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Definíció
A WHO szerint azon tevékenységek összessége, melyek révén az akut kardiológai 

eseményt (infarktus, PCI, CABG, stb) elszenvedett betegek –saját közreműködésük 

mellett –a legjobb fizikai, mentális és szociális állapotba kerülnek és 

visszailleszkedhetnek a korábbi családi és társadalmi környezetükbe.

Rehabilitációs Szakmai Kollégium

WHO

Célja, hogy a betegek saját tevőleges közreműködésükkel a legjobb egészségi 

állapotba kerüljenek, és ennek révén visszanyerhessék társadalmi pozíciójukat és 

aktív életvitelüket. Specifikus prevenciós célja a betegség kiújulásának 

megakadályozása, a progresszió megállítása és a fogyatékosságot okozó 

komplikációk kivédése, összességében az élettartam növelése és az életminőség 

javítása.

Alapvető programelemei közé tartozik a diagnosztikus kockázatfelmérés (rizikó 

sztratifikáció), az alap és társbetegségek gyógyszeres kezelése, rizikófaktorok 

befolyásolása, mozgásterápia, pszichoszociális gondozás, betegoktatás, a helyes 

táplálkozás, a dohányzásról való lemondás elősegítése és életmód tanítása.

A team összeállítását, a személyi és tárgyi feltételeket a programelemek figyelembe 

vételével kell kialakítani, biztosítva az alapvető kardiológiai ellátás feltételrendszerét 

is.



Kardiológiai rehabilitáció fázisai

I. Fázis: A betegség akut szaka. 

Helye: kardiológiai vagy szívsebészeti őrző, vagy fekvőbeteg osztály. 

Időtartama: 7-14 nap. 

II. Fázis: A betegség konvaleszcens fázisa, korai és késői szakaszra 
osztható. 

Helye: fekvőbeteg rehabilitációs osztály (intézet) és/vagy rehabilitációs 
szakambulancia. 

Időtartama: korai konvaleszcens szakasz 2-12 hét, késői konvaleszcens 
szakasz 3-6 hónap.

III. Fázis: Posztkonvaleszcens vagy fenntartó fázis.

Helye: önszerveződő betegklubok, szervezetek és sportegyesületek a 
családorvos közreműködésével. 

Időtartama: folyamatosan a beteg élete végéig.



Indikáció

•ISZB:

•Akut Koronária Szindróma 

(STEMI, NSTEMI, IA)

•PCI

•ACBG műtét

•Angina pectoris

•Szívműtét, más mellkasi műtét:

•Műbillentyű beültetés

•Billentyű korrekció

•Tumorok eltávolítása

•Veleszületett szívhibák korrekciója

•Nagyér eltérések megoldása

•Szívátültetés

•Eszköz implantáció

•PM, ICD, CRT 

•LVAD, műszív

•Perkután intervenciók

•Billentyű intervenciók (TAVI, 

dilatáció, stb.)

•Járatok zárása

•Elektrofiziológiai 

beavatkozások

•Szívelégtelenség

•Perifériás verőér betegség
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•Állapotfelmérés, rizikó sztratifikáció

•Mozgáskezelés

•Pszicho-szociális intervenció

•Étkezési tanácsadás és testsúly kontroll

•Dohányzással kapcsolatos tanácsadás

•Társbetegségek kezelése

•Egészséges magatartás oktatása, tanácsadás, a helyes életmód, viselkedés 

kialakítása

A kardiológiai rehabilitációs program elemei



Kardiológiai rehabilitáció folyamata

Rehabilitációba 

belépő beteg

1. Állapot  

felmérés

2. Rehabilitációs 

célok kijelölése

3. Programelemek 
kiválasztása

Biztonsági szint és 
ellenőrzések 

meghatározása

4. Életmódi 

intervenció
•Tréning

•Oktatás

5. Hosszú távú eredmények 
megalapozása:

•Célértékek kijelölése, 
ellenőrzési folyamat szervezése

•Együttműködési stratégiák, 
cselekvési terv kialakítása 

Adott 

rehabilitációs 

fázist elhagyó 

beteg

Fenntartó

fázis

6. Eredményességi 

mérések

Aktív 

kardiológiai 

ellátás

Szövődmények, 

új tünetek a 

biztonsági 

mérések és 

mindennapok 

során



•Állapotfelmérés, rizikó sztratifikáció

A kardiológiai rehabilitációs program elemei

•Bal kamra funkció

•Terhelhetőség 

•Kiváltható ischaemia

•Ritmuszavar hajlam 

•Revaszkularizáció teljessége

•Társbetegségek 

•Lelki tényezők

•Szociális státusz 
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További diagnosztika

