द माननस र मुटुको गगत रबुै कमजोर हुन्छ । यो स्ायी क्षगतलाई 
ररउमानटक मुटुको रोग भननन्छ । यो मुटुमा हुने क्षगतलाई रोदकएन र मरमत गररएन भने माननसको मृत्ु हुन 
सकछ ।

बाथ मुटु ररोग हुन सक्े लक्षणहरू
• भख्दरको माननसपनन स्ाँ स्ाँ नगरर १०० गमटर दहड्न नसक्नु ।

• यदर बच्ा शशरानी अलिो नराखख सुत् सकै्न, स्ाँ स्ाा गछ्द भने

•  स्ास्थ्यकममीले से्थोस्कोप द्धारा मुटुमा कक्द स आवाज (Murmur) सुनन सक्नु (क्षगतग्स् भल्भबाट 
रगत बगेको आवाज) 

उपचार
•  बेन्ाछथन पेननछसलीन जी नामको सुई प्रत्यक मदहना लगाउनले घरी 

घरी यो ज्वरो आउँरैन र मुटुलाई क्षगत हुनबाट बचिाउँछ ।

•  एन्ीओप्ास्ी नामको साधारर शल्यदरियाले बन्द भएका 
साना धमनीहरूलाई खोलछ । सानो नली जुन धमनीमा 
पसाइन्छ र यसमा भएको सानो बलुनलाई फुलाएर 
रोकावटलाई खोललन्छ । यदर ररउमानटक मुटु रोग अझ 
जनटल छ भने यो भन्दा गवस्ारको शल्यदरियाले उपचिार 
गन्द सदकन्छ ।

बाथ मुटु रोग प्रायजसो गाउँघरको गररब तथा घना बस्ीमा 
बस्े कुपोबषत बच्ाहरूमा हुन्छ । दकनकी यहाँ शुद्ध 
खानेपानीको पहँुचि, औषछध वा स्ास्थ्य उपचिार कम हुन्छ । 
यस्ा समस्ालाई अलल अलल पनन कम गरर सकेका रेशहरूमा 
यो समस्ा लगभग हराई सकेको छ ।

बाथ ज्वरो आउर रदिर घाँटटमा भएको 
सुजरलाई एन्टिबायोटटक द्ारा उपचार गरु्नपछ्न 
। यदि बच्चालाई बाथ ज्वरो आएको छ भर,े 
मुटुलाई षिगत पुग्न रदिर तुरुन्त उपचारको 

आवश्यकता पि्नछ ।
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मुटुमा खराबी ललएर जन्ेका बच्चाहरू 
मुटु राम्री गवकास नभई जमिेका बच्ामा पनन मुटु रोग हुन सकछ । मुटुको कुनै भाग साहै् नराम्री बनेको 
काररले कगतपय बच्ाहरू जमेिने गवबत्कै मरैटन् । कगतपय समस्ाहरू जसै् मुटुको रईु भागको बबचिमा 
सानो प्ाल हुन,ु उपचिार नगरीकन पनन ननको हुन सकछन । कगत मुटुका समस्ाहरू जनटल हुन्छन तर औषछध र 
शल्यदरिय द्धारा उपचिार गन्द सदकन्छ । कगतपय रेशरूमा कुनै खचि्द बबना नै बालबाललकाको शल्यदरिया गररने 
गवशेष प्रावधान छ ।

