
শিশুদের উচ্চ রক্তচাপঃ এক অবদেশিত অধ্যায় 
 

শিশুদের রক্তপচাপ মাপদত গেদিই গরােীর বাবা-মা সবসময়ই গে প্রশ্নটি কদরন গসটি েি বাচ্চার 
আবার গপ্রসার!! বাচ্চাদের শক উচ্চ রক্তচাপ েয়? উত্তর েি েয় এবং গেত্র শবদিদে বড়দের গেদক 
খুব খারাপ েয়।  

শিশু গরােীদের রক্তচাপ সাধ্ারনত মাপা েয়না। এই শবেদয় সদচতনতা খুব কম শকংবা গরােীর চাপ 
গবশি বদিই েয়দতা শচশকৎসা সংক্রান্ত এই গুরুত্বপূর্ণ িের্টি (Clinical sign)অবদেশিত আমাদের 
গেদি। গুটিকদয়ক শিশু শবদিেজ্ঞ এবং গবশিরভাে শিশু শকডশন শবদিেজ্ঞ তাদের কমণস্থদি শিশুদের 
রক্তপচাপ মাপার জনয প্রদয়াজনীয় েন্ত্রপাশত রাদখন। 

শিশুদের ক্ষেদে উচ্চ রক্তচাপ কাদক বদ েঃ 

বড়দের গেদত্র গেমন রক্তচাপ 140/90 mmHg এর উপর েদিই তাদক উচ্চ রক্তচাপ বিা েয়, 
শিশুদের গেদত্র উচ্চ রক্তচাপ এর এমন গকান শনশেণষ্ট সংখযা গনই। বয়স, শিঙ্গ, উচ্চতা শবদবচনায় 
শনশেণষ্ট চাদটণ  শমশিদয় শিশুদের রক্তপচাপ েশে 95th centile এর উপর োদক তদব তাদক উচ্চ 
রক্তপচাপ বদি।  

ক্ষকান ক্ষকান শিশুদরাগীদের অবিযই রক্তপচাপ মাপা উশচতেঃ 

❖ ৩ বছর বা তার ঊদবণ বয়স োদের ,তাদের অবিযই বছদর একবার মাপা উশচত 
❖ স্থুিকায় শিশু (Obese) 
❖ শিশু ডায়াদবটিস গরােী 
❖ ৩ বছদরর কম বয়সী শিশুদের গেদত্র শনম্নশিশখত গরােীদের রক্তচাপ মাপদত েদব 

o োদের Prematurity / ৩২ সপ্তাদের কম সমদয় জদের ইশতোস আদছ 
o োদের জেেত হৃেদরাে আদছ 
o োদের জেেত শকডনীদরাে আদছ 
o োদের ঘন ঘন প্রস্রাদব ইনদেকিন েয় 
o োদের অঙ্গ প্রশতস্থাপন করা আদছ 
o োদের কযান্সার আদছ 
o োরা এমন ঔেধ্ গসবন কদর ো গখদি রক্তপচাপ গবদড় োই 
o উচ্চ রক্তপচাপ েয় এমন গরাে ধ্রা পড়দি। 

 

শিশুদের রক্তপচাপ মাপার পদ্ধশতেঃ 

❖ কমপদে ৫ শমশনট িান্তভাদব বদস োকদত েদব 
❖ গচয়াদর এমনভাদব বসাদত েদব গেন শপঠ, পা এবং ডান োত গঠস শেদত পাদর 
❖  ডান োদত রক্তপচাপ মাপদত েদব 

  



❖ সঠিক সাইদজর কাে (Cuff)বযবোর করদত েদব োর শভতদরর Bladder এর প্রস্থ 
কমপদে 40% off the Mid Upper Arm circumference েদত েদব এবং েীঘণ 80-
100% off the Mid Upper Arm circumference েদত েদব 

শিশুদের উচ্চ রক্তপচাপ শনর্ণদের পদ্ধশতেঃ 

❖ প্রেদম বাচ্চার উচ্চতা কত এবং Centile চাদটণ র গকাোয় অবস্থান করদছ তা জানদত 
েদব 

❖ সঠিকভাদব রক্তপচাপ মাপদত েদব 
❖ শিশুদের রক্তপচাপ চাদটণ  বয়স, শিঙ্গ এবং উচ্চতা অনুোয়ী শমশিদয় শনদত েদব। 
❖ েশে রক্তচাপ 95th Centile এর উপর েদয় োদক তদব তা শনশিত েদত েদব 
❖ উচ্চ রক্তপচাদপর কারন শনর্ণয় করদত েদব। 

শিশুদের উচ্চ রক্তপচাপ শনর্ণে না করদ  শক েশত হদত পাদরেঃ 

অদনকসময়ই শিশুদের উচ্চ রক্তপচাদপর গকান িের্ োদক না। তদব রক্তপচাদপর মাত্রা 
অদনকশেন ধ্দর গবশি োকদি শকংবা েঠাৎ কদর গবশি েদয় গেদি শবশভন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ 
গেমন Brain, Heart, Kidney-র েশত (Target Organ Damage) েদত পাদর, এমনশক 
মৃতুযঝুশক পেণন্ত েদত পাদর। 

শিশুদের উচ্চ রক্তপচাদপর  েনেঃ  

❖ গকান িের্ নাও োকদত পাদর 
❖ মাো বযো 
❖ গচাদখ ঝাপসা গেখা 
❖ শখচুশন 
❖ ঠিকমত বশৃি না েওয়া 
❖ Palpitation েওয়া 
❖ শকডশন শবকি েদয় োওয়া 
❖ কাদজ মদনাদোে না োকা  

করনীেেঃ 

এবাদরর World Hypertension Day 2019 এর Theme েদে Know Your Numbers 
অেণাৎ আপনার রক্তচাদপর মাত্রা জানুন। শিশুদের গেদত্র এই কোটি আদরা গুরুত্বপূর্ণ। তাদের 
গেদত্র মাত্রা জানুন, পািাপাশি জাননু কত মাত্রার গবশি েদি গসটা তার জনয উচ্চ রক্তপচাপ 
এবং কত মাত্রার গবশি েদি গসটা তার জীবদনর জনয ঝুুঁ শকপরূ্ণ । 

সুতরাং শিশুদের রক্তপচাপ মাপার বযাপাদর আর অবদেিা নয়। Early Diagnosis,, Early 

Treatment , Early prevention is better than all sufferings 
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