További kezelések

Rehabilitációs célkitűzések

Rehabilitációs program

Funkcionális kapacitás 

felmérése/dokumentálása

12620 EKG kerékpár terheléssel 

és/vagy

12621 EKG futószalag terheléssel 

és/vagy

12631 Ergometria spirometriával

Járástesztek

Bal kamrai funkció 

felmérése/dokumentálása

3612A-E Echocardiographia 

és/vagy

3531C Radioventriculographia 

equilibriumban + EKG kapuzás 

és/vagy

34641 Szív és coronaria MSCT 

és/vagy

34952-34953 Szív MR

Angina státusz és provokálható 

ischaemia felmérése

12620 EKG kerékpár terheléssel és/vagy

12621 EKG futószalag terheléssel 

és/vagy

12631 Ergometria spirometriával és/vagy 

3612M Gyógyszeress stressz echo 

és/vagy

12605 EKG Holter 

és/vagy

35221, 35223, 3562A, 3581B Terheléses 

perfúziós scintigraphia

Rehabilitációs Ellátási Programokban:



Piepoli M et al.: Secondary prevention through cardiac rehabilitation: from knowledge to implementation. A 

position paper from the Cardiac Rehabilitation Section of the European Association of Cardiovascular Prevention 

and Rehabilitation. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2010 Feb;17(1):1-17. 

Programelemek:

Beteg megítélés

Kórtörténet: keressünk rizikófaktorokat, társbetegségeket, károsodásokat

Tünetek: NYHA, CCS, (Fontaine)

Adherencia: gyógyszerhez, önellenőrzéshez (pl. súly, vérnyomás, tünetek)

Fizikális vizsgálat: általános egészség, szívelégtelenség tünetei, zörejek a carotisok 

és szív felett, vérnyomás kontroll, artériás pulzusok, izületi eltérések, neurológiai 

eltérések

Fizikai aktivitás felmérése: otthoni, munkahelyi, szabadidős igények, a kor, nem, 

életmód figyelembevételével, változásokra való készség, önbizalom,

gátak a fizikai aktivitás emelése előtt, a változtatás melletti társas  támogatás

Dokumentáció…..



Programelemek:

Beteg megítélés: cukor anyagcsere

ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in 

collaboration with the EASD 2013



Programelemek:

Beteg megítélés: cukor anyagcsere

Kosiborod M et al.: Admission Glucose and Mortality in 

Elderly Patients Hospitalized With Acute Myocardial 

Infarction: Implications for Patients With and Without 

Recognized Diabetes Circulation. 2005;111:3078-3086

ACS akut szakában mért vércukor

141680 ACS beteg



Programelemek:

Beteg megítélés: cukor anyagcsere

Jánosi A és mtsai: Szívinfarktus miatt kezelt betegek korai és késői prognózisa Orv. Hetil., 2013, 154, 1297–1302.



Programelemek:

Beteg megítélés: diabetes mellitus

Célszerű, ha:

•Normál feletti vércukor

•Első szintű rokonban T2DM

•Inadequat hyperlipidaemia

•Fiatal beteg rizikófaktorok nélkül 

•Jelentős obezitasnál

21,7%

0,7%
22,3%

55,3%

Diabetes

IFG

IGT

Norm glucos
anyagcsere

OGTT akut koszorúér esemény rehabilitáció során

(1060 OGTT,  a betegek 3,8%-ánál)

Bartnik M et al.: Newly detected abnormal glucose tolerance: an 

important predictor of long-term outcome after myocardial 

infarction.Eur Heart J 2004 Nov;25(22):1990-7.

E Gelesz, A Simon, S Alipour, G Veress: Application of oral 

glucose tolerance test (OGTT) on patients in early cardiac 

rehabilitation. Europrevent2011 Geneva, Switzerland 14-16 

April 2011 In: Eur J Cardiovasc Prevention & Rehabilitation 

2011 ; 18 S1 : s24



Társbetegségek arányának időbeli változása  

az elsőbbségi rehabilitációs csoportban:

Diabetes mellitus

P<0,001
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Simon A és mtsai. Cardiologica Hungarica 2007; 37: 235-243



Survival Functions

Days of follow-up
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A Simon et al.: Physical Health Summary Measure of Short Form 36 (SF-36) Quality of Life Questionnaire 

predicts mortality after myocardial infarction. EuroPrevent 2012 Dublin 2012 May 3-5.

Programelemek:

Beteg megítélés: perifériás érbetegség

249 magyar beteg

ACS után

P=0.0002



Programelemek:

Beteg megítélés: lelki tényezők

Mit értékeljünk? Mivel mérjük?

Szorongás

Depresszió

Személyiségtípus (D)

Életminőség

Megélt stressz

Társas támogatás

Megküzdési stratégia

Type-D kérdőív 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), 

Beck Depresszió Kérdőív II, Hamilton

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Spielberger 

State-Trait Inventory (STAI) 

Caldwel Társas támogatás kérdőív

Stocholm-i Házastársi Stressz Skála, Észlelt Stressz Kérdőív, 

Harag- és Düh Kifejezési Mód Skála

Freiburgi betegségfeldolgozási kérdőív (FKV-LIS), 

Megküzdési módok kérdőív, Multidimenzionális Egészség-

Kontroll Kérdőív (MHLC-C)

Külön dia

És még? alvászavar, hosztilitás, vitális kimerültség, chr. fáradtság, személyes 

hatékonyság, stb. 



