
 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ 

 

Aρτηριακή πίεση είναι η δύναµη µε την οποία το αίµα πιέζει τα τοιχώµατα των 

αρτηριών µέσα στις οποίες κυκλοφορεί. Η πίεση δεν παραµένει ποτέ σταθερή αλλά 

έχει διακυµάνσεις κατά τη διάρκεια της ηµέρας. 

Όταν οι τιµές της αρτηριακής πίεσης παραµένουν υψηλές για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα σηµαίνει ότι ο οργανισµός πάσχει από υπέρταση. Η υψηλή αρτηριακή 

πίεση ή υπέρταση αυξάνει τις πιθανότητες να αποκτήσουµε στεφανιαία νόσο 

(καρδιακό νόσηµα), παθήσεις των νεφρών και εγκεφαλικό επεισόδιο. Οποιοσδήποτε 

µπορεί να εκδηλώσει υπέρταση ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή φυλής. 

Μειώνουµε το αλάτι στη διατροφή µας 

Είναι γνωστό πως το αλάτι µπορεί να έχει άµεση επίπτωση στην αρτηριακή µας 

πίεση. Καλό θα ήταν λοιπόν να: 

· Αποφεύγουµε τις επεξεργασµένες τροφές που περιέχουν πολύ αλάτι. 

· ∆ιαβάζουµε προσεκτικά τις ετικέτες, καθώς πολύ συχνά το αλάτι αναφέρεται ως 

νάτριο. 

· Μειώνουµε την πρόσληψη αλατιού στα 6gτην ηµέρα το πολύ . 

Βάζουµε το κάλιο στη ζωή µας 

Το κάλιο δρα θετικά στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, καθώς αποβάλλει το αλάτι 

από τον οργανισµό µας. Προτιµάµε, λοιπόν, τροφές πλούσιες σε κάλιο, όπως: 

· Φρέσκα φρούτα 

· Λαχανικά 

· Ψάρια 

Η συµβολή της άσκησης 

Η άσκηση µπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων πίεσης. 

Μπορούµε να: 

· Κατεβαίνουµε από το µετρό ή το λεωφορείο µια στάση πριν τον προορισµό µας και 

να περπατάµε. 



· Ανεβαίνουµε από τις σκάλες, αποφεύγοντας το ασανσέρ και τις κυλιόµενες σκάλες. 

· Το καλύτερο είναι να ασκούµαστε µαζί µε κάποιο φίλο µας. Έτσι, παρακινεί ο ένας 

τον άλλο. 

Προσέχουµε το βάρος µας 

Αν είµαστε υπέρβαροι αυξάνουµε 2-6 φορές την πιθανότητα να έχουµε αρτηριακή 

πίεση πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Θα πρέπει να: 

· Χάνουµε βάρος, ασφαλώς µε υγιεινό τρόπο. 

· Προσθέτουµε άσκηση στην καθηµερινή µας ζωή. 

Περιορισµός του αλκοόλ 

Το αλκοόλ δε συµβάλει µε κανένα τρόπο στην καλή υγεία του οργανισµού µας. Γι’ 

αυτό πρέπει να είµαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί. 

· Για άντρες κάτω των 65 ετών, το πολύ 2 ποτήρια την ηµέρα. 

· Το πολύ 1 ποτήρι ηµερησίως για τους άντρες άνω των 65 και για τις γυναίκες 

ανεξαρτήτως ηλικίας. 

Προτιµούµε φρούτα και λαχανικά 

· Τρώµε τουλάχιστον  5 µερίδες φρούτων και λαχανικών ηµερησίως. 

· Φροντίζουµε και καταναλώνουµε ποικιλία διαφορετικών φρούτων και λαχανικών 

ώστε να προσλαµβάνουµε ποικιλία θρεπτικών συστατικών. 

Μαθαίνουµε τους αριθµούς 

· Η ιδανική αρτηριακή πίεση είναι 120/80 

· Επισκεπτόµαστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό µας και µετράµε τα επίπεδα της 

αρτηριακής µας πίεσης. 

· Αν οι αριθµοί είναι υψηλότεροι του φυσιολογικού συµβουλευόµαστε άµεσα το 

γιατρό µας. 

Βρίσκουµε χρόνο για να χαλαρώσουµε 

Η χαλάρωση είναι βασική στη διατήρηση της σωστής αρτηριακής πίεσης, κατ’ 

επέκταση και το γέλιο. Το τελευταίο  ελευθερώνει ορµόνες που βοηθάνε στη 

χαλάρωσή µας, επιδρώντας θετικά στην αρτηριακή πίεση. Αξίζει να σηµειωθεί πως 

τα αυξηµένα ποσοστά πίεσης δεν οφείλονται µόνο σε λόγους διατροφής, αλλά η 

ψυχολογία και το άγχος παίζουν καθοριστικό ρόλο. Γι’ αυτό λοιπόν: 

· Βγαίνουµε για ένα γρήγορο περίπατο. 



· Κοιµόµαστε καλά. 

· Ασχολούµαστε µε ένα χόµπι. 

· Λέµε όχι στις δουλειές που δεν προλαβαίνουµε να κάνουµε, χωρίς ενοχές. 

∆ε ξεχνάµε να γιορτάζουµε τις µικρές επιτυχίες 

Επιβραβεύουµε τον εαυτό µας για κάθε επιτυχηµένο βήµα που κάνουµε στη φροντίδα 

της αρτηριακής µας πίεσης. 

 