मुटुकरो कारणले बच्चाहरूमा हुनसके् लक्षणहरू
• धेरै छछटो छछटो सास फेनु्द

• बच्ाले राम्री नखानु

• मुटुको धड्कन धेरै छछटो वा दढलो हुनु 

स्ास्थ्यकममीले से्थेस्कोप द्धारा मुटु छछटो चिलेको वा मुटु असामान्य आजाव 
(murmur) सुन्न सकछन् । मुटुको आकार प्रकार हेन्दको लागग एसिरे गन्द 
सदकनछ । ई. के.जी (EKG), बच्ाको मुटुको धड्कनको लय पत्ा लगाउने 
पररक्षर, पनन गन्द पनने हुनसकछ । 
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गररबी र असमानताले मुटुलाई असर ग्छभा ।
मुटु रोग, उच् ररिचिाप र मधुमेहले गवकशील मुलुक तथा गवकसीत मुलुक रबुैको माननसको जीवन कठठन 
बनाएको छ  र मृत्ु पनन बढाएको छ । यी कारकहरू गवशेष गरी असमानता बढाउने खालको आछथति क वृछद्धले 
गरा्द, गररबले बाच्कै लागग धेरै खचि्द गनु्दपनने र त्सैले अस्स्कर खानेकुरा, गुललयो पेय पराथ्द जुन ठूला 
व्यापारीहरूले स्ानीय रुपमा खेती गररएका खानेकुरा भन्दा लोकबप्रय हुन उत्ारन गरेका हुन्छन् ।यसले गरा्द 
झन धेरै मुटु रोग र मधुमेह बढ्छ । यी रोगहरू गररबको लागग अगभशाप हुन्छ । र आवश्यक स्ास्थ्य उपचिार, 
औषछध गन्द सकै्नन् ।

समान अवसर र मौकाबाट बन्चित हुनु असमानता मात् होइन यसले स्ास्थ्यलाई पनन असर गछ्द । यसले गरा्द 
माननसले स्ास्थ्य खानेकुरा खाँरैनन,् बेरोजगारी भन्दा खतरनाक कामहरू गछ्दन,् घर छोडेर टाढा बस् बाध् 
हुन्छन् वा घरेलु दहंसाको शशकार भएर बस्छन ्। यसता अवस्ाहरूबाट भाग्न खोजेमा प्रहरीबाट पनन दहंसाको 
शशकार हुन सकछ । यस्ो जनटल अवस्ाहरूले तनाव बढाउँछ । तनाव, चचिन्ा, डर र हाम्ो शरीरलाई त्स्ा 
कठठन अवस्ाहरूलाई कसरी प्रगतदरिया गछ्दन् त्ो पनन हो ।

कठिन अवस्ाहरूले तनाव गराउँ्छ ।
जब समस्ाहरू आउँछ । माननसलाई तनाव हुन्छ । तनावले शारीररक प्रगतदरिया  गराउँछ जस्ो मुटुको 
धड्कन गतव्र हुन,ु हते्लामा पछसना आउनु वा वेहोस हुनु । चचिन्ा वा डरले गरा्द शरीरले ननकाल्न रसायन 
(Hormone) मा आएको पररवत्दनलेगरा्द यस्ा लक्षरहरू रेखा पछ्दन् । यसको राम्ो पक्ष भनेको यसले हाम्ो 
शरीरलाई खतराबाट भाग्न वा हमला गननेलाई प्रगतकार गन्द सजग बनाउँछ । तनावले गरा्द ननस्कने रसायन र 
यसका असरहरू तनावको कारर हट्ने बबबत्कै तुरुन् कम हुन्छ । तर जो माननस जगतबेला पनन तनावमा हुन्छ । 
उसको शरीरले कदहल्यै ननको हुनै पाउारैन । यसको असर थुबप्ररै जान्छ र माननस धेरै बबरामी पछ्द ।
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तनाव कदहले नछसदरने र सहनै गाह्ो हुन सक्छ । युद्ध क्षेत्मा बस्,ु नया्द ठाउँमा बसाईँ सनु्द र त्हाँको भाष, 
संसृ्कगत नजानन,ु पररवार र सम्बधिमा समस्ा हुन,ु बसोबास र रोजगारीको समस्ा, असुरक्षा, जागतय गवभेर र 
छुवाछुत आदर ईत्ादरले माननसलाई तनाव गराउँछ ।  र यसल ेदरमागलालई रःुख दरन्छ । जसले गरा्द शरीर 
गलछ । यसले गरा्द रोगसंग लड्ने क्षमता घट्छ र सवास्थ्य सम्बन्धि समस्ाहरू बढ्छ । गवशेष गरी मुटु रोग 
र मधुमेह । सरल जीवन हुने माननसको तुलनामा सधैं धरर तनावमा हुने मदहला÷पुरुषमा मुटुरोग र मधुमेह हुने 
सम्ावना बढी हुन्छ । 

