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Ha önnél vagy valamelyik családtagjánál szívelégtelenséget diagnosztizált orvosa, ez érthető módon félelemmel tölti el önöket, és úgy érezhetik, kicsúszik a talaj a lábuk alól. Bár a szívelégtelenség viszonylag
gyakori, súlyos és sok esetben egyre súlyosbodó egészségi probléma,
az orvos által előírt gyógyszeres kezelésen túl egy sor életmódbeli
tényező van, melyre kellő odafigyeléssel a beteg és környezete is sokat tehet a jobb életminőségért, a hosszabb, megelégedett életért.
Növeli a zavart az érintettekben az is, hogy számos mítosz, tévhit él a közvéleményben a szívelégtelenséggel kapcsolatban. Melyek a legjellemzőbbek?

A szívelégtelenséggel
kapcsolatos mítoszok és tévhitek

·
·
·

A szívelégtelenséget nem lehet kezelni.

Egy sor hatásos terápiás lehetőség áll rendelkezésre a szívelégtelenség kezelésére,
melyek enyhítik a tüneteket és lassítják az állapot súlyosbodását, valamint meghoszszabbítják a beteg életét. Ezekről az orvos tud tájékoztatást nyújtani, de a kezelési módszerekről szóló részben is írunk róla.

Szívelégtelenségben óvakodni kell mindenfajta testmozgástól.

Nagyon fontos, hogy a szívelégtelenségben szenvedő emberek is fenntartsák fizikai aktivitásukat. A megfelelő mennyiségű testmozgás javítja a beteg állapotát, szervezete vérellátását és enyhítheti a tüneteket. Az orvos ad tanácsot
a testmozgás mikéntjére és mennyiségére vonatkozóan, de ismertetőnk életmódra
vonatkozó fejezetében is szót ejtünk róla.

A szívelégtelenség az öregedés elkerülhetetlen velejárója.

Bár a szívelégtelenségben szenvedők többnyire idős emberek, ez nem jelenti azt,
hogy az idősödés szükségszerűen hozza magával e betegséget.

2 / Szívelégtelenség / BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Mi is az a szívelégtelenség?
A szívelégtelenség hátterében az áll, hogy a szív valamilyen okból nem képes normális pumpafunkcióját – azaz a vér szövetekhez, illetve szövetektől történő elszállítását – a megfelelő módon ellátni. Ennek következtében a test szervei, szövetei
nem jutnak a normális működésükhöz szükséges oxigénhez és tápanyaghoz, illetve
nem tudnak megszabadulni a salakanyagoktól és az anyagcsere egyéb melléktermékeitől.
A „szívelégtelenség” elnevezés némiképpen félrevezető, mert korántsem arról van
szó, hogy a szív teljesen beszüntetné működését, hanem csupán nem képes olyan
hatásfokkal működni, ami a normális életfunkciókhoz elengedhetetlen lenne.
Ez először csak fizikai terhelés közben nyilvánul meg, az állapot súlyosbodásával
azonban már nyugalomban is jelentkezik.
A szívelégtelenség bármely életkorban kialakulhat, de kétségtelen, hogy az életkor
előrehaladtával egyre nagyobb valószínűséggel számíthatunk a megjelenésére.
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Mi okozhat szívelégtelenséget?
A szívelégtelenség leggyakoribb okai:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

korábban lezajlott szívinfarktus – ennek következtében a szívizom egy része elhal,
hegesedik, így többé már nem képes megfelelően összehúzódni és elernyedni
a szívkoszorúerek megbetegedése – a szívizmot ellátó koszorúerek falában lerakódó
koleszterintartalmú plakkok szűkületet okoznak, ami a vérellátás csökkenésén
keresztül károsítja a szívizom pumpafunkcióját
magas vérnyomás – folyamatosan terheli, többletmunkára kényszeríti a szívet.
A magas vérnyomás megfelelő kezelése képes csökkenteni ezt a terhelést. Ha
azonban elhanyagoljuk, nem kezeljük a magas vérnyomást, ez a folyamatos plusz
terhelés a szív „kifáradásához”, szívelégtelenséghez vezet
a szívbillentyűk kóros eltérései – a billentyű szűkületében vagy zárási elégtelenségében nyilvánulhat meg, s szintén a szív túlzott terhelését eredményezi
szívizombetegségek (kardiomiopátia) – a szívizomzat megbetegedése, melyben
a szívizomzat kórosan megvastagodhat, vagy a szívüregek kitágulhatnak, s ez vezethet
a szív pumpafunkciójának károsodásához. A szívizombetegségek rendszerint öröklött
kórképek
a szívizomzat gyulladása (miokarditisz) – ilyen esetben valamilyen kórokozó, leggyakrabban valamilyen vírus támadja meg a szív izomzatát, s az általa okozott gyulladás eredményezi a szív pumpafunkciójának átmeneti, vagy tartós károsodását
a túlzott alkoholfogyasztás – az alkohol szívizomra kifejtett toxikus hatásánál fogva
vezethet szívelégtelenséghez
egyes ritmuszavarok – elsősorban a magas pulzusszámmal járó ritmuszavarok, tartós fennállás esetén szintén szívelégtelenséghez vezethetnek
a szív veleszületett defektusai (pl. pitvari vagy kamrai részleges sövényhiány) –
ha nem történik időben korrekciós műtét, vagy erre nincs lehetőség szintén szívelégtelenséghez vezethetnek
a súlyos tüdőbetegségek – általában a szív jobb kamráját terhelik, ezért jobbszívfél
elégtelenség kialakulásához vezethetnek; leggyakoribb tünete a folyadékfelszaporodás következtében az alsó végtagok ödémás duzzanata
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Előfordulhat, hogy a szervezet még meglehetősen jól képes ellensúlyozni
a szív pumpafunkciójának elégtelenné válását, bizonyos állapotok egyidejű fennállása azonban elősegíti a klinikai tünetek megjelenését, vagy
ezek rosszabbodását.

