
A krónikus obstruktív tüdôbetegség (COPD) morbidi-
tási és mortalitási mutatóinak emelkedése, valamint az
életkor folyamatos növekedése miatt a pulmonológiai
rehabilitáció a múlt század 70-es éveitôl az európai
tüdôgyógyászat fontos részévé vált. A  pulmonológiai
rehabilitációs programokba bevont betegek jelentôs
többsége COPD-s, így a legtöbb tapasztalat, elméleti
és gyakorlati ismeret, azok összeségén alapuló eviden-
ciák ebben a betegcsoportban állnak rendelkezésünk-
re. Nagyrészt a rehabilitációval szerzett kedvezô tapasz-
talatok is hozzájárultak ahhoz, hogy a korszerû
hörgôtágító kezelés ellenére továbbra is jelentôs rész-
ben irreverzibilis légúti szûkülettel jellemzett betegséget
az európai (ERS) és egyesült államok-beli  (ATS) tüdô-
gyógyász társaság közös állásfoglalásában „megelôz-
hetô és kezelhetô betegség” – ként aposztrofált (1).

1. Történeti elôzmények

A pulmonológiai rehabilitáció gyökerei a 19.század
végéig nyúlnak vissza. 1895-ben jelent meg az USA-
ban Charles L. Denison monográfiája „Exercise for pul-
monary invalids” címmel, melyben a tbc miatt légzés-
rokkantak számára összeállított rendszeres terheléses
tréninget és egyszerü légzôgyakorlatokat ismertet. A
szintén amerikai Alvan Barrach írta le elôször az
elôrehajló testtartás, az ajakfékkel történô kilégzés ked-
vezô hatását a dyspnoera és terhelési toleranciára és
az elsô amerikai volt, aki felismerte az ambuláns
oxigénterápia értékét. Az ô nyomdokain indított átfogó
kutatást a rehabilitációban a denveri Thomas Petty,
mellyel napjaink korszerû  COPD-gyakorlatának, a
„comprehensive and rehabilitative care” – nek az
alapjait vetették meg. 

Hazánkban Újpesten az 1930-as években kezdtek
foglalkozni tbc-s betegek rehabilitációjával, az ötvenes
években a Tüdôgyógyász Társaságnak külön rehabili-
tációs szekciója is mûködött és a 70-es évektôl több

könyv, könyvfejezet és közlemény foglalkozott a légzés-
rehabilitációval és a légzôtornával (2–6). 2002-ben a
Tüdôgyógyász és a Rehabilitációs Kollégium közös
állásfoglalást fogadott el a pulmonológiai rehabilitá-
cióról (7).

2. Definíció

Az ERS módszertani ajánlásában (8) a pulmonológiai
rehabilitáció „egy olyan rendszerbe foglalt folyamat,
ahol tudományosan megalapozott diagnosztikus és
terápiás folyamaton keresztül a légzésrokkant beteg
eléri a számára optimális funkcionális és életminôségi
állapotot, melyeket releváns klinikai és fiziológiai
módszerekkel értékelnek”. 

A WHO megközelítésében (9) a megromlott egész-
ségi állapotnak 3 fontos összetevôje van: károsodás –
csökkent vagy kóros anatómiai, élattani vagy pszihés
szerkezet vagy funkció (pl. kóros légzésfunkciós érték),
tevékenység csökkenése (korábbi nevén: fogyatékos-
ság, pl. csökkent terhelési tolerancia) – az aktivitási szint
csökkenésére utal, melyet terheléses vizsgálatokkal vagy
a napi tevékenységet felmérô kérdôívekkel vizsgál-
hatunk, és a részvétel korlátozottsága (korábbi nevén:
rokkantság, pl. a beteg a fulladás miatt nem tud
otthonról kimozdulni) – ennek megítélése, legalább is
részben, életminôségi tesztekkel történik. 

