
medycyna praktyczna dla pacjentów

Aktywność fizyczna u osób 
z chorobami sercowo‑naczyniowymi
Skrót artykułu Aktywność fizyczna u osób z chorobami sercowo‑naczyniowymi

Niedostateczna aktywność fizyczna to jeden z najważniejszych czynników ryzyka chorób 
sercowo‑naczyniowych (ChSN)!

Korzyści wynikające z aktywności ruchowej u osób z chorobami serca:
 � poprawa jakości życia,
 � opóźnienie rozwoju choroby,
 � zmniejszenie ryzyka ostrych incydentów sercowych
 � skrócenie czasu leczenia incydentów już występujących

Regularny trening u chorych ze stabilną niewydolnością serca:
 � jest bezpieczny,
 � zmniejsza częstość hospitalizacji związanych z przewlekłą niewydolnością serca (PNS) o 28%,
 � poprawia jakość życia,
 � zmniejsza ryzyko zgonu z powodu PNS o 35%

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna

Zasady realizacji rehabilitacji kardiologicznej:
 � kompleksowość,
 � integracja działań specjalistów (kardiolog, fizjoterapeuta, psycholog, dietetyk, socjolog),
 � natychmiastowość (wdrożenie natychmiast po ustąpieniu przeciwwskazań),
 � wieloetapowość,
 � ciągłość,
 � indywidualizacja,
 � nieuchronność (zaniechanie jest błędem),
 � monitoring zapewniający bezpieczeństwo i efektywność.

Stałe elementy kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej:
 � ocena klinicznego stanu chorego,
 � ulepszenie leczenia farmakologicznego,
 �  rehabilitacja fizyczna – stopniowe i kontrolowane dawkowanie wysiłku fizycznego, dostosowanego do indywi‑

dualnych możliwości chorego,
 �  rehabilitacja psychospołeczna w celu opanowania stanów lęku/ depresji i akceptacji ograniczeń związanych 

z chorobą
 � rozpoznanie i zwalczanie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca,
 � edukacja pacjentów i ich rodzin,
 � kontrolowanie efektów.
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Kolejne okresy i etapy rehabilitacji kardiologicznej

etap I
rehabilitacja szpitalna (sala intensywnej opieki medycznej, oddział pooperacyjny, oddział kardiologii, od‑
dział chorób wewnętrznych)

etap II
rehabilitacja szpitalna (oddział rehabilitacji kardiologicznej) po wypisie ze szpitala

etap III
rehabilitacja ambulatoryjna późna i/lub w miejscu zamieszkania (poradnie rehabilitacji kardiologicznej, 
poradnie kardiologiczne lub lekarze rodzinni przeszkoleni w rehabilitacji kardiologicznej)

Ogólne zasady dawkowania ćwiczeń fizycznych u osób z chorobami sercowo‑naczyniowymi są 
zbieżne z zaleceniami dot. osób zdrowych

Omówienie w artykule: Aktywność fizyczna u osób zdrowych.

Preferuje się wysiłek odczuwany jako umiarkowany.

ALE

Rodzaj, intensywność i jakość wysiłku u osoby z chorobami sercowo‑naczyniowymi określa się indy‑
widualnie w zależności od:

 �  jednostki chorobowej: ostry zespół wieńcowy, wada serca, stan po operacji kardiochirurgicznej, po wszczepie‑
niu kardiowertera‑defibrylatora – ICD

 � stanu klinicznego – grupa ryzyka
 �  tolerancji wysiłku ocenianej na podstawie elektro¬kardiograficznego testu wysiłkowego, testu ergospirome‑

trycznego lub 6‑minutowego testu marszowego
 � subiektywnej oceny tolerancji wysiłku dokonanej przez pacjenta (wg skali Borga)