Ilyenek többek között:

··
·

fertőzések
vérszegénység
szívritmuszavarok
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Milyen formái vannak
a szívelégtelenségnek?
A szívelégtelenség lefolyása szerint megkülönböztetünk akut és krónikus
szívelégtelenséget.
Ezek közül a krónikus forma jóval gyakoribb, melyben a tünetek az idő előrehaladtával
lassan alakulnak ki és fokozatosan súlyosbodnak.
Az akut szívelégtelenség minden átmenet nélkül jelentkezik, és tünetei kezdettől fogva
súlyosak. Akut szívelégtelenséget okozhat például a szívinfarktus, melyben a szervezet
nem képes hirtelen kompenzálni a gyorsan bekövetkező szívizomelhalás miatt kieső
szívizomterület funkcióját.

A szívelégtelenség érintheti a bal, vagy a jobb kamrát, de sokszor mindkettőt érinti.
Ennek megfelelően beszélhetünk bal szívfél, jobb szívfél, vagy mindkét szívfél elégtelenségéről. A jobb kamra elégtelensége leggyakrabban a bal szívfél elégtelenségének
következménye.

Manapság a szívelégtelenség még két fontos típusát kell elkülöníteni,
a szisztolés és a diasztolés szívelégtelenséget.

Ha a fő problémát az jelenti, hogy a szív nem tud megfelelően összehúzódni, s ezáltal
nem tud megfelelő mennyiségű vért pumpálni a nagyerek felé, akkor szisztolés szívelégtelenségről van szó.
Amennyiben a szív nem tud megfelelően kitágulni, s ennek megfelelően nem tud megfelelő mennyiségű vért magába fogadni (s ezt követően magából kipumpálni), akkor diasztolés szívelégtelenségről beszélünk.
A kamrák
kevesebb vért
pumpálnak ki

A kamrákba
kevesebb vér jut

A meggyengült
szívizom
nem képes
kipréselni a vért
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A megvastagodott,
merev szívizom
nem képes
megfelelően ernyedni

Milyen tünetekkel jár a szívelégtelenség?
A szívelégtelenség igen különböző tünetekkel jelentkezhet az egyes betegeknél a szívelégtelenség típusától és súlyosságától függően. Épp ezért előfordulhat,
hogy valaki az alább felsorolt tünetek mindegyikét
tapasztalja, míg mások csak néhányat közülük.
A kezdeti stádium sok esetben tünetmentes,
aztán az állapot súlyosbodásával sorban megjelennek, majd súlyosbodnak a tünetek. A szívelégtelenség tüneteinek hátterében alapvetően
a folyadékfelszaporodás, a pangás, illetve
a szervek, szövetek vérellátási zavara áll.

A szívelégtelenség
legjellemzőbb tünetei:

·

Nehézlégzés, légszomj (diszpnoé)

·

Vizenyő (ödéma), bokaduzzanat

A nehézlégzés okai lehetnek a tüdőben a folyadék felszaporodása, a tüdőszövetek nem megfelelő vérellátása,
illetve a tüdőerekben a vérnyomás emelkedése, amelyek
akadályozzák a megfelelő gázcserét. A betegség kezdetén,
enyhébb formában a légszomj csak jelentősebb fizikai terhelésre jelentkezik, később már kisebb terhelés (pl. öltözködés, tisztál
kodás) kapcsán is fellép, s a legsúlyosabb esetekben azonban már nyugalomban sem szűnik meg teljesen. A betegek gyakran számolnak be arról,
hogy leginkább akkor szenvednek légszomjtól, amikor lefekszenek. Az előrehaladott esetekben nem ritka az éjszaka fellépő, a beteget álmából felébresztő, csak ülő testhelyzetben szűnő, rohamokban jelentkező nehézlégzés.
Az éjszaka vagy fekvés közben érzett nehézlégzés enyhíthető, ha a beteg párnákkal megemeli a felsőtestét.

