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Sudah 
tahukah,  
Apa Itu 
Hipertensi? 

Lalu, berapakah 

angka normal 

tekanan darah?  

 

Kenali 4P 
untuk 

Hipertensi 

Cegah Komplikasi sejak dini 

Hipertensi atau Tekanan Darah 

Tinggi adalah  kondisi dimana 

seseorang mengalami tekanan darah 

sistolik lebih dari 140 mmHg dan 

tekanan diastolik lebih dari 90 

mmHg, berdasarkan dua kali 

pengukuran atau lebih pada usia 

dewasa. 

(Brunner & Suddarth, 2014) 

Pada kondisi normal, tekanan darah dapat 
naik dan turun sepanjang hari. Tetapi jika 
tetap tinggi untuk waktu yang cukup lama 
maka hal ini lah yang disebut menderita 
hipertensi. Menderita hipertensi berarti 
tekanan pada darah didalam pembuluh darah 
lebih tinggi dari yang seharusnya dan 
menyebabkan kondisi yang berbahaya. 

Tekanan Darah Sistolik Diastolik 

Normal <120 mmHg <80 mmHg 

Perbatasan  120-129 mmHg <80 mmHg 

Hipertensi 

Stadium I 

130-139 mmHg 80-89 mmHg 

Hipertensi 

Stadium II 

≥140 mmHg ≥90 mmHg 

Sumber dari 
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Patuh Diet 
Pola makan adalah hal yang 
paling utama yang harus di-
jaga. Batasi bahkan hindari 
makanan yang mengandung 
garam, seperti ikan asin, 
kerupuk dan bahan makanan 
yang dengan sengaja menam-
bahkan garam sendiri. Juga 
dibatasi konsumsi makanan 
mengandung asam urat, seper-
ti kacang-kacangan, mlinjo, 
dll. Makanan yang mengandung 
lemak jahat seperti gajih, 
kulit ayam, dll, Makanan 
yang mengandung kolesterol 
yang tinggi seperti daging, 
minyak-minyaan dll.  Bahan 
makanan itulah yang nantinya 
lebih mengentalkan darah dan 
menjadikan tekanan darah An-
da semakin tinggi. 

 

Jadi, apa itu 4P? 

Adalah suatu kesimpulan untuk 

pasien Hipertensi dalam upaya 

pencegahan komplikasi. 

Patuh Obat 

 

 

Pasien Hipertensi wajib 
hukumnya mengkonsumsi obat secara 
rutin dan teratur. Obat Hipertensi 
akan berusaha menurunkan tekanan 
darah dan tentu saja didukung oleh 
factor dari luar seperti pola makan 
dan pola hidup iru sendiri. Beberapa 
pasien hipertensi bahkan divonis 
dokter untuk mengkonsumsi obat 
Hipertensi seumur hidup guna 
mencegah munculnya komplikasi 

mendadak. 

Perbaiki Stres 

Aktivitas Fisik menjadi 
kebutuhan baik orang yang 
sehat maupun yang sedang 
sakit. Mempunyai pengaruh 
besar untuk pasien hipertensi dalam 
menurunkan tekanan darah dan 
mencegah timbulnya penyakit lain 
yang menyertai. Aktivitas 3x dalam 
seminggu selama 30 menit dapat 
menurunkan darah secara signifikan. 
Dapat berupa jogging, jalan santai, 
berkari, badminton 

Pelihara Olahraga 

Maksud dari Perbaiki 
stres disini adalah  
menjaga 
tingkat stress 
atau emosi 
agar tidak 
berlebihan. 
Karena menurut 
penelitian, 
stress 
merupakan 
jalan utama menuju penyakit kronis. 
Seseorang yang mempunyai penyakit 
Hipertensi diharuskan menjaga kadar 
stress nya karena jika stress 
berlebihan dan berkelanjutan beresiko 
sekali menyebabkan stroke ataupun 
gagal jantung. Disarankan dan 
direkomendasikan bagi Anda untuk 
mengkontrol emosi.  

Saya mencari-

cari kenikmatan.  

Ternyata nikmat 

paling enak itu 

adalah sehat. 

(Ulama Arab) 


