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Comença ara a controlar 
la teva tensió. És important

 

FEFAC
Federació d’Associacions
de Farmàcies de Catalunya

Què és la hipertensió? És l’elevació persistent de la pressió arterial per sobre 
d’aquests valors: 140/90 mm Hg.

Com pot afectar a la teva salut? La hipertensió, junt amb el colesterol elevat i el 
tabaquisme, és un dels factors de risc cardiovascular més importants, provocant 
malaties del cor, insuficiència renal... , insuficiència renal i episodis cerebrals. Per 
aquest motiu, encara que et trobis perfectament, cal prendre mesures per evitar i 
controlar la hipertensió, doncs és perillosa.

Alguns dels factors que fan augmentar el risc d’hipertensió són els antecedents 
familiars, obesitat, consum elevat de sal, alcohol i tabac, falta d’exercici i estrés.

Com es detecta la hipertensió? L’element bàsic de diagnòstic és la presa de la 
tensió arterial. A la teva farmàcia, coneixeràs la teva pressió arterial amb una prova 
senzilla i en pocs minuts. En funció dels resultats, el teu farmacèutic et dirà si has 
d’anar al metge per a un control de la teva tensió arterial.

Com pots prevenir i controlar la hipertensió?
Tot adult de més de 40 anys ha de vigilar periòdicament la seva tensió 
arterial.

Evitar l’obesitat i controlar el pes.

Evitar el sedentarisme. Realitzar exercici físic regularment, sempre adaptat a les 
possibilitats de cadascú (sobretot en persones grans, és aconsellable caminar a 
bon ritme). 

Reduir el contingut de sal a l’hora de cuinar i evitar els aliments salats.

Reduir de la dieta els greixos animals de les carns vermelles i els vegetals 
saturats. Utilitzar només oli d’oliva i fer-la rica en fruites, verdures i fibra.

No fumar i evitar ser fumador passiu.

Moderar el consum de begudes alcohòliques. 

Seguir el tractament prescrit pel metge i no interrompre’l.

No esperis més. Coneix ARA la teva tensió arterial i marcar-li un gol a la 
hipertensió. Mira al teu voltant entre les grades i busca algú amb una bata blanca. 
És un farmacèutic que ha portat el seu aparell per mesurar la tensió arterial als assis-
tents al Partit dels Famosos de La Marató de TV3. Acosta’t a ell i demana-li que et 
faci la prova. 

Som la teva farmàcia
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BUSCA UNA
BATA BLANCA

Marca un gol a 
la hipertensió
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