
* Kurangi makanan gorengan, lcbih baik maka 

makanan yang berserat, alamiah, bersi 

danfiehat, tanpa bahan kimiayang direbus ata 

dikukus. 

* Kurangi kopi. hindari alkohol verta mengisa 

atau terhisap asap rokok. 

* Kurangi berat badan jika kegemukan 

* Hindari mengkonsumsi obat-obatan tanpt 

anjuran medis 

* Penganganan stress yang benar serta sediaka 

waktu untuk refi-esing. 

* Jika dianjurkan untuk pemeriksaan darah 

lnstalasi Patologi Kljnik ( Laboratoriun 

RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupan 

dapat melayaninya. 

* RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupan 

melayani pasien Umum, ASKES, ASKE 

Sosial, ASK.ESKIN dan Jamsostek sesua 

* Untuk pemenksaan, kontrol dan konsuhas 

mengenai Hipertensi, dapat dilakukan pad· 

Poliklinik Spcsialis Pcnyakit Dalam. 

Kontrol tekanan darah dan kesehatan 
Anda sccara lengkap pada 

RSUD Pror. DR. W. z. Johannes 
Kupang. 

* Olah raga teratur sesuai dengan kondisi da 

tingkat usia; serta pola tidur dan istirahat yan 

teratur. 

* Scdapat mungkin htndari rnakanan bcr-bahan 

kimia seperti berpengawet, penyedap rasa ata 

pewama. 

Men,!enal 
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Dan ... Inl Penceganan Agar 1111a� 
!lengalaml mpertensl 

* Segera isurahat, jangan lakukan aktiiitas. 

Bila scsak napas, tidur dcngan kcpala tinggi 

45 0 .  longgarkan pakaian. 

* Tenangkan pikiran, jangan stress/ cemas 

Tempatkan pada ruang yang tenang dan 

pcrtukaran udara yang cukup 

* Jika pasien mual, muntah atau tidak sadar, 

jangan beri makan I minum apapun 

* Scgcra hubungi tcmpat pclayanan kcschatan 

terdekat 

* Kontrol selalu tekanan darah dan kadar 

kolcstcrol. lkuti anjuran tenaga kesehatan 

mengenai skedul/jadwal kontrol. Terutama 

bcrusia diaras 35 tahun. 

* Diet/Pengaturan makana/ minuman yang 

schat scpcrti jangan makan yang terlalu asin 

& berlemak: lebih baik banyak makan 

makanan yang bcrscrat & yang mcngandung 

antioksidan (penangkal radikal/racun bebas) 

seperti sayuran hijau, buah-buahan segar dll. 

Berkurangnya elastisftas 

pcmbuluh darah karena 

bertambahnya usia dan 

kurang aktifitas/ olah raga. 

Kegemukan ( suatu faktor 

resiko, bukan penyebab 

mutlak) 

Pola hidup yang kurang sehat seperti: pol 

istirahat yang tidak teratur; diet makana 

tinggi garam dan lernak; diet yang selal 

rendah serat; perokok, peminum kopi d 

alkohol 

Adanya penyakit penyebab peningkatan 

tckanan darah scpcrti pcnyakit ginjal, gondok, 

trauma kepala clll 

Pcnggunaan obat-obatan yang tidak scsuai 

indikasi medis yang dapat berefek buruk pada 

pembuluh darah. 

Stress berlebihan clan penanganan stress yang 

buruk ( juga bcrpcngarnh pada saraf 

Faktor kcturunan 

Caffeine pada kopt; amp rokok dan nikoti 

pad a rokok serta alhohol dapa 

mengakibatkan berkurongnya elastisira 

pembuluh daruh serta terbentuknya plague) 

H 
Merupakan suatu keadaan dlmona tekanan 
durah manusia beroda diatas tekonan darah 

normal yaltu dlatas140/90 mmhg untuk usla 
dibawah 40 tahun don pengukuran tekanan 

darah lnl dllakukan pada saat sedang 
istlrahat/ relaks. 

4pa SaJa Penyebabnya? 

Penyempitan pembuluh darah oleh plaque. 

Plague adalah endapan seperti karat berwarna 

kuning kccoklatan pada pcmbuluh darah yang 

tcrbcntuk dari lcmak, sisa pcmbakaran dll. 

Plaque ini juga menyebabkan kaku/berkurang 

elastisitas pembuluh darah. 

4pa Tanna nan 6eJalanya? 

* Nycri kcpala, tcgang pada lchcr, pusmg,rasa 

mual 

Jantung kadang berdebar-debar, sulit tidur, 

emosi yang tidak stabil ( cepat marah atau 

cepat sedih 

* Pada akibat lanjut ( hipcrtcnsi bcrat biasa 

terjadr gangguan penglihatan atau pccahnya 

pembuluh darah mata,muntah dan penurunan 

kesadaran. 

Komplikasinya adalah: 
Stroke (pecah /tersumbat pembuluh darah ), 

pccah pcmbuluh darah mata, 
gangguan pada jantung, ginjal.Iungsi seksual dll 


