
Szívelégtelenség tájékoztató 
Szívelégtelenség – amikor először elhangzik a diagnózis a rendelőben, érthető módon 

mindenkiben riadalmat kelt. Hiszen az „elégtelen” jelző azt sugallja, hogy valami nincs, aminek 

lennie kellene, valami egyáltalán nem működik, aminek működnie kellene. A szívelégtelenség 

azonban valójában azt jelenti, hogy a szív még többé-kevésbé képes ellátni a feladatát, 

azonban nem olyan mértékben és minőségben, mint normális körülmények között. Ez az 

állapot mindenképpen kivizsgálást, orvosi kezelést és rendszeres orvosi kontrollt tesz 

szükségessé, ám megfelelő kezeléssel és életmóddal akár sokáig jó életminőségben lehet 

vele együtt élni. Ehhez természetesen a környezet, a család, a barátok és az ismerősök 

odafigyelő támogatása is szükséges.  

Ahhoz nyújtunk Önnek segítséget ebben a tájékoztatóban, hogy mire kell odafigyelnie, ha 

kiderült, hogy szívelégtelenségben szenved. 

Hogyan működik a szívünk? 

A szív egy körülbelül ököl nagyságú, erős izmokból felépülő üreges szerv, melyben négy üreg 

található: két kamra és két pitvar. A szív voltaképpen egy megállás nélkül működő pumpa, 

mely a vért szüntelen mozgásban tartja testünk két vérkörében: a kis vérkörben és a nagy 

vérkörben. A kis vérkörben a vér a jobb kamrából a tüdőbe kerül, ahol megtörténik a gázcsere: 

szervezetünk megszabadul a szén-dioxidtól, majd az oxigénnel telítődött vér a szív bal 

pitvarába, majd innen a bal kamrába jut. A bal kamrából kiinduló nagy vérkör feladata, hogy az 

oxigént a keringéssel testünk minden sejtjéhez eljuttassa, így biztosítva a szervek, szövetek 

normális működését.  

Szívünk viszonylag kicsiny szerv ahhoz képest, hogy mekkora rendszert kell állandó 

mozgásban tartania, éppen ezért funkcióját csak úgy képes megfelelően betölteni, ha a 

percenként körülbelül 60-70-szer bekövetkező összehúzódások megfelelő ütemben és 

intenzitással történnek. 



 
Miért alakul ki szívelégtelenség?  

Szívelégtelenség akkor következik be, ha valamilyen oknál fogva a szív már nem tudja 

kielégítően ellátni a feladatát, melynek következtében egy fokozatosan előrehaladó, 

súlyosbodó állapot jön létre. A sejtek, szövetek egyre kevésbé jutnak hozzá a szükséges 

oxigénhez, ami megzavarja, sőt súlyos esetben akár lehetetlenné is teszi normális 

működésüket. 

Az elégtelenség érintheti a bal vagy a jobb szívfelet, esetenként mindkettőt, de az esetek 

többségében először a bal szívfél működése válik elégtelenné. A szívelégtelenségnek többféle 

formája létezik; leggyakoribb az úgynevezett pangásos szívelégtelenség, ezért ez képezi 

tájékoztatónk témáját. Még mielőtt ez bekövetkezne, a szervezet különféle kompenzáló 

mechanizmusokkal igyekszik fenntartani a keringést. Ezek egy darabig képesek többé-

kevésbé pótolni a szív kieső pumpafunkcióját, egy idő után azonban ezek a funkciók 

kimerülnek, ezzel együtt a szívelégtelenség egyre súlyosabb formát ölt. Ennek során a szív 

megnagyobbodik, a szívizmok megvastagodnak, és a szív gyorsabb működésre ösztönzi 

önmagát, ezzel igyekezvén fenntartani a normális keringést. Az erek is próbálnak 

alkalmazkodni a gyenge pumpafunkció miatti vérnyomáseséshez azzal, hogy összeszűkülnek, 

vagy a keringés a „kevésbé fontos” szervek (pl. vese) felől a létfontosságú szervek (pl. szív, 

agy) felé tevődik át. A kompenzáló mechanizmusok időlegesen képesek elfedni a bajt, azt, 

hogy a szív már nem működik úgy, ahogyan kellene. Az állapot súlyosbodásával azonban 

egyre inkább nyilvánvalóvá válnak a szívelégtelenség tünetei. 

Milyen állapotok vezethetnek oda, hogy a szív működése elégtelenné válik?  

Szívelégtelenséget elméletileg bármilyen olyan tényező elindíthat, ami valamilyen módon 

károsítja vagy gyengíti a szívet. Ha számszerűen is ki akarjuk fejezni a szívelégtelenség 

mértékét, akkor meg kell ismerkednünk az ejekciós frakció kifejezéssel. Az ejekciós frakció 

voltaképpen egy arányérték, ami azt fejezi ki, hogy a szív elernyedése (diasztolé) alatt a kamrát 

megtöltő vér mekkora hányadát képes kilökni a szív az összehúzódás (szisztolé) alatt. 

Ép viszonyok között az ejekciós frakció értéke 50 százalék vagy annál nagyobb, ami azt jelenti, 

hogy a szisztolé során a kamrában lévő vér több mint fele a keringésbe kerül. Meg kell azonban 

jegyezni azt is, hogy normális ejekciós frakció mellett is fennállhat szívelégtelenség, például 

akkor, ha a szívizmok rugalmassága valamilyen okból – például tartósan fennálló magas 

vérnyomás következtében – csökken, ilyenkor ugyanis a szívnek nagyobb ellenállással 

szemben kell ellátnia a feladatát. 

A teljeség igénye nélkül álljon itt néhány betegség, mely szívelégtelenség kiindulópontja 

lehet:  

Koszorúér-betegség. A koszorúerek (vagy koronáriák) a szívizom vérellátását biztosítják, 

szűkületük vagy elzáródásuk esetén a szívizom oxigénellátása zavart szenved, ami 

szívelégtelenséghez vezethet. A koszorúérbetegség egyébként a szívelégtelenség 

leggyakoribb oka.  

Magas vérnyomás (hipertónia). Ahogyan az imént már érintőlegesen szó esett róla, a 

vérnyomás tartós megemelkedésekor a szívnek keményebben kell dolgoznia a keringés 



 
fenntartásához, a vér állandó mozgásban tartásához, amiben egy idő múlva elfárad, a már 

említett kompenzációs mechanizmusok kimerülnek, és kialakul a szívelégtelenség.  

Szívbillentyű-betegségek. A pitvarok és kamrák, illetve a kamrák és az onnan elvezető erek 

között hártyás képletek, úgynevezett szívbillentyűk vannak, szám szerint négy billentyű. Ezek 

megfelelő ütemben való nyílása/záródása biztosítja az optimális nyomásviszonyokat a szív 

pumpafunkciójához. Amennyiben ezek a billentyűk nem zárnak megfelelően (pl. veleszületett 

rendellenesség vagy korábbi fertőzés következtében), akkor a vér nem megfelelő irányú 

áramlása fokozott munkára készteti a szívet, melynek egy idő után az már nem tud eleget 

tenni.  

A szívizom károsodása (kardiomiopátiák). Kardiomiopátia számtalan okból kialakulhat: lehet 

örökletes, de okozhatják fertőzések, túlzott alkoholfogyasztás, mérgező anyagok hatása stb. 

A kardiomiopátiának több formája van, melyek közös vonása, hogy idővel szívelégtelenséghez 

vezetnek.  

Szívizomgyulladás (miokarditisz). A szívizom gyulladását okozhatják baktériumok vagy 

vírusok, melyek következtében általában balszívfélelégtelenség alakul ki. 

Veleszületett szívhibák. A veleszületett (kongenitális) rendellenességek nagyon sokfélék 

lehetnek, valamely szívüreg nem megfelelő fejlődésétől kezdve egy vagy hiányán, vagy 

csökevényes fejlődésén keresztül egészen a szívüregek közötti sövények részleges vagy teljes 

hiányáig.  

