
Lehet, hogy 
szívelégtelenségem van?



Ez a kiadvány azért jött létre, hogy 
segítse önt a szívelégtelenség korai 

tüneteinek felismerésében.



A “szívelégtelenség” meghatározás nagyon ijesztőnek 
tünhet, de egyszerűen azt jelenti, hogy a szíved nem 
tud megfelelően annyi vért pumpálni a szervezetedbe, 
amennyire szüksége van.
 
Szívelégtelenségben a szív nem szabályosaan pumpál és 
snem tud megtelni-kiürülni, úgy, ahogyan kellene. Ennek 
következtében folyadék szaporodik fel a szervezetedben, 
főleg a lábfejedben, bokádban, lábszáradban, hasadban 
valamint a tüdődben, ami légszomjat okoz.
A szívelégtelenség kialakulhat évek alatt, de hirtelen is. 
Férfiakat, nőket egyformán érint. Minden 40 év feletti 
embernek 5-ből 1nek kialakul szívelégtelensége élete során, 
legalább 15 millio felnőtt él Európában szívelégtelenséggel.

A korai diagnózis és korai terápia segít neked jól lenni és 
kórházon kívül maradni. Sok ember él szívelégtelenséggel 
aktív életet jól törődve önmagával, óvatosan figyelve a 
hogylétében történő változásra.

Mi a szívelégtelenség?

felnőtt él Európában ezzekkel a kondíciókkal.

15
Végül

Az egészséges szív 
mint egy pumpa, 

pumpálja a vért az 
egész szervezeten 

keresztül.

“Szívelégtelenség”-
ben a szív pumpáló 

teljesítménye 
kevesebb a 

normálisnál.



A szívelégtelenségnek számos oka van. A szíved a következő oko miatt veszíthet 
teljesítményéből:

Mik a szívelégtelenség okai?

Fő verőér

Tüdő verőér

Tüdő vénák

Bal pitvar

Bal kamraJobb kamra

Alsó gyűjtő véna

Felső gyűjtő véna

Háromhegy billentyű

Tüdővéna billentyű

Tüdőhöz
Tüdőhöz

Tüdőtől

Tüdőtől

  Cukorbetegség

  Szívinfarktus

  Koszorúér betegség

   Gyógyszer vagy alkoholfüggőség

  Szívbillentyű betegség

  Magas vérnyomás

  Szabálytalan szívritmus

  A szívet érintő bizonyos fertőzések 

  Veleszületett szívbetegségek

Minden 40 év feletti embernek kialakul 
szívelégtelensége élete során.
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Amikor a szíved dobban, a tested minden részébe pumpál vért. Az egészséges szív 
megközelítőleg 100000 alkalommal üt naponta. Minden, ami hatással van a pumpa funkcióra, 
hatással lesz a testre és arra, ahogyan érezzük magunkat.

Hogy működik a szívem?

Legalább

Ötből 
egyMitrális billentyű



Nem mindenki tünete egyforma. A tünetek közül számosnak lehet más okozója is, nem csak 
kizárólag a szívelégtelenség. 

Ha ezeket a tüneteket tapasztalja, vagy tapasztalta az elmúlt három hónapban, beszéljen a 
kezelő orvosával.

A szívelégtelenség tünetei:

Gyors szívverés vagy 
szívdobogás érzés

Extrém fáradtság, vagy 
energia szegénység

Köhögés, 
zihálás

Légszomj, még ha  
ágyban fekszik is

Gyakori vizelés, 
főleg éjjelÉtvágytalanság

Gyors súlygyarapodás rövid idő 
alatt (több mint 2 kg 2 nap alatt)

zzz

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

Légszomj Boka és láb dagadás, puffadás



Hogyan lehet  
kezelni a szívelégtelenséget?

A szívelégtelenség korai diagnózisa és kezelése jelentősen javíthatja a hogyléted és az 
életminőséged. Sok ember képes szívelégtelenséggel jól élni, ha jól van ellátva és kezelve. Ez a 
következőket tartalmazza:

EKG (elektrokardiogram) 
Jelzi a szív elektromos  

tevékenységét.

Vérvétel
Jelzi a szívelégtelenség 

valószínűségét.

Szív ECHO (echokardiogram)
 Ultrahang segítségével akot  

képet a szívről.

A Chest X-ray
Mellkas röntgen felvétel a mellkasról a 

szívről és tüdőről alkot képet.

Mondd el az orvosodnak, ha szívelégtelenség tüneteit tapasztalod. Az orvosod meg 
fog vizsgálni, nagy valószínűséggel kontrollálja a pulzusod, vérnyomásod, testsúlyod. 
A szívelégtelenség megállapításához különböző vértesztekre lesz szükséged, sőt lehet, 
hogy kórházba kell menned egyéb tesztekre, mint a következők:

Hogyan tudhatom meg,  
hogy szívelégtelenségem van-e?

   Lehet, hogy beépíthető pacemakert, defibrillátort, speciális 
szívritmus szabályozó készüléket kap. (ezeket az eszközöket a 
bőr alá ültetik be, hogy folyamartosan figyelje a szív ritmusát). 

   Folyamatos figyelemmel kísérés a kezelőorvos, vagy a 
szívelégtelenség nővér által.

   Gyógyszer szedése pontosan az orvos utasításának  
megfelelően.

  Változtatások az étrendben, mozgásban és életmódban. 

  A testsúly és a tünetek gondos figyelése.



Ez a kiadvány a következő szervezetek közreműködésével 
készült, amelyek valamennyien elkötelezettek  a 
szívelégtelenségre való figyelem fokozásában:

A Novartis korlátlan oktatási programjával támogatva.

+36/20-825-8076  
www.szivsn.hu 
szivsn@gmail.com 
szivsn 
@szivsn