A Simon, I Tiringer, I Berényi, Cs Bujáky, G Veress: Prognostic value of exercise test after acute myocardial infarction.

Europrevent2009 Stockholm, 6-9 May 2009. In Eur J Cardiovasc Prevention & Rehabilitation 2009 ; 16 S1 : s111

Programelemek:

Beteg megítélés: depresszió

300 magyar beteg

AMI után

Event-free Survival

Days of follow-up
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not depression 
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P<0.02

(AMI, halál, stroke, CHF hospitalizáció)



Programelemek:

Beteg megítélés: életminőség

•Generikus életminőség:
Különböző betegekben és

betegcsoportokban egyaránt

használható

•Betegség-specifikus:
Bizonyos egészségügyi helyzetekben

értékeli az életminőséget

•Dimenzió-specifikus: Az

életminőség bizonyos komponenseire

fókuszál

•Individuális: A vizsgált beteg

által választott életterület megítélése

•Haszonelemzés: A

preferenciák hieralchiájára fókuszál

akár általános betegcsoportban, akár

speciális populációban

Mivel mérjük? Magyarul?

•MOS Short Form 36 (SF36)

•Nottingham Health Profile (NHP)

•WHOQoL Bref

+

+

+

•Seattle Angina Questionnaire (SAQ)

•MacNew Heart Disease HRQoL Questionnaire 

(MacNew)

•Minnesota Living with Heart Failure (MLHF)

•Aquarel

+

+!

+

?

•Hospital Anxyety and Depression Scale (HADS)

•Global Mood Scale

•Cardiac Depression Scale

+

?

?

•Euro QoL (EQ-5D) +

•Quality of Life Index ?



Kardiológiai rehabilitáció folyamata

Rehabilitációba 

belépő beteg

Állapot  felmérés

Rehabilitációs 

célok kijelölése

Programelemek 
kiválasztása

Biztonsági szint és 
ellenőrzések 

meghatározása

Életmódi 

intervenció
•Oktatás

•Tréning Hosszú távú eredmények 
megalapozása:

•Célértékek kijelölése, 
ellenőrzési folyamat szervezése

•Együttműködési stratégiák, 
cselekvési terv kialakítása 

Adott 

rehabilitációs 

fázist elhagyó 

beteg

Fenntartó

fázis

Eredményességi 

mérések

Aktív 

kardiológiai 

ellátás

Szövődmények, 

új tünetek a 

biztonsági 

mérések és 

mindennapok 

során



•Állapotfelmérés, rizikó sztratifikáció

A kardiológiai rehabilitációs 

program elemei

•Bal kamra funkció

•Terhelhetőség 

•Kiváltható ischaemia

•Ritmuszavar hajlam 

•Revaszkularizáció teljessége

•Társbetegségek 

•Lelki tényezők

•Szociális státusz 
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További diagnosztika

További kezelések

Rehabilitációs célkitűzések

Rehabilitációs program

Biztonsági előírások érvényesülése tréning során:

•Egyéni/csoportos

•Szupervízió szükséglet (eü. személyzet, pulzus és vérnyomás ellenőrzés, oxigén 

szaturáció ellenőrzés, EKG monitorozás, telemetria)

•Tréning formája (pl. vízben végzett, rezisztencia elemek, szabadtéri/tornatermi)

•Tréning intenzitása



Előírások stabil szívbetegeknél 

alacsony rizikó esetén

Fletcher GF et al.: Exercise Standards for 

Testing and Training: A Scientific Statement 

From the American Heart Association 

Circulation. 2013;128:873-934



Előírások stabil szívbetegeknél 

közepes rizikó esetén

Fletcher GF et al.: Exercise Standards for 

Testing and Training: A Scientific Statement 

From the American Heart Association 

Circulation. 2013;128:873-934



Előírások szívbetegeknél 

magas rizikó esetén

Fletcher GF et al.: Exercise Standards for 

Testing and Training: A Scientific Statement 

From the American Heart Association 

Circulation. 2013;128:873-934



Tréning alatti nem várt események 

jóslásának nehézsége: Rose paradox

A betegek kb. 16 %

160 beteg,

1/ 60 000 tréning óra

Kb. 84 %

840 beteg

1/ 300 000 tréning óra

2,66 bekövetkezett 

esemény
2.8 bekövetkezett 

esemény

A betegek 1 %-a él 

meg eseményt

A betegek 0,31 %-

a él meg eseményt

1000 beteg

1000 tréning órája

Nagy rizikójú betegekKis-közepes rizikójú betegek



Tréning előírás

• Intenzitás

• Abszolút intenzitás (adott 

munkavégzés tényleges oxigén 

szükséglete)

• Időtartam

• Gyakoriság

• Mód

• Haladás

• Relatív intenzitás (adott 

munkavégzés a maximális 

erőkifejtésre jellemző értékek pl. 

