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Δείκτες υγείας αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού στην Ελλάδα

ΥΔΡΙΑ - Αρτηριακή Πίεση

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΥΔΡΙΑ πραγματοποιήθηκε μέτρηση της αρτηριακής πίεσης σύμφωνα με

προτυποποιημένες διαδικασίες και από κατάλληλα εκπαιδευμένους ιατρούς. Ο ιατρός πραγματοποιούσε τρεις

μετρήσεις των επιπέδων αρτηριακής πίεσης των συμμετεχόντων με υδραργυρικό πιεσόμετρο και με χρονικό διάστημα

1 λεπτού μεταξύ των μετρήσεων, στο δεξιό βραχίονα. Τα επίπεδα συστολικής και διαστολικής πίεσης ανά άτομο

καθορίστηκαν από το μέσο όρο των τριών μετρήσεων.

Κριτήρια διάγνωσης ενδείξεων υπέρτασης
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Τουλάχιστον ένα εκ των ακόλουθων κριτηρίων:

•Δήλωση ιατρικής διάγνωσης

•Λήψη φαρμακευτικής αγωγής

•Μέση τιμή Συστολικής Αρτηριακής Πίεσης (ΣΑΠ)

≥140mmHg ή/και Διαστολικής Αρτηριακής Πίεσης

(ΔΑΠ) ≥90mmHg

Κατηγορία* Συστολική Διαστολική

Ιδανική <120 και <80

Φυσιολογική 120–129 ή/και 80–84

Οριακά φυσιολογική 130–139 ή/και 85–89

1ου βαθμού υπέρταση (ήπια) 140–159 ή/και 90–99                       

2ου βαθμού υπέρταση (μέτρια) 160–179 ή/και 100–109

3ου βαθμού υπέρταση (σοβαρή) ≥180 ή/και ≥110

Κατηγοριοποίηση επιπέδων Αρτηριακής Πίεσης (mm Ηg)

*Πηγή: 2013 European Society of Hypertension / European Society of Cardiology Guidelines for the

management of arterial hypertension European Heart Journal (2013)34, 2159–2219

Συμπεράσματα 

Αποτελέσματα

� Περίπου δύο στους πέντε ενήλικες μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας έχουν ενδείξεις υπέρτασης

�Το ποσοστό των ανδρών με ενδείξεις υπέρτασης είναι μεγαλύτερο από αυτό των γυναικών μέχρι την  ηλικία των 65 ετών, ενώ μετά δεν 

υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων

� Μεταξύ των ατόμων ηλικίας ≥65 ετών, περίπου τέσσερις στους πέντε έχουν ενδείξεις υπέρτασης

� Περίπου ένας στους δέκα ενήλικες έχει παθολογικές τιμές Αρτηριακής Πίεσης χωρίς όμως να αναφέρει ιατρική διάγνωση ή λήψη

φαρμακευτικής αγωγής (μέσος όρος τριών διαδοχικών μετρήσεων μίας ημέρας)

� Μεταξύ των ατόμων ηλικίας <65 ετών, ο επιπολασμός της υπέρτασης είναι μεγαλύτερος στα άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου
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Αρτηριακή πίεση (mmHg) Μέση τιμή

±

Σταθερή Απόκλιση

Τεταρτημόρια 

Q1 Q2 

Διάμεσος

Q3

Συστολική αρτηριακή πίεση 123.9± 16.6 112.0 122.0 132.7

Διαστολική αρτηριακή πίεση 76.8 ± 10.7 69.3 76.7 84.0

18-24 ετών 24-65ετών ≥65 ετών

Επιπολασμός υπέρτασης (%) ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Συνολικός επιπολασμός υπέρτασης 45.8% 37.9% 41.7%

ΣΑΠ≥140 mmHg ή/και ≥90mmHg

(χωρίς ιατρική διάγνωση ή λήψη φαρμάκων) 14.5% 4.6% 9.4%
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Επιπολασμός (%) υπέρτασης ανά φύλο και μορφωτικό επίπεδο στην 

ηλικιακή ομάδα <65 ετών

Αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού στην Ελλάδα


