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Malusog na Pamumuhay at Kaugalian ng Mataas na 

Presyon ng Dugo 
 
Ang nilalaman ng artikulong ito ay ang isinalin na bersyon, at ang bersyon sa wikang Tsino ang siyang 
masusunod. 
 
 
Inilimbag ng Departamento ng Occupational Therapy sa mga Bagong Teritoryo lipon ng Ospital sa 
Kanluran 
Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring kumonsulta sa inyong occupational therapist 
 
Ayon sa pagsisiyasat sa komunidad na ginawa ng Otoridad ng Ospital noong 2004, mga 24% ng 
taong edad 40 at pataas ay nagdurusa mula sa mataas na presyon ng dugo, at ang paglaganap nito 
ay tumataas ng malaki sa pag edad, at mga 50% ng matatanda ay nagdurusa mula sa mataas na 
presyon ng dugo. 
 
Ipinaliwanag ng Organisasyong Pangkalusugan ng Mundo (WHO) ang mataas na presyon bilang, 
kapag ang katawan ng tao ay nasa pahinga, pagkatapos ng paulit -ulit na pagsukat, ang itaas at 
ibabang presyon ay patuloy na nasa 140/90 millimeters ng merkuryo (mmHg) o pataas. 
 
Maaaring Komplikasyon ng Mataas na Presyon ng Dugo 
 Utak 
 Atake 
 Mata 
 Retinopathy 
 Puso 
 Sakit sa Puso 
 Hindi paggana ng Puso 
 Bato 
 Hindi paggana ng Bato 
 
Bilang karagdagan sa mga regular na medikasyon at follow -ups na pagdalaw, sa pamamagitan ng 
pagsasaayos sa paraan ng pamumuhay at aktibong pangangasiwa sa presyon ng dugo, ang malusog 
na kaugalian sa pamumuhay at pagkamulat ay dapat linangin upang matulungan ang mga 
pasyenteng may mataas na presyon na mapanatili ang may layunin at makabuluhang buhay. 
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 Pangangasiwa sa mataas na presyon ng dugo 
 Malusog na kaugalian sa pagkain 
 Panatiliin ang tamang timbang 
 Tanggalin ang masamang nakaugalian 
 Magtaguyod ng support network 
 Balanseng pamumuhay 
 Aktibong pangangasiwa ng sarili 
 Bawasan ang pangkaisipang stress 
 Tamang pisikal na aktibidad 
 
8 hakbang sa malusog na pamumuhay 
Parte 1 Malusog na Kaugalian sa Pagkain 
 Mas maraming prutas at gulay 
 Mas maraming pagkaing mataas sa fiber 
 Balanseng pagkain 
 Mas kaunting naprosesong pagkain 
 Mas kaunting pampalasa 
 Mas kaunting taba 

  
Parte 2 Tamang pisikal na akibidad 
 
Taasan ang pisikal na aktibidad at bumuo ng kaugalian sa pag eehersisyo 
 Bumuo ng kaugalian sa regular na pisikal na akibidad 

- Ang pisikal na aktibidad sa loob ng kalahating oras o higit pa kada araw (tulad ng paglakad 
ng mabilis) ay makatutulong sa inyong kalusugan (ang magagamit na oras ng pag 
eehersisyo, hindi bababa sa sampung minute bawat beses). 

 Maglinang ng kaugaliang pisikal na aktbidad sa buhay 
- Mas maglakad 
- Gamitin ng mas madalas ang hagdan 
- Gumawa ng mas maraming gawaing bahay  

 Lumahok sa iba’t ibang libangan/ mga akbidad na pangpalakasan sa komunidad 
- Tulad ng pagsasayaw, Health Qigong, Tai Chi, paglalakad sa parke, paghahalaman, 

pagbibisikleta, pagpapalakad sa aso, outing, paglangoy, atbp. 
 
Parte 3 Panatiliin ang malusog na timbang 
 Kalkulasyon ng perpektong timbang 

- Body Mass Index (BMI) = timbang (kg) ÷ taas (m) ÷ taas 
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 Malusog na bigat ng katawan: 18.5 hanggang 22.9 kg/m2 
 Regular na sukatin at itala ang bigat upang makatulong na mapangasiwaaan ito. 
 
Parte 4 Tanggalin ang mga hindi malulusog na nakaugalian 
 Iayos ang Pag -inom 
 Tumigil sa paninigarilyo 
 
Parte 5 Pagbabawas sa mga Pangkaisipang stress 
 Magkaroon ng positibo at hindi nawawalan ng pag asang pag uugali 
 Magsanay ng paraan sa pamamahinga 
 Maging bukas, makipag usap sa iba, at ibulalas ang iyong mga emosyon 
 
Parte 6 Magtaguyod ng balanseng pamumuhay 
 Sapat na tulog at pahinga 
 Balanseng trabaho, pakikisalamuha sa lipunan at oras ng paglilibang 
 
Parte 7 Magtaguyod ng solidong support network 
 Mas magbahagi sa pamilya at kaibigan upang makakuha ng pampatibay ng loob at suporta 
 Makilahok sa samahang tumutulong sa sarili at sumusuporta sa bawat isa kasama ang mga 

kapwa manlalakbay 
 
Parte 8 maging aktibong nangangasiwa sa sarili 
 Magtakda ng mga layunin 
 Dahan -dahan itong tuparin 
 Palagiang pagsusuri 
 Mamalagi hanggang sa huli 
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