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Sprawdzaj	  swoje	  ciśnienie	  często	  (w	  przychodni	  
Twojego	  lekarza	  lub	  w	  lokalnej	  aptece).	  	  

NORMALNE	  

NADCIŚNIENIE	  WSTĘPNE	  	  
masz	  większą	  szansę	  na	  

nadciśnienie.	   WYSOKIE	  	  

Życie To Skarb. �
Kontroluj Swoje Ciśnienie Krwi. �

Dlaczego wysokie ciśnienie krwi jest niebezpieczne?�

Co znaczą liczby w pomiarze Twojego ciśnienia krwi?�

Wysokie	  ciśnienie	  krwi	  –	  zwane	  także	  nadciśnieniem	  –	  jest	  
znane	  jako	  ‘cichy	  zabójca’,	  ponieważ	  często	  nie	  ma	  objawów.	  
Jeżeli	  jest	  nieleczone,	  nadciśnienie	  podnosi	  
prawdopodobieństwo	  

•  Zawału.	  
•  Ataku	  serca.	  
•  Problemów	  z	  nerkami.	  
•  Problemów	  z	  oczami.	  
•  Śmierci.	  

Source:	  Translated	  from	  "Keep	  the	  Beat:	  Control	  Your	  High	  Blood	  Pressure"	  at	  h=p://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/other/laCno/hbp/bloodpressure.pdf	  (Accessed	  03/3/2014).	  NaConal	  Heart,	  Lung,	  and	  
Blood	  InsCtute;	  NaConal	  InsCtutes	  of	  Health;	  U.S.	  Department	  of	  Health	  and	  Human	  Services.	  	  (Note:	  The	  NHLBI	  is	  not	  responsible	  for	  this	  document	  or	  any	  error	  it	  may	  contain.	  	  "Keep	  the	  Beat"	  was	  modified	  in	  

format	  but	  not	  in	  content	  or	  conclusions.	  	  The	  pictorial	  presentaCon	  of	  "What	  Do	  Your	  Blood	  Pressure	  Numbers	  Mean"	  was	  created	  based	  on	  informaCon	  in	  the	  above	  document.)	  
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Rzucić	  palenie.	  
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Ograniczyć	  alkohol.	  

Poniżej	  zaznacz	  dw
ie	  lub	  trzy	  rzeczy,	  które	  
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przepisów
	  lekarza.	  	  

Test/Badanie	  	   Wynik	  Normalny	  	   Mój	  Wynik	  	  

Wzrost	   -‐-‐-‐	  

Indeks	  Masy	  
Ciała	  

18.5	  do	  24.9	  

Obwód	  Talii	   Mężczyźni	  –	  40	  cali	  
lub	  mniej	  
Kobiety	  –	  35	  cali	  lub	  
mniej	  	  

Ciśnienie	  Krwi	   Poniżej	  140/90	  

Badania	  poziomu	  tłuszczu	  we	  krwi.	  

Łączny	  Poziom	  
Cholesterolu	  

Poniżej	  200	  mg/dL	  

LDL	   Poniżej	  100	  mg/dL	  

HDL	   40	  mg/dL	  lub	  wyższy	  

Trójglicerydy	   Poniżej	  150	  mg/dL	  

Badania	  poziomu	  cukru	  we	  krwi	  (w	  przypadku	  cukrzycy).	  

Poziom	  glukozy	  	   Na	  czczo	  –	  poniżej	  
100	  mg/dL	  

A1C	   Poniżej	  7%	  	  
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Kontroluj Nadciśnienie �
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