VO2 vagy HR százalékában)

Dózis
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Terhelés alatti változások, küszöbök a légzés 

hatékonysági mutatók alapján

4 szakaszos modell

Mezzani A, Agostini P, Cohen-Solal A, Corrá U, Jegier A, Kouidi E, Mazic S, Meurin P, Piepoli M, Simon A, 

Van Laethem C, Vanhees L: Standards for the use of cardiopulmonary exercise testing for the functional 

evaluation of cardiac patients: a report from Exercise Physiology Section of the European Association for 

Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2009; 16: 249-267



Tréning előírás:
Relatív és abszolút intenzitás

Eur J Cardiovascular Prev Rehabil 2008;15:726-734
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Tréning előírás:
Intervallum tréning

Közepes intenzitású mikrointervallum tréning szívelégtelenségben



Dinamikus (kardio) 

edzés Testösszetétel

Izomerő

Állóképesség •Túlélés

•Életminőség

•Önállóság

•Vércukor 

háztartás

•Vérzsír értékek

Egyéni tréningelőírás (klinikai kép alapján, a 

rizikó, magatartás, célok és preferenciák 

alapján) 

Általános tanács:

Kb. 150 perc/hét (2,5 óra; ideálisan 3–4 

óra/hét)

Szubmaximális dinamikus tréning, kezdetben a 

max. teljesítmény 50%-ával, amit fokozatosan 

70%-ra lehet növelni

Energia leadás: 1000–2000 kcal/ hét



Dinamikus (kardio) 

edzés 

- alternatív formák

Nordic walking

Társastánc

Zumba



Nyújtás

Hajlékonyság

Javasolt:

•Mindenkinek



Relaxációs 

technikák
Lelki egyensúly

Testi egyensúly

Javasolt:

•Mindenkinek

Jóga

Tai chi



Ellenállás (rezisztencia) 

edzés Testösszetétel

Izomerő



Rezisztencia edzés ACS után

(a) Nincs jelen szívizom ischaemia vagy 

pumpafunkció károsodás: intervallum vagy 

köredzés (extra terheléssel vagy anélkül), a 

beteg képességeinek figyelembevételével, 

nem meghaladva a max. szívfrekvencia 70–

85%-át

(b) Magas szinten jelentkező  effort ischaemia: 

nincs extra terhelés; előírások, mint előbb, 

az intenzitás felső határa a max. frekvencia 

70–85%-a

(c) Pumpafunkció károsodás: tréning kis 

súlyokkal, vagy azok nélkül, a max. 

Frekvencia 50–70%-ával

(d) Nagyon idős betegek: extra terheléssel 

vagy anélkül végzett edzés, az intenzitás 

felső határa a max. frekvencia 70–85%-a

Gaida F et al.: Exercise prescription for the prevention and 

treatment of cardiovascular diseases: part I Journal of 

Cardiovascular Medicine 2008, Vol 9 

Rezisztencia edzésnél: 

Gyakoriság:2-3 nap/hét; 

Intenzitás: 10-15 ismétlés 

egységenként, mérsékelt fáradtságig; 

Tartam: 1-3 egység, 8-10 különböző 

felső és alsó végtagon végzett 

gyakorlat

Mód: gimnasztika, elasztikus szalagok,

boka és kar nehezékék, súlyzók és 

más súlyok, bordásfal, erőgépek

Balady GJ et al: Core Components of Cardiac 

Rehabilitation/Secondary Prevention Programs: 2007 Update 

A Scientific Statement From the American Heart Association 

Exercise, Cardiac Rehabilitation, and Prevention Committee, 

the Council on Clinical Cardiology; the Councils on 

Cardiovascular Nursing, Epidemiology and Prevention, and 

Nutrition, Physical Activity, and Metabolism; and the American 

Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation 

Circulation 2007;115;2675-2682



Dinamikus és 

rezisztencia edzés 

következményeinek 

összehasonlítása

Resistance Exercise in Individuals With and Without 

Cardiovascular Disease: 2007 Update A Scientific Statement 

From the American Heart Association Council on Clinical 

Cardiology and Council on Nutrition, Physical Activity, and 

Metabolism Circulation. 2007;116:572-584.



A terhelési intolerancia fő meghatározói 

szívelégtelenségben

•Csökkent kontraktilitás - bal és jobb kamrai 

ejekciós frakció, verővolumen válasz

•Dilatáció – Frank Starling elv korlátozott 

használat

•Chronotrop inkompetencia

•Restriktív légzési 

mintázat

•Bronchiális 

hipereaktivitás

•Romló gáz 

diffúzió

•Ventilláció/perfú

zió aránytalanság

•Megváltozott 

légzésszabályozás

•Csökkent EELV 

– ventilatory 

constraints

•Vázizom perfúzió 

és vazodilatációs 

kapacitás
(muscle vasculature 

resistance, vascular 

endothelial function, 

cytokines, local GFs, 

sodim content of the 

vessel wall, capillary 

density)

•Izomtömeg

•Vázizom funkció
(fiber composition, 

mitochondrium density, 

oxidative/glycolytic 

enzyme activities,  

apoptosis, reduced 

MHC)

.