Szívritmuszavarok (aritmiák). A szív optimális működéséhez az szükséges, hogy a szív 

megfelelő ütemben húzodjon össze és ernyedjen el. Ha a szívműködés normális ritmusa 

eltűnik – akár úgy, hogy túlságosan szaporává vagy túlságosan lassúvá válik, akár úgy, hogy 

szabályos ritmusa felborul –, az ugyancsak fokozott terhelést ró a szívre. 

Milyen tényezők hajlamosíthatnak szívelégtelenségre?  

Bár szívelégtelenség elvileg bármely életkorban kialakulhat, akár nagyon fiatalon is, mégis 

leginkább az idősebb emberek betegsége. Éppen ezért az állapot kialakulását elősegítő 

kockázati tényezők között mindenképpen első helyen kell említenünk az idős kort. Emellett ide 

tartoznak az előző bekezdésben felsorolt betegségek is. 

Egyéb rizikófaktorok:  

• lezajlott szívroham (miokardiális infarktus);  

• családban előfordult hasonló betegség;  

• cukorbetegség;  

• túlsúlyosság és elhízás;  

• obstruktív alvási apnoe (alvás közbeni légzésszünetek, horkolás); 

• súlyos tüdőbetegség.  

 



 
Milyen tünetek vetik fel a szívelégtelenség lehetőségét?  

Elöljáróban ki kell emelni, hogy a szívelégtelenség alapvetően két formában jelentkezhet: lehet 

akut (heveny) és krónikus (idült). Az előző típus tünetei hirtelen, minden átmenet nélkül 

jelentkeznek, míg az utóbbi típusé lassan, fokozatosan súlyosbodó panaszok formájában. A 

szívelégtelenség kezdetben sokszor egyáltalán nem okoz tünetet, így az érintett egy jó ideig 

nincs is tisztában betegségével. 

A leggyakoribb tünetek:  

• légszomj, nehézlégzés (kezdetben csak fizikai terhelésre, majd később nyugalomban is);  

• állandó fáradtságérzés, tartós kimerültség, csökkent terhelhetőség;  

• végtagok (elsősorban a lábszár, boka, lábfej) duzzanata (ödémája), mely – más típusú 

vizenyőképződéssel ellentétben – tipikusan „kelt tészta” tapintatú, azaz ujjal benyomva a 

benyomatot sokáig megtartja;  

• szapora vagy szabálytalan szívverés;  

• állandó köhécselés;  

• gyakori éjszakai vizeletürítés;  

• haskörfogat megnövekedése („hasvíz”, aszcitesz);  

• étvágytalanság, hányinger;  

• figyelemösszpontosítás csökkenése;  

• mellkasi fájdalom (ha az akut szívelégtelenséget szívinfarktus okozza).  

A fenti tünetek mindenképpen orvosi kivizsgálást tesznek szükségessé, ám késedelem 

nélkül, sürgősen orvoshoz kell fordulni az alábbi tünetek észlelése esetén:  

• mellkasi fájdalom;  

• erős, letaglózó gyengeségérzés;  

• szapora és/vagy szabálytalan szívverés, különösen akkor, ha légszomjjal, mellkasi 

fájdalommal és gyengeséggel is társul;  

• hirtelen fulladásérzés, rózsaszínes, habos köpet ürítése;  

• rövid idő – néhány nap – alatt gyors testsúlygyarapodás (2-2,5 kg).  

Ilyen tünetek észlelésekor akár életet is menthet, ha a beteg vagy a tüneteket észlelő más 

személy nem késlekedik, nem vár arra, hogy „hátha elmúlik”, hanem haladéktalanul mentőt hív. 

A fenti tüneteket nemcsak szívelégtelenség, hanem számos más kórállapot is okozhatja, 

ennek eldöntése azonban szigorúan orvosi feladat. 

 

 



 
Mit kockáztatok, ha nem fordulok orvoshoz panaszaimmal?  

Az elégtelen szívműködés rontja a szervek működését, ami hosszú távon visszafordíthatatlan 

szervi károsodásokhoz vezethet. Ennek különböző formái lehetnek:  

• vesekárosodás, végül veseelégtelenség;  

• szívnagyobbodás, ennek következtében akár billentyűelégtelenség;  

• szívritmuszavarok;  

• májkárosodás, végül májelégtelenség.  

Hogyan történik a szívelégtelenség kivizsgálása?  

• Mint minden más betegség, úgy a szívproblémák kivizsgálása is a beteg kikérdezésével, az 

anamnézis felvételével kezdődik. Ennek során az orvos rákérdez a panaszok jellegére, 

súlyosságára, fennállásának idejére, illetve minden olyan tényezőre, mely a tüneteket enyhíti 

vagy súlyosbítja. Ezen túlmenően azt is megtudakolja, hogy a családban fordult-e már elő 

hasonló panasz vagy betegség.  

• A következő lépés a fizikális vizsgálat, melynek részét képezi a szív és a tüdő feletti 

hallgatózás is.  

• A szív állapotának, működésének, ingerületvezetési képességének felmérésére szolgáló 

speciális vizsgálat az elektrokardiográfia (EKG).  

• Speciális laboratóriumi vizsgálatok keretében sor kerülhet a vérből olyan anyagok – például 

az úgynevezett agyi natriuretikus peptid (BNP) – szintjének meghatározására, melyek 

emelkedett szintje a szívizom károsodását jelzi.  

• A mellkasi röntgenvizsgálat során elemezhető a szív alakja és nagysága, a mellkasi nagyerek 

lefutása és tágassága, emellett azonosíthatók a szívelégtelenség más kísérőjeleségei is, 

például a tüdőpangás vagy folyadék megjelenése a mellhártya lemezei között.  

• A szív ultrahangvizsgálata, az echokardiográfia nemcsak a szív képi ábrázolására alkalmas, 

hanem segítségével feltérképezhetők az egyes szívüregekben uralkodó nyomásviszonyok, 

melyekből az orvos nagyon sok mindenre következtethet.  

• A kardiológiai kivizsgálás során gyakran kerül sor úgynevezett terheléses vizsgálatra, mely 

egyrészt a terhelhetőség felmérésére szolgál, másrészt alkalmas olyan tünetek észlelésére, 

melyek csak fokozott fizikai terhelés mellett jelentkeznek. A terheléses vizsgálat többnyire 

futópadon történő futást/gyaloglást vagy szobakerékpáron való tekerést jelent, melynek során 

az egészségügyi személyzet folyamatosan monitorozza a szívműködést és a vérnyomást, 

illetve regisztrálja a tünetek jelentkezését és súlyosságát. A terheléses vizsgálat esetenként 

képalkotó vizsgálattal is összeköthető. 

• A szív úgynevezett invazív vizsgálata a szívkatéterezés, melynek során az egyik nagy éren 

keresztül (például a lágyékhajlatból) a szívbe vezetett vékony műanyag „csövön”, katéteren 

keresztül kontrasztanyagot juttatnak be, melynek útját követve információk nyerhetők a szív 

állapotáról és működéséről. A szívkatéterezés során felmérhető a koszorúerek állapota, 



 
felfedezhetők az esetleges szűkületek vagy elzáródások, sőt egyúttal terápiás beavatkozások 

is végezhetők a szűkületek tágításával vagy úgynevezett sztentekkel történő áthidalásával.  

• A fentieken túl egyéb képalkotó vizsgálatokra is sor kerülhet, például számítógépes 

rétegvizsgálatra (CT), mágnesesrezonancia vizsgálatra (MR) vagy izotópvizsgálatra. 

Milyen lehetőségek vannak a szívelégtelenség kezelésére?  

A szívelégtelenség végleges gyógyítására egyelőre nem rendelkezünk módszerekkel. Az 

állapot karbantartásával, megfelelő életmód kialakításával, a kockázati tényezők lehetőség 

szerinti kiiktatásával a szívelégtelenség súlyosbodása lassítható, jó életminőségben eltöltött 

hosszú évek nyerhetők.  