A szervezetben felszaporodó folyadék vizenyőt (ödémát)
okoz, mely a bokán a leginkább szembetűnő.
A vizenyő néha olyan mértékű, hogy a lábszárra, combra, sőt a törzsre is ráterjed. A folyadék felszaporodhat
kevésbé „látványos” módon is, a tüdőben, a hasüregben, a mellüregben is.
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·
·
·
·
·

Általános gyengeség és fáradtságérzés

Szívelégtelenségben terhelés során a szív nem tudja teljesítményét megfelelően
növelni, s a szervezet (pl. izmok) erei nem tudnak megfelelően kitágulni, ennek
következtében romlik az izmok vérellátása, s az oxigén- és tápanyaghiány következtében az izmok hamarabb kifáradnak.

Csökkent szellemi teljesítőképesség, koncentráló képesség, szédülés

A fenti tünetek az agyi keringés romlása következtében alakulnak ki, amelyben
szerepet játszhat a nem megfelelő szívteljesítményen túl a betegségre jellemző
alacsony vérnyomás, s esetleg a kórkép kezelése során alkalmazott gyógyszerek
vérnyomást csökkentő hatása is.

Szívdobogásérzés
Szívelégtelenségben a szív az ütések számának növelésével igyekszik ellensúlyozni a csökkent pumpafunkciót. A szapora szívfrekvencia (tahikardia), ami esetenként szabálytalan is lehet, a beteg számára szívdobogásérzést (palpitáció)
okozhat.

Étvágytalanság, hasi panaszok, puﬀadás
A szívelégtelenséget kísérő folyadékfelszaporodás a szervezet bármely részét
érintheti. Amennyiben a májban és az emésztőrendszerben halmozódik fel
a folyadék, a beteg bizonytalan hasi panaszokat, teltségérzést, puffadást,
étvágytalanságot tapasztalhat.

Gyakori éjszakai vizeletürítés
Szívelégtelenségben az éjszakai vizeletürítés
gyakoribbá válik, míg a nappali vizeletürítés
lecsökken. Ennek hátterében a vese vérátáramlásának fekvő testhelyzetben bekövetkező javulása áll. Ez akár éjszakánként
4-5 vizeletürítést is eredményezhet.
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Milyen vizsgálatok szükségesek
szívelégtelenségben?
Amennyiben szívelégtelenség gyanúja merül fel, orvosa mindenekelőtt kikérdezi önt panaszairól, azok jellegéről és fennállásának időtartamáról,
korábbi betegségeiről, rendszeresen szedett gyógyszereiről és életmódjáról. Ezt követően fizikális vizsgálatra kerül sor, melyet orvosa különböző
egyéb vizsgálómódszerekkel is kiegészíthet. A kivizsgálás legfontosabb
eszközei az alábbiak:

·

Echokardiográfia (a szív ultrahangvizsgálata)
Az echokardiográfia elveiben megegyezik azzal a vizsgálattal, mellyel terhességben
nyomon követik a magzat állapotát. Az orvos a mellkasra helyezett vizsgálófejjel
detektálja a visszaverődő ultrahangnyalábokat, amelyek egy-, két-, vagy háromdimenziós képet hoznak létre. A mindössze 10-15 percig tartó vizsgálat fontos vizuális információkat nyújt a szív struktúráiról, működéséről, a billentyűk állapotáról és
az áramlási viszonyokról. Előfordulhat, hogy az orvos terhelés állapotában is vizsgálni szeretné a szív struktúráit. Az úgynevezett terheléses echokardiográfiás vizsgálat során gyógyszer adásával vagy fizikai terheléssel bírják a szívet intenzívebb
munkára, és ilyen körülmények között is vizsgálják állapotát.
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·

Elektrokardiográfia (EKG)

·

Laboratóriumi vizsgálatok

·

Mellkasröntgen

Az EKG-vizsgálat a szív elektromos aktivitását regisztrálja és jeleníti meg grafikusan
görbe formájában. Az EKG-vizsgálat fájdalmatlan, elvégzése mindössze néhány percet vesz igénybe. A vizsgálat során kisméretű, öntapadós elektródákat helyeznek
a bőrfelszínre, az így regisztrált görbét az orvos értékeli. A vizsgálattal kimutathatók egyes szívritmuszavarok, a közelmúltban vagy régebben lezajlott szívinfarktus,
a szív egyéb fontos elektromos jellemzői.
Előfordulhat, hogy az orvos 24 órás EKG-monitorozást (Holter-monitorozás) tart
szükségesnek, ez egy kisméretű berendezés segítségével történik, melyet a beteg
egész nap visel mindennapos tevékenységei közben otthonában, munkahelyén is.

