


Choroby naczyń obwodowych



Blaszka miażdżycowa



Kompleksowa rehabilitacja pacjentów z LEAD to 
proces, 
któ́ry należẏ:

• wdrażać bezzwłocznie po postawieniu diagnozy LEAD;
• kontynuować w sposób ciągły do końca życia;
• prowadzić wieloetapowo;
• dostosować do indywidualnych potrzeb chorego w zależności

od jego stanu klinicznego;
• prowadzić w sposób akceptowany przez pacjenta i jego 

otoczenie. 



Cele rehabilitacji

Wyróżnia się cztery główne cele postępowania 
rehabilitacyjnego u pacjentów z LEAD:
1. zmniejszenie objawów i poprawa jakości życia
2. zmniejszenie ryzyka amputacji kończyny
3. poprawa rokowania sercowo-naczyniowego, 

wydłużenie życia
4. utrzymanie dotychczasowych ról społecznych               

i zawodowych.



Rehabilitacja kardiologiczna- podsumowanie
Wszyscy pacjenci z AMI powinni uczestniczyć w programie rehabilitacji kardiologicznej,
dostosowanej do ich wieku, poziomu aktywności przed zawałem oraz ograniczeń
fizycznych. Najlepiej byłoby, aby program rehabilitacji kardiologicznej obejmował trening
wysiłkowy, mody>ację czynników ryzyka, edukację, zwalczanie stresu oraz wsparcie
psychologiczne. W dużej metaanalizie trening wysiłkowy prowadzony w ramach
programu rehabilitacji kardiologicznej wiązał się ze zmniejszeniem śmiertelności z
przyczyn sercowych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca o 22%.
Wydaje się, że korzyści z rehabilitacji kardiologicznej wynikają z bezpośredniego
fizjologicznego wpływu treningu wysiłkowego, a także wpływu rehabilitacji
kardiologicznej na kontrolę czynników ryzyka, zachowania związane ze stylem życia
oraz nastrój. W związku z krótkim pobytem w szpitalu dodatkową korzyścią jest
zapewnienie właściwej identyEacji i monitorowania głównych metod leczenia opartych
na dowodach z badań naukowych, które są wskazane u pacjentów po STEMI. Obecnie
rehabilitacja jest najczęściej oferowana jako ambulatoryjny program trwający 8–24
tygodni.



Wpływ treningu fizycznego na 
niekorzystne wskaźniki rokownicze w 
niewydolności serca

• Wydolność fizyczna
• Próg tlenowy
• Maksymalna pojemność minutowa serca
• Masa mięśni
• Reakcja wentylacji na wysiłek
• Równowaga współczulno- przywspółczulna



Odpoczynek i wysiłek fizyczny-
zalecenie ESC

Klasa
i siła 

zalecenia

W ostrej NS oraz w nieustabilizowanej przewlekłej NS 
zaleca się wypoczynek lub pozostawanie w łóżku.

IC

Należy zachęcać chorych i udzielać im odpowiednich 
wskazówek dotyczących codziennej aktywności 
fizycznej i aktywności w czasie wolnym od pracy tak by 
nie indukowały objawów niewydolności.

IB

Trening fizyczny, jeśli dostepny, jest zalecany u 
wszystkich pacjentów ze stabilną przewleklą NS. Nie 
ma dowodów na to, że powinien być stosowany tylko w 
wybranych subpopulacjach, w zależności od etiologii, 
klasy NYHA lub faramakoterapii. Programy treningu 
wysiłku fizycznego wywierają podobne korzyści 
niezaleznie od tego, czy stosowane w szpitalu czy w domu.

IA



Wyznaczanie intensywności 
treningu

¨ skali odczuwanego wysiłku,
¨ treningowej częstości akcji serca
Ttr = Tsp + (Tmax- Tsp) x {0,6 oraz 0,8}
¨ wielkości wydatku energetycznego 

(P [wat], VO2, MET)
¨ kombinacji powyższych metod.

Za pomocą:



WYZNACZANIE INTENSYWNOŚCI 
WYSIŁKU NA PODSTAWIE CPET
• HR w VAT = 160/min
• Zalecana AS treningowa wynosi 160+/-10%=
144/min



Kinezyterapia u chorych z niewydolnością 
serca powinna zawierać trzy typy treningu: 
1)wytrzymałościowy,
2) oddechowy oraz 
3)oporowy z elementami treningu 
rozciągającego. 

