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Źródła informacji
• Strona Światowej Organizacji Zdrowia www.who.int

• Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2011 rok 
(wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego)

• Medyczny Blog www.medyczny-blog.pl

• Strona Światowej Ligii Nadciśnienia Tętniczego 
ww.worldhypertesionleague.org

• Medycyna Praktyczna www.nadcisnienie.mp.pl

Opracowanie prezentacji:
st. asystent Aleksandra Wasilewska

Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej 
Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie



ŚŚWIATOWY DZIEWIATOWY DZIEŃŃ ZDROWIAZDROWIA

• Jest obchodzony co roku 7 kwietnia7 kwietnia –
w rocznicę powstania ŚŚwiatowejwiatowej
Organizacji ZdrowiaOrganizacji Zdrowia (WHO)

• Ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi 
na wybrany problem zwiwybrany problem zwiąązany ze zdrowiemzany ze zdrowiem
publicznympublicznym

• Rozpoczyna rokrok działań realizowanych pod tym 
samym hasłem



ŚŚWIATOWY DZIEWIATOWY DZIEŃŃ ZDROWIAZDROWIA

•• Temat przewodniTemat przewodni na rok 2013:
„„NadciNadciśśnienie tnienie tęętniczetnicze””



KlasyfikacjaKlasyfikacja ciciśśnienianienia prawidprawidłłowegoowego
i i nadcinadciśśnienia nienia ttęętniczegotniczego

ciśnienie skurczowe
SBP (mm Hg)

ciśnienie optymalne < 120 i < 80

120-129 i/lub 80-84

130-139 85-89

nadciśnienie tętnicze
1. stopnia 140-159 90-99

160-179 i/lub 100-109

 180  110

izolowane nadciśnienie 
tętnicze skurczowe 140 < 90i

KategoriaKategoria

ciśnienie prawidłowe

ciśnienie wysokie prawidłowe i/lub

i/lub

2. stopnia
3. stopnia i/lub

ciśnienie rozkurczowe
DBP (mm Hg)



optymalne  prawidłowe   wysokie prawidłowe

140/90 140/90 mmHgmmHg

wzrost    wzrost    
ryzyka ryzyka 
powikpowikłłaańń

NadciNadciśśnienie tnienie tęętniczetnicze – arbitralnie przyjęta wartość
ciśnienia, przy której gwałtownie wzrasta ryzyko 

powikłań sercowo-naczyniowych

nadcinadciśśnienienienie



www.msh.my



www.tensoval.pl



ŚŚWIATWIAT

Co trzecia osoba dorosCo trzecia osoba dorosłła na a na śświeciewiecie
ma nadcima nadciśśnienie tnienie tęętniczetnicze













Cel badaniaCel badania
ocena rozpowszechnienia i kontroli nadciśnienia 
tętniczego, zaburzeń lipidowych, palenia 
papierosów oraz otyłości i cukrzycy w Polsce

AdresaciAdresaci
próba reprezentatywna dla mieszkańców Polski 
w wieku 18wieku 18--79 lat79 lat





Zmiana rozpowszechnienia nadciZmiana rozpowszechnienia nadciśśnienia nienia 
ttęętniczego w Polscetniczego w Polsce

30%30% 32%32%

rok 2002rok 2002 rok 2011rok 2011







Ryzyko rozwoju nadciRyzyko rozwoju nadciśśnienia nienia 
ttęętniczego motniczego możżna zmniejszyna zmniejszyćć

• prawidłowo zbilansowana dieta
• ograniczenie spożycia soli (NaCl)
• utrzymywanie prawidłowej masy ciała
• regularna aktywność fizyczna
• ograniczenie spożycia alkoholu
• niepalenie tytoniu



CEL GCEL GŁŁÓÓWNY WNY ŚŚDZ 2013DZ 2013

Zmniejszenie liczby Zmniejszenie liczby 
zawazawałłóów serca w serca 

i udari udaróów mw móózguzgu



CELE SZCZEGCELE SZCZEGÓÓŁŁOWEOWE

•• podniesienie poziomu wiedzy na temat przyczyn podniesienie poziomu wiedzy na temat przyczyn 
i skutki skutkóów nadciw nadciśśnienia tnienia tęętniczegotniczego

•• propagowanie zasad profilaktyki nadcipropagowanie zasad profilaktyki nadciśśnienia nienia 
ttęętniczego i zachtniczego i zachęęcanie do ich stosowaniacanie do ich stosowania

•• zachzachęęcenie doroscenie dorosłłych do regularnej kontroliych do regularnej kontroli
ciciśśnienia tnienia tęętniczego krwitniczego krwi



MIERZENIE CIMIERZENIE CIŚŚNIENIA NIENIA 
TTĘĘTNICZEGO KRWITNICZEGO KRWI



RRRR=115/115/7575 mm Hg

ciciśśnienie nienie 
skurczoweskurczowe

ciciśśnienie nienie 
rozkurczowerozkurczowe

SSystolicystolic BBloodlood PPressureressure

SBPSBP

DDiastoliciastolic BBloodlood PPressureressure

DBPDBP



ScipioneScipione RRivaiva--RRocciocci

• włoski lekarz (1863-1937)
• wynalazca aparatu do mierzenia ciśnienia 

krwi – sfigmomanometru rtsfigmomanometru rtęęciowegociowego (1896)
sphygmus (łac.) - tętno





• Jedną ręką napełnia się mankiet powietrzem, drugą

monitoruje się tętno na ttęętnicy promieniowejtnicy promieniowej..

