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Gaya hidup dan kebiasaan sehat untuk hipertensi  
Dicetak oleh Departemen Terapi Okupasi Kluster Rumah Sakit New Territories Barat 
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan konsultasikan dengan terapis okupasi Anda 
 
Isi artikel ini merupakan terjemahan, dan versi Bahasa Cina lah yang berlaku 
 
Menurut survey masyarakat yang dilakukan oleh Otoritas Rumah Sakit pada tahun 2004, sekitar 
24% orang berusia 40 ke atas menderita hipertensi, dan tingkat kejadiannya meningkat signifikan 
seiring dengan pertambahan usia, dan sekitar 50% lansia menderita hipertensi. 
 
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan hipertensi sebagai kondisi ketika tubuh manusia 
sedang beristirahat, setelah diukur berulang kali, tekanan darah atas dan bawah terus berada pada 
140/90 milimeter merkuri (mmHg) atau ke atas. 
 
Komplikasi yang mungkin terjadi akibat hipertensi 
 Otak 
 Stroke 
 Mata 
 Retinopati 
 Jantung 
 Penyakit jantung koroner 
 Gagal jantung 
 Ginjal 
 Gagal ginjal 
 
Selain pengobatan teratur dan kunjungan tindak lanjut, melalui penyesuaian gaya hidup dan 
pengelolaan tekanan darah secara aktif, kebiasaan dan kesadaran akan gaya hidup yang sehat 
dibudidayakan untuk membantu penderita hipertensi menjaga hidup yang penuh tujuan dan 
bermakna. 
 Pengelolaan hipertensi 
 Kebiasaan makan sehat 
 Jaga berat tubuh sesuai 
 Hilangkan kebiasaan buruk 
 Buat jejaring pendukung 
 Hidup seimbang 
 Pengelolaan diri sendiri secara aktif 
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 Mengurangi tekanan mental 
 Aktivitas fisik yang sesuai 
 
 
8 langkah menuju gaya hidup sehat 
Bagian 1 Kebiasaan Makan yang Sehat 
 Lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran 
 Pola makan kaya serat 
 Pola makan seimbang 
 Kurangi makanan olahan 
 Kurangi bumbu 
 Kurangi lemak 
 
Bagian 2 Aktivitas fisik yang tepat 
 
Tingkatkan aktivitas fisik dan kembangkan kebiasaan berolah raga  
 Buat kebiasaan beraktivitas fisik secara teratur 

- Aktivitas fisik selama setengah jam atau lebih per hari (seperti jalan cepat) dapat 
membantu menjaga kesehatan (waktu olah raga akumulasi, tidak kurang dari 10 menit 
setiap kalinya). 

 Buat kebiasaan beraktivitas fisik dalam kehidupan 
- Lebih banyak berjalan 
- Lebih banyak menggunakan tangga 
- Kerjakan pekerjaan rumah tangga sendiri 

 Berpartisipasi dalam aktivitas rekreasi dinamis/olahraga masyarakat 
- Seperti menari, Qigong untuk kesehatan, Tai Chi, berjalan-jalan di taman, berkebun, 

bersepeda, mengajak anjing berjalan-jalan, beraktivitas di luar ruangan, berenang, dll.  
 
Bagian 3 Jaga berat badan sehat 
 Perhitungan berat badan ideal 

- Indeks Massa Tubuh (BMI) = berat (kg) ÷ tinggi (m) ÷ tinggi 
 Indeksi berat tubuh yang sehat: 18.5 hingga 22.9 kg/m2 
 Timbang dan catat berat badan secara teratur untuk membantu mengelola berat tubuh 
 
Bagian 4 Hentikan kebiasaan tidak sehat 
 Batasi minum alkohol 
 Berhenti merokok 
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Bagian 5 Kurangi Stress Mental 
 Kembangkan sikap positif dan optimis 
 Praktekkan metode relaksasi 
 Buka diri, bicara dengan orang lain, dan lepaskan emosi 
 
Bagian 6 Jaga hidup seimbang 
 Istirahat dan tidur yang cukup 
 Seimbangkan waktu bekerja, berinteraksi sosial dan berekreasi 
 
Bagian 7 Buat jejaring pendukung yang solid 
 Lebih banyak berbagi dengan keluarga dan teman untuk mendapat dorongan dan dukungan 
 Berpartisipasi dalam organisasi swadaya dan saling mendukung sesama pejalan 
 
Bagian 8 Menjadi pengelola diri sendiri yang aktif 
 Tentukan gol 
 Implementasi bertahap 
 Tinjauan rutin 
 Teruskan hingga akhir 
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