अन्याय र असमानताले गरा्द तनाव र यसले गरा्द हुने रोगहरू हुन्छन् । यस्ो अवस्ालाई पररवत्दन गनु्द 
स्ास्थ्यको लागग महत्वपूर्द छ । पररवत्दनको लागग काम गना्दले अरूलाई सहयोग गनु्दका साथ्द राम्ो महशुस 
हुन्छ । 

मदहला दहंसा गवरुद्ध समुरायमा समुह गठन गरा्द, सरकारी सेवामा समानता अथवा समुरायमा भएका अन्य 
समस्ाहरूको समाधान गना्दले तनाव कम हुन्छ । यो कठठन छ र धैय्द चिादहन्छ । समुरायमा भएका समस्ा 
सुधार गनने गवगभन्न उपायको लागग हेसे्पररयन स्ोतको मदहलाको लागग स्ास्थ्य सम्बन्धि काय्द, ननरनेशशका, 
स्ास्थ्य सुरक्षाको लागग कामरारको लागग ननरनेशशका र अन्य हेनु्दहोस् ।

 गररबी, गवभेि, दहंसा र एक्ोपरा गवरुद् लड्राले जर जीवर सहज बराउँछ । पररवत्नरका 
लागग अरु सँग काम गरा्नले शक्क्तशाली महशुस गराउँछ । केही ठूलो शक्क्तको दहस्ा र 

अरूसंग गाँछसएको महशुस गराउँछ । यस्ो सोचले तरावलाई कम गि्नछ ।
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पत्ु खानाले गदाभा हुने असर रोक्ुहोस् ।
कगतपय रेशहरूमा गुललयो पेय पराथ्दमा कर लगाएका छन् 
दकनभने बयनीहरूले गरा्द राँत बबगाछ्दन,् मोटेपन बढाउँछ 
। साथै मुटु रोग, मधुमेह जस्ा कडा खालका रोगहरू पनन 
लाग्न सकछ । गुललयो पेय पराथ्द महँगो भएमा माननसले 
यस्ा पराथ्द कम दकन्छन् र त्सको सट्ा पानी वा गुललयो 
नहालेको पेय पराथ्द बढी गपउँछन् । यस्ा करहरू स्ास्थ्य 
र शशक्षाको लागग प्रयोग गररन्छ । मेक्सिकोमा कोका 
कोला र पेप्सीले बनाएका पेय पराथ्द यगत सामान्य छथए 
दक माननसहरू बबहानको खाजामा पनन गपउँथे । अदहले 
संसारको कुनै कुनामा भन्दा धेरै माननसहरू मेक्सिकोमा खतरायुक्त दकछसमले मोटो छन् र मधुमेह पनन बढ्रो 
छ । तर कर लगाए पछछ (सन् २०१४ मा) यस्ा  हरेक वष्द बयनीहरूको गवरिी कम भएको छ  र मेक्सिकनहरू 
व्यापारले कसरी स्ास्थ्यमा प्रगतकुल असर पाछ्द भनेर सचिेत भएका छन् ।

जनचिेतना फैलाउन र माननसहरूमा कुरा गराउनका ननम्ी गवगभत् दरियाकलापरू र शैलक्षक काय्दहरू गन्द सदकन्छ 
। जसले गवद्याथमी, स्ास्थ्य प्रवद्धक,  सामाचजक पररचिालक, शशक्षक तथा युवाहरूले पदत्काको गवज्ापनलाई 
पररवत्दन गन्दको लागग सोचि जगाउन सकछन । नयाँनयाँ उपायहरू गवचिार गन्द सदकन्छ । जस्ःै त्स्ा 
सामाग्ीका बारेमा, भ्ामक कुराको बारेमा सबैलाई भन्नुपछ्द । यो गरा्द गवज्ापनको तस्स्र ललन,े त्समा सही 
जानकारी दरने र गवगभत् सामाचजक संजाल वा अन्य उपायबाट जनमानसमा पठाउनु पछ्द । हेस्पेररयन स्ोतको 
«मदहलाको लागी स्ास्थ्य» सम्बन्धि दकताबमा पनन यो बारे लेखखएको छ ।
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पत्ु खाना नखाने र स्ास्थ्य खान,े व्यायाम गनने समुराय र सरकारले दकन माननसलाई स्स् ताजा खानेकुरा 
पाउन गाह्ो र पत्ु खाना जताततै सस्ोमा पाईनछ भन्न ेकुरामा ध्ान दरनुपछ्द । समुरायले गन्द सक्ने केही 
उपाय यस प्रकार छन् ः