A terápiás terv felállításához az orvosnak fel kell mérnie az aktuális állapotot és a tünetek 

súlyosságát, melyhez különböző besorolási rendszerek állnak rendelkezésére. Anélkül, hogy 

ennek részleteibe belemennénk, elegendő annyit tudni, hogy az egyik legszélesebb körben 

használt klasszifikációs rendszer az úgynevezett NYHA (New York Heart Association) 

besorolás, mely I-től IV-ig rangsorolja az állapot súlyosságát, a fizikai aktivitást még nem 

korlátozó enyhébb szívelégtelenségtől a súlyosabb formák felé haladva. A legsúlyosabb, IV. 

stádium azt jelenti, hogy a beteg már semmilyen fizikai aktivitásra nem képes 

diszkomfortérzés nélkül, és a szívelégtelenség tünetei már nyugalomban is fennállnak.  

Ha részletesebb információkat szeretne kapni a NYHA besorolásról, kérdezze meg orvosát!  

A szívelégtelenség kezelése alapvetően két nagy területet foglal magában:  

• az orvosi kezelést,  

• a megfelelő életmód kialakítását. 

Orvosi kezelés  

A szívelégtelenség orvosi kezelésének alapját a gyógyszeres terápia képezi. A megfelelő 

gyógyszer vagy gyógyszerkombináció kiválasztását a tünetek, az állapot súlyossága, a 

szívelégtelenséghez vezető ok, az egyidejűleg fennálló egyéb betegségek és még számos más 

tényező szabja meg. A szívelégtelenség kezelése – kis túlzással – a kardiológián belül is külön 

tudományág, így egy rövid tájékoztató keretében nem vállalkozhatunk a szóba jövő összes 

gyógyszer felsorolására. Nagyon vázlatosan annyit kell tudni, hogy az alkalmazott 

gyógyszerek egy része a szívműködés javítását, mások az emelkedett vérnyomás 

csökkentését, megint mások a felesleges folyadék eltávolítását célozzák.  

Az esetek túlnyomó többségében nem elegendő egyféle gyógyszer adása, az orvos az adott 

beteg állapotához igazítva állítja össze a kombinációt és határozza meg az egyes gyógyszerek 

adagját.  

Bármilyen gyógyszeres terápiát is rendel Önnek az orvos, a legfontosabb, hogy mindig az előírt 

ideig és időtartamban szedje gyógyszereit, és ügyeljen arra is, ha a gyógyszer 

betegtájékoztatója valamilyen speciális követelményt támaszt a gyógyszerszedéssel 

kapcsolatban (adott napszakban, illetve étkezés előtt/közben/után kell bevenni, a 

gyógyszeres kezelés ideje alatt kerülni kell bizonyos más gyógyszerek vagy élelmiszerek 

fogyasztását stb.). A betegség lefolyása során jobb és rosszabb időszakok válthatják 



 
egymást, de az eredményes terápia szempontjából elengedhetetlen, hogy akkor se hagyjon fel 

a gyógyszerszedéssel, ha látszólag teljesen tünetmentes az állapota.  

Előfordulhat, hogy sebészeti beavatkozásra is szükség van a tünetek enyhítése, illetve a 

halálozási kockázat csökkentése érdekében. Ez lehet a ritmuszavar megszüntetésére, a 

szívritmus rendezésére defibrillátor vagy pacemaker beültetése, de speciális esetekben akár 

a transzplantációs listára is felkerühet a beteg. 

Az orvosi kezelés körébe tartozik, hogy nemcsak a szívelégtelenség gondozása fontos 

rendszeres kontrollvizsgálatokkal és a gyógyszeres terápia szükség szerinti módosításával, 

hanem az egyéb fennálló betegségek karbantartása is. Ezen belül is különösen fontos magas 

vérnyomás esetén a vérnyomáscsökkentő kezelés, illetve cukorbetegség esetén a 

vércukorszint normáltartományban tartása, a vércukorszint megemelkedésével vagy 

leesésével kísért epizódok kivédése. 

Az életmód jó irányba változtatása  

A szívelégtelenség kezelésének másik fontos pillérét a megfelelő életmód kialakítása és 

következetes fenntartása képezi. Az egészséges, kiegyensúlyozott étkezés nemcsak a 

szükséges tápanyagokhoz juttatja a szervezetet, de segíthet a felesleges kilók leadásában és 

a normális testsúly megőrzésében is. Szívelégtelenségben szenvedő betegeknek két dologra 

különösen ügyelniük kell az étkezések során:  

• A nátriumbevitel csökkentésére, mely elsősorban a sóbevitel (nátriumklorid) korlátozása 

révén érhető el. Fontos, hogy tisztában legyen azzal, hogy az élelmiszerekben nem csak annyi 

só van, amennyit a főzéskor beletesz vagy a tányéron rászór. Különösen a feldolgozott 

élelmiszerek (pl. felvágottfélék) jelentős mennyiségű konyhasót tartalmaznak. A 

nátriumbevitel korlátozásának azért van jelentősége, mert ezáltal csökkenthető a 

szervezetben felhalmozódott folyadék mennyisége, és ezen keresztül a szívre háruló terhelés.  

• Ugyancsak a szív tehermentesítését szolgálja a folyadékbevitel csökkentése is. A kezelés 

megkezdésekor az orvos megszabja a naponta maximálisan bevihető folyadék mennyiségét, 

melybe nemcsak a vizet és más italokat kell beleszámítani, hanem többek között a leveseket, 

illetve a gyümölcsök folyadéktartalmát. Bizonyos gyümölcsök (pl. a dinnyefélék) – különösen 

nagyobb mennyiségben fogyasztva – olyan mértékű folyadékterhelést okozhatnak, amire 

talán nem is gondolunk. 

Bár szívelégtelenségben a terhelhetőség csökken, nem kell, sőt nem is szabad lemondani a 

megfelelő fizikai aktivitásról. A testmozgás megkezdéséhez mindig kérje ki orvosa tanácsát, 

milyen mozgásformával kezdjen (pl. gyaloglással, úszással), és eleinte mennyi ideig 

mozogjon. Tüneteitől és fizikai állapotától függően fokozatosan, lépésről lépésre emelheti a 

terhelést. Ha tünetei súlyosbodását vagy új tünet(ek) megjelenését észleli, azonnal hagyja 

abba a testmozgást, melyet éppen végzett, és kérje ki orvosa tanácsát.  

A dohányzás többféle módon is károsítja a szívelégtelenségben szenvedő betegek állapotát: 

a tüdőben lerakódó kátrány és egyéb égéstermékek rontják a gázcserét, illetve a nikotin az 

erek szűkítése révén fokozott terhelést ró az egyébként is elégtelenül működő szívre. 

Mindezek alapján logikusnak tűnik a dohányzásról való leszokásra vonatkozó tanács, hiszen 

a füstmentes élet javíthatja a betegek állapotát. 



 
Milyen kilátásokra számíthatok szívelégtelenségben? 

Egyelőre nem ismeretes olyan módszer, mellyel az orvosok képesek lennének meggyógyítani 

a szívelégtelenséget. Azonban számos terápiás lehetőség áll rendelkezésre, mellyel a betegek 

állapota javítható, tüneteik enyhíthetők, a betegség súlyosbodása lassítható – és jelenleg is 

folynak kutatások új gyógyszerek és egyéb terápiás módszerek kifejlesztésére. Az 

eredményes kezelés kulcsa szívelégtelenségben is a korai felismerésen és az idejekorán 

megkezdett kezelésen túl az, hogy a beteg mindvégig tartsa magát az orvosi utasításokhoz. A 

szívelégtelenség krónikus kórállapot, ami sokéves együttműködést feltételez orvos és betege 

között, ezért rendkívül fontos, hogy már korán kialakuljon közöttük a kölcsönös bizalomra és 

tiszteletre alapuló kapcsolat. Ha bármiben bizonytalan, nem kapott minden kérdésére kielégítő 

választ, ne féljen kikérni más orvos véleményét is.  