A vér vizsgálata alapján fény derülhet olyan állapotokra, melyek előidézhetik
vagy súlyosbíthatják a szívelégtelenséget. A laboratóriumban a vérből kimutathatók a vérszegénység jelei, a vese- vagy májfunkció károsodása, meghatározható
a nátriuretikus peptidek (BNP) szintje, valamint képet kaphatunk a pajzsmirigy
működéséről is. A szívelégtelenség kezelése során fontos rendszeresen ellenőrizni a vér nátrium- és káliumszintjét, valamint a vesefunkciót.
A mellkas röntgenfelvételén ábrázolható a szív, a tüdők, a vérerek és a mellkas
csontjai. A szív alak- és nagyságbeli változásai többnyire nem specifikusak szívelégtelenségben, ezért a vizsgálat csak általános iránymutatással szolgál. A felvételen elemezhető a szívárnyék és a tüdők állapota, illetve az esetleges mellkasi
folyadékgyülem jelenléte.

A fenti általánosabb vizsgálatokon túl esetenként más, ritkább módszerek
alkalmazására is szükség lehet az állapot pontosabb tisztázására vagy
az előidéző okok feltárására.
Ilyenek:

··
··
··
·

légzésfunkciós vizsgálatok
terheléses vizsgálatok
izotópvizsgálat
szívkatéterezés és érfestés
komputertomográfiás (CT) vizsgálat
a szív mágneses rezonancia- (MRI) vizsgálata
szövettani mintavétel (szívizom-biopszia)
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Hogyan kezelhető
a szívelégtelenség?
A krónikus szívelégtelenség kezelésének
alapvetően három formája van.

1. Gyógyszeres
kezelés

·

3. Sebészeti
kezelés
2. Eszközös
kezelés

Gyógyszeres kezelés
A szívelégtelenség gyógyszeres kezelése rendszerint többféle gyógyszer egyidejű adását jelenti. A gyógyszerelés pontos mikéntjét és dózisát az orvos szabja meg,
és ő válaszol az ezzel kapcsolatos kérdésekre is. Jó, ha a beteg tisztában van azzal, hogy
a gyógyszerek szedésére az esetek többségében élethosszig szüksége van. Ma már
nagyon sokféle gyógyszer áll rendelkezésre a szívelégtelenség kezelésére, melyek
a tünetek enyhítését, az életminőség javítását és a beteg élettartamának meghoszszabbítását célozzák. A gyógyszeres kezelés kapcsán számítani kell mellékhatásokra.
A terápia által nyújtott előnyök azonban bőven meghaladják a mellékhatások okozta
kellemetlenségeket.
Ennek ellenére, ha bármilyen gyógyszermellékhatást észlel, konzultáljon orvosával, aki
megfelelően tudja mérlegelni azt, s szükség esetén módosítani tudja az alkalmazott
gyógyszer típusát, vagy dózisát.
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Fontos tudni, hogy nem minden beteg esetében szükséges az alább felsorolt gyógyszerek mindegyike a szívelégtelenség kezelésére. Az, hogy az ön számára melyik a legmegfelelőbb, függ a tünetektől, a szívelégtelenség típusától, a szívelégtelenség súlyosságától,
az egyéb fennálló betegségektől stb. Az orvos mindezek figyelembevételével választja ki
azt a gyógyszer-kombinációt, amely az adott esetben a legjobb hatást eredményezi.

A szívelégtelenség gyógyszeres kezelésében gyakran alkalmazott,
a szívelégtelenségben szenvedő betegek túlélését bizonyítottan
javító gyógyszercsoportok:

·
··

ACE-gátlók (amennyiben az ACE-gátlók nem alkalmazhatók,
angiotenzin-receptor-blokkolók – ARB-k)
Béta-receptor-blokkolók
Mineralokortikoid-receptor-gátlók

Csak bizonyos tünetek, klinikai paraméterek fennállása
esetén használt szerek:

··
··
··
·

Vízhajtók
Szívfrekvenciát csökkentő szerek
Digitálisz
Értágítók
Koleszterincsökkentő szerek
Antitrombotikus szerek
Véralvadásgátlók
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·

