
POMIARY DOMOWE

RANO (np. o 8:00) WIECZOREM (np. o 20:00)

2 pomiary – jeden po drugim (po 2 minutach;
przed przyjęciem leków i przed śniadaniem)

2 pomiary – jeden po drugim (po 2 minutach; 
przed przyjęciem leków i przed kolacją)
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Wartości ciśnienia tętniczego Przez tydzień przed wizytą wykonuj regularnie pomiary 
ciśnienia tętniczego i NOTUJ wszystkie wyniki

Jak prawidłowo mierzyć CT Pomiar należy wykonywać na ramieniu, na którym  
stwierdzono wyższe wartości ciśnienia

Plecy proste, podparte

Nie krzyżuj nóg

Ręka swobodnie podparta

Pozycja siedząca

Nie rozmawiaj

Mankiet na poziomie serca



< 120 i < 80 mmHg

130–139 i/lub 85–89 mmHg

≥ 180 i/lub ≥ 110 mmHg

120–129 i/lub 80–84 mmHg

160–179 i/lub 100–109 mmHg

140–159 i/lub 90–99 mmHg

≥ 140 i < 90 mmHgNADCIŚNIENIE IZOLOWANE SKURCZOWE

OPTYMALNE 

PRAWIDŁOWE 

WYSOKIE PRAWIDŁOWE 

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE 1. STOPNIA 

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE 2. STOPNIA 

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE 3. STOPNIA 

Na powodzenie terapii nadciśnienia tętniczego wpływa wiele czynników. 

Zmiany w stylu życia istotnie obniżają wartości ciśnienia,  
zwiększają skuteczność leczenia oraz mogą redukować ryzyko powikłań.

PRAWIDŁOWE CIŚNIENIE W PRAKTYCE

Wartości ciśnienia 

Stosuj poniższe wskazówki, aby w pełni kontrolować nadciśnienie tętnicze

Postaraj się ograniczyć spożycie 
soli do 5 g (1 łyżeczki) dziennie

Przyjmuj regularnie leki  
przepisane przez lekarza

Kontroluj poziom cholesterolu LDL,  
jego podwyższony poziom jest istotnym  
czynnikiem ryzyka zawału serca i udaru mózgu

Pamiętaj o regularnych pomiarach 
ciśnienia, których częstotliwość  
określa lekarz

Dbaj o prawidłową masę ciała,  
wskaźnik BMI nie powinien  
przekraczać 25 kg/m2

Spędzaj aktywnie czas,  
uprawiaj sport lub ćwiczenia,  
które sprawiają Ci przyjemność

Postaraj się ograniczyć spożycie alkoholu, 
zwiększa on ryzyko wystąpienia zawału serca 
czy udaru mózgu i osłabia działanie leków 
stosowanych w nadciśnieniu

Pamiętaj o zdrowej diecie,  
stosuj zdrowe tłuszcze roślinne 
i unikaj cukru

Zaleca się rzucenie palenia,  
które jest jednym z czynników  
zawału serca i udaru mózgu

Pamiętaj o regularnych kontaktach  
ze swoim lekarzem

Przygotowano dzięki wsparciu firmy 
Opracowanie merytoryczne: 

prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz 
dr hab n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
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