
 

   
 

Magas vérnyomás tájékoztató 

 
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! 

Minden bizonnyal ismert Ön előtt, hogy a magasvérnyomás-betegség világszerte 

népbetegség, gyakran tünetmentesen indul, sokszor csak a szövődmények kialakulásakor, 

illetve súlyos, életveszélyes állapotok fellépésekor kerül sor a diagnózis felállítására. 

Ugyanakkor ez az elváltozás a mai terápiás lehetőségek mellett jól kezelhető, viszont 

elhanyagolt esetben súlyos szövődményei lehetnek (szívinfarktus, agyvérzés, érszűkület) és 

ezek súlyos terhet rónak mind az egyénre és környezetére, mind az egészségügyi 

ellátórendszerre. A betegség leküzdése tehát folyamatos, tudatos tervezést és életvezetést 

igényel, egy olyan életre szóló programnak tekinthető, amelynek során az orvosi kezelés 

mellett a saját aktív részvétele is sokat nyom a latban. 

A 140/90 Hgmm-t meghaladó vérnyomásértékek esetén az optimális érték beállítására ma 

már számos korszerű gyógyszer elérhető. A forgalomban lévő több mint 10 gyógyszercsoport 

eltérő támadáspontú szerei széles lehetőséget kínálnak az egyéni, személyre szabott kezelés 

kiválasztására. 

A gyógyszeres kezeléssel párhuzamosan elengedhetetlen az egészséges életmód kialakítása, 

amely az orvosa által felírt kezelést kiegészítve a tünetek újbóli megjelenését is megelőzheti. 

Gondosan megválasztott táplálkozással és a helyes mértékű testmozgással elkerülheti a 

szövődmények kialakulását, tehát közreműködhet állapota javításában. Az Ön kezében van a 

döntés, hogy aktívan részt vegyen betegsége kontrollálásában. 

Életmód 

Rendszeres önellenőrzés, vérnyomásmérés  

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. 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 vérnyomásmérés menete:  

- Mindig ugyanazon a karon végezze a mérést. 

- Legalább 5 perc pihenőt tartson minden mérés előtt. Ajánlott, hogy a vérnyomásmérést 

ne intenzív fizikai megterhelés (sport, házimunka) után végezze.  

- A mérés ideje alatt karját támassza meg úgy, hogy el tudjon lazulni a karizma. 

- Amennyiben a csuklóján mér vérnyomást (ez gyakran pontatlanabb), támassza fel a 

karját úgy, hogy a vérnyomásmérő a szíve magasságába kerüljön. 

- Mérés alatt ne beszéljen, és lehetőleg ne mozogjon. Lélegezzen normálisan. 

Táplálkozás  

Kezelőorvosa ajánlásával alakítsa ki egyéni, diétás étrendjét, vagy dietetikusától kérjen 

segítséget. Az alábbi felsorolást mindenképpen vegye figyelembe!  

- Táplálkozzon mértékletesen, tartsa be az orvosa által ajánlott mennyiségeket és 

igyekezzen testsúlyát a megfelelő BMI-tartományban tartani, kerülje el a 

súlygyarapodást. 

- Étrendje legyen változatos, tartalmazzon szénhidrátokat, fehérjét és zsírt is, az egyes 

alkotóelemek arányáról kérje ki kezelőorvosa és dietetikusa véleményét.  

- Kerülje a magas sótartalmú élelmiszereket.  

- Fontos, hogy naponta többször fogyasszon zöldséget vagy gyümölcsöt, mert magas 

káliumtartalmuk a magas nátriumbevitelt is kiegyensúlyozhatja. Az ajánlott 

termékekről, valamint az arányokról kérje ki kezelőorvosa és dietetikusa véleményét. 

- Kerülje a magas zsírtartalmú félkész vagy készételeket, lehetőség szerint inkább 

főzzön, de mindig tájékozódjon az alapanyagokról és olvassa el a megvásárolni 

szándékozott élelmiszerek címkéjét. 

- Hetente legalább háromszor fogyasszon halat (ez a védő hatású hosszú láncú ómega-

3 zsírsavaknak jó forrása), konzervek vásárlásakor lehetőleg olyan terméket válasszon, 

amelyet a saját olajában tettek el. Az állati fehérjéket ne hagyja el étrendjéből, de 

törekedjen arra, hogy húst mértékletesen fogyasszon és válasszon inkább fehér, mint 

vörös húsokat. Csökkentse vagy hagyja el a pácolt húskészítmények fogyasztását. 