•  चिुरोट र कोकाकोला जस्ा पेय पराथ्दमा कर बढाउने जसे् गरा्द माननसले यसको कम खररर गछ्दन् । 
त्सैले धेरै माननसहरूमा मोटोपन, मधुमेह, मुटु रोग र अन्य समस्ा रेखखन्छन् ।

•  पोषक खानेकुराको लागग गवद्यालयमा करेसा बारी बनाउने । गवद्यालयको नचजक पत्ु खाना बेच् नदरने 
यसले बच्ाहरूले के खान्छन् र के खाइए रहेका छन् त्समा फरक पाछ्द ।

•  राम्ो यातायात व्यवस्ापन गनने जसले गरा्द गवद्यालय, काया्दलय र बजार सुरलक्षत तररकाले दहंड्न सदकन्छ 
। व्यायाम सचजलो र सुरलक्षत बनाउने ।

• मननसलाई बगैंचिाहरू र खेलु्र, नाचि, दहंड्न र व्यायाम गन्द सदकने ठाउँहरूमा जान सहयोग गनने । 

संगसंगै गमलेर पररवत्दन गना्दले माननसलाई एकलो महशुस हुन दरंरैन र स्ास्थ्य रहन सहयोग गछ्द ।

अहासम्रायका मानरस हरु गमलेर, पैसा 
उठाएर सडक िराए, अहहले सडकमा 
हहड्र सजजल्यो भएक्यो छ नर । शहरमा 
हहड्रा त हाम््यो मज्जसँग ब्ययाम 
पनरहुन्छ, म्ट् पनर स्वस्थ्य हुन्छ 
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मुटुको रोगका लातग 
औषधधहरू
मुटुका गवगभत् समस्ाका लागग गवगभत् उच्ररिचिापको औषछधहरू छन् । यसको लागग औषछधह पदहले थोरै मात्ामा शुरु 
गररन्छ । अनन बबरामीले कस्ो अनुभव गछ्द, त्सको आधारमा बढाई एउटा औषछध प्रयोग गरेपछछ बबस्ारै रक्तचिाप कम 
हँुरै जान्छ । उच्रक्तचिाप समय समयमा जाँचिी रहनुपछ्द र रक्तचिाप ठठक हुनको मतलब ओषछधले काम गरररहेछ भने्न हो ।

कुनै कुनै औषछधको केही नराम्ा असर पनन पन्द सकछ । नराम्ा असरहरू परेपछछ स्ास्थ्यकममीलाई भनेपछछ उनले औषछध 
पररवत्दन गररदरन्छन् ।

उच्च रक्तचापको लातग प्रयोग गररने केही 
औषधधहरू
१. Hydrochlorothiazide (HCTZ), यसले गपसाब लगाएर रक्तचिाप कम गछृ ।

२. Amlodipine यसलाई calcium channel blocker भननन्छ ।

३. Losarten

४. Atenolol वा Beta blocker

Diuretics 
Thiazide र Furosemide

हरुले गपसाब लगाउँछन् । य मऔषछधले मृगौलाबाट सोदडयम र बढी भएको पानी ननकाल्छ र रक्तचिाप कम गछ्द । मुटुको 
समस्ा भएर चजउ फुल्ने समस्ा भएको पनन कम गछ्द । तर स्ास्थ्य काय्दकता्दले समय समयमा जाँचिाउँनु पछ्द ।

कु प्रराव 
ररंगटा लाग्न,े टाउको रखु्न,े प्ास लाग्न,े खुट्ा बाउँदडन,े गपसाब लगाउने । यो औषछध प्राय बबहान खाइन्छ । दकन भने राती 
खाए धेरै चिोटी गपसाब लागछ ।

महत्वपूणनु कुरा !