A szívelégtelenség gondozása akkor a legeredményesebb, ha úgynevezett multidiszciplináris 

megközelítésen nyugszik, azaz a beteg gondozásában minden érintett szakma képviselője 

részt vesz (a kardiológuson kívül szaknővér, gyógyszerész, dietetikus, gyógytornász, szükség 

esetén pszichológus) 

Megfelelő kezeléssel jó életminőség biztosítható, és az életkilátások is javíthatók. Nem 

hallgathatjuk el ugyanakkor, hogy a szívelégtelenség megrövidítheti az életet, ám nagy egyéni 

különbségek vannak abban, hogy milyen mértékben befolyásolja az életkilátásokat. Az biztos, 

hogy Ön akkor hozhatja ki a helyzetéből a legtöbbet, ha tájékozott betegségét, annak tüneteit 

és kezelését illetően, betartja az orvosi utasításokat, törődik többi betegségével is, valamint 

megfelelő életmód kialakításával kiiktatja életéből azokat a tényezőket, melyek ronthatják 

állapotát és életkilátásait.  

Források:  

AHA https://watchlearnlive.heart.org/index.php?moduleSelect=hrtflr CDC 

https://www.cdc.gov/heartdisease/heart_failure.htm Heart Foundation 

https://www.heartfoundation.org.au/conditions/heart-failure-resources-for-patients 

Heart.org https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/what-is-heart-failure HFSA 

https://hfsa.org/patient-hub/learn-about-heart-failure Mayo Clinic 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-failure/symptoms-causes/syc-

20373142 UpToDate https://www.uptodate.com/contents/heart-failure-beyond-the-basics 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szívelégtelenség tájékoztató a 

folyadékbevitelről 
Folyadékot csak módjával!  

Szakorvosa szívelégtelenség diagnózisát állította fel Önnél, és valószínűleg már arra 

vonatkozóan is adott tanácsokat, mire kell figyelnie mindennapi életében azon kívül, hogy 

pontosan szedi gyógyszereit. Bizonyára elmondta, hogy számos ponton kell változtatnia 

életmódján ahhoz, hogy még sokáig jó életminőségben tölthessen időt szeretteivel. Ennek 

során orvosa megemlítette azt is, hogy nagyon oda kell figyelnie a napi folyadékbevitelére, 

mert ennek megszorításával sokat tehet szíve tehermentesítése érdekében. Ebben a 

tájékoztatóban a folyadékfogyasztás megtervezéséhez adunk tippeket, tanácsokat.  

Miért nem mindegy, mennyi folyadékot fogyasztok, ha szívelégtelenséget állapítottak meg 

nálam?  

A folyadékbevitel megszorítása szinte minden olyan útmutatóban kiemelt helyen szerepel, 

mely a szívelégtelenséggel élő betegek életmódjának megtervezéséhez ad tanácsokat. Ezek 

az irányelvek általában 1,5-2 liter körüli mennyiséget jelölnek meg a napi folyadékbevitel felső 

határának, azonban fontos tudni, hogy ezt befolyásolhatja a beteg aktuális állapota, 

betegségének típusa, életmódja, külső környezeti körülmények is. Azt, hogy az Ön számára 

mennyi a megengedett felső határ, minden esetben orvosával kell megbeszélnie. 

De miért is van erre szükség? 

Szívelégtelenségben a szív elégtelen pumpafunkciója miatt nő a folyadékvisszatartás 

(retenció), mely az alábbi következményekkel jár:  

- megemelkedik a vérnyomás, ami további járulékos terhet ró az egyébként is túlterhelt szívre; 

- folyadék halmozódhat fel a mellhártya lemezei között, ami légzési nehézségeket, légszomjat, 

fulladásérzést okozhat (kezdetben csak fizikai terhelésre, később nyugalomban is);  

- megduzzadhatnak a végtagok (boka, láb, csukló, kéz), ami megnehezíti a mozgást és a 

mindennapi feladatok ellátását;  

- a belső szervek oxigénellátásának csökkenése következtében egyéb tünetek is 

előfordulhatnak, például puffadás vagy hányinger. 

Nagyon fontos megjegyezni, hogy a szervezet folyadékterhelése szempontjából nemcsak az 

italok és ételek formájában elfogyasztott folyadéknak van jelentősége, hanem a sóbevitel 

megszorításának is. Erről egyelőre csak annyit, hogy a só folyadékot köt meg, ami 

folyadékvisszatartásra hajlamosíthat. A sószegény diétáról egy külön tájékoztatóban olvashat 

részletesebben. 

A folyadék- és sóbevitel mellett a folyadékterhelés csökkentésének harmadik pillére a vízhajtó 

kezelés. Orvosa erre szolgáló gyógyszereket (diuretikumokat) is rendel az Ön számára. Ezeket 

a gyógyszereket mindig az orvosi utasításoknak megfelelően szedje, és akkor se hagyja ki a 

gyógyszer bevételét, ha az az érzése támad, hogy arra talán pillanatnyilag nincs is szüksége. 



 
Vannak egyszerű tippek, mellyel könnyebbé teheti életét. Például nem célszerű a vízhajtó 

gyógyszert este, lefekvés előtt bevennie, hiszen az állandó mosdóba járkálás megzavarhatja 

a nyugodt éjszakai pihenését. 

Mennyi folyadékot fogyaszthatok?  

Ahogyan már említettük, általában napi 1,5-2 literben szokták megadni a megengedett 

folyadékbevitel felső határát, ám ennek pontos értékét számos tényező befolyásolhatja, ezért 

mindig orvosával beszélje meg, hogy az Ön esetében mennyi folyadék fogyasztása 

engedélyezett naponta. Bizonyos körülmények között el lehet térni ettől, például nagy 

kánikulában valamivel több is megengedhető, ám soha ne módosítsa az elfogyasztott 

mennyiséget saját elhatározásból, orvosa előzetes megkérdezése nélkül. 

Csak az számít folyadéknak, amit megiszok?  

A mindennapi életben hajlamosak vagyunk arra, hogy csak a vizet és egyéb italokat tekintsük 

folyadéknak, holott ételeink is tartalmaznak folyadékot, némelyikük nem is keveset. És itt ne is 

csak a levesekre gondoljunk, hanem például a gyümölcsökre, melyek közül különösen a 

lédúsabb fajták (pl. dinnye, narancs) sokszor olyan nagy mennyiségű folyadékkal terhelhetik 

meg a szervezetet, amire talán nem is gondolnánk. De – főleg nagy mennyiségben fogyasztva 

– sok folyadék juthat be olyan ételekkel is, mint például a főtt tészta vagy a rizs. Utóbbi 

esetében elég csak arra gondolni, hogy a szakácskönyvek általában a rizs eredeti térfogatának 

kétszeresét kitevő mennyiségű vizet javasolnak a lábosba önteni a főtt rizs elkészítéséhez.  

A bevitt folyadék mennyiségét növelik ezen kívül többek között a gyümölcslevek, a tej alapú 

turmixok, a smoothie-k, a jégkrém és fagylalt, a joghurt, a gyümölcszselé, a szószok és az 

alkohol is. 

Ez így elég bonyolultan hangzik. Honnan tudjam, melyik ételt mennyivel számítsam be a 

folyadékfogyasztásomba?  

A folyadékbevitel megtervezése – különösen az első hetekben – sok fejtörést okozhat. 

Hasznos segítség lehet egy napló vezetése, melybe pontosan feljegyzi az elfogyasztott italok 

és ételek fajtáját és mennyiségét. A napló adatainak orvosával vagy dietetikussal történő 

áttekintése alapján képet kaphat arról, hogy melyik ételféleségből mennyit fogyaszthat 

kockázat nélkül, illetve mely élelmiszerek azok, melyeknek fogyasztásakor nagy 

önmérsékletet kell tanúsítania, vagy azokat akár teljesen ki is iktatni az étrendjéből. 

Az adatok alapján az is kiszámítható, milyen mennyiség megengedett az ételeken felül víz, 

vagy más ital formájában. Ennek betartásához hasznos segítség, ha az engedélyezett 

mennyiséget naponta kiméri és az asztalra helyezi kancsóban, vagy kulacsba töltve magával 

viszi. Így biztosabb, hogy nem lépi túl a felső határt, ugyanakkor szervezete hozzájut a 

szükséges – és engedélyezett – folyadékmennyiséghez. 

