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Magasvérnyomás kezelése mozgásterápiával 
 
Hosszútávon a vérnyomás és a szív-érrendszeri  megbetegedések kockázata jelentősen lecsökkenthető a 
rendszeres testmozgás által, azon belül is elsősorban a kardiovaszkuláris fittség fejlesztésével. Rendszeres sportolás 
hatására javul az érrendszer állapota, edzettebb lesz a szív, és koleszterin-egyensúly is. Tanulmányok alapján csak a 
rendszeres testmozgás képes a vérnyomás szisztolés értékét akár 8 Hgmm-el, a diasztolés értékét pedig 5 Hgmm-el – 
ezt a hatást a táplálkozási tanácsok követése, a testsúly csökkentése, a dohányzás és az alkoholfogyasztás elhagyása 
tovább növeli. 
A mozgásterápiát két részre osztható: mindennapi fizikai aktivitásra és az edzésekre/testmozgásokra. 
 
Mindennapi fizikai aktivitás 

Ide sorolhatóak a rövidebb séták, a házimunkák elvégzése, könnyű kertészkedés, a kutyasétáltatás, tehát 
minden alacsony intenzitású, könnyű mozgás. Ennek növelése fontos a mozgékonyság, alapvető fittség 
megalapozásában és részben a testsúlycsökkentésben is. Legkönnyebben a megtett lépésszám követésével 
mérhető: erre aktivitásmérő órák, karkötők, de az okostelefonok applikációi (például Samsung Health, Google 
Health, más letölthető app-ok) használhatóak. 
 
Edzések/testmozgások 

A magasvérnyomás betegség mozgásos kezelésének fő része. A rendszeres, közepes intenzitású edzések révén 
indulnak be azok a gyógyító folyamatok, melyek azonnal edzést követően és hosszútávon is képesek csökkenteni a 
vérnyomást az alábbi szabályok betartásával: 

 A mozgásterápia előtt mindenképp ki kell kérni a kezelőorvos véleményét. Érdemes a fizikai terhelhetőség 
meghatározása szakember segítségével. 

 Ajánlott hetente 5-7 alkalommal kardiomozgást (azaz gyaloglás, nordic walking, úszás, kerékpározás, tánc 
stb.) végezni úgy, hogy egy alkalom legalább 30 perces legyen. Hetente 300 perc edzéssel a jótékony hatások 
tovább növelhetőek. 

 Ha a 30 perc egyben nagyon megterhelő közepes intenzitásban végezve, kezdésnek fel lehet osztani 3x10 
percre is, ám törekedni kell, hogy egyben is menjen később. 

 Edzés előtt fontos a bemelegítés (könnyű keringésfokozó, és ízületi átmozgató gyakorlatokkal), illetve utána 
a levezetés: könnyű kardiomozgás és nyújtás.  

 Ajánlott a közepes intenzitás, ami már egy izzasztó, „lihegtető” mozgás. Pontosan a szívverések számával, 
pulzussal lehet meghatározni egyénenként: a maximális pulzus (220 – életkor) 50-70%-a. 

 Kardioedzés mellett hasznosak az izomerősítő edzések is hetente 2-3 alkalommal 30 perc. Végezzen nagy 
izomcsoportokat megmozgató gyakorlatokat 3x10-15 ismétléssel, mérsékelt súlyokkal!  

 Erősítő edzések, de a mindennapi tevékenységek (nagy tárgy emelése, cipelése, megtartása) során is 
mindenképpen kerülni kell a lélegzet visszatartását („préselést”), és a nagy erőlködést, ez ugyanis 
nagymértékben tovább növeli a vérnyomást! 

 Fontos az edzések előtt a vérnyomás ellenőrzése: tilos elkezdeni 180/110 Hgmm érték felett! 

 Edzés közben normális ha emelkedik a vérnyomás, azonban még így sem haladhatja meg a 220/110-es 
értéket! Ha rosszullétet, szédelgést érez mozgás közben, azonnal mérje meg vérnyomását, és ha túl magas, 
mindenképpen hagyja abba az edzést. 

 A rendszeres edzés célja a testsúly csökkentése is lehet, aminek ugyancsak vérnyomáscsökkentő hatása van. 

 A mozgást vezető szakember (humánkineziológus, edző, gyógytornász) által tartott edzés hatékonyabb, 
mint az otthon végzett gyakorlatok. 

 
Jelen ajánlás általános érvényű, amennyiben kezelőorvosa mást javasol, azt kell követni! 

 
A tájékoztatót összeállította Dvorák Márton mozgásterapeuta a European Society of Cardiology és a European 
Society of Hypertension 2018-as szakmai ajánlása alapján. 


