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Máte vysoký krevní tlak a lékař Vám doporučil, abyste si
ho měřili sami doma.
Domácí měření omezuje vlivy zdravotnického prostředí, zpřesňuje
měření a může i zlepšit kontrolu krevního tlaku (TK). Je
pravděpodobné, že zjistíte, co ovlivňuje kolísání Vašeho TK v
průběhu denních činností. Pak můžete těmto neblahým vlivům
předcházet nebo je omezit.
Měření TK v ordinaci je stále klíčové, avšak má i některé nevýhody.
Stresová reakce se zvýšením tlaku v ordinaci (fenomén bílého
pláště) se vyskytuje přibližně u 15–20% osob, které mají doma
normální hodnotu TK. Tyto okolnosti domácím měřením můžeme
omezit.

Datum

Jakých hodnot krevního tlaku dosahovat?
Při měření TK v domácím prostředí by hodnoty měly být nižší než

135/85 mm Hg (u diabetiku do 130/80)
(vhodné je rozmezí 125–134/75–84 mm Hg).

135

Co udělat s naměřenými hodnotami TK?
Zapisujte údaje do tabulky a pravidelně je konzultujte se svým
ošetřujícím lékařem.

Jaké jsou výhody domácího měření TK?
•
•
•
•
•
•

vyšší počet měření během celého dne
ověření účinku antihypertenzní léčby v
průběhu dne
vyloučení fenoménu bílého pláště
možnost měření tepové frekvence
sledování účinnosti léčby
pozitivní motivace k léčbě

Jaký přístroj zakoupit?
Pro domácí měření krevního tlaku lze s výhodou užít automatické
přístroje s manžetou na paži, jejichž přesnost byla ověřena podle
standardních mezinárodních testovacích protokolů. Digitální
přístroje s manžetou přikládanou na prsty nebo zápěstí nejsou
obvykle doporučovány pro menší přesnost.

Jak správné měřit krevní tlak?
•
•
•
•
•

před měřením setrvat 5 minut v klidové poloze
nejméně 30 minut před měřením nekouřit a vyvarovat se
kofeinu
tlak měřit vsedě, při měření se nehýbat a nemluvit
umístit manžetu na paži v úrovni srdce, střední část manžety
na vnitřní stranu paže, dolní okraj manžety asi 2,5 cm nad
loketní jamkou,
změřený TK hned zaznamenat

Jak často měřit TK v domácím prostředí?
Zahájení domácího měření, úprava léčby:
každý den ráno (před užitím léků), v poledne
a večer
Dlouhodobé sledování při kompenzovaném
tlaku:
měřit 1x týdně (ráno před léky a večer)

85

Co dělat pro zlepšení krevního tlaku?
Udržujte přiměřenou tělesnou hmotnost. Uvádí se,
že s poklesem hmotnosti o jeden kilogram se snížít
hodnoty TK o 2 mm Hg.

Omezte nadměrné solení a větší konzumaci
slaných pokrmů.

Věnujte pozornost dostatečné tělesné aktivitě
(3–4× týdně po dobu 30–45 min.).

Zanechte kouření nebo jej alespoň omezte.
Kouření urychluje průběh aterosklerózy. Normální
je
nekouřit!
Při
odvykání
lze
využít
psychologického
poradenství,
nikotinových
náhražek či farmakologické léčby.
(Poradna odvykání kouření FN u svaté Anny v
Brně, 1. interní kardioangiologická klinika.
tel. 543 182 391)
Naučte se zvládat stres. Snažte se mu vyhýbat a
když to není možné, snažte se stres zvládat
relaxačními technikami.
Užívejte
pravidelně
doporučené
léky.
Farmakoterapie není náhražkou za zdravý způsob
života, ale je to doplněk, bez kterého se
neobejdete.
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