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उ� र�चापको लािग स्वस्थ जीवनशैली र बानी 
नयाँ क्षे� पि�मी अस्पताल क्लस्टरको �ावसाियक थेरापी िवभाग �ारा �कािशत। 
य�द तपाइँसँग कुनै ��ह� छन ्भने, कृपया तपाइँको पेशागत िच�कत्सकसँग सल्लाह िलनुहोस्। 
 
यस लेखको साम�ी अनुवा�दत संस्करण हो, र िचिनयाँ संस्करण �बल �नेछ। 
 
सन ्2004 मा अस्पताल �ािधकरणले गरेको सामुदाियक सव�क्षणअनुसार 40 वषर् वा सोभन्दा मािथका क�रब 24% मािनसह� उ� 
र�चापबाट पीिडत छन,् र उमेरसँगै यसको �कोप दर उल्लेख्य �पमा बढ्द ैगएको छ र क�रब 50% वृ� उ� र�चापबाट पीिडत छन्। 
 
िव� स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) ले उ� र�चापलाई मानव शरीर आराममा �दँा, बारम्बार मापन गरेपिछ, मािथल्लो र तल्लो दबाब 
लगातार 140/90 िमिलिमटर पारा (mmHg) वा सोभन्दा मािथ रहने गरी प�रभािषत गरेको छ। 
 
उ� र�चापको सम्भािवत ज�टलताह� 
● मिस्तष्क 
● मिस्तष्कघात 
● आँखा 
● रे�टनोपैथी 
● मुटु 
● कोरोनरी �दय रोग 
● �दय िवफलता 
● मृगौला 
● मृगौला फेल 

 
िनयिमत औषिध र फलोअप �मणको अित�र�, जीवनशैली समायोजन र स��य र�चाप �वस्थापन माफर् त, उ� र�चाप भएका 
िबरामीह�लाई उ�ेश्यपूणर् र अथर्पूणर् जीवन कायम रा� म�त गनर् स्वस्थ जीवनशैली बानी र जाग�कता कायम गनुर्पछर्। 
 
● उ� र�चाप �वस्थापन 
● स्वस्थ खाना खाने बानी 
● उिचत वजन कायम रा�ुहोस् 
● खराब बानीबाट छुटकारा पाउनुहोस् 
● समथर्न नेटवकर्  स्थापना गनुर्होस् 
● सन्तुिलत जीवन 
● स��य आत्म-�बन्धक 
● मानिसक तनाव कम गनुर्होस् 
● उपयु� शारी�रक गितिविध 
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स्वस्थ जीवनशैलीको लािग 8 चरणह� 
भाग 1 स्वस्थ खाना खाने बानीह� 
● थप फलफूल र तरकारीह� 
● अिधक उ� फाइबर आहार 
● सन्तुिलत आहार 
● कम �शोिधत खाना 
● कम मसाला 
● कम बोसो 
 
भाग २ उपयु� शारी�रक गितिविध 
 
शारी�रक गितिविध बढाउनुहोस् र �ायाम बानीह� िवकास गनुर्होस् 
● िनयिमत शारी�रक ��याकलाप गन� बानी बसाल्नुहोस ्

- �ित �दन आधा घण्टा वा बढी शारी�रक गितिविध (जस्तै अचानक िहड्ने) ले तपा�को स्वास्थ्यलाई म�त गनर् सक्छ (सि�त 
�ायाम समय, �त्येक पटक दस िमनेट भन्दा बढी)। 

● दिैनक जीवनमा शारी�रक गितिविध गन� बानी िवकास गनुर्होस् 
- थप �हडँ्नुहोस् 
- सीढीह� बढी �योग गनुर्होस् 
- धेरै घरको काम आफै गनुर्होस् 

● गितशील फुसर्त/सामुदाियक खेलकुद गितिविधह�मा भाग िलनुहोस ्
- जस्तै नाच्ने, हले्थ �कगोङ, ताई ची, पाकर् मा िहड्ने, बग�चामा, साइकल चलाउने, कुकुरलाई िहड्ने, बािहर िनस्कने, पौडी 

खेल्ने, आ�द। 
 
भाग 3 स्वस्थ तौल कायम रा�ुहोस ्
● आदशर् वजन को गणना 

- बडी मास इन्डेक्स (BMI) = तौल (�क�ा) ÷ उचाइ (m) ÷ उचाइ 
● स्वस्थ शरीरको वजन सूचकांक: 18.5 दिेख 22.9 kg/m2 
● तौल �वस्थापनमा म�त गनर् िनयिमत तौल मापन र रेकडर् गनुर्होस् 
भाग 4 अस्वस्थ बानीह� त्या�ुहोस् 
● िपउने बानी िनयमन गनुर्होस् 
● धु�पान छोड्नुहोस् 

 
भाग 5 मानिसक तनाव कम गन� 
● सकारात्मक र आशावादी दिृ�कोण अपनाउनुहोस ्
● िव�ाम िविधह� अभ्यास गनुर्होस् 
● खोल्नुहोस,् अ�सँग कुरा गनुर्होस्, र आफ्ना भावनाह� बािहर िनकाल्नुहोस ्
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भाग 6 सन्तुिलत जीवन स्थापना गनुर्होस् 
● पयार्� िन�ा र आराम 
● काम, सामािजक अन्तर��या र फुसर्दको समयलाई सन्तुलनमा रा�ुहोस ्

 
भाग 7 ठोस समथर्न नेटवकर्  स्थापना गनुर्होस् 
● �ोत्साहन र समथर्न �ा� गनर् प�रवार र साथीह�सँग धेरै साझेदारी गनुर्होस् 
● आत्म-सहायता संस्थाह�मा भाग िलनुहोस् र सँगी या�ीह�सँग एक अकार्लाई समथर्न गनुर्होस् 
 
भाग 8 एक स��य आत्म-�बन्धक ब�ुहोस् 
● ल�यह� सेट गनुर्होस् 
● �िमक कायार्न्वयन गनुर्होस 
● िनयिमत समीक्षा गनुर्होस 
● अन्त सम्म त्यसमा अिडक �नुहोस 

 
 


