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ਿਸਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ  

ਿਨਊ ਟੇਰੀਟਰੀਜ਼ ਵੈਸਟਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਆਕੁਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਦੁਆਰਾ ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਕੁਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ  

 

ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪਰ੍ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

2004 ਿਵੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, 40 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇ

ਲਗਭਗ 24% ਲੋਕ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਤ� ਪੀੜਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਦਰ ਉਮਰ ਦ ੇਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਲਗਭਗ 50% ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਤ� ਪੀੜਤ ਸਨI  

 

ਿਵਸ਼ਵ ਸਵਾਸਥ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 

ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਪ ਲੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਉਪਰਲਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਦਬਾਵ ਲਗਾਤਾਰ 140/90 ਪਾਰਾ ਿਮਲੀਮੀਟਰ 

(ਐਮਐਮਐਚਜੀ) ਜਾਂ ਉਸਤ� ਵੱਧ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈI  

 

ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਿਵਤ ਪੇਚੀਦਿਗਆਂ  

• ਿਦਮਾਗ          

• ਸਟਰ੍ ੋਕ         

• ਅੱਖਾਂ            
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• ਰੇਟੀਨੋਥੈਰੇਪੀ     

• ਿਦਲ              

• ਕੋਰੋਨਰੀ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ     

• ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋਣਾ        

• ਿਕਡਨੀ                

• ਿਕਡਨੀ ਵੇਲ ਹੋਣਾ      

 

ਿਨਯਮਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਫਾਲੋੱ-ਅਪ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਬਲੱਡ ਪਰ੍ਸ਼ੇਰ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ 

ਜਿਰਏ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ  

ਸੇਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆ ਂਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹIੈ    

 ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਪਰ੍ਬੰਧਨ  

 ਿਸਹਤਮੰਦ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ  

 ਸਹੀ ਵਜਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ  

 ਬੁਰੀ ਆਦਤਾ ਂਤ� ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ 

 ਇੱਕ ਸਿਹਯੋਗੀ ਨੇਟਵਰਕ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੋ  

 ਸੰਤੁਿਲਤ ਜੀਵਨ  

 ਸਰਗਰਮ ਸਵੈ-ਪਰ੍ਬੰਧਕ     

 ਮਾਨਿਸਕ ਤਨਾਵ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰੋ 
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 ਉਿਚਤ ਸ਼ਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ  

 

 

ਇੱਕ ਸਵਸਥ ਜੀਵਨਸ਼ਲੈੀ ਲਈ 8 ਚਰਣ  

  ਭਾਗ 1 ਿਸਹਤਮੰਦ ਖਾਨ ਦੀਆ ਂਆਦਤਾਂ  

 ਿਜਆਦਾ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ  

 ਿਜਆਦਾ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ   

 ਸੰਤੁਿਲਤ ਖੁਰਾਕ  

 ਘੱਟ ਪਰ੍ੋਸੈਸਡ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ  

 ਘੱਟ ਮਸਾਲੇ  

 ਘੱਟ ਚਰਬੀ 

 

ਭਾਗ 2 ਉਿਚਤ ਸ਼ਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ  

ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਵਧਾਉਨਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੰੂ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨਾ   

 ਿਨਯਿਮਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ  

- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ (ਿਜਵ� ਿਕ ਤੇਜ ਚਲਨਾ) ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਵਸਥ ਰਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈ (ਇੱਕ ਬਾਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਦਾ ਸਮਾ,ਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦਸ ਿਮਨਟ ਤ� ਘੱਟ ਨਹ�)I  

   ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ 
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- ਿਜਆਦਾ ਚਲੋ  

- ਪੋੜੀਆਂ ਦੀ ਿਜਆਦਾ ਵਰਤੋ ਕਰੋ  

- ਘਰ ਦੇ ਿਜਆਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੋ  

 ਸਰਗਰਮ ਮਨੋਰੰਜਨ/ਸਮੁਦਾਇਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲਓ  

- ਿਜਵ� ਿਕ ਡਾੰਸ, ਹੈਲਥ ਿਕਗ�ਗ, ਤਾਈ ਚੀ, ਪਾਰਕ ਿਵੱਚ ਘੂਮਨਾ, ਗਾਰਡਿਨੰਗ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਨਾ, ਕੱੁਤੇ ਨੰੂ ਘਮੁਾਣਾ, ਬਾਹਰ 

ਘੂਮਨਾ, ਤੈਰਨਾ ਆਿਦI  

 

ਭਾਗ 3 ਸਹੀ ਵਜਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਨਾ   

 ਆਦਰਸ਼ ਵਜਨ ਦੀ ਗਣਨਾ  

- ਬੋਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੇਕਸ (BMI) = ਵਜਨ (ਿਕਲੋਗਰ੍ਾਮ) ÷ �ਚਾਈ (ਮੀਟਰ) ÷ �ਚਾਈ 

 ਸਵਸਥ ਸਰੀਰ ਵਜਨ ਇੰਡੇਕਸ: 18.5 ਤ� 22.9 ਿਕਲੋਗਰ੍ਾਮ/ਮੀਟਰ2   

 ਵਜਨ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਜਨ ਨੰੂ ਮਾਪੋ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰੋ  

 

ਭਾਗ 4 ਬੁਰੀ ਆਦਤਾਂ ਤ� ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ 

 ਪੀਣ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰੋ  

 ਧੂਮਰਪਾਨ ਛੱਡੋ  

 

ਭਾਗ 5 ਮਾਨਿਸਕ ਤਨਾਵ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ 
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 ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਓ 

 ਆਰਾਮ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆ ਂਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ  

 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਖੋਲਹ੍ੋ , ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰ ੋ

 

ਭਾਗ 6 ਸੰਤੁਿਲਤ ਜੀਵਨ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੋ  

 ਪੂਰੀ ਿਨੰਦਰ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਓ 

 ਕੰਮ, ਸਮਾਿਜਕ ਮੇਲਜੋਲ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਮ� ਨੰੂ ਸੰਤੁਿਲਤ ਕਰ ੋ

 

ਭਾਗ 7 ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਸਿਹਯੋਗੀ ਨੇਟਵਰਕ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੋ  

 ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਸ਼ਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰ ੋ

 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲਓ ਅਤੇ ਸਫਰ ਦ ੇਸ਼ਾਥੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਣ  

 

ਭਾਗ 8   ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਸਵੈ-ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਬਣੋ    

 ਟੀਚੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ  

 �ਮਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ  

 ਿਨਯਮਤ ਸਮੀਿਖਆ  

 ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਲਗੇ ਰਹੋ  
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