Perifériás 

változások

Ventilláció
Centrális

tényezők
Neuro-

humorális 

változások



Az életmód változtatás folyamatának 

elméleti modellje

elhatá-

rozás

megvalósítás

fenn-

tartás

fontolgatást 

megelőző fázis

visszaesésfontolgatás

stabil életmód

változtatás

korai kilépés

Prochaska J and DiClemente CC (1984) The transtheoretical 

approach: crossing traditional boundaries of therapy. Homewood, Ill: 

Dow Jones Irwin



Piepoli M et al.: Secondary prevention through cardiac rehabilitation: from knowledge to implementation. A 

position paper from the Cardiac Rehabilitation Section of the European Association of Cardiovascular Prevention 

and Rehabilitation. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2010 Feb;17(1):1-17. 

Programelemek:

Fizikai aktivitás

Minimum napi 30-60 perc mérsékelt intenzitású aerob aktivitás, lehetőleg naponta, 

legalább 3–4/hét

Hangsúlyozni: a fizikai inaktivitás rizikófaktor, a fizikai aktivitás előnyös, a fizikai 

aktivitás bármely emelése előnnyel jár

Javasolni: fizikai aktivitás fokozatos emelése, hogyan vonjuk be a napi rutinba

Ajánlani: tegyük egyénivé a fizikai aktivitás előírását a kor, nem, korábbi szokások, 

társbetegségek, a beteg kívánsága, céljai alapján

Megerősíteni: a választott protokoll biztonságosságában

Bíztatni: olyan szabadidős tevékenységre, ami élvezetes, csoportban végezhető (a 

magányos betegek hamarabb visszatérnek inaktív életmódjukhoz)

Óvjuk a beteget a visszaeséstől, oktassuk az élethosszan tartó fizikai aktivitás 

fontosságára. Ha mégis megtörténik a relapszus akkor tárjuk fel a fizikai, szociális és 

pszichés hátteret, ajánljunk alternatívákat. 

Várható eredmények: Fokozott részvétel az otthoni, munkahelyi és szabadidős 

tevékenységekben. Javul testi-lelki egészség, megelőzi a rokkantságot, nő az 

önállóság. Javult terhelhetőség, jobb prognózis.

Non-exercise physical activity



Al-Khalili F et al: J Int Med 2007;261:178-187

Akut koszorúér esemény utáni középkorú svéd nők

Fizikai aktivitás és túlélés kapcsolata



Fizikai aktivitás visszajelzés

Mérni

Értékelni

Változtatni

Az alapelv napi legalább 40 

perc szuszogtató, 

közepesen fárasztó, 

igénybevevő tevékenység, 

egy héten legalább 5x. 

Bontható 2 x 20 percre. 10 

perc alatt nincs bizonyíték.

Kalória leadás szerintIdő szerint

Aktív: > heti 2000 Kcal

Mérsékelten aktív 1000 

– 2000 Kcal

Inaktív: < 1000 Kcal

Lépésszám szerint

Törekedjünk a napi 

lépésszám legalább 

2000-rel történő 

emelésére

Emeljük 7500-ra majd 

10000-re!

Intenzitás!

Kcal = MET x Súlykg x Időóra



Sexual Activity and Cardiovascular Disease : A Scientific Statement From the American 

Heart Association Circulation 2012, 125:1058-1072

Programelemek:

Tanácsadás a szexuális aktivitásról 

Férfiak, különösen házasságon kívül, fiatalabb partnerrel, jelentős 

alkohol/étel fogyasztás után. Hirtelen halál 0,6%-a szex közben.

Veszélyek: AMI

Veszélyek: SCD

Infarktus után egy hónappal a betegek harmada még nem 

tért vissza a szexuális aktivitáshoz, a visszatérők is 

csökkent intenzitásról számolnak be.

Drory Y, Kravetz S, Florian V, Weingarten M. Sexual activity after first acute myocardial infarction in 

middle-aged men: demographic, psychological and medical predictors. Cardiology 1998; 90:207–211.

Klein R, Bar-on E, Klein J, Benbenishty R. The impact of sexual therapy on patients after cardiac events 

participating in a cardiac rehabilitation program. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2007;14:672– 678.

Következmény

Tanácsadással 

változtatható!

https://www.google.hu/url?q=http://cardiobrief.org/tag/european-society-of-cardiology/&sa=U&ei=W3kuU5j6NsnnygOX9YKwCw&ved=0CCwQ9QEwAA&usg=AFQjCNFQv7XSN1MGomKdbZ6vN5l4kSKyyA
https://www.google.hu/url?q=http://cardiobrief.org/tag/european-society-of-cardiology/&sa=U&ei=W3kuU5j6NsnnygOX9YKwCw&ved=0CCwQ9QEwAA&usg=AFQjCNFQv7XSN1MGomKdbZ6vN5l4kSKyyA


Sexual Activity and Cardiovascular Disease : A Scientific Statement From the 

American Heart Association Circulation 2012, 125:1058-1072

Programelemek:

Tanácsadás a szexuális aktivitásról
Szabályok

•Anginamentes, vagy enyhe angina esetén nincs akadály (II.a, B)

•Nem komplikált AMI után 1 héttel visszatérhet a szexhez, ha enyhe-kp. fizikai 

aktivitás nem okoz gondot (II.a, C)