A rehabilitáció csökkenti a krónikus tüdôbetegek tü-
neteit, javítja a funkcionális állapotot és az életminôsé-
get olyan esetekben is, ahol a tüdô szerkezete irrever-
zibilisen károsodott. A légzésrokkantak csökkent
teljesítménye a társbántalmakból is adódhat, melyek
sikeresen kezelhetôk (1. táblázat). Például COPD-ben a
légúti obstrukció és hyperinflatio mértéke nem változik
jelentôsen a rehabilitáció során, de a dekondicionáltság
megfordulása és a jobb mozgáskoordináció eredmé-
nyeként a beteg többet tud  sétálni kevesebb fulladás-
érzettel. 
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3. Betegek kiválasztása és állapotfelmérés

Bár számos, evidencián alapuló vizsgálat és meta-
analízis igazolta a PR hatékonyságát (10–11), továbbra
sem eldöntött, hogyan tudjuk a legeredményesebben
kiválasztani  azokat, akik számára elônyös a rehabilitá-
ció. A COPD bármelyik súlyossági stádiumában
alkalmazható (12), függetlenül a légzésfunkciós káro-
sodástól, ami nem mutat szoros összefüggést a
terhelhetôséggel. Ez viszont fordítottan is igaz: panasz-
mentes beteget nem kell rehabilitálni, bármilyen is a
FEV1. Az ideális jelölt az a mérsékelt vagy súlyos tüdô-
betegség miatt funkcionálisan limitált egyén, aki a
standard terápia mellet egyensúlyban van, nincs más
súlyos betegsége, képes és hajlandó is tanulni a beteg-
ségérôl és kellôen motivált, hogy idôt és fáradtságot
szenteljen a komplex programban való részvételre (13).

A COPD ritka sebészi kezelése (volumen redukciós
mûtét, tüdôtranszplantáció) elôtt kötelezô a rehabili-
táció, mivel annak sikere esetén a megterhelô mûtét
elkerülhetô, az indikáció pontosítható.

A kontraindikációk - dementia, elmebetegség, súlyos
szívelégtelenség és mozgásszervi betegség – lényege-
sen ritkábbak és több esetben egyéni mérlegelés tárgya
lehet (pl. szuboptimálisan kezelt ISZB, kardiális de-
kompenzáció, ízületi betegség, gyenge motiváció). A
motiváció hiánya mögött eltérô okok lehetnek (pl.

félelem, aggodalom, depressio) és sokszor maga a
rehabilitáció szünteti meg.

Mivel a dinamikus tréning a rehabilitáció alapeleme,
felmérô terheléses vizsgálat okvetlen szükséges. Kerék-
pár vagy futószônyeg ergometriával tisztázható a
maximális teljesítmény, a terhelés-indukálta hypoxae-
mia, ISZB és ritmuszavar, ami a program összeállításakor
figyelembe veendô. Spiroergometriával a keringési és
légzési limitáció mértékét, továbbá a laktát küszöböt is
pontosan megítélhetjük. Ergometria hiányában a 6
perces gyaloglási teszttel  tájékozódhatunk a terhelhe-
tôségrôl, pulsoximeterrel a klinikailag jelentôs (4%-nál
nagyobb) deszaturáció is felmérhetô. Az eredmények
értékelése elôtt célszerû egy gyakorló tesztet beiktatni
a tanulási effektus miatt.

4. Terápiás lehetôségek

Csak a bizonyítottan hatékony, a fulladást, terhel-
hetôséget és az életminôséget mérhetôen javító, a
relapszusok gyakoriságát csökkentô beavatkozásokat
említjük itt (2. táblázat).