Eszközös kezelés

– Speciális pacemaker kezelés (Kardiális reszinkronizációs kezelés – CRT)
Amennyiben a szívelégtelenségben szenvedő beteg az optimális
gyógyszeres kezelés ellenére nem javul megfelelően, számára egy speciális pacemaker beültetése javasolt. Ez a speciális
pacemaker a bal kamra összehúzódását teszi összehangoltabbá, javítva ezáltal a bal kamra funkcióját, a szív teljesítményét, az életminőséget és meghosszabbítja az élettartamot.
A beültetett kardiális reszinkronizációs pacemaker működését
rendszeresen ellenőrizni kell.
– Beültethető cardioverter defibrillátor (ICD)
Azoknál a szívelégtelen betegeknél, akik eszméletvesztéssel, vagy közel eszméletvesztéssel járó rosszindulatú ritmuszavaron estek át, vagy bár ritmuszavaruk
nem volt, de szívfunkciójuk egy meghatározott szint alatt van, ICD beültetés indokolt, amely érzékeli a rosszindulatú – akár hirtelen halálhoz vezető – ritmuszavarok kialakulását és hatékonyan megszünteti azokat. A ritmuszavarok megszüntetésének egyik formája az ICD shock leadás, amely kellemetlenséggel,
fájdalommal járhat, de az ilyen esetek többségében a készülék a beteg életét
menti meg. Az ICD működését rendszeresen, illetve minden shock leadást követően azonnal ellenőrizni kell.
– Kamraműködést támogató eszköz (VAD) – műszív
Ma már a legsúlyosabb – döntően szívtranszplantációra váró – betegek számára
rendelkezésre állnak olyan eszközök, melyek segítségével a kamra, vagy kamrák
működése, a szervezeten kívül vagy belül elhelyezett pumpa, vagy pumpák segítségével pótolható, vagy jelentősen támogatható.

·

Sebészeti kezelés
Szívelégtelenségben többféle szívsebészeti
beavatkozás javíthatja a betegek állapotát
– A koszorúér-szűkületek műtéti megoldását
jelentő ún. bypass műtét.
– A billentyűbetegség okozta szívelégtelenségben szükséges lehet a károsodott billentyű
rekonstrukciós műtéte, vagy műbillentyű-beültetés.
– A legsúlyosabb betegek esetében, akiknek
az optimális gyógyszeres és eszközös kezelés
ellenére is tűrhetetlen panaszaik vannak, szívátültetés, szívtranszplantáció jön szóba.
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Miért szükséges a rendszeres,
állandó gondozás szívelégtelenségben?

A szívelégtelenség egy krónikus, folyamatos állapotromlással járó betegség, melynek
kezelése meglehetősen komplex.
A betegség folyamatos állapotromlása azonban lassítható, megállítható vagy viszszafordítható, ha a beteget egy szívelégtelenség kezelésében jártas kardiológus,
illetve az ő irányításával dolgozó szakember csoport (nővér, gyógytornász, dietetikus)
gondozza. Közreműködésükkel a beteg a sok komponensből álló gyógyszeres kezelést megfelelő formában kapja, szükség esetén megfelelő időben részesül eszközös
kezelésben, illetve kerül transzplantációs várólistára illetve transzplantációra.
Ez a gondozás azt jelenti, hogy a betegnek nemcsak akkor kell orvoshoz fordulnia,
ha panaszai vannak, hanem a panaszoktól függetlenül is meg kell jelennie viziteken.
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Hogyan szedje gyógyszereit
szívelégtelenségben?

·
·
·
·
·

·

Ahogyan az imént már szó esett róla, a gyógyszerek szedése során mindig szigorúan be kell tartani a kezelőorvos utasításait. A dózis módosítására kizárólag az
orvos tudtával és beleegyezésével kerülhet sor.
Célszerű és hasznos, ha minden nap azonos időben veszi be gyógyszereit.
Ha véletlenül elfelejtette bevenni a gyógyszereit, akkor azt mielőbb pótolni kell.
Ha azonban ez az időpont már a következő adag bevételére esik, akkor csak az éppen aktuális adagot kell bevenni, az elfelejtett adagot el kell hagyni, nem szabad
a két adagot egyszerre bevenni.
Tanulja meg a rendszeresen szedett gyógyszerek nevét és dózisát. Amennyiben
ez nehézséget okoz, készítsen listát a gyógyszerekről. A listát állandóan tartsa
magánál, és akkor is mutassa meg az orvosnak, ha a szívelégtelenségtől látszólag
független állapot miatt szorul orvosi ellátásra.
Jó, ha tisztában van a rendszeresen szedett gyógyszerek leggyakoribb mellékhatásaival. Amennyiben mellékhatás gyanúja merül fel, azonnal forduljon orvosához.
Fontos, hogy a gyógyszeres kezelés egyetlen
orvos kezében legyen. A különböző gyógyszerek
más-más mechanizmussal hatnak, egymás hatásait kiolthatják, felerősíthetik vagy módosíthatják.
Éppen ezért akár életveszélyes helyzeteket is
teremthet, ha a beteg több különböző orvos által
egymástól függetlenül felírt gyógyszereket szed
szívelégtelenségének kezelésére.
Bármilyen egyéb gyógyszer szedéséről
tájékoztatni kell a kezelőorvost, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket, az alternatív medicina szereit,
a vitaminkészítményeket és
táplálékkiegészítőket is.
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Mit tehet Ön állapota javításáért?
A mindennapi életben egy sor olyan tényező van, melyre kellő
odafigyeléssel a beteg maga is nagyban hozzájárulhat
állapota karbantartásához.

Napi rendszerességgel mérje
testsúlyát, vérnyomását és pulzusát!

·

A testsúly növekedése rendszerint megelőzi a bokaduzzanat kialakulását.