•Komplett revaszkularizáció után; perkután intervenció után pár nappal, ha a 

katéterezés helye rendben van, ACBG műtét után 6-8 héttel, ha a sternotomia jól 

gyógyult (II.a, B)

•Nem revaszkularizációs szívműtét után 6-8 héttel, ha a sternotomia jól gyógyult 

(II.a, C)

•Inkomplett revaszkularizáció után terheléses vizsgálat megfontolandó a reziduális 

ischaemia mértékének és súlyosságának megítélésére (II.b, C)

•Az instabil, vagy refrakter anginával bírók tartózkodjanak a szextől az állapot 

stabilizációjáig, optimális kezelésig. (III. C)

•Enyhe/mérsékelt szívelégtelenségben (NYHA I-II) ésszerű visszatérni a szexhez 

(II.a, B)

•Dekompenzált, vagy előrehaladott szívelégtelenséggel élők (NYHA III-IV) 

tartózkodjanak a szextől az állapot stabilizációjáig, optimális kezelésig. (III. C)

https://www.google.hu/url?q=http://www.everydayhealth.com/heart-health/sex-therapists-on-sexual-health-after-heart-events-5368.aspx&sa=U&ei=W3kuU5j6NsnnygOX9YKwCw&ved=0CDwQ9QEwCA&usg=AFQjCNH9z_-i7No0llueKLU3fd6AHJSPeQ
https://www.google.hu/url?q=http://www.everydayhealth.com/heart-health/sex-therapists-on-sexual-health-after-heart-events-5368.aspx&sa=U&ei=W3kuU5j6NsnnygOX9YKwCw&ved=0CDwQ9QEwCA&usg=AFQjCNH9z_-i7No0llueKLU3fd6AHJSPeQ


Sexual Counseling for Individuals With Cardiovascular Disease and Their Partners A Consensus 

Document From the American Heart Association and the ESC Council on Cardiovascular 

Nursing  and Allied Professions (CCNAP) Circulation 2013, Eur Heart J 2013

Programelemek:

Tanácsadás a szexuális aktivitásról



Programelemek:

Jogosítvány eltiltás
Szabályok



Piepoli M et al.: Secondary prevention through cardiac rehabilitation: from knowledge to implementation. A 

position paper from the Cardiac Rehabilitation Section of the European Association of Cardiovascular Prevention 

and Rehabilitation. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2010 Feb;17(1):1-17. 

Programelemek:

Diéta

Értékelni: napi kalóriabevitel, zsír- és telített zsírfogyasztás, só és egyéb 

tápanyagbevitel, étkezési szokások

Oktatás: A beteget (és családtagjait) a diétás célokról, és arról, ez hogyan érhető el; az 

élelmiszerek só, zsír ér víztartalmáról

Egészséges étkezési lehetőségek:

Változatos étkezés, alacsony sótartalmú ételek;

Mediterrán diéta: zöldség, gyümölcs, teljes kiőrlésű gabonák és pékáruk, hal 

(különösen védő zsiradékban gazdag tengeri), sovány húsok, alacsony 

zsírtartalmú élelmiszerek

A telített helyett egyszeresen/többszörösen telítetlen zsírok fogyasztása, 

tengeri eredetű zsírok, növényi olajok (olíva és repce). 

Az össz. zsír az energiafogyasztás 30%-a alatt, 1/3-a telítetlen zsír legyen. 

El kell kerülni: elhízást, a hozzáadott só és cukortartalmú élelmiszereket

Integrálni: a viselkedésváltoztatási modelleket és compliance növelő technikákata 

tanácsadásba

Várható eredmény: A testsúly 5–10% csökkenése és a társuló rizikófaktorok változása



Piepoli M et al.: Secondary prevention through cardiac rehabilitation: from knowledge to implementation. A 

position paper from the Cardiac Rehabilitation Section of the European Association of Cardiovascular Prevention 

and Rehabilitation. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2010 Feb;17(1):1-17. 

Programelemek:

Dohányzás

Minden dohányosnak professzionális javaslatot kell kapnia mindenféle dohánytermék 

végleges abbahagyására. 

Követés, speciális programokba vonás és/vagy gyógyszeres kezelés (beleértve a 

nikotinpótlást) javasolt, lépcsőzetes stratégia részeként.

Strukturált programszerkezet szükséges; mint az 5A (Ask, Advise, Assess, Assist, 

Arrange).

Kérdezzünk: dohányzási szokásokról, intenzitásról. Érdeklődjünk, kész-e a 

lemondásra. Tűzzünk ki dátumot.

Tanácsoljunk (ld. fenn!)

Értékeljük a változás útjában esetleg álló pszicho-szociális tényezőket.

Segítsünk! Viselkedés tanácsadás, csoport foglalkozás javasolt. Gyógyszeres 

kezelésre ajánljunk nikotint, bupropiont, vareniclinet vagy kombinált kezelést.

Kövessük az eredményeket!