• Wytworzona przez mankiet siła zamyka tętnicę

i tętno przestaje byprzestaje byćć wyczuwalnewyczuwalne..

• Mankiet napełnia się do około 20 mm Hg
powyżej ciśnienia, przy którym zanikło tętno, 
a następnie powoli się go opróżnia..

• Za wartość ciciśśnienia skurczowegonienia skurczowego uznaje się
wartość ciśnienia przy którym ponownie wyczuto tętno –
początek przepływu burzliwego krwi. 



NikoNikołłaj aj KorotkowKorotkow
• rosyjski lekarz (1874-1920)
• udoskonalił metodę pomiaru 

ciśnienia krwi (1905) opracowaną
przez RivaRiva--RocciegoRocciego

• do sfigmomanometru dodał
ssłłuchawki lekarskieuchawki lekarskie
umożliwiające osłuchiwanie tętna 
na tętnicy - określenie ciciśśnienia nienia 
rozkurczowegorozkurczowego



Pomiar ciPomiar ciśśnienia krwi metodnienia krwi metodąą ososłłuchowuchowąą KorotkowaKorotkowa

- umieszczenie końcówki stetoskopu w górnej 
części dołu łokciowego (nad tętnicą łokciową)

- pompowanie powietrza do mankietu, aż tętno 
przestanie być wyczuwalne (CISZA)

- podniesienie ciśnienia w sfigmomanometrze 
o około 30 mm Hg powyżej słyszalnych tonów

- powolne wypuszczanie powietrza z mankietu 
(2 mm Hg/s)

- słuchanie za pomocą słuchawek lekarskich
pojawiających się odgłosów 

- zapamiętanie wartości, przy jakiej pojawia się
pierwszy ton (pierwsza fala tętna) - wartowartośćść SBPSBP

- zapamiętanie wartości, przy jakiej znika 
słyszalność ostatniego tonu – wartowartośćść DBPDBP

- wypuszczenie powietrza z sfigmomanometru

www.simplymedic.info



www.merckmanuals.com



Rodzaje aparatRodzaje aparatóów w 
do mierzenia cido mierzenia ciśśnienia krwinienia krwi

• rtęciowe
•• zegarowezegarowe (sprężynowe/aneroidowe)

•• elektroniczne elektroniczne (cyfrowe)

- automatyczne 
nadgarstkowe i naramienne

- półautomatyczne - naramienne

diamedica.pl



• Zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi
aparatu i przestrzegaj użytkując ciśnieniomierz.

• Dobierz właściwy rozmiar mankietu 
ciśnieniomierza do obwodu swojego ramienia.

mankiet zbyt wąski lub zbyt krótki – zawyzawyżża a wartowartośćść
mierzonego ciśnienia

mankiet zbyt szerokizbyt szeroki lub zbyt dzbyt dłługiugi – zanizaniżża a wartowartośćść
mierzonego ciśnienia

Zasady prawidZasady prawidłłowego pomiaru owego pomiaru 
ciciśśnienia krwi w warunkach domowychnienia krwi w warunkach domowych



• Standardowy – dla osób dorosłych o obwodzie 
ramienia 20-32 cm

•• Dla osDla osóób otyb otyłłych lub z rozbudowanymych lub z rozbudowanym
mimięśęśniem dwugniem dwugłłowym ramieniaowym ramienia – o obwodzie
ramienia powyżej 32 cm

•• Dla maDla małłych dzieciych dzieci

Rodzaje mankietRodzaje mankietóów ze wzglw ze wzglęędu du 
na rozmiarna rozmiar



• Na co najmniej 30 minut przed pomiarem 
powstrzymaj się od picia kawy, alkoholu, palenia 
papierosów oraz spożywania posiłków.

• Przed pomiarem odpocznij co najmniej 5 minut 
w pozycji siedzącej z podpartymi plecami.

• Nie mierz ciśnienia w momencie silnej potrzeby 
oddania moczu. Pełny pęcherz zwiększa ciśnienie 
krwi.

Zasady prawidZasady prawidłłowego pomiaru owego pomiaru 
ciciśśnienia krwi w warunkach domowychnienia krwi w warunkach domowych



• Wartości ciśnienia tętniczego zmieniają się wielokrotnie 
w ciągu doby, dlatego zwykle zaleca się jego mierzenie mierzenie 
o stao stałłej porzeej porze..

• Pomiar należy przeprowadzić na ręce wykazującej 
wyższe ciśnienie tętnicze.

• Jeśli używasz aparatu nadgarstkowego, w czasie pomiaru 
trzymaj nadgarstek na wysokości serca. 
W przypadku pomiarów przeprowadzanych aparatem
naramiennym mankiet urządzenia jest automatycznie 
na odpowiedniej wysokości.

Zasady prawidZasady prawidłłowego pomiaru owego pomiaru 
ciciśśnienia krwi w warunkach domowychnienia krwi w warunkach domowych

www.tensiometre.net



Zasady prawidZasady prawidłłowego pomiaru owego pomiaru 
ciciśśnienia krwi w warunkach domowychnienia krwi w warunkach domowych

• Między kolejnymi pomiarami zrób 1-2 
minuty przerwy.

• Zapisuj wyniki pomiaru w dzienniczku 
samokontroli (data, godzina, wartość
ciśnienia)

• Dokonuj pomiaru regularnie - nawet, jeśli 
wartość ciśnienia jest prawidłowa.



ŚŚwiatowy Dziewiatowy Dzieńń NadciNadciśśnienia Tnienia Tęętniczegotniczego
(17 maja (17 maja -- WorldWorld HypertensionHypertension DayDay))