·

A vérnyomás rendszeres ellenőrzése szintén nagy jelentőségű.

Korábban már többször is említettük, hogy a szívelégtelenség tüneteinek jelentős részéért a folyadék felszaporodása felelős. Éppen ezért a hirtelen testsúlygyarapodás alkalmas az állapot nyomon követésére, az állapotromlás korai felismerésére. Azonnal orvoshoz kell fordulni, ha a testsúly 3-4 napon belül több
mint 2-3 kilogrammal növekszik. Ugyancsak a szívelégtelenség rosszabbodásának korai észlelését szolgálja a bokaduzzanat mértékének figyelemmel kísérése. Nem mindig könnyű eldönteni, hogy áll-e fenn jelentősebb bokavizenyő.
Ilyenkor jó támpontot nyújthat, ha ujjunkkal néhány másodpercre benyomjuk
a boka vagy lábfej bőrét. Amennyiben az ujjbenyomat hosszabb ideig megmarad,
úgy a szövetek között folyadék jelenléte valószínűsíthető.

Egy szívelégtelen betegnek lehet, hogy magas legyen
a vérnyomása, hiszen ez a már károsodott szív további
terhelését jelenti. Törekedni kell a 140/90 Hgmm
alatti, de még inkább a 120-130/80 Hgmm alatti
vérnyomás elérésére. Szívelégtelenségben azonban
csak meglehetősen ritkán jelent problémát a magas
vérnyomás, gyakoribb gond a vérnyomás alacsony
értéke. Emiatt azonban az esetek többségében nem
kell aggódni. Ha a vérnyomás szisztolés értéke
(felső értéke) alacsony (80-110 Hgmm között
van), de ez a betegnek nem okoz panaszokat, ez önmagában nem probléma.
Ha azonban az alacsony vérnyomás szédüléssel, csökkenő vizeletmennyiséggel
társul, akkor haladéktalanul
orvoshoz kell fordulni.
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·

A pulzus rendszeres otthoni ellenőrzése segít állapota nyomon követésében.
A pulzusszám otthoni mérése nem ördöngösség. Semmi másra nincs hozzá szüksége, mint egy másodpercmutatós órára vagy stopperórára és a kezére. Keressen egy
alkalmas helyet, ahol nyugodt körülmények között elvégezheti a mérést, és semmi
nem vonja el a figyelmét. Üljön le és hagyjon magának legalább 10 percet, hogy
teljes nyugalomba kerüljön, és pulzusa beálljon a nyugalmi értékre. Egyik kezének
ujjait (hüvelykujja kivételével) helyezze a másik csuklója belső felszínére és tapintsa ki az ott futó ér lüktetését. Számolhatja egy teljes percig, de az is elegendő lehet,
ha a fél perc (30 másodperc) alatt számolt pulzusszámot szorozza kettővel.
A pulzusszám mérésére az otthon használt automata vérnyomásmérők is alkalmasak. Szívelégtelenségben az optimális pulzusszám 50-70/min között van.
A pulzusszám jelentős növekedése, csökkenése, ritmustalanná válása esetén minél hamarabb orvoshoz kell fordulni.

·

De minek mérjem otthon, amikor az orvos úgyis mindig ellenőrzi
a rendelőben?
A testsúly, a vérnyomás és a pulzus rendszeres otthoni ellenőrzése segít állapota nyomon követésében, és nem elhanyagolható az sem, hogy ezáltal úgy érzi,
az ön kezében is van betegsége alakulása. Ezentúl orvosi kontrollra havonta,
vagy még ennél is ritkábban kerül sor. S ilyen hosszú idő alatt számos olyan
kedvezőtlen változás állhat be az állapotában, amit a paraméterek rendszeres
ellenőrzésével ön sokkal korábban észlelhet, s ilyen esetben a gyors orvoshoz
fordulással akár egy komolyabb állapotromlás, esetleg kórházi felvételt igénylő
súlyosbodás megelőzhető.
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Korlátozzafolyadékbevitelét,
étkezzen sószegényen!
A szívelégtelen beteg esetében fontos a folyadékbevitel korlátozása, hiszen a víz- és sóvisszatartás fokozott terhelést ró
a keringésre, ami nagyobb munkára kényszeríti a szívet is.
A szervezetben lévő folyadék mennyiségének szabályozásában jelentős szerepe van az orvos által rendelt vízhajtóknak, melyek a folyadékürítés fokozása révén csökkentik
a felhalmozódott folyadék mennyiségét. Ügyelni kell arra,
hogy az így kiürült folyadékot ne pótolja többletfogyasztással. A betegek többsége számára napi 1,5-2 liter folyadék
fogyasztása javasolt. Ez azt jelenti, hogy az előírt mennyiséget
nem szabad túllépni, és ebbe nemcsak a víz tartozik bele, hanem
a gyümölcslevek, jégkocka, kávé, tea, leves és üdítőitalok is.