Várható eredmény: Tartós nikotin absztinencia



Gyógyszeres kezelés dohányzásról való 

lemondás elősegítésére

Eisenberg MJ et al.: Pharmacotherapies for smoking cessation: a meta-analysis of randomized 

controlled trials. CMAJ 2008 Jul 15;179(2):135-44.



ISZB
Mit oktassunk?

Rehabilitáció folyamata, 

célkitűzései

Fizikai aktivitás, helyes életmód, 

szexuális élet szív és érrendszeri 

betegségekben

• Munkavégzés

• Szabadidős tevékenységek

• Szexuális aktivitás

Figyelmeztető tünetek és ezek 

értékelése

• Szívinfarktus jelei, cselekvési 

terv

• Angina pectoris megjelenési 

formái, kezelése

• Fulladás, nehézlégzés

• Vérzések

Szív- és érrendszeri betegségekről

•Szívgyógyászati alapismeretek

• Rizikófaktorok

•Globális kardiovaszkuláris rizikó

•A betegség kialakulása, 

megjelenési formái

•Intervenciók alapfokon 

(katéterezés, katéteres tágítás, 

stentek, bypass műtét) 

Szív- érrendszeri betegségek 

gyógyszeres kezelése

•ASA és tct. aggregáció gátlók

•Véralvadás gátlók

•Lipidcsökkentők

•Vérnyomáscsökkentők

•Vízhajtók

•Compliance



Perifériás Verőér Betegség
Mit oktassunk?

2012 ACCF/AHA/ACR/SCAI/SIR/STS/SVM/SVN/SVS Key Data Elements and Definitions 

for Peripheral Atherosclerotic Vascular Disease JACC 2012; 59:294–357



Billentyűbetegségekkel élők
Mit oktassunk?

•Billentyűk anatómiája, funkciója

•Billentyű hibák következményei, ellenőrzés, 

gondozás fontossága

•Műbillentyűkről

•Antibiotikum profilaxis alapjai

•Véralvadás gátló kezeléssel kapcsolatos 

alapismeretek 



ESC Guidelines for the 

diagnosis and treatment

of acute and chronic heart 

failure 2012

European Heart Journal 

(2012) 33, 1787–1847

CHF
Mit oktassunk?



BETEGOKTATÁS

Circulation. 2005;111:179-185.

•1 órás nővéri intervenció is eredményes

•2823 $/beteg költségcsökkenés volt elérhető.



Rehabilitáció eredményessége 

PCI után

Goel K et al.: Impact of Cardiac Rehabilitation on Mortality and Cardiovascular Events After 

Percutaneous Coronary Intervention in the Community  Circulation. 2011;123:2344-2352 

2395 beteg PCI után

6,3 év követés

40%-os CR részvételi arány

P<0,001 P<0,001 P<0,001



Hansen D.



Rehabilitáció eredményessége koszorúsér 

betegségben:

meta-analízis

Oldridge N: Exercise-based cardiac rehabilitation in patients with coronary heart 

disease: meta-analysis outcomes revisited  Future Cardiol. (2012) 8(5), 729–751 



Rehabilitáció indikált 

tevékenység

European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical 

practice (version 2012)
II.a B

Management of Stable Ischemic Heart Disease: Summary of a 

Clinical Practice Guideline From the American College of

Physicians/American College of Cardiology Foundation/

American Heart Association/American Association for Thoracic 

Surgery/Preventive Cardiovascular Nurses Association/Society of 

Thoracic Surgeons (2012)

Grade: 

strong 

recommen

dation; 

highquality

evidence

ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction 

in patients presenting with ST-segment elevation (2012)
I.   B

2007 Focused Update of the ACC/AHA 2004 Guidelines for the 

Management of Patients With ST-Elevation Myocardial Infarction
I.   B

2011 ACCF/AHA Focused Update Incorporated Into the ACC/AHA 

2007 Guidelines for the Management of Patients With Unstable 

Angina/Non–ST-Elevation Myocardial Infarction

I.   B



Infarktusellátás minősítői (AHA/ACC)

ACC/AHA 2008 Performance Measures for Adults With ST-Elevation and 

Non–ST-Elevation Myocardial Infarction



II. fázisú rehabilitációban való részvétel 

indikációja a betegség típusa szerint (EACPR)

European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 2010, 17:410–418

(Dr. Gelesz Éva ábrája)

ELLÁTÁS SZERVEZÉSE



Rehabilitáció elmaradásának okai

• Rehabilitáció kezdeményezésének elmaradása

• Megnyerhető eredmények ismeretének hiánya

• Alacsony motiváció

• Alacsony támogatottság

• Idő hiány

• Anyagi nehézségek

• Korlátozott hozzáférhetőség



Rehabilitáció facilitációja

Referral, Enrollment, and Delivery of Cardiac Rehabilitation/Secondary Prevention Programs at 

Clinical Centers and Beyond : A Presidential Advisory From the American Heart Association 

Circulation. 2011;124:2951-2960

•A kórházi távozási tervbe beilleszteni a rehabilitációra 

irányítást

•Minden alkalmas beteget automatikusan referálni

•A kórházi adminisztratív személyzet ellenőrizze, kaptak-e 

rehabilitációs helyet

•Ellenőrizzük, hogy a betegben tudatosult-e a rehabilitációra 

irányítás és hogy elfogadja-e

•Tegyünk elérhetővé rehabilitációról szóló brossúrákat, 

meghívókat

•Adjunk utazási segítséget, ha szükséges

•Kövessük azokat, akiket referáltunk, de nem vonódtak 

programba



A KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ ELLÁTÁSI 

SZINTJEI

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 3 csoportba sorolja a

kardiológiai rehabilitáció ellátási szintjeit a szakemberek képzettsége,

az alkalmazott műszerek és programok komplexitása alapján.