Honnan vehetem észre, hogy túlzásba vittem a folyadékfogyasztást?  

A szervezete tünetek formájában figyelmezteti Önt, ha túl sok folyadékkal terhelte meg a 

szervezetét. Jobb azonban, ha már az aggasztó tünetek fellépése előtt észleli a figyelmeztető 

jeleket. Ennek legegyszerűbb módja a rendszeres testsúlymérés. A testsúly változásának 

üteméből következtetni lehet arra, hogy annak hátterében valódi hízás vagy 



 
folyadékvisszatartás áll. A szervezetben felhalmozódó folyadék gyors testsúlynövekedést 

okoz, akár napok alatt több kilóval is többet mutathat a mérleg. Ezzel szemben az izmok vagy 

a zsírszövet tömegének emelkedése (valódi hízás) esetén lassan, hetek vagy hónapok alatt 

kúszik fel a testsúly. 

Mit tehetek az állandó szomjúságérzés ellen?  

Gyakran előfordulhat, hogy szomjúságérzés kínozza. Tisztában kell lennie azonban azzal, 

hogy ez nem mindig azt jelzi, hogy folyadékhiány lépett fel a szervezetében, okozhatja például 

a szájnyálkahártya kiszáradása, például fokozott fizikai terhelés kapcsán vagy bizonyos 

gyógyszerek mellékhatásaként. Arra is ügyelnie kell, hogy a vízhajtók hatására bekövetkező 

bőséges vizeletürítést látva ne érezzen kényszert arra, hogy az „elveszített” folyadékot 

tényleges veszteségként megélve azt folyadékfogyasztással pótolja. Gondoljon arra, hogy a 

vízhajtó gyógyszer nem a szükséges vizet „veszi el” a szervezettől, hanem a szívet megterhelő 

felesleges folyadéktól való megszabadulást szolgálja. 

Néhány tipp, hogyan tudja szomjúságérzését jelentősebb mennyiségű folyadék bevitele 

nélkül enyhíteni: 

- Ha szomjasnak érzi magát, egyszerűen öblítse ki a száját anélkül, hogy a vizet lenyelné.  

- Szopogasson jégrudacskát vagy a hűtőszekrény jégkockatartójában lefagyasztott 

gyümölcsléből vagy limonádéból egy kockányit. Ha ezt a megoldást választja, érdemes fejben 

tartami, hogy egy jégkocka elszopogatásával kb. 15 milliliternyi folyadék kerül be a 

szervezetbe. Ez elsőre talán nem tűnik jelentős folyadékbevitelnek, több jégkocka esetében 

azonban már olyan mennyiség lehet, melyet bele kell számítani a napi folyadékfogyasztásba.  

- Segíthet a szomjúságérzés legyőzésében minden olyasmi, mely fokozott nyáltermelésre 

serkenti a szervezetet. Ez lehet egy gerezd citrom, keménycukorka, rágógumi, esetleg apróbb 

szemű gyümölcs (pl. eper, áfonya, szőlőszem) lefagyasztva. De hasonló hatást fejthet ki a 

fogmosás, a szájvizes öblítés, borsmenta vagy borsmentát tartalmazó rágógumi rágása is.  

Mire figyeljek még a folyadékfogyasztás során?  

- Kerülje az alkoholfogyasztást.  

- Kerülje az olyan italok fogyasztását, melyek befolyásolhatják a gyógyszerfelszívódást (pl. 

grépfrútlé, gránátalmalé).  

- Kerülje kávé, fekete tea, illetve szénsavas vagy koffeintartalmú italok (pl. kóla) fogyasztását. 

- Lehetőleg ne olyan italokat válasszon, melyek nagy mennyiségben tartalmaznak nátriumot 

(ilyenek például a paradicsomitalok és más zöldséglevek).  

- Az engedélyezett napi folyadékmennyiséget ne hajtsa fel egy vagy néhány húzásra, hanem 

ossza el a teljes napra. Amikor megtervezi, hogy aznap mikor és mennyit fog fogyasztani 

belőle, vegye figyelembe az adott napszakra tervezett tevékenységeit is, például fokozott 

fizikai igénybevételt jelentő, vagy melegebb környezetben végzett munkák idejére több 

folyadékot szánjon.  



 
- Amikor az aznapra engedélyezett folyadékmennyiséggel gazdálkodik, ne feledkezzen meg 

arról, hogy gyógyszerei bevételéhez a nap végén is szüksége lesz folyadékra, mindig 

tartalékoljon hát valamennyit erre a célra is.  

- Apró tipp, ami segíthet enyhíteni a folyadékmegszorítás keltette hiányérzetet, hogy nagy, 

öblös poharak helyett inkább kisebb poharat emeljen le a polcról. Ha mindig azonos űrtartalmú 

pohárból iszik, könnyebben figyelemmel tudja kísérni, mennyi folyadékot fogyaszthat még 

aznap. 

Milyen jelekre figyeljek, amivel azonnal orvoshoz kell fordulni?  

Alapvetően két ok állhat azon állapotok hátterében, melyek azonnali orvosi konzultációt 

tesznek szükségessé: a fokozott folyadékterhelés és a folyadékhiány (dehidráció). Túlzott 

folyadékterhelésre utalhat a fokozódó légzési nehézség, mellkasi fájdalom, a végtagok 

és/vagy az arc duzzanata. De előfordulhat az is, hogy a túlzásba vitt folyadékmegszorítás 

miatt a szervezet nem jut annyi folyadékhoz, amennyire szüksége lenne. Folyadékhiányra 

(dehidrációra) utalhat a szomjúságérzeten túl a nyálkahártyák kiszáradása, a megszokottnál 

sötétebb, koncentráltabb vizelet ürítése, súlyosabb esetekben vérnyomásesés, a bőr 

rugalmasságának csökkenése, fokozott ráncolhatósága, legsúlyosabb formájában 

tudatzavar, letargia, zavart tudatállapot.  

Szívelégtelenségben a folyadékbevitel megtervezése nagy odafigyelést kíván: se túl sokat, 

se túl keveset! 

Forrás: European Journal of Cardiovascular Nursing 

https://www.researchgate.net/publication/302960847_ 

Fluid_restriction_in_patients_with_heart_failure_How_should_we_think Heart.org 

https://www.heart.org/-/media/files/professional/quality-improvement/get-with-

theguidelines/get-with-the-guidelines-hf/clinical-tools/clinical-tools/university-hospital-case-

medicalcenter-living-with-heart-failure-brochure-english-ucm309068.pdf?la=en UpToDate 

https://www.uptodate.com/contents/heart-failure-beyond-the-basics 

 

 

 



 

Szívelégtelenség tájékoztató a 

mindennapokról 
A mindennapi életmódbeli szokások kialakítása jelentős hatást gyakorolhat az általános 

egészségi állapotára. A megfelelő szokások kialakításával tovább élhet minőségi életet. 

Miután orvosa közölte Önnel a szívelégtelenség diagnózisát, a szükséges gyógyszerek 

felírásával együtt azt is elmondta, hogy sok ponton szükséges változtatnia a mindennapi 

életében ahhoz, hogy minél hosszabb ideig jó életminőséggel élhesse az életét. Most ahhoz 

adunk tanácsokat, ötleteket, hogyan valósíthatja meg ezeket a változtatásokat az 

életmódjában oly módon, hogy azok minél észrevétlenebbül illeszkedjenek a mindennapjaiba. 

Látni fogja, hogy az általános szemléletváltáson alapuló rendszerben a néhány nagyobb 

módosításon kívül inkább több apróbb változtatásra lesz szüksége. Bár egy-egy pontot nézve 

úgy tűnhet, hogy ezeknek önmagukban nincs túl nagy jelentőségük, a sok kis változtatás mind 

egy nagyobb egésznek a része, melyek hozzásegítik Önt a minél teljesebb élethez. 