·
·

Néhány tipp, hogy könnyebb legyen betartani a korlátozásokat:

··
·

Kis poharat vagy csészét használjon a nagy űrtartalmú bögrék helyett.
A megengedett mennyiséget ossza el az egész napra.
A teát vagy ásványvizet ízesítse citrommal.

A folyadékfelszaporodás csökkentéséhez nagyban hozzájárul a sóbevitel
korlátozása, a szervezetbe került só ugyanis vizet köt meg.

Ezért fontos, hogy kerülje a túlsózott élelmiszereket (konzervek, készételek, sós
rágcsálnivalók stb.). Az egyéb élelmiszerek vásárlása előtt is gondosan tanulmányozza az árucímkét és győződjön meg arról, hogy a kiszemelt termék nem tartalmaz nagy mennyiségű sót. Viszonylag gyakori tévhit, hogy a vér nátriumtartalma megfelelő támpontot nyújt ahhoz, mennyi sót fogyaszthat. Ez nem állja meg
a helyét, az alacsony nátriumszint nem jelenti azt, hogy nem kell odafigyelnie az
étkezésére, a bevitt só mennyiségére, s különösen nem jelenti azt, hogy fokozni
kellene a sóbevitelt.
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Korlátozza a koﬀein- és alkoholtartalmú italok
fogyasztását!
Ha nem tud teljesen lemondani a kávé, tea és szeszes italok
fogyasztásáról, akkor a mértékletesség ésszerű alternatíva lehet. Napi 1-2 adag kávé fogyasztása megengedhető.
A túlzott alkoholfogyasztás a szív- és érrendszeri betegségek ismert kockázati tényezője, és oki faktor lehet a szívelégtelenség bizonyos típusainak kialakulásában. Nem
előírás a teljes absztinencia, napi legfeljebb 1-2 dl bornak
megfelelő alkoholfogyasztás megengedhető. Kivételt képez
ez alól a szívelégtelenség alkohol okozta formája, melyben
az alkoholfogyasztás teljes mellőzése javasolt.

Szokjon le adohányzásról!
A dohányfüstben lévő szén-monoxid rontja a vér oxigénszállító képességét, ezért a dohányos beteg szívének keményebben kell dolgozni ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű oxigént juttasson a szövetekhez. A dohányzás emellett elősegíti
a zsírtartalmú plakkok lerakódását is az erek falában, ami
az erek szűkítése révén tovább rontja a szövetek, szervek
vérellátását. Sohanem késő úgy dönteni, hogy felhagy a dohányzással, és a leszokás mindenképpen kedvezően befolyásolja a szív állapotát.

Végezzen rendszeres testmozgást!
Bár sokakban él az a tévhit, hogy szívelégtelenségben tilos
a mozgás, a betegek többségénél valójában kedvező hatású a megfelelő mennyiségű és minőségű fizikai aktivitás.
Mielőtt belevágna a testedzésbe vagy változtatna addigi
mozgásprogramján, kérje ki orvosa tanácsát annak elkerülésére, hogy hirtelen nagy teher háruljon
a szívre és a keringési rendszerre.
Olyan mozgásformát válasszon, melyet
élvezettel végez, és mely akkor sem
jelent nyűgöt, ha rendszeresen kell végeznie,
legyen az tempós séta, úszás vagy kerékpározás. További
motivációt jelenthet, ha barátokkal, jó ismerősökkel közös mozgásprogramot szerveznek.
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Gyakran feltett kérdések
a szívelégtelenséggel kapcsolatban

·

Azt mondta a nászasszonyom, hogy az én állapotomban jobb, ha kerülöm
az unokákkal való együttléteket. Igaz ez, vagy csak feleslegesen eltúlozza a problémát?
A szívelégtelenségben szenvedő idős betegekben gyakran él félelem azzal
kapcsolatban, hogy betegségüknek az unokákkal való kapcsolat látja kárát.
Vonakodnak például felemelni a gyermeket attól való rettegésükben, hogy
ezzel túlterhelik saját magukat. Ezzel kapcsolatban az tanácsolható, hogy célszerű elkerülni az adott fizikai aktivitást, ha az hirtelen nagy erőkifejtéssel jár.
Ha az unokák már kinőttek a kisbabakorból és testsúlyuk ennek megfelelően
nagyobb, akkor célszerű, ha az emelgetés helyett ölbe veszi őket és úgy foglalkozik velük.
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·