• alapszint, mely az ellátást közösségi szinten biztosítja 

(otthoni ellátás, szívklubok, iskolák sportegyesületek), 

• középszint, ami a programot egy kórházhoz 

kapcsolódóan, ambuláns formában biztosítja,

• felső szint: kardiológiai rehabilitációs centrumok, intézetek, 

melyek a programok komplexitása alapján magas színvonalú 

ellátást biztosítanak.

Position paper of WG of CR of ESC Cardiac Rehabilitation as Secondary 

Prevention Eur. Heart J. (2003)



Kardiológiai rehabilitáció ellátási formái 

Európában

Cardiac rehabilitation in Europe: results 

from the European Cardiac Rehabilitation 

Inventory Survey. European Journal of 

Cardiovascular Prevention and 

Rehabilitation 2010, 17:410–418



Kardiológiai rehabilitáció ellátási formái 

Európában

Cardiac rehabilitation in Europe: results from the European Cardiac 

Rehabilitation Inventory Survey. European Journal of Cardiovascular 

Prevention and Rehabilitation 2010, 17:410–418



Ellátási formák összehasonlítása

Fekvőbeteg

Nappali 

kórház

Ambuláns

Rehab.

Napi díj: 

alapdíj x szorzó

Német pont alapján

KBCS (RBCS) alapján

•Ellátás hossza

•Szorzó (0,03896)

Forma Finanszírozás Gátak

•Ágy finanszírozás

•Szakmai programtól 

független

•Otthontól távol

•OENO-k hiánya

•Lejelentési gátak

•Működési idő

•Szervezési kihívások

•Szakmai programtól 

független

•Kritikus betegszám 

legyen meg



Mikor előnyösebb az intézeti rehabilitáció? 

(1) jelentős szövődményeket szenvedtek el akut koronária szindróma, szívműtét 

perkután koronária intervenció (PCI) során

(2) tartósan fennálló klinikai instabilitással vagy szövődménnyel élő betegek akut 

koronária események után, vagy súlyos társbetegségek fennállásakor, melyek a 

kardiovaszkuláris események magasabb arányával járnak

(3) klinikailag instabil beteg előrehaladott szívelégtelenséggel (NYHA III és IV osztály), 

és/vagy intermittáló, vagy folyamatos gyógyszeres infúzió és/vagy mechanikus 

támogatás igénye áll fenn

(4) szívtranszplantáció után

(5) azok a betegek, akiket nagyon korán bocsátanak el az akut esemény után, még 

akkor is, ha szövődmény nem volt, de a beteg idős, nő, vagy a koszorúér betegség 

progressziója szempontjából magas rizikójú.

(6) azon betegek, aki logisztikai okok miatt ambuláns formába nem tudnak 

bekapcsolódni.

1. Gianuzzi P.: Rehabilitation modalities. In: Cardiovascular Prevention and Rehabilitation Springer –Verlag London 

Limited, 2007, p: 454-459.

2. Piepoli F.M. et al: Secondary prevention through cardiac rehabilitation: from knowledge to implementation. A 

position paper from the Cardiac Rehabilitation Section of the European Association of Cardiovascular Prevention 

and Rehabilitation Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2010 Feb;17(1):1-17.

ELLÁTÁS FORMÁJA



Ades PA: Cardiac rehabilitation and secondary prevention of coronary heart 

disease. N Engl J Med, 2001;345(12) 892-902

Ellátás formája

?

Nappali ellátás

Ambuláns ellátás

Civil szerveződés

Nincs további rehab igény

Civil szerveződés

Nincs további rehab igény

Fekvő Amb



Corrá U.: Cardiac rehabilitation in chronic heart failure

In: Cardiovascular Prevention and Rehabilitation Springer –Verlag London Limited, 

2007, p:393-407

TEAM



• Civil szerveződésekre, közösségre alapozott

A kardiológiai rehabilitáció 

lehetséges formái

•Fenntartó fázisban

•Minőségbiztosítás nélkül

•Forráshiányosan

•Nem épültek be a 

szokványos betegutakba 

(jelenleg)

•Hosszú távon fenntartható

•Közösség kohéziós ereje

•Olcsón

•Otthonhoz közeli ellátás

Hátrány Előny



Kardiológiai fekvőbeteg és 

ambuláns rehabilitáció 

feladatai, szervezése

Dr. Simon Attila
Állami Szívkórház, Balatonfüred

c. egyetemi docens, PTE

Köszönöm figyelmüket!


