
 

  

 

   
 

Rendszeres önellenőrzés, vérnyomásmérés  
 

A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és 

kezelési módszerek nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen 

konzultáljon orvosával! A betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi 

konzultációt. Kérjük kövesse kezelőorvosa utasításait! 

Ha Önnek szív- és érrendszeri betegségre hajlamosító kockázati tényezői vannak, akkor – akár 

kezelt, akár kezeletlen – magas vérnyomás tovább romolhat. A rendszeres vérnyomásmérés 

segít a magas vérnyomás felismerésében és követésében, a szív- és érrendszeri 

megbetegedések kockázatainak azonosításában és segítségével teljesebb képet nyerhet 

szívének egészségi állapotáról.  

Vérnyomását a kontrollvizsgálatok alkalmával ellenőrizni fogják. Azonban, ha az Ön esetében 

magas a szív-érrendszeri megbetegedések kockázata (erről kezelőorvosa tájékoztatni fogja), 

vagy nemrég derült ki, hogy magas vérnyomása van, akkor ajánlott otthon is rendszeresen 

mérni a vérnyomását és a mérési eredményeket naplóban vezetni.  

Ahhoz, hogy hiteles képet kapjon a vérnyomásáról, rendszeresen ugyanabban a napszakban 

kell mérnie. A legjobb, ha felkelés után (gyógyszerszedés esetén a tabletták bevétele előtt) 

nézi meg először az értékeket, majd délután 5-6 óra körül újra. Amennyiben tudja, melyik 

napszakban legmagasabb a vérnyomása, akkor azt az időszakot érdemes következetesen 

ellenőrizni. A mért eredményeket tüntesse fel a vérnyomásnaplóban. Így kezelőorvosa is 

pontosan tudja követni az állapotát 

A nap folyamán a vérnyomás a szervezet igényeit követve természetes ingadozást mutat. 

Alvás közben alacsonyabb, ébredés előtt elkezd emelkedni, de a napközben (esetleg stresszes 

élethelyzetben) akár extrém magasra is felugorhat, estére pedig fokozatosan újra lejjebb 

megy, hogy megkönnyítse az elalvást. A mai elektronikai készülékek nagy részére igaz, hogy 

minél kisebb, annál korszerűbb, bár a vérnyomásmérők kiválasztásánál óvatosan kell eljárni. 

Mindig kérje ki kezelőorvosa véleményét, amennyiben saját vérnyomásmérő eszközt vásárol. 

Gondoljon arra is, hogy pulzusszámát is rendszeresen ellenőriznie kell, mert a kezelőorvosa 

által felírt gyógyszer egyik hatása, hogy a szívfrekvenciát is csökkenti. Ha ez tartósan a 

percenkénti 60 szívverés alá csökkenne, mindenképpen konzultáljon kezelőorvosával. A 

gyógyszert önkényesen ne hagyja el, mert a visszacsapó hatás („rebound effect”) még a 

kezelés előttinél is magasabb vérnyomásértéket eredményezhet. A vérnyomásméréshez 

tudnia kell, hogy fekvő helyzetben a legalacsonyabb, felüléskor kissé magasabb értéket 

mutathat, állva pedig további 1-2 Hgmm-rel emelkedik. Fontos a kar helyzete is: mindig 

ügyeljen arra, hogy a szív magasságában mérjen. Figyelje meg, hogy a két karon elvégzett 

mérések között van-e jelentős eltérés. Ha az így kapott adatok között 10 Hgmm-nél nagyobb 

a különbség, mindenképpen keresse fel kezelőorvosát.  

A vérnyomás és mérése 

A vérnyomást higanymilliméterben (Hgmm) mérjük, melynek mindig 2 mérőszáma van, a 

szisztolés és a diasztolés vérnyomásértékek. 



 

  

 

   
 

 

A normális vérnyomás elfogadott értékei a 120-129/80-84 Hgmm. Emelkedett normális 

vérnyomásról beszélhetünk, ha a vérnyomás 130- 139/85-89 Hgmm értékek között mozog. 

Magas vérnyomásnak tekinthető minden 140/90 Hgmm feletti érték, akár kezelt, akár 

kezeletlen vérnyomásról van szó. Magas vérnyomás, vagy másik nevén hipertónia esetén a 

szív és az erek falára feszülő nyomás meghaladja a normális értéket, és ez megnöveli olyan 

események kockázatát, mint a szívinfarktus és a szélütés (stroke). 

Mire figyeljek vérnyomásméréskor? 

Annak érdekében, hogy a vérnyomásmérés a legpontosabb legyen, mindig ügyeljen az 

alábbiakra:  

Mérés előtt:  

• kerülje az alkohol- és kávé fogyasztást, a dohányzást, a zuhanyzást, az étkezést és az intenzív 

testmozgást  

• maradjon nyugalomban legalább öt percig  

• keressen olyan helyet, ahol a mérés nyugodt, csendes körülmények között történhet  

• távolítsa el szoros vagy szűk ruhadarabjait a felkarjáról  

• egy normál magasságú asztalnál ülve, alkarját nyitott tenyérrel felfelé fektesse az asztalra, 

úgy, hogy a könyöke is az asztalon legyen  

• a méréshez a mandzsettát olyan módon kell felkarra helyezni, hogy teljes szélességében 

egyenletesen feküdjön a felkaron és a mandzsetta egy vonalban legyen a szívével  

• a mandzsetta levegőcső felőli része körülbelül 1-2 cm-rel legyen a könyök belső része fölött  

• a felkarra helyezett mandzsetta ne csúszkáljon, de csak annyira legyen szoros, hogy két ujja 

beférjen alá 

Mérés alatt: 

• a talpát végig tartsa a földön, lábait ne tegye keresztbe  

• karját lazítsa el, ne mozogjon, ne beszélgessen  



 

  

 

   
 

Mérés után:  

• jegyezze fel a mért vérnyomás- és pulzus értékeket  

• használjon vérnyomásnaplót 

 

 

Forrás: Mancia, G., Fagard, R., & Narkiewicz, K. (2013/2018). HIPERTÓNIA - ESC/ESH 

irányelve az artériás hipertónia kezelésére (Ford. Dr. Püspöki Zsuzsanna). Magyar 

Kardiológusok Társasága. 

 

 

 