- Kerülje az édességeket, főleg a finomítottcukorral készült termékeket, és a finomított 

lisztből készült pékáruk helyett inkább teljes kiőrlésű, több gabonából (búza, árpa, zab, 

rozs) előállított termékeket vásároljon. Törekedjen a hosszú felszívódási idejű, 

komplex szénhidrátok (elsősorban zöldségek, hüvelyesek) fogyasztására 

- Keresse a hántolatlan basmati, barna vagy vadrizst, főzőtésztából válassza a 

durumbúzát tartalmazó termékeket és ezek főzési idejének csökkentésével tegye 



 

   
 

azokat egészségesebbé. (A keményebbre főzött tészták felszívódási ideje megnő, nem 

okoznak olyan hirtelen inzulinkiugrást, mint a puhára főzött tészta.) 

- Válassza a magas ómega-3 zsírsav tartalmú, olíva-, repce-, tökmagolajjal vagy 

lenmagolajjal készült termékeket. Az ajánlásokat mindig egyeztesse kezelőorvosával. 

- Fogyasszon megfelelő mennyiségű folyadékot (főleg vizet vagy gyümölcsteát), kerülje 

az édesített üdítőitalokat. Az ajánlott mennyiségről mindig konzultáljon 

kezelőorvosával. 

 

Fizikai aktivitás 

A testmozgás az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy megőrizze vagy visszaszerezze az 

egészségét. Már napi fél óra sport, séta vagy éppen tánc is elegendő ahhoz, hogy kedvezően 

befolyásolja a vérnyomását! Mindig kérje ki kezelőorvosa, gyógytornásza véleményét és az 

általuk is jóváhagyott vagy javasolt mozgásformákat részesítse előnyben. 

- Hetente 3-4 órának megfelelő időt szánjon testmozgásra, közepes intenzitású, aerob, 

dinamikus mozgásformákat keressen (kocogás, kerékpározás, úszás). Ezek anélkül 

emelik a pulzusszámot (és fejtik ki kedvező hatásaikat), hogy túlságosan megterhelnék 

az ízületeket. 

- Ha az egészsége megőrzése/visszanyerése érdekében most kezd el (újra) mozogni, 

mindenképpen mértékkel fogjon hozzá. A kimerítő edzések sokszor éppen a 

kívánatossal ellenkező hatást érhetnek el. Kezdetnek naponta sétáljon/gyalogoljon 

mintegy 30 percet és fokozatosan növelje csak az intenzitást. Mindennap csak egy pár 

lépéssel többet tegyen meg és meglepően hamar növekedni fog az állóképessége. 

- Kerülje a súlyzós vagy nagy erőkifejtéssel járó gyakorlatokat, mert ezek növelik a 

vérnyomást. Ugyanígy óvakodjon a túlságosan hirtelen mozdulatokat igénylő 

sportoktól.  

- Ha módja van rá, menjen ki a szabadba, mert a természetes környezet pozitív hatással 

van a hangulatára és ízületeit is kevésbé terheli. 

- A sporthoz válasszon megfelelő öltözéket és olyan lábbelit, amely biztonságos 

alátámasztást nyújt, ezzel is óvja egészségét. Fordítson kellő figyelmet a 

bemelegítésre, illetve az edzés utáni nyújtásra. 

- A mozgás hatására „boldogsághormonok”, endorfinok szabadulnak fel a testben, 

ezáltal a stressz is csökken. A stressz csökkentése pedig újabb eleme lehet a szív- és 

érrendszeri betegségek (így a magas vérnyomás) elleni küzdelemnek. A sport hosszú 

távon az önbecsülés és az önbizalom növekedésével jár és pozitívabbá teszi az 

önképet. 

Éljen minőségi életet 

- Amennyiben dohányos, próbálja meg a dohányzást elhagyni és a leszokáshoz kérjen 

orvosi segítséget. Már egy-két szál cigaretta is bizonyíthatóan emeli a vérnyomást, 

méghozzá 5-10 Hgmm-rel, és szaporább szívdobogást idéz elő, növeli a szív munkáját, 

a belélegzett szén-monoxid és kátrány pedig közvetlenül károsítja a tüdőt és az erek 

falát. 



 

   
 

- Amennyiben dohányzik is, csökkentse az elfogyasztott kávé mennyiségét, mert a 

koffein és a nikotin együttes hatása erőteljesebb vérnyomás-emelkedéshez vezet, mint 

önmagában.  

- Kerülje a rendszeres alkoholfogyasztást, legfeljebb étkezésekhez fogyasszon 

maximum 2 dl, magas rezveratroltartalmú vörösbort. 

- Étrend-kiegészítők szedése előtt, illetve alternatív terápia (pl. akupunktúra), vagy 

természetgyógyászati módszerek alkalmazása előtt mindig konzultáljon 

kezelőorvosával. Soha ne hagyja el a kezelőorvosa által felírt gyógyszert egy 

bizonytalan eredetű és hatásmechanizmusú csodaszer kedvéért.  

- Tanulja meg kezelni a stresszt, sajátítson el hatékony stresszcsökkentő relaxációs 

vagy légzésterápiás módszereket, de minden esetben kérjen tanácsot kezelőorvosától. 
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