गभ्दवती मदहलाले यो औषछध प्रयोग गरा्द ध्ान दरनुपछ्द ।

खतरा चचन्ह : छालामा डाबर हुन,े सास फेन्द गाह्ो हुन,े खुट्ा रखु्ने यस्ो भए तुरुन् आकस्मिक रुपमा औषछध गररहालनु 
पछ्द ।
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कसरी प्रररोग गनने ? 
Diuretic ले शरररबाट पोटाछसयम बादहर फ्ालछ । त्सैले सुंतला, केरा, कागती, एभोकाडो आदर खानुपछ्द । यो 
औषछध खाएपछछ हरेक ६ मदहनामा मृगौलाको जाँचि गनु्दपछ्द । 

•  Hydrochlorothiazide – २५ गम.ग्ा र ५० गम.ग्ा उच्रक्तचिापको लागग 

•  वयस्कको लागग शुरुमा १२.५ गम.ग्ाम हरेक दरन बबहान एकचिोटी

केही समयपछछ यदर उच्रक्तचिाप कम भएन भने २५ गम.ग्ा सम्म प्रयोग गन्द सदकन्छ । तर २५ गम.ग्ा भन्दा बढी प्रयोग गरा्द 
नराम्ो असर हुन सकछ ।

Calcium channel blocker 
यी औषधीहरूले क्ाल्सियम मुत्नली र मुटुमा । यसले गरा्द रत्चिाप कम हुन्छ । बयनीहरू छाती रखुको (Angina) को 
लागग पनन प्रयोग गररन्छ ।

नराम्ररो असर 
Amlodipine र Nifedipine

प्राय मुटुको लागग रईु औषछध एउटैमा गमसाएर पनन बनाइन्छ । यो केही महंगो हुन्छ तर प्रयोग गन्द सचजलो हुन्छ । 

Amlodipine र nifedipine ले खुट्ा सुननने हुन सकछ । यस्ो बेलामा नुन कम खानु पछ्द । योगासान गनु्दपछृ, 
बस्ा खेरी खुट्ा लम्पसार पारेर बस्,े धेरै झण्ड्ाएर नबस्े ।

अललकता टाउको रखुन,े पेट गडबड हुने आदर समस्ा केही दरनपछछ हटछन् । तर यदर यो समस्ा धेरै दरनसम्म रह,े 
स्ास्थ्यकममीसंग सल्ाह ललनुपछ्द ।

ध्ान नदनुपनने कुरा !

गभ्दवती भएको बेलामा calcium channel blockers प्रयोग गनु्द परे  स्ास्थ्यकममीले परामश्द ललनुपछ्द ।

मुटु सम्बधिी समस्ा भएका माननसहरूले यो औषधी प्रयोग गनु्द हँुरैन ।

खतरनाक चचिन्ह 

चजउभरी डाबर आउन,ु अनुहार, हात, खुट्ा सुनननु । तुरुन्स्ास्थ्यकता्दको सहायता ललनुपछ्द ।   

कसरी प्रररोग गनने ? 
Amlodipine ५ गम.ग्ा, १० गम.ग्ाको चिक्क्मा आउछ ।

उच्चरक्रचापकरो लातग :

� शु्रुमा वयस्कको लागग ५ गम.ग्ादरनको  एकचिोटी खाने ।

केही हप्तापछछ बबस्ारै यो १० ग्ाम सम्म बढाउन सदकन्छ । तर एक दरनमा १० गम.ग्ा भन्दा बढी प्रयोग गनु्द हँुरैन ।
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ACE inhibitors / ARBs 
Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) inhibitors र Angiotensin Receptor Blockers 

(ARBs) ले एकै प्रकारले काम गछ्द । यी रबुै औषधीले उच् रक्तचिाप कम गछ्दन,् मुटुको अन्य समस्ाको लागग काम 
गछ्दन् । यसले मधुमेहका समस्ा भएका रोगीका मृगौला पनन बचिाउँछ । 

