
 

Koleszterin tájékoztató 1. 
 

A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és 

kezelési módszerek nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen 

konzultáljon orvosával! A betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi 

konzultációt. Kérjük kövesse kezelőorvosa utasításait! 

 

 

Táplálék piramis 

 

Forrás:https://www.mindennonek.hu/az-egeszseges-taplalkozas-12-pontja/food222/ 



 

 

A tartósan magas vérzsírszint jelentősen növeli az érelmeszesedés kockázatát, 

amelynek következtében agyvérzés, szívinfartus és egyéb életveszélyes és az 

életminőséget súlyosan befolyásoló betegség alakulhat ki. Az életmód változtatás 

nem könnyű, de Ön sokat tehet a koleszterinszintjének kontroll alatt tartása, és így a 

súlyos szövődmények elkerülése érdekében.  

A KOLESZTERINRÕL 

A civilizált országokban minden tizedik haláleset közül négynek szív-érrendszeri 

betegség az oka. Ennek egyik leggyakoribb kiváltó tényezője a vér magas 

koleszterinszintje, melyet – az örökletes tényezők mellett – befolyásol az 

egészségtelen táplálkozás, mozgásszegény életmód, a dohányzás, a túlzott 

alkoholfogyasztás és a stresszhatások is.  

A koleszterin az emberi test normális működéséhez szükséges összetett vegyület. 

Fontos alkotóeleme például az emésztéshez elengedhetetlenül szükséges 

epesavaknak. Néhány hormon, különösen a nemi hormonok termelésében is szerepet 



 
játszik. A szervezet a koleszterin egy részét saját maga képes elállítani, másik része 

pedig a táplálékból nyerhető.  

Az úgynevezett „rossz koleszterin”, orvosi nevén az LDL-koleszterin, ha túlzott 

mennyiségben van jelen, az érfalakat súlyosan károsítja. Az artériák falán 

felhalmozódó koleszterin következtében ez a fal megvastagszik, elveszíti 

rugalmasságát, és az ér fokozatosan szűkül. Az ember teljesen egészségesnek érzi 

magát, ám az érfal a lassan előrehaladó folyamat során egyre inkább károsodik, ami 

lerakódáshoz vezet. A koleszterin szüntelen termelődésének következményeként a 

lerakódások, az úgynevezett plakkok elkerülhetetlenül növekszenek. Ez pedig oda 

vezet, hogy az artériák keresztmetszete leszűkül, és a vérkeringés romlik. Ekkor az is 

megtörténhet, hogy egy hirtelen keletkezett vérrög az artériát teljesen elzárja, ekkor – 

mivel a terület nem kap megfelelő mennyiségű tápanyagot – az artéria által nem 

kellőképpen táplált szövet teljesen elhal. Ez történik például szívinfarktus, vagy 

szélütés esetén. 

Orvosa mellett Ön is sokat tehet koleszterinszintje csökkentése érdekében! Tegye 

meg már ma az első lépéseket, és néhány héten belül érezni fogja az életmód 

változtatás jótékony hatását! 

Az alábbi területeken tegyen lépéseket fokozatosan:  

- Ismerje meg és figyelje folyamatosan koleszterinszintjét  

- Étkezzen egészségesebben  

- Éljen aktív életet  

- Szokjon le a dohányzásról 

- Működjen együtt kezelőorvosával 

 

 A MOZGÁS SZEREPE  

Már mérsékelt, közepes intenzitású mozgás (heti 3-4 alkalommal 30 perc) is 

csökkentheti a triglicerid- és a koleszterinszintet, javíthatja a védőfaktorként ismert 

HDL-koleszterin értéket, kedvező hatása lehet a vérnyomásra. Ajánlott mozgás:  

- séta, gyaloglás  

- futás  

- úszás  

- kerékpározás  

A gyaloglás legegyszerűbb mozgásforma, amely bárhol, bármikor kivitelezhető. 

Alakítsa úgy a napját, hogy 30 perce mindig legyen a sétára. A tempót emelje, ahogyan 

egyre edzettebbé válik. Rövid időn belül érezni fogja a mozgás jótékony hatását, 

nemcsak egészségesebb lesz, de a stressztől is segít megszabadulni.  