Korábban sokat utazgattunk a párommal, de mostanában félek útnak
indulni. Jogos az aggodalmam?
Szívelégtelenségben gyakran merülnek fel félelmek az utazással kapcsolatban.
Az utazás többnyire idegen környezetet és a szokásos napi rutin felborulását
hozza magával, ami szorongást kelthet a betegben és gondozójában is. Ha azonban kellő körültekintéssel szervezzük meg az utazást, akkor nincs mitől tartani.
Utazás előtt terveit mindenképpen beszélje meg gondozó orvosával. Csupán
a legsúlyosabb betegek (nyugalmi panaszok, vagy minimális terhelésre jelentkező panaszok) esetében nem javasolt a megszokott otthoni környezet elhagyása.
A betegek többsége számára néhány órás repülő- vagy autóút nem jelent lényeges
megterhelést. A hosszabb autó- és repülőút, az ezzel együttjáró mozgáshiánnyal megnöveli az ödémaképződés és a trombózis kialakulásának veszélyét. A beültetett eszközök (pacemaker, ICD) nagy eséllyel riasztanak a repülőtéri beléptető kapunál, erre
előre fel kell hívni a biztonsági személyzet figyelmét. A biztonsági ellenőrzés és a légi
utazás azonban nem befolyásolja a beültetett eszköz biztonságos működését. Fontos
az úti cél megfelelő kiválasztása. A szívelégtelen beteg kerülje azokat a helyeket, ahol
szélsőséges körülmények várhatók, pl. nagyon magas páratartalom, nagy tengerszint
feletti magasság stb. Idegen országokban fontos a higiénés rendszabályok fokozott
betartása. Egy esetleges hányás, hasmenés a folyadék- és elektrolit-háztartás veszélyes felborulását okozhatja.
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·

A párom még könnyen kapható lenne egy kis szexuális együttlétre, de nem
okozok ezzel magamnak bajt?
A szívelégtelenségben szenvedő betegnek általában nem kell lemondania az intim együttlétekről. Igaz ugyan, hogy a szexuális érintkezés kapcsán emelkedik
a vérnyomás és a szívfrekvencia, ennek mértéke azonban nem nagyobb, mint
ha két lépcsősort menne felfelé. Csupán a legsúlyosabb állapotú szívelégtelen
betegek esetében, akik erre a közepes terhelésre sem képesek, jelentkezhet a
szexuális együttlét kapcsán súlyos nehézlégzés, ritmuszavar. A felhőtlen együttlét érdekében ügyeljen arra, hogy olyan időpontot válasszon, amikor nyugodt,
kipihent és semmiképpen ne bőséges étkezés vagy alkoholfogyasztás után kerüljön rá sor. Ha az együttlét során bármikor kellemetlenséget, légszomjat vagy fáradtságot tapasztal, álljanak le és tartsanak egy kis pihenőt. Amennyiben a nemi
vágy vagy a merevedés terén nehézségeket tapasztal, gondolni kell arra, hogy ez
részben a szívelégtelenség következménye, részben valamelyik gyógyszer mellékhatása lehet. Ilyen jellegű panaszait ne szégyellje, keresse fel orvosát, mert
a problémák többségére van megoldás.
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·

Korábban minden évben beadattam magamnak a háziorvosommal
az influenza elleni védőoltást. Most, hogy szívelégtelenségem van,
ugyanúgy megtehetem ezt?
Szívelégtelenségben még a korábbinál is nagyobb jelentőséget nyer az általános egészségi jóllét fenntartása. Különösen fontos a légúti fertőzések, pl.
az influenza, a tüdőgyulladás megelőzése, hiszen a légúti problémák súlyosbíthatják a szívelégtelenség tüneteit. Minden szívelégtelen beteg számára
évente szükséges az influenza és a Pneumococcus baktérium elleni védőoltás.
E célra biztonságos vakcinák állnak rendelkezésre. Állapota ismeretében orvosa tud segítséget nyújtani abban, hogy a forgalomban lévő oltóanyagok közül
melyik a legbiztonságosabb választás az ön számára.

·

Szívelégtelenséget diagnosztizált nálam az orvos. Vezethetek-e autót
továbbra is?
A szívelégtelenségben szenvedő betegek többsége számára semmilyen biztonsági kockázatot nem jelent betegsége. Ha azonban korábban fordult már
elő eszméletvesztése, vagy szívritmuszavar miatti ájulása, vagy ICD készüléke shockot adott le, mindenképpen orvosi konzultáció szükséges, mielőtt
ismét volán mögé ülne. A pacemaker-viselés nem képezi az autóvezetés
akadályát. Annál a betegnél, aki autót vezet, a szokásosnál is fontosabb
a rendszeres orvosi kontroll. A hivatásos sofőrökre az úrvezetőktől eltérő
szabályok vonatkoznak.
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pulzus

65/perc

dátum

2013.09.14

130/80

vérnyomás
75 kg

testsúly

Állapotnapló
2 x séta

napi mozgásom
2 x 30 perc

mozgás időtartama

Kérdéseim az orvosomhoz/nővérhez:

Készült a Servier Hungaria Kft. támogatásával
Szakmai tanácsadó: Dr. Nyolczas Noémi
© Professional Publishing Hungary Medical Scientific Divizió
1037 Budapest, Montevideo utca 3/b.

14PAPIL HF Lezárás dátuma: 2013 szeptember 4.

