
Életmódi tanácsok szívbetegeknek

Szívműtét, szívkatéteres beavatkozások, 
szívelégtelenség, szívinfarktus, pacemaker beültetés

A kórházi bennfekvés utáni első napok és hetek otthon: mit szabad és mit nem?



• Fürdés/zuhanyozás műtét után: 

• A kórházból távozást követően a sebeket egyelőre 
csak rövid ideig érheti még víz és csak ott, ahol 
nincs sebgyógyulási zavar. 

• Háttal a zuhanynak zuhanyozzon.

• A sebre jutott vizet finoman fel kell itatni, 
dörzsölni, áztatni nem szabad. 

• Fürdőkádban fürdeni legkorábban 6-8 héttel a 
műtét után szabad, ha minden seb gyógyulása 
rendben megtörtént. (Be- és kiszállás a kádba 
megterheli a mell, kar és hát izmait.)



Autóvezetés

Szívműtét:

• Szívműtétet követően a szegycsontnak stabilan össze kell forrni, a mellkasi sebnek 
gyógyulni kell. Ezen kívül a műtét utáni figyelem és koncentráló képesség is csökkent az 
első 6-8 hétben. 

• Javasolható, hogy kb. 6-8 hétig ne vezessen! (I. alkalmassági csoport)

• A sebgyógyulás és klinikai állapot javulását követően funkcionális tesztek lehetnek 
szükségesek pl. a hivatásos vezetői engedély elbírálásához.

• Billentyű műtétet követően, amennyiben indokolt, a stabil antikoaguláns kezelés 
beállítása szükséges feltétele a vezetői engedély megadásának!

• Használjon biztonsági övet az autóban! Érdemes a biztonsági öv és a mellkas közé puha 
kispárnát helyezni. 



A vezetői engedély megadása több tényezőtől függ.

• Infarktust, anginát okozó ér megnyitása megtörtént-e, sikerült-e, van-e ritmuszavara,
milyen súlyos a szívelégtelenség/angina pectoris.

• Jelentős szívizom sérülés esetén azonban szívinfarktus után 4 hétig nem javasolt az
autóvezetés (I. alkalmassági csoport). Hivatásos jogosítvány esetén 6 hét várakozás és
funkcionális tesztek szükségesek.

• Stabil angina pectoris: ha a vezetés nem okoz anginát, a beteg vezethet. (I. alkalmassági
csoport)

• Tervezett szívkatéteres beavatkozás (elektív PCI): klinikai állapottól függően,
panaszmentes betegnél akár korlátozás nélkül (I. alkalmassági csoport). Hivatásos
jogosítvány esetén 4 hét várakozás és funkcionális tesztek szükségesek.

Szívinfarktus után, koszorúér betegségben, pacemaker implantációt, szívelégtelenség
rosszabbodását követően mindenképpen kérje ki kardiológusa tanácsát az
autóvezetésre vonatkozóan!

Autóvezetés



A vezetői engedély megadása ICD implantációt követően (I. alkalmassági csoport)

• Primer prevenció céljából implantált ICD: min. 2 hét után

• Szekunder prevenció céljából implantált ICD: min. 3 hónap után

• Adekvát ICD sokk: min. 3 hónap után

• Inadekvát ICD sokk: tisztázandó és kezelendő az inadekvát sokk oka!

A hivatásos vezetői engedélyt ICD, PM hordozó beteg nem kaphat.

Autóvezetés



Otthoni munka

• Könnyű háztartási munkát 
végezhet addig, amíg jól esik és 
kényelmesen elvégezhető. 

• De ne vállalja a teljes háztartás 
fenntartását legalább 8 hétig, vagy 
amíg úgy nem érzi, hogy nem meríti 
ki, amit csinál.

• A terhelhetőség egyénileg 
különböző, eldöntése mindenképpen 
a kezelőorvos feladata!



Otthoni fizikai aktivitás

• A kórházban megkezdett fizikai aktivitást 
otthonában folytathatja. 

• Séta napi 2x15-30 percet síkterepen, 
kényelmes ütemben

• Légzőtorna napi 2-3x

• Szobakerékpár

• Alsó végtag lógatása kerülendő műtéti seb 
esetén. Pihenéskor a láb legyen vízszintesen. 
Ha szükséges járáskor viseljen fáslit. 

• Emelés: ne emeljen 4 - 5 kg-nál többet az 
első 8 hétben a műtétet követően. (Figyelni 
kell a kisgyermek emelésekor, kutya 
sétáltatáskor!)

• A műtét utáni időszakban a szervezetnek regenerálódásra van szüksége. Az első időszakban 
pihenjen sokat. Kerülje a nagyobb megterheléseket! Ugyanakkor kerülni kell az egész napos 
inaktivitást is!



Utazás

• Javasolt kórházi bennfekvést követően:

• Hosszabb utazást legalább 8 héttel a műtét 
utánig elhalasztani.

• Kezelőorvosával vagy háziorvosával 
konzultálni. 

• Gyógyszereit/gyógyszerlistát/orvosi 
dokumentációt magával vinni.

• A repülőn történő utazás kevésbé terheli 
meg a szervezetet, mint a hosszú órákig 
tartó utazás autóval. 

• Tanácsos kerülni a szélsőségeket: 
időjárásban, megterhelésben, időtartamban.



