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Офіційні сторінки, новини, коментарі

Всеукраїнський  
освітньо-інформаційний 
проект «День гіпертензії»

Проект пройшов у чотирьох містах 
України: 
• у Києві –10 червня, 
• у Дніпрі –1 липня, 
• в Одесі – 8 липня,
• у Львові – 15 липня.
Організатор проекту – ВГО «Асоці-
ація превентивної та антиейд жинг 
медицини», проект був реалізова-
ний за підтримки компанії «Санофі». 
Мета проекту – надати інформацію 
про важливість контролю артеріаль-
ного тиску для запобігання грізним 
ускладненням – інфаркту, інсульту. 
Акцент було зроблено на важли-
вості модифікації способу життя для 
первинної профілактики гіпертензії 
та інших серцево-судинних захво-
рювань, а також на питаннях сто-
совно важливості якості життя для 
пацієнтів з наявною гіпертензією.
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Відвідувачі змогли прослухати майстер-класи та отримати 

рекомендації (усні та у друкованому вигляді):

• Коли та як правильно вимірювати артеріальний тиск (АТ);

• Норми тиску для різних вікових груп;

• Наслідки, до яких може призвести  неконтрольований АТ;

• Хронічні хвороби, які виникають внаслідок підвищеного АТ;

•  До якого лікаря потрібно звертатися, коли виявлений під-

вищений АТ;

• Поради дієтолога щодо здорового харчування;

•  Майстер-класи з фізичної активності (як спосіб первинної 

профілактики);

Для привернення уваги та візуалізації «проблеми гіпертензії» 

всі результати вимірювань тиску вивішувалися на «Дереві життя» та 

були поділені за кольорами:

•  Зелений колір – нормальний тиск, низький серцево-судинний 

ризик (ССР);

•  Жовтий – незначне перевищення норми, потрібне звернення 

до лікаря, помірний ССР;

•  Червоний – значне перевищення АТ, потрібне негайне звер-

нення до лікаря, високий ССР;

За результатами вимірювань вималювалась статистика – 

високий тиск зафіксовано у третини відвідувачів, ще третина 

має помірно високий тиск, та решта – пацієнти з нормальним 

тиском .

Усі пацієнти отримали рекомендації щодо контролю тиску, 

дієти та фізичних навантажень .

Наші спеціалісти отримали масу подяк як від обстежених, так 

і від лікарів, за корисну справу – освіту пацієнтів .