4.1. Légzôtorna és mellkasi fizioterápia 
A PR multidiszciplináris megközelítésének két alap-

vetô eleme. A légzôgyakorlatok célja a helyes légzési
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1. táblázat
A tüdôbetegségek következményei

Társbántalom Patológia

Vázizom diszfunkció Dekondicionálódás, steroid
myopathia, malnutritio,
csökkent izomtömeg,
hypoxaemia, sav-bázis- és
elektrolit eltérések, magas
citokin szint

Légzôizom diszfunkció Hyperinflatio mechanikai
következményei,
rekeszfáradás, malnutritio,
hypoxaemia, sav-bázis- és
elektrolit zavarok

Táplálkozási zavarok Obesitás, cachexia, csökkent
zsírmentes testtömeg

Kardiovaszkuláris Dekondicionálódás,
diszfunkció cor pulmonale

Csontrendszeri Osteoporosis, kyphoscoliosis
bántalmak

Érzékszervi zavarok Gyógyszermellékhatások
(steroid, vízhajtó,
antibiotikum)

Pszihoszociális zavarok Félelem, depressio, pánik,
függôség, cognitiv funkció
csökkenése, alvászavar,
szexuális diszfunkció

2. táblázat
A COPD-s betegek rehabilitációjának elônyei

Komponens/Paraméter Ajánlás Evidencia

alsó végtag tréning javítja a terhelhetôséget A

felsô végtag tréning állóképességi és erôfej-
lesztô tréning javítja 
a karok funkcióját B

légzôizom tréning nincs tudományos
bizonyíték rutinszerü
alkalmazásának
hatásosságáról, válo-
gatott esetekben
(csökkent légzôizom
erô, dyspnoe,
kimerült légzési rezerv)
eredményes lehet B

pszihoszociális, rövid távon, önmagá-
magatartási ban nem bizonyított a 
és nevelési tényezôk hatása; hosszabb távon 

eredményes lehet C

légzôtorna és mellkasi csökkenti a fulladás-
fizioterápia érzetet A

életminôség Javul A, B

szolgáltatás igénylése csökken a kórházi fel-
vételek és a kórházban
töltött napok száma B

Túlélés Javul C



technika elsajátításával a légzôizmok és a légzési segéd-
izmok mûküdésének koordinálása és optimalizálása,
hatékonyságuk növelése, ezáltal a dyspnoe csökken-
tése. A fizioterápia a váladékürítést és a mellkasi mo-
bilitást segíti.

4.1.1. Kontrollált lélegeztetési technikák
Az 1950-es évek derekán közölte A.Barrach és W. F.

Miller (14, 15) a ma is használt 3 alapvetô légzôgya-
korlatot: az ajakcsücsörítéssel történô kilégzést, az
elôrehajló testhelyzetben végzett légzést és a kontrollált
hasi légzést. Eredményesen alkalmazható COPD mellett
krónikus asthma, bronchiectasia és cisztás fibrózis
esetén is. A légzôtorna célja a rekeszizom helyzetének
és müködésének javítása, a légcsapdák csökkentésével
a légzésszám redukálása és a légzési ciklus optima-
lizálása (Ti/Ttot csökkentése), légzési munka, fulladás és
szorongás csökkentése.

4.1.1.1. Kilégzés ajakfékkel (PLB) 
Belégzés orron át néhány másodperc alatt, majd

lassú, 4–6 másodperces kilégzés csücsörített ajakkal. A
PLB során nincs orron át történô kilégzés, mivel a
lágyszájpad megemelkedik és elzárja a nasopharynx
bemenetét. Bármely dyspnoeval és tachypnoeval járó
állapotban alkalmazható, terhelés alatt és után is,
néhány beteg ösztönösen is végzi. Kedvezô hatása
részben a lassúb, mélyebb légzéssel, részben a meg-
növekedett kilégzési légúti nyomással magyarázható.
Csökken a percventiláció, a kilégzési áramlási ellenállás
és a dinamikus légúti collapsus. A kedvezô hatások nem
csak a fulladás mérséklôdésében, hanem a javuló
gázcserében (PaO2 nô, PaCO2 csökken) is megmu-
tatkoznak.

4.1.1.2. Elôredôlés
Ülô és álló helyzetben, vagy séta közben a felsô test

elôre dôl 20–45°-kal a függôleges tengelytôl. Hasonló
hatású a Trendelenburg helyzetben, háton fekve
történô légzés. Javul a rekeszizom mechanikája, mivel
a lelapult helyzetbôl feljebb kerül és fôleg a hátsó
izomrostok nyugalmi hossza megnô, ezáltal nagyobb
erôt képesek kifejteni a kontrakció során. A karbafont
helyzet ülés vagy séta közben további elônyökkel jár,
mivel néhány belégzési segédizom (mm.latissimus
dorsi, pectoralis maior et minor) munkája hatékonyabb
lesz. 