KINEZYTERAPIA



Trening oporowy

• Jeśli prawidłowo 
stosowany, nie prowadzi do 
powikłań

Korzyści:
• Samoocena
• Jakość życia
• Niezależność od osób 
drugich

• Powrót do pracy 
zawodowej



Trening wytrzymałościowy 
interwałowy

Korzyści:
• Lepsza stymulacja  

„obwodu” przy 
mniejszych (w 
porównaniu z 
treningiem ciągłym) 
centralnych zmianach 
hemodynamicznych 



Niefarmakologiczne metody 
postępowania w NS

Porady 
ogólne
/edukacja

Porady 
dotyczące 
leków

Odpoczynek i 
wysiłek fizyczny

Poradnictwo 
psychologiczne

Zaburzenia 
snu i 
oddychania

Kontrola 
masy ciała

Dieta i używki Podróże i 
szczepienia



Porady 
ogólne/edukacja

przyczyny NS 
wyjaśnienie, co to jest NS i jak powstają dolegliwości 
jak rozpoznać objawy dekompensacji (np. narastająca 
duszność, budzenie się w nocy z powodu trudności w 
oddychaniu, skrócenie oddechu w spoczynku, spanie ze 
zwiększoną liczbą poduszek, obrzęki) i co robić, kiedy 
się pojawią? 
samokontrola masy ciała i tętna
wytłumaczenie potrzeby stosowanie się do  zaleceń 
lekarza (farmakologicznych i niefarmakologicznych)
rokowanie
koniecznośc modyfikacji czynników ryzyka
nauka zasad reanimacji 
opieka nad pacjentem w terminalnej fazie NS

Porady 
dotyczące leków

cele i efekty działania 
objawy uboczne i niepożądane oraz 
nietolerancji/zatrucia
dawki i godziny przyjmowania, konieczność 
systematycznego stosowania
co zrobić w przypadku pominięcia dawki?
leki o stałym dawkowaniu i leki, których dawki można 
modyfikować
dawkowanie przez pacjenta leków moczopędnych



Odpoczynek i 
wysiłek 
fizyczny

codzienna aktywność fizyczna; 
samodzielny pomiar tętna i ciśnienia 
tętniczego
odpoczynek 
praca zawodowa 
aktywność seksualna i ciąża

Poradnictwo 
psychologiczne

sposoby radzenia sobie ze stresem
metody relaksacji
postępowanie w lęku i depresji

Zaburzenia snu 
i oddychania

Wyjaśnienie potrzeby działań prewencyjnych 
takich jak redukcja masy ciała u osób otyłych, 
zaprzestanie palenia tytoniu i abstynencja 
alkoholowa



Kontrola masy 
ciała

znaczenie regularnego ważenia
ocena stopnia retencji płynów 
zagrożenia związane z nadwagą i otyłością
znaczenie wyniszczenia 

Dieta i używki kontrola podaży sodu, szczególnie u chorych na 
ciężką NS – nauczenie, jak odczytywać z etykietek 
zawartość soli w produktach 
unikanie nadmiaru płynów w ciężkiej NS 
unikanie nadmiaru alkoholu 
zaprzestanie palenia tytoniu
monitorowanie poziomu HbA1c i glikemii u 
cukrzyków

Podróże wpływ klimatu na objawy NS
korzyści i wady różnych środków transportu
planowanie podróży

Szczepienia potrzeba stosowania szczepień
terminarz szczepień 



Ważne jest, żeby podczas opieki nad chorym z NS pacjent:
- zaprezentował wiedzę na temat znajomości nazwy, dawki 
i działania każdego leku
- umiał odróżniać produkty żywnościowe z niską 
zawartością sodu od tych z wysoką zawartością sodu
- pokazywał lekarzowi prowadzącemu wyniki pomiaru masy 
ciała
- umiał wymienić objawy pogorszenia NS
- umiał powiedzieć, kiedy  ma zawiadomić lekarza 
prowadzącego z powodu wystąpienia specyficznych objawów
lub zmiany masy ciała

Podczas hospitalizacji z powodu zaostrzenia NS należy 
wprowadzić tylko najistotniejsze elementy edukacji, której 
celem jest  pomoc pacjentowi w zrozumieniu choroby, celu 
leczenia i opieki poszpitalnej oraz reżimu wizyt kontrolnych. 
Edukacja rozpoczęta w fazie szpitalnej powinna być 
wznowiona w ciągu 1-2 tygodni po wypisie ze szpitala i być 
kontynuowana przez 3-6 miesięcy oraz okresowo powtarzana. 