य ीऔषधीले रक्तनलीलाई खुकाुलो पाछ्दन् र रक्तचिाप कम हुन्छ ।

Captopril, enalapril, lisinopril ACE inhibitors हुन् ।

नकरात्मक असर  
ACE inhibitors ले खोदक लागाउँछ । यदर कसैलालई ACE Inhibitors खाएर सुखा खोदक लागेमा 
Losartal प्रयोग गन्द सदकन्छ   ।

अन्य असरहरूः डाबर आउन,े ररंगटा लाग्न,े थदकत भइरहन,े ननन्दा नलाग्न,े मुटु धेरै ढुकढुक हुने ।

महत्वपूणनु। !

ARBS गभ्दवती मदहलालाई दरनु हँुरैन ।  

मृगौलाको समस्ा भएका माननसलाई दरनु हँुरैन । । 

ACE inhibitors or ARBs प्योग गरररहेका्द ibuprofen जस्ा औषछध दरनु हँुरैन ।

खतरराका चचिन्हः छाती रखु्न,ु सास फेनए गाह्ो  हुन,ु ननल्न गाह्ो हुन,ु अनुहार र खुट्ा सुनननु । यस्ो बेलामा तुरुन्ै उपचिार 
गररहाल्नु पछ्द ।

कसरी प्रररोग गनने ? 
ACE inhibitors / ARBs औषधीले पोटाछसयम बढाउँछन् । त्सैले यो औषधी प्रयोग गरेको केही हप्तापछछ 
मृगौलाको जाँचि गररहाल्नु पछृ । गवशेष गरी मृगौलाको समस्ा भएकाले त झन ध्ान दरनुपछ्द ।

CAPTOPRIL

यो पनन २५ गम.ग्ा चिक्क्मा आउछ

उच्च रक्तचापको लातग :

�  वयस्कको लागग अन्य औषधी प्रयोग नगरेर यह ीऔषधी मात् प्रयोग गररन्छ भने शुरुमा २५ गम.ग्ा प्रयोग गरा्द बबहान १२.५ 
गम.ग्ा र बेलुका १२.५ ग्ाम प्रयोग गन्द सदकन्छ ।

यो औषधी दरंरा यदर रक्तचिाप जाँचि गरेर औषधीको मात्ा ५० गम.ग्ा सम्म बढाउन सदकन्छ । बबहान २५ गम.ग्ा र बेलुका २५ 
गम.ग्ा प्रयोग गररन्छ । यदर जरुरी भएमा १०० गम.ग्ा सम्म बढाएर बबहान ५० गम.ग्ा र बेलुका ५० गम.ग्ा दरनुपछ्द ।

यदर व्यक्क्तको उमेर ६० वष्द भन्दा माछथ छ भने शुरुमा १२.५ गम.ग्ा दरनुपछृ । बबहान बेलुका ६.२५ गम.ग्ा दरनुपछ्द ।  एक 
दरनमा १०० गम.ग्ा भन्दा बढी गनु्दहुने । 
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ENALAPRIL

यो २.५ गम.ग्ा, ५ गम.ग्ा, १० गम.ग्ा र २० गम.ग्ा को चिक्क्मा आउँछ ।

उच्च रक्तचापकरो लातग 

�  अन्य औषधी प्ोग नगरेर यही मात् प्रयोग गरा्द शुरुमा ५ गम.ग्ा प्रत्ेक दरन ललनुपछ्द ।

केही हप्ता पछछ रक्तचिाप नाप्ु पछ्द । अनन बबस्ारै बढाउनु पछ्द । १० गम.ग्ा दरंरा हरेक दरन बबहान बेलुका आधा आधा 
गरेर दरनु राम्ो हुन्छ ।

६० वष्दभन्दा मछथको माने्छ, मृगौलाको समस्ा भएका माने्छलाई दरनुपरे २.५ गम.ग्ा बाट शुरु गनु्द पछ्द । 

