
Kontroluj si svoj krvný tlak 
 

WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) a 
jej partneri sa tento deň zamerali na 

celosvetový problém, akým je vysoký krvný 
tlak, hypertenzia. 

Hypertenzia je závažným rizikovým 
faktorom vážnych srdcovocievnych ochorení, 

najmä srdcového infarktu, cievnych 
mozgových príhod, srdcového zlyhávania. 
Tieto ochorenia zapríčiňujú aj v Slovenskej 

republike veľké percento úmrtí, chorobnosti a 
invalidizácie. Nekontrolovaný krvný tlak 
môže byť tiež príčinou zlyhania obličiek, 
slepoty a iných ochorení. Riziko vývoja 

týchto komplikácií je vždy väčšie, keď sa 
pridružia aj iné rizikové faktory 

kardiovaskulárnych ochorení akým je 
napríklad cukrovka. 

Riziko vývoja výskytu hypertenzie môže 
byť redukované: redukciou príjmu soli, 
vyváženou stravou, pravidelnou fyzickou 

aktivitou, vyhýbaním sa škodlivého užívania 
alkoholu, fajčenia a udržiavaním si 

primeranej hmotnosti. 
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Klasifikácia krvného tlaku / hypertenzie 
 

Kategória  
Systolický 
TK (mm Hg)  

Diastolický 
TK (mm Hg) 

Optimálny  < 120 a < 80 

Normálny < 130 a < 85 

Vysoký 

normálny 

(hraničný) 
130 – 139  alebo 85 – 89 

Hypertenzia . vysoký krvný tlak 

Štádium 1 140 – 159 alebo 90 – 99 

Štádium 2 160 – 179 alebo 100 – 109 

Štádium 3 ≥180 alebo ≥ 110 

Izolovaná 

systolická 
≥140 a < 90 
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