4.1.1.3. Diaphragmaticus légzés
A rekeszizom dysfunctio jelei: nyaki segédizmok

használata, fôleg a mellkas felsô részének kitágulása a
mellkas alsó és a has felsô részének paradox behúzó-
dásával. Ilyen esetben hatásos a rekeszi légzés, ami
mindig tudatos tevékenység, automatizmus nem alakul
ki. Technikája a következô:

a) bronchodilatator belégzése és hörgôtoilette
elôzze meg

b) háton fekvô helyzet, a beteg a domináns kezét
a has felsô, a másikat a mellkas felsô részére he-
lyezi, így ellenôrzi belégzéskor a has megemel-
kedését, ugyanakkor minimalizálja a mellkasi
kitérést

c) lassú belégzés orron át, lassú kilégzés ajakfékkel,
tudatosan koncentrálva a rekeszizom  kontrak-
cióra és a hasfal emelkedésére belégzéskor, ez
utóbbi segíti az alsó bordák emelkedését is

d) kilégzéskor a beteg segíti a hasfali kontrakciót a
tenyerével, ezáltal a rekesz a fej irányába tolódik;
3–4 kg súly hasra helyezése segíti a folyamatot

e)  egy idô után ülve, majd késôbb állva is végezhetô
Elméletileg a diaphragmatikus légzés a mellkasfal

regionális helyzetváltozását eredményezi, nagyobb
intrapleurális nyomásváltozások lesznek a bázisokon,
mint a csúcsokon. Így a belégzett levegô a rugalma-
sabb bázisokba jut, javítva a ventiláció-perfúzió arányt.

4.1.2. Mellkasi fizioterápia 
A retineált váladék eltávolítását segíti, így csökkent-

ve a légúti ellenállást és a légzési munkát. Akut exacer-
bációban és postoperatív szakban célszerû alkalmazni.
Fôleg bronchiectasiában és cisztás fibrózisban bizo-
nyított a hatása.

Mivel a nagy mennyiségû légúti váladéktermelôdés
nem jellemzô stabil COPD-re, részletezésétôl elte-
kintünk.

4.2. Terheléses tréning
Az effort dyspnoe a COPD leggyakoribb tünete,

ezért a betegek kerülik a fizikai aktivitást. Az ülô élet-
módhoz adaptált betegben idôvel progresszív de-
kondicionáltság alakul ki: egyre kisebb terhelés vált ki
fulladást, lényegében változatlan légzésmechanika
mellett is. A lefelé gyûrûzô spirál megfordítása a reha-
bilitáció legfontosabb célja. Ez dinamikus kondicionáló
tréninggel lehetséges, ami fiziológiai és pszihológiai
változásokat idéz elô: a végtagizomzat oxidatív funk-
ciója javul, a capilláris-izomrost arány nô és a kontrollált
környezetben megkezdett tréning eredményeként a
beteg a dyspnoe kellemetlen érzésével szemben de-
szenzibilizálódik. (A sikeres rehabilitáció gyakran legfon-
tosabb eredménye, hogy a beteg elfogadja és helyén
kezeli a korábban számára sokszor alarmírozó és pánik
állapotot elôidézô dyspnoe-t, megérti, hogy ez a tünet
– szemben pl az angina pectoris-szal – nem jelent
életveszélyes állapotot.)