Gyógyszereit egész életében szednie kell!  

A szívelégtelenség egy krónikus (idült) kórállapot, mely élete végéig elkíséri Önt. A betegség 

előrehaladásának lassítására, tüneteinek enyhítésére gyógyszereket rendel Önnek orvosa. 

Fontos szempont, gyógyszereit mindig pontosan, az orvos által javasolt adagban, időben és 

módon kell bevennie. Előfordulhat, hogy állapotát időnként jobbnak érzi, sőt, egyes tünetei 

teljesen meg is szűnhetnek, a gyógyszerek szedését azonban ilyenkor sem szabad 

abbahagynia vagy azok dózisát saját elhatározásból csökkentenie. A gyógyszeres kezelés 

bármilyen módosítása csak orvos utasításai alapján történhet! 

Étkezzen egészségesen!  

A táplálkozásra és az étrendre vonatkozó tanácsok minden betegtájékoztatóban ezzel 

kezdődnek: úgy étkezzünk egészségesen, kiegyensúlyozottan, hogy minden szükséges 

tápanyag elegendő mennyiségben kerüljön be a szervezetünkbe. Ez a szívelégtelenséggel élő 

betegek számára is javasolható és üdvözítő, ugyanakkor vannak speciális szempontok, 

melyekre nekik kiemelt figyelemmel kell lenniük. 

Ügyeljen a normális testsúly fenntartására, szabaduljon meg a túlsúlytól!  

Szívelégtelenség esetén különösen fontos, hogy a testsúlya ne emelkedjen a normális 

tartomány fölé, hiszen a túlsúly fokozott terhelést ró a szívre a megfelelő vér- és oxigénellátás 

biztosítása érdekében. Az Ön nemének, életkorának és testmagasságának megfelelő normális 

testsúly kiszámításához táblázatok és képletek érhetők el az interneten, de orvosa is 

segítséget nyújthat a számolásban. 

Szívelégtelenség esetén nagy jelentősége van a rendszeres testsúlymérésnek – több 

szempontból is. Először is, a megmagyarázhatatlan okú gyors fogyás az állapot 

súlyosbodására hívhatja fel a figyelmet. Legalább ennyire lényeges a testsúly gyakori 

ellenőrzése azért is, mert a hirtelen, 1-2 napon belül, de akár egyik napról a másikra 



 
bekövetkező gyors testsúlygyarapodás – a szív elégtelen pumpafunkciója következtében – a 

szervezeten belül folyadék felhalmozódására figyelmeztet. 

Néhány jó tanács a testsúlyméréshez:  

• Lehetőleg mindig azonos napszakban végezze a testsúlymérést ugyanazzal a mérleggel.  

• Ha nem ruhátlanul áll a mérlegre, akkor ügyeljen arra, hogy minden nap nagyjából azonos 

öltözékben mérje meg testsúlyát. 

Amennyiben egyik napról a másikra több mint 1 kilogrammot gyarapszik a testsúlya, feltétlenül 

kérje ki orvosa tanácsát. Ha túlsúlyos, és szeretne megszabadulni a felesleges kilóktól, 

mindenképpen szakemberhez forduljon, akitől megtudhatja, hogy – állapota függvényében – 

mi a testsúlycsökkentés legbiztonságosabb módja. 

Tartson sószegény diétát!  

A táplálékkal bevitt konyhasó ugyancsak folyadékvisszatartásra készteti a szervezetet, ezzel 

terhelve a csökkent vér- és oxigénellátás következtében esetenként már egyébként is 

károsodott vesét, ezért törekednie kell arra, hogy minél kevesebb só kerüljön be a 

szervezetébe. Ügyelnie kell arra, hogy nem csak az számít sóbevitelnek, amennyi só a főzés 

közben az ételébe belekerült vagy amennyit az asztalnál rászór az adagjára, hiszen nagyon 

sokféle élelmiszerbe már a gyártáskor belekerül a só, sok ételféleség esetében akár olyan nagy 

mennyiségben, amire nem is gondolnánk. Különösen sok sót tartalmazhatnak a készen 

kapható ételek és más feldolgozott élelmiszerek (pl. a kolbászfélék, felvágottak, egyes sajtok 

és más tejtermékek, konzervek, piték, hamburger, pizza, szójaszósz, instant levesek). 

Néhány tanács, amivel csökkentheti sóbevitelét:  

Ha készen kapható élelmiszert vásárol, mindig ellenőrizze az összetevőket tartalmazó címkén 

annak sótartalmát.  

Lehetőség szerint ne készételeket vásároljon, hanem otthon készített fogásokat fogyasszon. 

Így mindig saját kontrollja alatt tarthatja, mennyi konyhasó kerül az ételekbe.  

Sokan kedvelik a sós ízt, enélkül az ételeket nem érzik eléggé ízletesnek. Vannak, akik már 

kóstolás nélkül szórják a sót a tányérjukon lévő ételre. Ön ne tegye! Igyekezzen inkább 

sószegényen étkezni, és ha így elégedetlen az ételek ízével, akkor apró konyhatechnikai 

trükköket is bevethet, hogy ne érezze sótalannak azokat. Jó ötlet például, ha a szokottnál 

gazdagabban fűszerezi azokat különféle zöldfűszerekkel, és új ízeket is kipróbálhat. Meg fogja 

látni, hogy egy idő múlva már nem is fog hiányozni a só a fűszerek közül. 

Csökkentse folyadékbevitelét!  

Ugyancsak a szív tehermentesítését szolgálja a folyadékbevitel megszorítása is. Orvosa 

tájékoztatni fogja arról, hogy az Ön állapotában mennyi folyadék fogyasztása megengedett 

naponta. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy 2 liter körül mozog a naponta bevihető 

folyadék mennyisége, ezt azonban sokféle tényező befolyásolhatja, melyeket orvosa 

mérlegelni fog a megengedett folyadékfogyasztás megadása előtt.  



 
A folyadékbevitel szabályairól egy külön tájékoztatóban olvashat egészen részletesen. Itt 

annyit emelünk ki, hogy nemcsak a megivott folyadékot (vizet, teát, üdítőitalt, kávét stb.) kell 

beleszámítani a napi folyadékfogyasztásba, hanem a levest, a gyümölcsöket és más 

élelmiszerek folyadéktartalmát is. 

Eleinte bonyolultnak tűnhet nyomon követni, hogy melyik élelmiszert mennyivel vegye 

figyelembe a napi folyadékfogyasztás regisztrálásánál. Ehhez dietetikus adhat tanácsot, 

amihez jó szolgálatot tehet, ha – különösen eleinte – táplálkozási naplóban pontosan követi 

az elfogyasztott ételek és italok fajtáját és mennyiségét. 

Maradjon aktív!  

Szívelégtelenségben is fontos a megfelelő fizikai aktivitás, hiszen javítja a betegek keringését, 

erőnlétét, izomerejét, általános állapotát és nem utolsósorban közérzetét is. 

Azt azonban, hogy mennyit sportolhat biztonsággal, nagyban megszabja az állapota. Éppen 

ezért soha ne kezdjen edzésprogramba „saját szakállára” anélkül, hogy előtte kikérné orvosa 

véleményét. 

Megfelelő mozgásforma lehet a gyaloglás, az úszás vagy a kerékpározás, de voltaképpen 

bármilyen sport, melyet nagy kedvvel és biztonságosan űzhet. Bármilyen mozgást is választ, 

fontos, hogy fokozatosan terhelje testét, minden nap egy kicsit többet vállalva, mint előző nap. 

Természetes, ha terhelés hatására pulzus - és légzésszáma megemelkedik, légzése azonban 

nem válhat annyira szaporává vagy nehezítetté, ami már lehetetlenné teszi a beszédet is. Ha 

hirtelen rosszullétet, nehézlégzést, szívpanaszokat észlel, akkor haladéktalanul hagyjon fel a 

fizikai terheléssel, és kérje ki orvosa tanácsát. A mozgásprogram összeállításában – 

különösen a kezdeti időkben – hasznos segítséget nyújthatnak gyógytornász tanácsai. 