एक दरनमा ४० गम.ग्ा भन्दा बढी दरनु हँुरैन ।

LOSARTAN

यो २५ गम.ग्ा, ५० गम.ग्ा को चिक्क्मा आउँछ । 

उच्चरक्तचापकरो लातग

�  अरू औषधी नखाएर ीयकबचितबल मात् खाँरा ५० गम.ग्ा बाट शुरु गनु्दपछ्द । बबहान बेलुका २५गम.ग्ा दरनुपछ्द ।

केही हप्ता पछछ रक्तचिाप जाँचिेर यदर रक्तचिाप बढी नै छ भने १०० गम.ग्ा गन्द सदकन्छ । ५०–५० गम.ग्ा बबहान बेलुका दरन 
सदकन्छ ।

यदर यो औषधी र Diuretics पनन दरनुपछ्द भने Losartan २५ गम.ग्ा बाट शुरु गन्द सदकन्छ ।

एक दरनमा १०० गम.ग्ा भन्दा बदढ प्रयोग नगनने ।

BETA BLOCKERS
यसले मउच् रक्तचिाप चिाप कम गछ्द । यसले छागतको रसु्ाइ पनन कम गछ्द । यो औषछध प्राय ््षगचिभत्षअक र अन्य 
औषधीसंग प्रयोग गररन्छ ।

Atenolol, metoprolol, bisoprolol र carvedilol आदर beta blockers हुन् ।

कु प्रराव 
थकाई लाग्न,े पेट गडबड हुन,े टाउको रखु्न,े कक्जियत, पखाला आदर । 

यदर प्राय सामान्य हुन र औषधी प्रयोग गरेको केही दरनमा बबस्ारै जान्छ ।

महत्वपूणनु। !

ध्ान दरनुपनने कुरा

सबै beta blocker गभ्दवस्ामा प्रयोग गन्द सदकन्न ।

शरीरमा चचिनी कम हुने माननसहरूले यो औषधी प्रयोग गरा्द ध्ान दरनुपछ्द ।। 

यसले रमको बबरामी भएकालाई समस्ा हुने भएकोले औषधी प्रयोग गरा्द ध्ान दरनुपछ्द ।

यसले मुटुको धड्कन कम गछ्द । मुटुको धड्कन ६० भन्दा कम भए औषधीका मात्ो कम गनु्दपछ्द ।

खतराका चचिन्हः छागत रखु्न,ु धड्कन कम हुन,ु हात खुट्ा सुनननु ।
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कसरी प्रररोग गनने ? 
यो औषधी बबस्ारै शुरु गरेर एक रईु हप्ता पछछ बबस्ारैबढाउनु पछ्द । यदर यो ओषधीको मात्ा बढी छ र घटाउनु परे 
बबस्ारै कम गनु्दपछ्द ।

ATENOLOL 

यो २५ र ५० गम.ग्ा को चिक्क्मा आउँछ ।

उच्चरक्तचापकरो लातग

� वयस्कलाई शुरुमा २५ गम.ग्ा दरनमा एक चिोटी 

यदर केही हप्तापछछ रक्तचिाप ठठक नभए मात् बढाउन सदकन्छ । २५ गम.ग्ाम र हरेक दरन ५० गम.ग्ाम दरन सदकन्छ । रइु 
हप्ता पछी ७५ गम ग्ाम हरेक दरन गन्द सदकन्छ, अनी चिार हप्तापछी १०० गम ग्ाम  गन्द सदकन्छ यसरी गरा्द समय समयमा 
जाँन गनु्द आवश्यक छ ।

एक दरन् मा १०० गमग्ाम भन्दा बढी प्रयोग गनु्द ठीक हुन्न

Statins
Simvastatin, lovastatin, atorvastatin र pravastatin are statins आदर छन् ।

यसले कलेजोमा प्रभाव पारेर शरीरमा नराम्ो बोसो कम उत्ारन गछ्द । धेरै नराम्ो बोसो मुटुमा जम्मा भए मुटुले काम गन्द 
गाह्ो हुन्छ ।

कसैलाई पदहले नै हृरयघात भइसकेको छ भने पनन या Statin ले घात क मगन्द मद्दत गछ्द ।

कसैलाई मधुमेह र अनय समस्ा छ जसले हृरयघात गराउने संभावना बढ्छ, भने गतनलाई पनन यो फाइराजनक हुन्छ ।

