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Recomanacions per a pacients amb hipertensió arterial durant el 
confinament per la COVID-19 

  

1. No abandonar la medicació prescrita pel vostre equip d'atenció primària és 
importantíssim perquè no hi haja descompensacions de la vostra situació basal. Si teniu 
dubtes, consulteu amb el centre de salut. 

  
Si se vos acaba la medicació i teniu a prop algun familiar o veí que puga anar a la 
farmàcia, demana-li-ho. Si no pot ser, truqueu al telèfon 900 36 22 36, on vos atendran 
i vos portaran els medicaments des de la farmàcia més propera. Reviseu les quantitats 
de què disposeu per poder realitzar els tràmits amb una mica de temps. 
 

http://www.san.gva.es/web_estatica/coronavirus/coronavirus_va_files/que_faig_si_n
ecessite_els_meus_medicaments.pdf 
  

2. Manteniu dins de la mesura possible el millor estil de vida saludable. 
Ateses les circumstàncies actuals, potser no és fàcil, però és molt important que intenteu 
portar el millor estil de vida possible: 
 

 És recomanable una dieta amb poca sal (el consum de sal ha de ser inferior a 5 
g diaris de sodi, en total, no només la sal afegida, atenció a llaunes i conserves que 
solen contenir prou sal), baixa en greixos, rica en vegetals, làctics descremats i 
llegums. 
 Eviteu els aliments precuinats. 
 Eviteu el consum d'alcohol i de tabac. 
 Com que feu menys exercici és recomanable prendre més verdures i 
ensalades, per a no guanyar pes (IMC ideal entre 20 i 25). 
 Eviteu el sedentarisme. La pràctica regular d'exercici físic augmenta 
l'esperança de vida (cada dia o com a mínim 3-4 voltes per setmana). 
 

Procureu realitzar un mínim d'exercici. Per exemple, anar per casa per reduït 
que siga l'habitatge. 
 

El benefici de realitzar exercici no és excusa per sortir cada dia a comprar. El 
confinament és fonamental. Busqueu un lloc còmode dins de la casa per a fer 
exercici i practiqueu un exercici que vos siga agradable d'acord amb el vostre 
estat: caminar, ballar, etc. Per exemple: Si podeu caminar, és recomanable que 
camineu durant 5 minuts cada hora, dins d'una habitació o entre els extrems 
més allunyats del domicili, o si teniu un passadís llarg. Si l'espai de què 
disposeu és reduït i no vos permet desplaçaments raonables, una bona 
alternativa és la "marxa simulada", és a dir, caminar sense avançar aixecant els 
genolls de forma alterna des d'un lloc fix. 
1. https://youtu.be/53KBDJnFlsY 

2. https://youtu.be/_e18AaNBjW0 

  
3. Si per algun motiu vos preneu a casa la pressió arterial i està elevada (per sobre de 
160 i 110 mmHg), intenteu relaxar-vos i torneu a prendre-vos-la  després de 10-30 
minuts. Si després de 3 preses no s'ha normalitzat (igual o per sota de 140 i 90 mmHg), 
contacteu telefònicament amb el Centre de Salut. On vos  aconsellaran. 

En el cas de presentar símptomes de gravetat, no dubteu a telefonar al 112. 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=auto&tl=ca&u=http://www.san.gva.es/web_estatica/coronavirus/coronavirus_va_files/que_faig_si_necessite_els_meus_medicaments.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=auto&tl=ca&u=http://www.san.gva.es/web_estatica/coronavirus/coronavirus_va_files/que_faig_si_necessite_els_meus_medicaments.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=auto&tl=ca&u=https://youtu.be/53KBDJnFlsY
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=auto&tl=ca&u=https://youtu.be/_e18AaNBjW0
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4. Realitzeu el control de la pressió arterial a casa, fent especial atenció a símptomes 
d'emergència hipertensiva, com mal de cap intens, visió borrosa, nàusees o vòmits. Si 
apareixen estos símptomes , seguiu les instruccions del 112 abans d'acudir a un centre 
sanitari. 

  
5. Si presenteu símptomes relacionats amb la COVID-19 (febre, tos o dificultat 
respiratòria), no isqueu de casa per anar al metge, ni deixeu de prendre la medicació 
pautada. Telefoneu al 900 300 555 i vos informaran com heu d'actuar. 

  

  

  

  

  

 