EDUKACJA- c.d.
Do pacjentów wysokiego ryzyka zalicza 

się chorych z  niewydolnością nerek, z 
zespołem niskiego rzutu, cukrzycą, 
przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, 
objawami NS utrzymującymi się w 
klasie NYHA III lub IV, częstymi 
hospitalizacjami z jakiejkolwiek 
przyczyny, wieloma chorobami 
współistniejącymi, depresją  lub 
zaburzeniami poznawczymi w 
wywiadzie oraz utrzymującym się 
niewłaściwym stosowaniem się do 
zaleceń terapeutycznych.

Tu: edukacja wielokierunkowa, bardziej 
intensywna.



Edukacja- c.d.

Zaleca się rozmowy na temat ryzyka nagłej śmierci
sercowej ze wszystkimi pacjentami z NS. Zakres
i intensywność dyskusji powinny różnić się w zależności
od poziomu ryzyka stwierdzanego u danego pacjenta. 

Edukacja z zakresu reanimacji powinna być
przeprowadzona wśród rodzin pacjentów w oparciu o 
indywidualne potrzeby. 



LEKI- zalecenie ESC/PTK

Należy zachęcać chorych (wybranych) do
samodzielnego korygowania dawek leków
moczopędnych, w zależności od dolegliwości i masy
ciała (równowaga płynowa).

Grupy leków, które należy stosować z dużą
ostrożnością lub nie należy stosować wcale w
skojarzeniu z jakąkolwiek formą terapii NS:
1) niesteroidowe leki przeciwzapalne (NSAID) oraz
wybiórczy
antagoniści receptorów COX-2
2) leki antyarytmiczne klasy I
3) antagoniści wapnia (werapamil, diltiazem oraz krótko
działające pochodne dihydropyridiny)
4) trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
5) kortykosteroidy
6) sole litu



Współżycie, ciąża-
zalecenie wg ESC/PTK

Klasa i 
siła 
zalecenia

W przypadku pacjentów bardziej przestraszonych 
niż faktycznie chorych oraz ich partnerów, u których 
strach bywa jeszcze silniejszy, ważne jest 
zapewnienie ich o braku zagrożenia oraz 
ewentualne skierowanie takiej pary do 
odpowiedniego specjalisty. 

IC

Stosowania inhibitory fosfodiesterazy 5 nie zaleca 
się u pacjentów z zaawansowaną NS, a w 
połączeniu z nitratami nie powinny być stosowana 
wcale. 

III B

Ocenia się, że ryzyko ciąży w NS jest większe niż 
ryzyko stosowania środków 
antykoncepcyjnych.Należy przedyskutować z 
pacjentką ryzyko i potencjalne zagrożenia związane 
zarówno z ciążą jak i z antykoncepcją.

-



Zalecenie wg ESC/PTK Siła 
zalece
nia

Ciąża może prowadzić do nasilenia objawów 
NS z powodu wzrostu objętości krwi, rzutu 
minutowegooraz objętości płynu 
pozanaczyniowego. Poza tym niektóre z 
leków stosowanych w NS są 
przeciwwskazane w czasie ciąży.

IC



ESC/PTK (expert consensus) Siła 
zalecenia

U pacjentek z wywiadem rodzinnym DCM, należy brać pod 
uwagę większe ryzyko wystąpienia PPCM.

-

Ciężarne z DCM należą do grupy wysokiego ryzyka i powinny 
być hospitalizowane w przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
objawów pogorszenia stanu klinicznego.

-



LĘK I DEPRESJA, ZABURZENIA 
SNU- zalecenie wgESC/PTK

Klasa i siła zalecenia

Istnieje mała ilość danych na temat zarówno 
narzedzi do screeningu i oceny depresji i 
zaburzeń nastroju, jak i skuteczności 
interwencji psychologicznych i 
farmakologicznych u pacjentów z NS.
Jednakże u pacjentów z podejrzeniem depresji, 
screening i włączenie odpowiedniego leczenia 
powinny być rozważone. 

IIaC

Utrzymywanie stałego dodatniego ciśnienia w 
drogach oddechowych (continuous positive 
airway pressure-CPAP) powinno być 
rozważone u pacjentów z obturacyjnym 
bezdechem sennym potwierdzonym za 
pomocą polisomnografii.

IIaC

U pacjentów z NS i zaburzeniami oddychania w 
czasie snu, obniżenie masy ciała u osób z 
ciężka otyłością, zaprzestanie palenia tytoniu i 
abstynencja alkoholowa są zalecane celem 
poprawy rokowania.