Előfordulhat, hogy orvosa is tud ajánlani olyan rehabilitációs csoportot, melynek célja 

kifejezetten a szívbetegek elindítása a fizikailag aktívabb élet felé. 

Néhány tipp, hogyan építheti be életébe észrevétlenül a mozgást:  

• Sétáljon egyet a háztömb körül, gyalog menjen a közeli boltba vásárolni.  

• Csatlakozzon olyan kisebb társasághoz vagy nagyobb csoporthoz, akikkel együtt 

gyalogolhat. Jó társaságban a séta is kellemesebb, és gyorsabban telik az idő.  

• Vásároljon vagy fogadjon örökbe egy kutyát, így a kutyasétáltatás is mindennapi 

mozgásprogram lehet.  

• Ha teheti, inkább a közösségi közlekedést válassza ahelyett, hogy mindenhová autóval 

menne. Így a mindennapi ügyek intézése közben gyalogolhat is egy keveset.  

• A nap adott szakában iktasson be a napirendjébe egy rövid otthoni tornát.  

• Jó testmozgás lehet a fűnyírás vagy a kertészkedés is. 

Néhány dolog, amire érdemes figyelni!  

Ne emeljen nehéz súlyokat.  



 
Ne végezzen testmozgást szélsőséges hőmérsékleti körülmények között, fagyban vagy 

kánikulában.  

Ne erőltesse magát teljes kimerülésig. Az a jó, ha a mozgás végére kellemesen elfárad. 

Szokjon le a dohányzásról!  

Dohányzás közben a keletkező égéstermékek a tüdőben lerakódnak, ami légzési 

nehézségekhez vezet. Ehhez járul még a nikotin érszűkítő hatása, melynek következtében a 

csökkent teljesítőképességű szívnek nagyobb ellenállással szemben kell fenntartani a 

keringést. A dohányzásról való leszokás nem könnyű feladat, sokszor nem elegendő az erős 

elhatározás. A cigarettáról való lemondáshoz szaksegítséget is igénybe vehet, több 

egészségügyi intézményben működnek a dohányzásról való leszokást segítő programok. 

Kerülje az alkoholfogyasztást!  

Az alkohol – különösen nagy mennyiségben – ártalmas a szív működésére, de az egész test 

állapotára is. A legjobb, ha teljesen elhagyja az alkoholt. Előfordulhat, hogy a szívelégtelenség 

hátterében éppen túlzott alkoholfogyasztással összefüggő kórállapot áll. Ilyen esetekben 

teljes absztinencia javasolt. 

Védje magát a fertőzésekkel szemben!  

Kerülje azokat a helyeket, például a tömeget, ahol könnyebben megfertőződhet. Adassa be 

magának a szükséges védőoltásokat. Orvosa nyújt Önnek tájékoztatást arról, mely vakcinákat 

tartja szükségesnek az Ön esetében.  

A pontokat végigolvasva láthatja, hogy azok jelentős része olyan tanács, melyet azoknak is 

érdemes követniük egészségük fenntartása érdekében, akik nem szenvednek 

szívelégtelenségben. Ha odafigyel életmódjára, akkor még nagyon sokáig, jó életminőségben 

élhet szerettei körében. 

Forrás:  

Heart.org https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/treatment-options-for-

heartfailure/lifestyle-changes-for-heart-failure Mayo Clinic 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-failure/symptoms-causes/ syc-

20373142 UpToDate https://www.uptodate.com/contents/heart-failure-beyond-the-basics 



 

 

Szívelégtelenség tájékoztató az 

orvossal való együttműködésről 
Az eredményes kezelés kulcsa az orvossal való együttműködés  

Amikor orvosa közölte Önnel a szívelégtelenség diagnózisát, azt is bizonyára elmondta, hogy 

krónikus (idült) betegségről van szó, mellyel meg kell tanulnia együtt élni. Ehhez feltétlenül 

szüksége lesz arra, hogy a rendszeres kontrollvizsgálatok során hatékony kommunikációt 

alakítson ki orvosával és az Önt gondozó egészségügyi szakemberekkel. Ebben a 

tájékoztatóban ehhez nyújtunk segítséget. 

Első találkozás az orvossal  

Az orvosnál tett első vizit alapvetően meghatározza, hogy kialakul-e az a kölcsönös bizalmon 

nyugvó kapcsolat orvos és betege között, mely alapját képezi a későbbi megfelelő 

kommunikációnak – ami minden eredményes kezelés alapja. 

Azt tanácsoljuk, hogy az orvossal való első találkozásokat mindenképpen használja fel arra, 

hogy a legfontosabbakat megtudakolja tőle betegségére vonatkozóan. Bizonyára Ön is 

tapasztalta már, hogy az egészségügyi személyzet sokszor elfoglalt, túlterhelt, állandó 

időszűkében igyekszik megfelelni feladatának. Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló 

időkorlátok között a lehető legtöbb információhoz jusson, nagy segítség lehet, ha ezekre a 

találkozásokra listával készül, melyre feljegyzi azokat a kérdéseket, melyekre mindenképpen 

válaszokat szeretne kapni, és ugyanide pár szóval a kérdésekre kapott válaszokat is rögzítheti, 

hogy ne menjenek feledésbe. 

Az orvosnál tett látogatások mindig izgalommal teli alkalmaknak minősülnek, ezért nem 

róható fel Önnek, ha az esetlegesen felfokozott lelkiállapotban nem ért vagy jegyez meg 

mindent pontosan. Hasznos lehet, ha megkéri valamelyik hozzátartozóját vagy Önhöz közel 

álló bármilyen más személyt, hogy kísérje el Önt az orvoshoz. Így ő „független” harmadik 

félként, higgadtabban tudja értelmezni az orvostól kapott információkat, és otthon, nyugodt 

körülmények között megbeszélhetik a hallottakat. 

Előfordulhat, hogy nem kapott választ a kérdéseire, vagy nem biztos abban, hogy a megfelelő 

válaszokat kapta. Amennyiben szükségét érzi, ne féljen másik orvostól másodvéleményt kérni, 

ehhez minden betegnek joga van. A lényeg, hogy úgy kezdje meg a kezelést és a 

kontrollvizsgálatokat, hogy tisztában van állapotával és megbízik orvosában. 

Nem árt tájékozódni, de nem mindegy, honnan 

Manapság már rengeteg forrásból tájékozódhat az, aki nem kíván kizárólag az orvostól kapott 

információkra hagyatkozni. A világhálón rengeteg adat, vélemény, személyes történet lelhető 

fel, de sokszor nehéz eldönteni, hogy a kereső által kiadott listán szereplő forrásokban valóban 

megbízhat-e. Azt tanácsoljuk, hogy csak szakmailag megbízható, hiteles honlapokról 

informálódjon állapotáról, és ne feledje az sem, hogy nincs két egyforma beteg, ezért könnyen 



 

 

előfordulhat, hogy hiába megbízható az oldal, az ott talált információk az Ön állapotára nem 

érvényesek. 

 

Ne dőljön be a csodaszereknek!  

Amikor kiderül egy betegség, természetes emberi reakció, hogy mindenki keresni-kutatni kezd 

valamilyen hatásos gyógymód után, és a rokonok, barátok is – pusztán segítő szándékból – 

ajánlanak valamilyen alternatív terápiát, gyógynövénykészítményt vagy más gyógymódot. 

Ezekről jó, ha tudja, hogy többnyire a legjobb esetben nem használnak, de legalább nem is 

ártanak, reális veszély ugyanakkor – még ha nem is az orvos által rendelt gyógyszerek helyett, 

hanem azok mellett használja ezeket a szereket –, hogy kölcsönhatásba (interakcióba) lépnek 

azokkal. Ez azt jelenti, hogy az önhatalmúlag szedett készítmény gyengítheti, de akár fel is 

erősítheti vagy megváltoztathatja az orvos által felírt gyógyszerek hatását: előbbi esetben a 

gyógyszer nem váltja ki a terápiás hatást, az utóbbi esetben akár túladagolásos tünetek is 

felléphetnek. Az is előfordulhat, hogy a kétszer együttes szedése esetén váratlan vagy súlyos 

mellékhatások jelentkeznek. 