A mozgásterhelés mértékére vonatkozóan kérje ki a kezelőorvosa véleményét. 

Forrás: 



 
DayMed Kft, Betegtájékoztató füzet magas koleszterinnel élő betegek számára, 2022. 

05. 16 

Egészségkalauz, 2022, Mitől függ a magas koleszterin - és mikor kell aggódni miatta? 

https://www.egeszsegkalauz.hu/betegsegek/sziv-es-errendszeri-betegsegek/mitol-

fugg-a-magas-koleszterin-es-mikor-kell-aggodni-miatta/qcrg7rp, 2022.05.16 

 

https://www.egeszsegkalauz.hu/betegsegek/sziv-es-errendszeri-betegsegek/mitol-fugg-a-magas-koleszterin-es-mikor-kell-aggodni-miatta/qcrg7rp
https://www.egeszsegkalauz.hu/betegsegek/sziv-es-errendszeri-betegsegek/mitol-fugg-a-magas-koleszterin-es-mikor-kell-aggodni-miatta/qcrg7rp


 

 

Koleszterin tájékoztató 2. 
 

A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és 

kezelési módszerek nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen 

konzultáljon orvosával! A betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi 

konzultációt. Kérjük kövesse kezelőorvosa utasításait! 

 

A tartósan magas vérzsírszint jelentősen növeli az érelmeszesedés kockázatát, 

amelynek következtében agyvérzés, szívinfarktus és egyéb életveszélyes és az 

életminőséget súlyosan befolyásoló betegség alakulhat ki. 

A koleszterinszint megismerése és folyamatos követése Az orvos által végzett 

rendszeres vizsgálatok mellett nagyon fontos, hogy kezelőorvosa által megadott 

gyakorisággal ellenőriztesse koleszterinszintjét. Az értékeket jegyezze fel!  

Egészséges étkezés  

A táplálkozás fontos szerepet játszik a megfelelő koleszterinszint elérésében. A 

pontos diétát beszélje meg orvosával, dietetikusával. Általánosan a helyes arányokra 

nézve az alábbi Táplálékpiramis segítséget nyújt Önnek. 



 

 

 

Forrás: https://www.mindennonek.hu/az-egeszseges-taplalkozas-12-

pontja/food222/ 

 

• Táplálkozzon mértékletesen, tartsa be az orvosa által ajánlott mennyiségeket és 

kerülje el a súlygyarapodást. Törekedjen arra, hogy a testtömegindexe (BMI) a 

normális tartományban maradjon! Amennyiben túlsúlyos, fogyjon le!  



 

 

• Étrendje legyen változatos, tartalmazzon szénhidrátokat, fehérjét és zsírt is, az egyes 

alkotóelemek arányáról kérje ki kezelőorvosa és dietetikusa véleményét.  

• Csökkentse, de teljesen ne hagyja el étrendjéből az állati fehérjéket, törekedjen arra, 

hogy húst csak mértékletesen (az íze kedvéért) fogyasszon és válasszon inkább fehér, 

mint vörös húsokat. Csökkentse vagy hagyja el a pácolt húskészítmények 

fogyasztását.  

• Hetente többször egyen halat (ez a gyulladáscsökkentő hatású ómega-3 

zsírsavaknak jó forrása).  

• Fontos, hogy naponta többször fogyasszon zöldséget. Különösen ajánlott kiváló 

élettani hatásaik miatt a keresztesvirágzatúak fogyasztása, és mert magas 

káliumtartalmuk a magas nátriumbevitelt is kiegyensúlyozhatja.  

• Kerülje a félkész vagy készételeket, mert túlságosan magas a hozzáadott zsír- és 

adalékanyag-tartalmuk. Lehetőség szerint inkább főzzön, de mindig tájékozódjon az 

alapanyagokról, és olvassa el a megvásárolni szándékozott élelmiszerek címkéjét. 

Kérje ki dietetikus tanácsát!  