नराम्रा असरहरू 
केही  असर  जस्ो हल्ा कक्जियत हुने भयो वा पेट गडबड भयो भने  केही समयपचिी बबस्ारै यो असर कम हुन्छ

यसले गरा्द माशंपेशी र चजउ रखु्न सकछ । यदर यो समस्ा धेरै भयो भने औषधीको मात्ा कम गनु्दपछ्द । तर यदर रुघाखोकी 
लागेर चजउ रखुेको छ भने यो औषधी बन्द गरेर स्ास्थ्यकममीसंग सल्ाह ललनुपछ्द ।

महत्पपूणनु !

Statins यो गभा्दवस्ाको बेलामा प्रयोग गनु्द हँुरैन । गभ्दवती हुन सक्ने संभावना भएकाले पनन प्रयोग गनु्द हुन्न ।

कुनै कुनै Statins औषधी अन्य औषधीसंग गमलाएर दरंरा औषधीको मात्ा घटबढ हुन सकछ । उराहररको लागग 
amlodipine ललइरहेकाले simvastatin २० गम.ग्ा भन्दा बढी ललनु हँुरैन । 

खतराका चचन्ह

यदर कसैलाई अगत चजउ रखुे तुरुत् बन्द गरेर स्ास्थ्यकममीसंग सल्ाह ललनुपछ्द ।
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कसरी प्रररोग गनने ? 
यो शुरु गरा्द मधयम मात्ामा दरइन्छ । र यदर नराम्ा असर भए घटाउनु पछ्द । उच् रक्तचिापमा चिादहँ थोरै मात्ामा दरएर 
औषछधहरू बढाउरै लैजानु पछ्द ।। 

यो औषधी सुत्ु भन्दा अघी खानु पछ्द ।

हृदयघातको लातग औषधी  
यदर कसैलाई हृरयघात भएको जस्ो लाग्ो भने एक चिक्क् एस्स्पररन (३०० रेखख ३२५ गम.ग्ा) दरनुपछ्द । यदर हृरयघात 
भएको रहेनछ भने पनन एक चिक्क् एस्स्परीनले बेफाइरा गरदैन । अस्पताल पुग्ा सम्म यरी छ भने nitroglycerin पनन 
प्योग  गन्द सदकन्छ । 

Nitroglycerin (Glyceryl Trinitrate)
यसको साथै छाती रखु्ो भने  ल्षतचियनछथअभचि्षलभ पनन उपचिारको लागग दरइन्छ । यसले मुटुको धमनीहरू खोल्न मद्दत 
गछ्द र मुटुमा रगत राम्ोसंग प्रभाव हुन्छ ।

महत्वपूणनु !

तर रक्तचिाप कम भएका व्यक्क्त वा पछछल्ो २४ घण्ामा ख्षबनचिब खाएका व्यक्क्तलाई दरनु हँुरैन । दकनभने बय रबुै 
औषधी गमल्ा रक्तचिाप एकरम झरेर मृत्ु पनन हुन सकछ ।

कु प्रराव 
यसले गरा्द धेरै टाउको रखु्न,ु चजउ तातो हुनु वा ररंगटा लाग्नु ।

कसरी प्रररोग गनने ? 

यदर कसैलाई ररंगटा लाग्ो भने पस्ल्हाल्नु पछ्द ।

�  २ मम.ग ् रा (०.५ मम.ग ् रा) Nitroglycerin जमब ् रोको मनु ् तमर राख ् न लगाउन ु पर ् छ । यो रम रंा ५–५ ममनटे पछम 
रमनपुर ् छ, ३ वटा भन ् रा बढी रमन ु ह ुरँ नै । रखुाइ  कम भएपछम औषधी रमन ु पर ् र नै ।

यो औषधी चिपाउने वा ननल्ने गनु्द हँुरैन । चजब्रोको मुखन्र राख्नु पछ्द । यसले केही झमझम गरे वा पोले जस्ो हुनसकछ ।
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