IIaC



Zalecenie HFSA

1. Techniki niefarmakolgicznego obniżania poziomu
stresu zaleca się jako dodatkową formę terapii
lęku u pacjentów z NS.- C

2. Identyfikacja czynników takich jak: zaburzenia
oddychania podczas snu, problemy urologiczne,
zespół niespokojnych nóg i depresja, powinny być
brane pod uwagę u pacjentów z przewlekłą
bezsennością. Konieczne w terapii bezsenności
mogą być leki, wśród których preferuje się środki
nieuzależniające- C



Zaleca się zarówno zaraz po
postawieniu diagnozy jak i okresowo
u niektórych chorych w trakcie
leczenia NS, skrining w kierunku
endogennej lub przedłużającej się
reaktywnej depresji. Celem
farmakoterapii preferuje się
selektywne inhibitory wychwytu
zwrotnego serotoniny zamiast
trójcyklicznych leków
antydepresyjnych, które mogą
powodować arytmie komorowe; 
należy zwracać uwagę na interakcje
między lekami. 



Masa ciała- zalecenie wg 
ESC/PTK

Klasa i siła 
zalecenia

Zaleca się regularne ważenie się i monitorowanie 
masy ciała pod kątem ewentualnego jej przyrostu 
(najlepiej jako element codziennych rutynowych 
czynności, np. po porannej toalecie). W przypadku 
szybkiego i niespodziewanego zwiększenia masy 
(o >2 kg w ciągu 3 dni), pacjent powinien 
samodzielnie zwiększyć dawkę leku 
moczopędnego i skontaktować się z osobą 
sprawującą nad chorym opiekę medyczną. Należy 
omówić z pacjentem ryzyko nadmiernej utraty 
płynów w przypadku nadużywania leków 
moczopędnych.

IC

Elementem terapii NS u otyłych pacjentów 
powinna być redukcja masy ciała.

IC



Dieta- zalecenie ESC Klasa i siła 
zalecenia 

Ograniczenie zawartości soli w diecie zaleca się u 
wszystkich objawowych pacjentów w celu 
uniknięcia retencji płynów. 
Edukacja pacjentów powinna obejmować 
informacje o średniej zawartości sodu w 
produktach spożywczych.

IIa C

Oraniczenie ilości płynów do 1,5-2 litrów na dobę 
należy rozważyć u pacjentów z nasilonymi 
objawami NS szczególnie jeśli występuje 
hiponatremia.
Rutynowe ograniczanie podaży płynów u 
wszystkich pacjentów z łagodnymi lub 
umiarkowanymi objawami wydaje się nie 
przynosić korzyści.

IIb C



Zalecenie HFSA Siła 
zalecenia

Instruktaż dotyczący podaży sodu zaleca się u wszystkich 
pacjentów z NS. Pacjenci z NS i cukrzycą, dyslipidemią 
lub otyłością powinni  być poinstruowani o konieczności 
ograniczenia wodorowęglanów i ilości kalorii w diecie.

B

Ograniczenie sodu w diecie (2-3g/dobę) zaleca się u pacjentów z 
zespołem klinicznym NS i zachowaną lub obniżoną frakcją 
wyrzutową lewej komory (LVEF). Dalsze ograniczenia (<2g/dobę) 
powinny być wzięte pod uwagę u pacjentów z umiarkowaną lub 
ciężka NS.

C

Ograniczenie przyjmowania płynów do< 2l/dobę jest zalecane 
pacjentom z ciężką hiponatremią (Na < 130mEq/l) i powinno być 
wzięte pod uwagę u pacjentów demonstrujących objawy retencji 
płynów, trudne do leczenia pomimo wysokich dawek leków 
moczopędnych  i ograniczenia przyjmowania sodu.

C

Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na odżywianie pacjentów 
z zaawansowaną NS i utratą masy ciała lub zanikami mięśniowymi 
(ang.cardiac cachexia). W tej grupie chorych przydatne może być 
oznaczanie bilansu azotowego, podaży kalorii i prealbumin, celem 
ustalenia odpowiedniej suplementacji. Zaleca się suplementację 
kalorii. Sterydy anaboliczne nie są zalecane u tych chorych. 