• Törekedjen a hosszú felszívódási idejű, komplex szénhidrátok (elsősorban 

zöldségek, hüvelyesek) fogyasztására. Kerülje az édességeket, főleg a 

finomítottcukorral készült termékeket, és a finomított lisztből készült pékáruk helyett 

inkább teljes kiőrlésű, több gabonából (búza, árpa, zab, rozs) előállított termékeket 

vásároljon. 

Aktív élet  

A testmozgás az egyik legegyszerűbb és legvonzóbb mód - ja annak, hogy megőrizze 

vagy visszaszerezze az egészségét. Ha csak fél óra sportot vagy sétát sikerül a napi 

rutinjába illeszteni, már ennyi is elegendő ahhoz, hogy kedvező változásokat érjen el! 

Mindig kérje ki kezelőorvosa, esetleg gyógytornász véleményét, és az általuk is 

jóváhagyott vagy javasolt mozgásformákat részesítse előnyben. Legyen óvatos, ha a 

mozgás hatására szokatlant észlelne vagy ízületi fájdalmai jelentkeznének, azonnal 

értesítse kezelőorvosát.  

• Ha módja van rá, menjen ki a szabadba, mert a természetes környezet pozitív 

hatással van a hangulatára és ízületeit is kevésbé terheli, de mindenképpen 

konzultáljon kezelőorvosával, mielőtt aktív mozgásprogramba kezdene.  

• Ha most kezd el (újra) mozogni, mindenképpen mértékkel fogjon hozzá. Olyan 

sportot válasszon, ami örömet okoz!  

• „A láb mindig kéznél van.” Kezdetben naponta sétáljon/gyalogoljon mintegy 30 

percet, majd fokozatosan növelje a megtett távolságot és a tempót. Mindennap csak 

egy pár lépéssel többet tegyen meg, és meglepően hamar növekedni fog az 

állóképessége.  



 

 

• Hetente legalább 3-4 órának megfelelő időt szánjon testmozgásra, közepes 

intenzitású, aerob, dinamikus mozgásformákat keressen (séta, kocogás, 

kerékpározás, úszás). Ezek a mozgásformák az ízületek túlságos megterhelése nélkül 

emelik a pulzusszámot és így fejtik ki kedvező hatásaikat. Mindig konzultáljon 

kezelőorvosával, és ízületi fájdalom jelentkezése esetén azonnal jelezze ezt. 

Együttműködés kezelőorvosával  

A felírt gyógyszeres kezelés pontos betartásával, az életmód tudatos 

megváltoztatásával és követésével ön aktívan együttműködhet orvosával és 

gyógyszerészével a megfelelő koleszterin - kontroll elérésében.  

• Mindig időben jelentkezzen kontrollvizsgálatra. Ne hagyja az utolsó pillanatra a 

gyógyszerei felíratását és kiváltását.  

• Készítsen listát arról, amit orvosának fontosnak tart elmondani! Gyűjtse össze az 

időpont előtt kérdéseit is, amelyeket fel akar tenni.  

• Olvasson diétával kapcsolatos könyveket! Kérje dietetikus tanácsát az étkezésre 

vonatkozóan!  

Jó egészséget és tünetmentes életet kívánunk! 

Forrás: 

DayMed Kft, Betegtájékoztató füzet magas koleszterinnel élő betegek számára, 2022. 

05. 16 

Egészségkalauz, 2022, Mitől függ a magas koleszterin - és mikor kell aggódni miatta? 

https://www.egeszsegkalauz.hu/betegsegek/sziv-es-errendszeri-betegsegek/mitol-

fugg-a-magas-koleszterin-es-mikor-kell-aggodni-miatta/qcrg7rp, 2022.05.16 

 

 

https://www.egeszsegkalauz.hu/betegsegek/sziv-es-errendszeri-betegsegek/mitol-fugg-a-magas-koleszterin-es-mikor-kell-aggodni-miatta/qcrg7rp
https://www.egeszsegkalauz.hu/betegsegek/sziv-es-errendszeri-betegsegek/mitol-fugg-a-magas-koleszterin-es-mikor-kell-aggodni-miatta/qcrg7rp

	Koleszterin tájékoztató 1
	Koleszterin tájékoztató 2

