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A Szent Rókus Kórház és Intézményei történelmi telephelyén, a Gyulai Pál u. 2. sz. alatt 
működik a Kardiológiai Rehabilitációs Osztály. 70 ágyon valamint Kardiológiai Szakam-
bulanciánkon fogadjuk a rehabilitációra szoruló betegeket. 
Az osztály kórtermei 3-4-5-6 ágyas nagy alapterületű szobák. Minden szobához tartozik 
fürdő, WC, hűtőszekrény, minden betegnek saját szekrénye van. Emellett 1 és 2 ágyas 
VIP szobák is rendelkezésre állnak. 
A kardiológia rehabilitációért a betegek nem fizetnek térítési díjat. Az 1 és 2 ágyas VIP 
szoba térítési díja napi 2000 HUF/fő.

Az osztály rehabilitációs szakmai profiljába tartoznak:
 - Szívizom infarktus, intenzív szakán túl lévő, 
 - Szívműtéten és szívkatéteres beavatkozáson átesett,
 - Keringési elégtelenséggel kezelt, 
 - Ritmuszavarban szenvedő, és pacemakeres,
 - Végtag erek kezelésére szoruló betegek.

Szakorvoskarunk: 
Dr. PAPP ANDRÁS, osztályvezető kardiológus, rehabilitációs szakorvos: +36 30 683 53 11
Dr. TAKÁCS ÁGOTA, osztályvezető h./kardiológus/diabetológus: +36 30 580 89 92
Dr. HAVRANCSIK CSILLA, kardiológus/rehabilitációs szakorvos: +36 70 382 04 32
Dr. BERTA KLÁRA, belgyógyász/nephrológus: +36 30 195 44 56
Dr. FERENCZY TAMÁS, belgyógyász/oxyologus: +36 30 952 82 85
Dr. FEKETE ESZTER, belgyógyász: +36 30 610 06 02
Dr. LÉNÁRD RITA, belgyógyász/rehabilitációs szakorvos: (1) 235 65 38

Osztályvezető főnővér:
Kocsisné Nyakas Noémi, diplomás ápoló: +36 30 989 05 67

Mit jelent a kardiológiai rehabilitáció?
 A szívinfarktust, vagy egy szív- és érrendszeri eseményt esetleg egy szívműtétet 
nem elég túlélni, utána tenni is kell azért, hogy ne következzen be újra a baj. 

Fontos tudni: A sürgősségi ellátásokat követő túlélési esélyek igen jók. Az ezt követő 
egy éves halálozás mértéke valamint az elérhető életminőség azonban a rehabil-
itáción múlik. 

Ez komplex program, amelyben a felépülés, lábadozás időszakában több szakember 
segít összehangolt munkával visszatérni a hétköznapokba. Javulnak a beteg életkilátá-
sai, mert csökkenek az újabb infarktus vagy a szívproblémák kiújulásának esélyei.
A kardiológiai rehabilitáció csoportmunka, amelyben a beteggel közösen, orvos, 
nővér, gyógytornász, dietetikus, pszichológus, gyógymasszőr dolgozik a teljes értékű 
élet visszaállításán.  Így hosszú távon minimálisra csökken az újabb infarktus vagy a 
további szívproblémák ismételt felléptének kockázata. 

Mennyi ideig tart a rehabilitáció?
 Az intézeti rehabilitáció általában három hétig tart. Ennyi idő kell ahhoz, hogy a 
rehabilitáció minden eleme megvalósuljon. A program orvosi vizsgálatokkal és állapot-
felméréssel kezdődik. Ezt követően tervezik meg a rehabilitációs programot.  Ennek 
része a személyre szabott edzésterv, az étkezési tanácsadás, a dohányzásról leszokást 
segítő program, a pszichoterápia, a relaxációs tréning, szívbetegségével kapcsolatos 
alapismeretek elsajátítása, az újraélesztési tanfolyam, illetve a szabadidős és a szexuális 
tanácsadás és a stressz kezelés.

Élet a rehabilitáció után
 A szívbetegség következtében 
csökkenhet a munkaképesség. A rehabil-
itáció során ennek mértékét is megállapít-
ják. A beteget megismertetik az igény-
be vehető ellátásokkal, emellett lelkileg 
is felkészítik a mindennapokba történő 
visszatérésre. A kardiológiai rehabilitáció 
után általában újból teljes értékű életet 
élhet a beteg.
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