C



Zalecenie HFSA Siła 
zalecenia

U pacjentów z NS, szczególnie przyjmujących diuretyki lub na 
restrykcyjnej diecie, powinno rozważyć się suplementację 
multiwitaminową celem zapewnienia zalecanej dziennej dawki 
niezbędnych składników. Ocena niedoborów poszczególnych 
składników odżywczych jest rzadko potrzebna.

C

Zaleca się udokumentowanie rodzaju i dawki naturoceutyków* 
przyjmowanych przez pacjentów z NS. 

C

Przyjmowanie naturoceutyków* nie jest zalecane celem 
zmniejszenia objawów lub prewencji wtórnej chorób układu 
sercowo-naczyniowego. Pacjenci powinni być poinstruowani o 
konieczności unikania naturalnych lub syntetycznych produktów 
zawierających efedrę (ma huang), efedrynę lub jej metabolity, 
które zwiększają chorobowośc i smiertelność. Powinno unikac 
się produktów, które wchodza w interakcje z digoxyną, lekami 
naczyniorozszerzającymi, beta-adrenolitykami, lekami 
antyarytmicznymi i antykoagulantami.

B



Używki- zalecenia HFSA

Zaleca się zaprzestanie
palenia tytoniu i ograniczenie

spożywania alkoholu do  2 
standardowych drinków na

dobę mężczyznom i
1 standardowego drinka

kobietom. 
Pacjentom podejrzanym o 

przyjmowanie
niedozwolonych leków

zaleca się przerwanie ich
stosowania.



Używki- zalecenie 
ESC

Klasa i 
siła 
zalecenia

Dopuszcza się w diecie umiarkowane  ilości 
alkoholu (do 10-20g/dzień 1 piwo, 1–2 
kieliszki wina dziennie).

IIa C 

U pacjentów z podejrzeniem lub 
rozpoznaniem kardiomiopatii poalkoholowej, 
spożywanie alkoholu jest przeciwwskazane.

I C

Zawsze należy odradzać palenie. Wskazane 
jest aktywne promowanie metod 
wspomagających porzucenie nałogu, w tym 
nikotynowego leczenia zastępczego.

IC



pytaj pytanie o palenie tytoniu należy zadawać przy 
każdej okazji, tak aby móc zidentyfikować 
wszystkich palących pacjentów

poznaj należy określić stopień uzależnienia i gotowość do 
zerwania z nałogiem

poradź wszystkim palaczom należy zdecydowanie zalecać 
rzucanie palenia

pomóż poradnictwo w rzucaniu palenia uwzględniające 
nikotynową terapię zastępczą i(lub) leczenie 
farmakologiczne

planuj zaplanowanie wizyt kontrolnych



Podróże- zalecenia ESC/PTK

Należy odradzać objawowym pacjentom przebywanie na
dużych wysokościach (>1500m) oraz w bardzo
gorących i wilgotnych miejscach.

Generalnie lepiej jest odbyć krótki lot samolotem niż
długą podróż za pomocą innego środka transportu.



Zalecenia ESC/PTK Klasa i 
siła 
zaleceń

Szczepienie przeciwko pneumokokom i coroczne 
szczepienie przeciw grypie jest zalecane u 
pacjentów z objawową NS bez  przeciwwskazań.

IIa C

Zalecenia HFSA Siła 
zaleceni
a

Szczepienia przeciwko pneumokokom i coroczne 
szczepienia przeciwko grypie zaleca się u 
wszystkich pacjentów z NS przy braku 
przeciwwskazań.

B

Profilaktykę infekcyjnego zapalenia wsierdzia należy 
stosować wg ogólnych zasad. Nie zaleca się 
stosowania profilaktyki IZW tylko w oparciu o 
rozpoznanie NS.

C

Szczepienia

















niedosalanie potraw

stosowanie większej ilości produktów świeżych (mięsa, warzyw i
owoców) zamiast konserwowanych i przetworzonych (puszki,
konserwy, potrawy peklowane i marynowane, w proszku i gotowe
dania do kuchenek mikrofalowych, chipsy, chrupki)

zastąpienie soli innymi przyprawami – cytryna, limonka, zioła,
czosnek

unikanie gotowych mieszanek sproszkowanych przypraw

zwrócenie uwagi na etykiety informujące o zawartości: soli, sodu,
dwuwęglanu sodu, glutaminian sodu, Na, NaCl

unikanie potraw z barów szybkiej obsługi

zwrócenie uwagi na zawartość sodu w lekach – np. środki
przeczyszczające i zobojętniające kwasy żołądkowe, Alka-Seltzer











Dziękuję za uwagę