4.2.1.Állóképességi tréning
4.2.1.1. Alsó végtag terhelése 
A helyváltotatás képességének megôrzése és javítása

elsôdleges cél, ezért a leggyakrabban alkalmazott tré-
ningforma. Kerékpárergométeren, futószônyegen,
folyosón, lépcsôn vagy szabad terepen végezhetô.
Fiziológiás tréninghatás többnyire csak a laktátküszöb
feletti intenzitás esetén várható, ezért a maximális
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kapacitás 60–90%-nál végzett edzés a leghatékonyabb
(16). Az idôtartam alkalmanként 30–45 perc, heti 3–5
ismétléssel. Mivel a maximális kapacitás 60% feletti
intenzitás tartós fenntartására nem minden beteg képes
eleinte súlyos COPD-ben, ún. intervallum tréning is
alkalmazható: 2–3 perc intenzív mozgás és nyugalom
(vagy alacsonyabb intenzitás) váltakozása. A javulás
mértéke hasonló a folyamatos állóképességi trénin-
géhez. 

4.2.1.2. Felsô végtag terhelése 
A felsô végtagi izomzat fontos szerepet játszik a napi

aktivitásban és a COPD-s betegek gyakran akadályo-
zottak ezek kivitelezésében. Ennek több oka lehet:

a) a betegség elôrehaladásával a rekeszizom ereje
csökken, a vállöv és a törzs felsô részének izmai a
belégzésben és a testtartásban is részt vesznek

b) a karok rögzítésével a beteg magasabb ventilációt
tud elérni, ugyanakkor ez akadályozza a mozgás
kivitelezésében

c) a légzés, az oxigénfogyasztás, a szívfrekvencia, a
vérnyomás és a tejsavtermelés nagyobb a kar,
mint a láb terhelésekor. Ennek oka a karizmok
alacsonyabb mechanikai hatékonysága, mivel
több statikus komponens van a törzs és a váll
stabilizálása miatt.

A karok stabilizálása nélkül végzett gyakorlatok na-
gyobb terhet rónak a rekeszizomra és légzési asynchro-
niát okoznak. Ezért a kartámasszal végzett edzés kar
ergometria során elônyösebb. Ugyanakkor a támasz
nélküli, nehézségi erôvel szemben végzett edzés során
kifejezettebb a ventiláció csökkenés, hatékonyabb az
adaptáció a napi aktivitáshoz fontos mozgásformákhoz.
A felsôvégtagi tréning nemcsak a karok állóképességét,
hanem a belégzésben résztvevô légzési segédizmok
erejét is növeli, vagyis a karedzés egyúttal légzôizom
tréning is (17).

4.2.2. Erôfejlesztô tréning
Súlyzókkal végzett végtagmozgások növelik az izom-

erôt, ami az idôs betegekben különösen fontos az élet-
minôség megôrzése szempontjából (elesés következ-
ményei).Az egyszer felemelhetô maximális súly 80%-val
végzett 8 ismétlés, 3 sorozatban, hetente 3x növelte az
izomerôt és izomtömeget 12 hét után egészségesek-
ben, emelkedett a kapilláris-izomrost arány, az oxidatív
enzimszint és az aerob kapacitás is. Idôs egyénekben is
biztonságos és javítja a fizikai teljesítôképességet. Tüdô-
betegségben külön elônye, hogy a beteg számára
kisebb légzési igénybevételt jelent, mint a nagyobb
oxigénigényû dinamikus tréning, ezért a dyspnoe
kisebb. COPD-s betegekben végzett súlyzós gyakorlatok
után nemcsak az izomerô, hanem az állóképesség és
az életminôség javulása is megfigyelhetô (18).

4.2.3. Légzôizom erôsítô tréning
COPD-ben különösen a belégzô izmok funkciója

károsodott, ami hozzájárul a dyspnoe, a terhelési
limitáció és a hypercapnia kialakulásához. Bár még nem
eldöntött, melyik módszer a leghatásosabb, a belégzési
maximális nyomás (PImax) 30%-a feletti tréning in-
tenzitás, napi 20–30 perc idôtartamban hatásosnak
bizonyult. Legelterjedtebb formája a belégzési ellenállás
megnövelése (Müller manôver). Fôleg azokban a
betegekben igazolt a kapacitás növelô hatása, akikben
terhelésre légzési limitáció (kimerüt légzési rezerv) lép
fel (19).