Amennyiben kiegészítő vagy alternatív gyógymód kipróbálását fontolgatja, előzetesen 

mindenképpen kérje ki orvosa véleményét! 

Működjön közre aktívan a terápia beállítása során! 

Amikor az orvos javaslatot tesz a kezelésre, minden bizonnyal tájékoztatni fogja annak várható 

előnyeiről és kockázatairól is. Fontos, hogy tisztában legyen azzal, miért szükséges az Ön 

számára az adott gyógyszer, és milyen mellékhatásokra számíthat a kezelés során. Könnyebb 

betartani a szabályokat, ha pontosan tudja, hogy mi-miért történik a kezelés folyamatában. 

Különösen a gyógyszeres terápia kezdeti szakaszában előfordulhat, hogy mellékhatásokat 

tapasztal. Ha ilyet észlel, akkor ne a gyógyszerszedés felfüggesztését válassza megoldásként, 

hanem haladéktalanul kérje ki orvosa tanácsát, hiszen könnyen előfordulhat, hogy a kezelés 

önkényes abbahagyása nagyobb kockázatokat rejt magában, mint maga a mellékhatás. Az Ön 

aktív közreműködésére van szükség a gyógyszer adagjának beállítása során is. Több olyan 

szívgyógyszer is van, melynek adását kisebb dózissal kezdik, majd ezt lassan, fokozatosan, 

lépésenként emelik a fenntartó dózisra (ezt nevezik dózistitrálásnak). 

A kezdő dózis meghatározásához fontos, hogy tájékoztassa orvosát arról, milyen egyéb 

betegségek állnak fenn Önnél, mivel ezek között lehet olyan, mely a kezdő dózis csökkentését 

teszi szükségessé. Ezen felül orvosának tudnia kell azt is, hogy szed-e valamilyen más 

gyógyszert rendszeresen. A dózistitrálás során figyelje, hogy jelentkeznek-e olyan panaszok 

vagy tünetek, melyek az adott gyógyszer mellékhatásai lehetnek. Ezekről mindig pontosan 

tájékoztassa orvosát, amihez hasznos lehet tüneti napló vezetése. 

Ne változtasson a terápián saját elhatározásból!  

Bár a szívelégtelenség összességében egy folyamatosan előrehaladó állapot, lefolyása során 

jobb és rosszabb periódusok válthatják egymást. Éppen ezért előfordulhat, hogy bizonyos 

időszakokban jobban érzi magát, egyes tünetei enyhülhetnek vagy akár egy időre teljesen el is 



 

 

tűnhetnek. Fontos, hogy gyógyszerei szedését ilyenkor se hagyja abba, hanem azokat az orvos 

utasításai szerinti időpontokban és adagokban szedje továbbra is. 

A kontrollvizsgálatok akkor is fontosak, ha éppen jobban érzi magát  

Ahogyan már többször szó esett róla, a szívelégtelenség egy életen át húzódó betegség, mely 

rendszeres orvosi viziteket tesz szükségessé. A kontrollvizsgálatok során orvosa felméri 

állapotát, és dönt arról, hogy ennek függvényében szükség van-e az addigi kezelés 

módosítására (a gyógyszer adagjának emelésére, a gyógyszeres terápia más gyógyszerrel 

vagy gyógyszerekkel történő kiegészítésére, a korábbi szer más készítményre váltására stb.) 

Az orvosi vizitek nemcsak arra teremtenek alkalmat, hogy megvitassa orvosával a szükséges 

vizsgálatokat és a gyógyszeres terápiát, illetve, hogy beszámoljon az esetleges 

mellékhatásokról, hanem arra is, hogy megossza vele a betegségével kapcsolatos érzéseit, 

aggodalmait. Javasoljuk, hogy a kontrollvizsgálatokra ugyanúgy készüljön, mint az orvossal 

való első találkozásra: írja össze azokat a kérdéseit, melyek a legutóbbi találkozás óta 

felmerültek Önben, illetve jegyezzen fel minden fontos eseményt, tünetet vagy egyéb 

momentumot betegségével kapcsolatosan, melyet orvosa tudomására szeretne hozni. 

Ismét nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy semmilyen döntést ne hozzon meg az orvos által 

rendelt terápia módosítására anélkül, hogy előtte kikérné kezelőorvosa véleményét. 

Ne szégyellje az érzéseit!  

A szívelégtelenség diagnózisa gyökerestől megváltoztathatja az életét, természetes hát, hogy 

ez pszichésen sem hagyja érintetlenül. Előfordulhat, hogy szorongást kelt Önben, hogy mit hoz 

a jövő, és nem javít a helyzeten az sem, hogy látja szerettei szemében az aggodalmat. Ahogy 

azonban a kezelés hatására tünetei javulnak, és Ön is egyre inkább elfogadja állapotát és 

megtanul vele együtt élni, ezek a negatív gondolatok is elhalványulnak. Ha azonban tartósan 

fennmaradnak, akadályozzák a mindennapi élet teendőiben és élvezetében, számoljon be róla 

orvosának, mert van rá segítség. 

Néhány jó tanács az orvos–beteg kommunikáció javítására  

Végül engedje meg, hogy adjunk néhány ötletet, tippet, hogyan teheti még hatékonyabbá az 

orvosával kialakított kapcsolatot, hiszen a vele való együttműködés az eredményes kezelés 

kulcsa. Az Ön aktív részvétele is fontos ahhoz, hogy orvosa az Ön számára optimális terápiás 

tervet állíthassa fel.  

• Ahogyan már említettük, készüljön fel az orvossal való találkozásokra. Írja össze kérdéseit, 

ha vezet tünetnaplót, azt vigye magával a rendelőbe, csakúgy, mint a legutóbbi vizit óta 

keletkezett vizsgálati leleteket.  

• Ha nem biztos benne, hogy mindent pontosan ért és megjegyez majd, amit orvosa mond, 

kérje meg valamelyik rokonát vagy jó ismerősét, hogy kísérje el Önt a rendelőbe.  

• Őszintén válaszoljon orvosa kérdéseire, és ne hallgassa el azokat a körülményeket sem (pl. 

gyógyszer kihagyása, alternatív terápia kipróbálása), amiről azt gondolja, hogy talán nem 

nyerik el orvosa tetszését. Gondoljon arra, hogy így még mindig jobban jár, mint ha orvosának 

sötétben kell tapogatóznia a várt terápiás eredmény elmaradásának okait kutatva.  



• Hallgassa végig figyelmesen orvosa szavait. Tegye fel számára kérdéseit, és ha elsőre nem

világos a válasz, addig kérdezzen újra és újra, amíg végül mindent pontosan megért. Ne

feledje, hogy a leghatékonyabb kommunikációt az biztosítja orvos és páciense között, ha az

orvos a kérdések alapján célirányos tájékoztatást nyújthat Önnek.

• Ha orvosa valamilyen vizsgálatot vagy a terápia módosítását javasolja, esetleg műtétet tart

szükségesnek, bátran kérdezzen rá, hogy ezektől milyen haszon várható.

• Előfordulhat, hogy akkor jut eszébe valami fontos kérdés, vagy tapasztal valamilyen tünetet,

amikor már távozott a rendelőből. Ha bármi nem világos, ne féljen felhívni az orvosi rendelőt,

hiszen sok kérdés akár telefonon is tisztázható.

Meg fogja látni, mekkora segítséget jelent majd állapota és életminősége javításában, ha Ön 

is aktívan közreműködik a terápiás döntések meghozatalában, el meri mondani kéréseit, 

preferenciáit, és kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló kommunikációt alakít ki az Önt 

gondozó orvossal és más egészségügyi személyzettel. 

Forrás: 

Baylor College of Medicine https://www.bcm.edu/news/dr-patient-communication-helps-

heart-health 

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!
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