Visszatérés a munkába

• A munkába történő visszatérés függ az általános állapottól, a szív pumpa funkciójától, társbetegségektől és hogy milyen típusú 

munkát végzett korábban. Fontos szempont az életkor, a közlekedési képesség, munkahely fizikai körülményei.

• Adminisztratív munkát végezhet relatíve korán, ha nem jár túl nagy stresszel. (6-8 hét)  

• Ha nehéz fizikai munkát végzett, akkor át kell gondolnia, hogy képes lesz-e visszatérni a munkájába. 

• Fizikai munkavégzés esetén az alkalmasság megítéléséhez terheléses EKG vizsgálat lehet szükséges. 

• Munkaalkalmassági vizsgálat? Másik munkakör? Rehabilitációs vagy megváltozott munkaképességű foglalkoztatás?

• Általánosságban elmondható, ha erőnléte visszatért, akkor javasolt a munkába visszatérni. 



Gyógyfürdő, szauna, gőzfürdő, úszás, napozás

• Szauna, gőzfürdő: kifejezett óvatosság és egyéni elbírálás 

szükséges. 3 hónapig műtét után egyáltalán nem javasolt. 

• Úszás: műtét után 8 héten túl, ha nem okoz panaszt. 

• Napozás: a szélsőséges meleg kerülendő, a sebeket teljes gyógyulás 
után is érdemes a direkt napfénytől védeni. 

• Gyógyfürdő: itt is az az általános szabály a mérvadó, hogy 
kerülendő a túl meleg, és a túl hideg víz, illetve a túl hosszú ideig tartó 
fürdőzés. Ha Önnek ritmuszavara volt a műtétet követően vagy attól 
függetlenül is, ne merüljön be nyakig a meleg vízbe, mert ritmuszavart 
provokálhat. Inkább csak derékig merüljön a vízbe és rövid ideig. 

• Elektromos kezelések: kerülendők, ha hajlama van 
ritmuszavarra. A stabil, normofrekvens pitvarfibrilláció önmagában nem 
akadály.



?



Szexuális aktivitás szívbetegségben

Az intim együttlétnek több formája létezik

• Kissing

• Touching

• Oral stimulation

• Masturbation

• vaginal Intercourse

Társuló szokások?
• Alkohol, dohányzás, drogok, új partner… stb.



Minden eset egyéni elbírálást igényel!

• Alacsony rizikó

• Közepes  rizikó

• - szívinfarktus után több mint 1-2 hónap

• - sikeres CABG/billentyű műtét több mint 1-2 hónap

• - fiatal, panaszmentes, jó balkamra funkciójú kongenitális szívbetegek

KiTOMI

• - sikeres percutan intervenció, EP beavatkozást követően több mint 1-2 hét

• - nem komplikált szívinfarktus/anginás eseményt követően több mint 2-4 hét

• - sikeres CABG/billentyű műtét után több mint 2-4 hét

• - típusos angina (együttlétek alatt is)

• Pozitív terheléses teszt, vagy terhelés során 3-4 MET-nél fulladás, gyors gyaloglás, 
néhány lépcsőfok után fulladás

KiTOM



Minden eset egyéni elbírálást igényel!

• Magas rizikó

• - súlyos szívelégtelenség (NYHA-IV)

• - malignus ritmuszavarok

• - szívátültetésre váró betegek

• - Instabil vagy refrakter angina

• - súlyos aorta stenosis, HOCM

• Szívinfarktus vagy szívműtét, percutan intervenció után 1-2 héten belül

KiT



Gyakorlati tudnivalók

• - Sose hagyja el, vagy változtassa meg szív-gyógyszereit, ha azt sejti, hogy befolyásolhatja az
együttlétet!

• - Potencia növelő szerek használata előtt kardiológiai és urológiai konzultáció szükséges.
(foszfodiészteráz-5 inhibitorok és nitrát származékok együttes használata kerülendő!)

• - Ha nem volt teljesen sikeres a koszorúerek megnyitása-áthidalása szívkatéterezés/szívműtét
során, akkor terheléses teszt elvégzése lehet szükséges kardiológusánál!

• - Ha a percutan intervenció/elektrofiziológiai beavatkozás után a lágyékhajlatban bevérzés
jelentkezik, várja, meg kezelőorvosa tanácsát!

• -Nők esetén kisebb a rizikója, hogy súlyos szív- és érrendszeri szövődmény jelentkezik, ezért a
fizikai aktivitás kicsit korábban kezdhető.

• -ICD hordozás: sok beteg aggódik ennek működésbe lépése miatt. Ezért kezelőorvosát kell
megkérdezni arról, hogy milyen intenzitású aktivitás megengedett, és mit kell tenni, ha a készülék
sokkot adott le.



Gyakorlati tudnivalók

• Együttlét előtt legyen ellazult és kipihent. Kerülje a szexuális életet ha fáradt!

• Várjon legalább 1 órát az étkezés vagy az alkohol tartalmú italok fogyasztását 
követően.

• Válasszon olyan pozíciót, ami nem korlátozza légzését vagy nem igényel megfeszített 
izommunkát.

• A szobahőmérséklet legyen kellemes, ismerős a környezet és szokásos a partner!

• Beszéljen az orvosával, ha bármilyen mellkasi panasza van a szexuális együttlét alatt!

• Fontos a kommunikáció partnerek között.



Köszönöm a figyelmet!
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