5. Táplálkozás  

Régi megfigyelés, hogy súlyvesztés és cachexia fôleg
az emphysemás típusban (pink puffer) gyakori, de csak
a közelmúltban igazolták, hogy a csökkent testtömeg
index önmagában is prognosztikus tényezô a COPD
morbiditásban és mortalitásban. Jelentôsen hozzájárul
az izomgyengeséghez és a korai fáradáshoz.

Az alultápláltság okai:
– az étkezés során megváltozik a légzés, csökken az

artériás oxigénszaturáció
– telt gyomor csökkentheti az FRC-t és fokozhatja a

dyspnoet
– szorongás és depressio csökkenti az étvágyat
Az energiaháztartás egyensúlyzavarának másik oka,

a megnövekedett nyugalmi energiafogyasztás. A hiper-
metabolizmus részben a nagyobb légzési munkára,
részben a szisztémás gyulladásos állapotra (magas
cytokin szint a vérben) vezethetô vissza, de hormonális
(magasabb noradrenalin szint)  és gyógyszerelési (béta
agonisták) tényezôk is elôsegítik kialakulását. A gyakran
alkalmazott glycocorticoidok növelik a fehérje lebon-
tást, ami hozzájárul az izomtömeg csökkenéséhez is.

A táplálékkiegészítésben a zsírok elôtérbe helyezése
a szénhidrátokkal szemben a kisebb CO2 terhelés miatt
logikusnak tünne, de a terhelési tolerancia javulás nem
egyértelmû. A zsírdús diéta lassítja a gyomorürülést és
nagyobb deszaturációval jár, ezért inkább a szénhidrát
dominancia preferált. A kisebb ventilációs terhelés miatt
elônyösebb a plusz kalóriabevitel elaprózása több
kisebb részletre és a diéta kombinálása terheléses tré-
ninggel, mert ekkor nem csupán a testsúly, hanem
azon belül az izomtömeg nô meg jelentôsen. Az
izomtömeg növekedés nagyobb légzôizom erôvel járt,
s ehhez a túlélés emelkedése társult. Anabolikus ste-
roiddal kombinálva még nagyobb az izomerô javulás
(20). A leggyakoribb panaszok esetén alkalmazható
táplálkozási stratégiákat a 3. táblázat tartalmazza. 

7. Pszihoszociális támogatás 

Mivel a normális napi aktivitás jelentôsen korlátozott,
gyakori a depresszió, a szorongás és a félelem. A pánik
fokozhatja a dyspnoet, ami egy ördögi körhöz vezet.
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Ennek leghatásosabb kontrollja a részletes beteg-
oktatás, mellyel az adaptív légzéstechnikai, magatartási
és életvezetési minták elsajátíthatók.

8. Betegoktatás

A betegséggel kapcsolatos ismeretek hiánya a
negativisztikus hozzáállás fontos komponense. Az effort
dyspnoe a COPD lényeges tünete stabil állapotban is,
ezért fontos a beteg számára ennek megértése, elfo-
gadása, felléptekor milyen cselekvési sort kell végeznie
magától is, hogy megelôzze a pánikreakciót. Informá-
cióátadáson alapul, de nem merül ki azzal. A reha-
bilitációban résztvevô valamennyi oktató egy egész-
ségnevelô, interaktív tevékenységet végez, melybe

alkalmanként a családtagokat is be kell vonni. A leg-
gyakoribb témák:

– a légzôrendszer anatómiája és élettana
– a tüdôbetegségek kórélettana
– a légúti átjárhatóság biztosítása
– légzési technikák
– energia konzerválás, napi tevékenység egyszerû-

sítése
– gyógyszerek
– inhaláció technikája 
– oxigénkezelés
– terhelés kedvezô hatása
– tünetek kezelése
– pszichés tényezôk (félelem, pánik kontroll)
– környezeti ártalmak kerülése
– dohányzás leszoktatás
– táplálkozás
– utazás, szexualitás

9. Speciális szempontok

A pulmonológiai rehabilitáció költséghatékonyság.
Kontrollált vizsgálatok igazolták, hogy csökkenti a hos-
pitalizációt, javítja az életminôséget, nagyobb mérték-
ben áll vissza az önellátás képessége, a munkaképesség
és kevesebben kerülnek ápolási otthonokba (21). A
compliance javulásával megnyújtja az élettartamot a
tartós oxigénkezelésre szorulókban.

