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Оновлені показники ступенів АТ  
Для дітей віком 1- <13 років Для дітей віком ≥13 

Нормальний АТ: <90-го процентилю  Нормальний АТ: <120 / <80 мм рт. ст.  

Підвищений АТ: ≥90-го процентилю до 
<95-го процентилю або                        
120/80 мм рт. ст. до <95-го процентилю 
(що нижче)  

Підвищений АТ: 120 / <80 до 129 / <80 мм 
рт. ст.  

1 ступінь АГ: ≥95-го процентилю до <95-
го процентилю + 12 мм рт. ст.  
або 130/80 до 139/89 мм рт. ст. (залежно 
від того, що нижче)  

1 ступінь АГ: 130/80 до 139/89 мм рт. ст.  

2 ступінь АГ: ≥95-го процентилю +           
12 мм рт. ст., або ≥140 / 90 мм рт. ст.  
(що нижче)  

2 ступінь АГ: ≥140 / 90 мм рт. ст.  
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Обновленные показатели степеней АД 
Для детей в возрасте 1- <13 лет Для детей в возрасте ≥13 лет 
Нормальное АД: <90-го процентиля Нормальное АД: <120 / <80 мм рт. ст.  

Повышенное АД: ≥90-го процентиля до 
<95-го процентиля или                        
120/80 мм рт. ст. до <95-го процентиля 
(что ниже)  

Повышенное АД: 120 / <80 до 129 / <80 мм 
рт. ст.  

1 степень АГ: ≥95-го процентиля до <95-го 
процентиля + 12 мм рт. ст.  

1 степень АГ: 130/80 до 139/89 мм рт. ст.  



или 130/80 до 139/89 мм рт. ст. (в 
зависимости от того, что ниже) 

2 степень АГ: ≥95-го процентиля +           
12 мм рт. ст., или ≥140 / 90 мм рт. ст.  
(что ниже)  

2 степень АГ: ≥140 / 90 мм рт. ст.  

 

Updated indexes of BP degree 
For children aged 1- <13 years For children aged ≥13 

Normal BP: <90th percentile Normal BP: <120 / <80 mm Hg. 

Increased BP: ≥90th percentile up to <95th 
percentile or 120 / 80mm H up  to <95th 
percentile (lower) 

Increased BP: 120 / <80 up to 129 / <80 mm 
Hg. 

I degree of hypertension: ≥95th percentile up 
to  <95th percentile + 12mm Hg 
or 130/80 up to 139/89 mm Hg (depending on 
what is below) 

I degree of hypertension: 130/80 up to 139/89 
mm Hg. 

II degree of hypertension: ≥95th percentile + 
12 mm Hg, or ≥140 / 90 mm Hg 
(lower) 

II Degree of hypertension: ≥140 / 90 mm Hg. 

 

  



 

 