Tüdôgondozó hálózatunk kitûnô terepe lehet az
ambuláns rehabilitációnaknak, amit a Szegeden már 4
éve mûködô gyakorlatunk is bizonyít. Légzôtorna vég-
zésére alkalmas helység, egyszerûbb szobakerékpár és
pulzoximéter elégséges az induláshoz. A tüdôgyógyász
szakorvos mellett gyógytornász és tüdôbetegek
ápolásában jártas nôvér, asszisztens alkotja a szûkebb
rehabilitációs csapatot, melyet a csoportos megbeszélé-
seken meghívott szakemberek (pl. diétetikus, pszicho-
lógus, szociális munkás) egészítenek ki.

A pulmonológiai rehabilitáció mind kórházi, mind
ambuláns formában hatásos, de az utóbbi gazdasá-
gosabb. A költséghatékonyságot és napjaink hazai
realitását tartottuk szem elôtt akkor, amikor az össze-
állításban a széles terápiás arzenálból kiemeltük a
bizonyítottan hatékony eljárásokat. Ezek az olcsó, itthon
is könnyen megvalósítható evidenciák jelölik ki az
élettani alapokon nyugvó racionális praxist. Nem vé-
letlen, hogy a gyakorlati orvoslástól elválaszthatatlan
klinikai élettani kutatások egyik virulens területe is nap-
jainkban a pulmonológiai rehabilitáció. Ezek mellett, de
nem helyettük, ha a helyi adottságok lehetôvé teszik,
egyéb terápiás kiegészítések (pl. elektro-, foto-, hidro-,
termo- balneo- barlangterápia, masszázs kezelések) is
beépíthetôk egy holisztikus megközelítés keretében. 

Saját tapasztalatok alapján hazai gyakorlatnak ajánl-
ható a kórházi pulmonológiai rehabilitációs osztályon
megkezdett terápia ambulánsan folytatása a tüdô-
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3. táblázat
Tünetek és diétás lehetôségek

Panasz Gyakoriság Javaslat
(%)

Anorexia 73 elôbb a kalóridús étel
fogyasztása, kedvenc étel 
kiválasztása, gyakori
étkezés, „nassolás”, evés
forszírozása, több
kalóriadús komponens
(margarin, vaj, majonéz,
öntetek)

korai 87 elöbb a kalóriadús vagy
jóllakottság hideg étel fogyasztása,

kevés folyadék étkezés
alatt (evés után 1 órával
az ivás) 

Dyspnoe 73 pihenés, hörgôtágító,
hörgôtoilette evés elôtt,
lassabb étkezés, légzés
ajakfékkel a falatok
között, egyik kar
támasztott helyzetben,
desaturatio esetén
oxigén supplementatio

Fáradtság 60 pihenés evés elôtt,
legyen mindig kész étel
hozzáférhetô, pihent
állapotban többet enni

Puffadás 80 elöbb a hörgôtágítás,
hogy kevesebb legyen a
levegônyelés; kevesebb,
gyakoribb étkezés; 
puffasztó ételek kerülése;
lassú étkezés

Székrekedés 50 mozgás a tolerálható-
ságig, rostdús ételek,
elegendô folyadék

Gyenge fogazat 30 puha, kalóriadús ételek



gondozóban. Heti 3 alkalommal végzett, alkalmanként
45 perces állóképességi tréning, kiegészítve csoportos
oktatással illetve légzôtornával, 8 hét után eredményes
lehet. Fontos, hogy mérhetô paraméterekkel is rög-
zítsük a funkcionális állapot változását. Az egyértelmû
szubjektív állapotjavulás mellett mérhetô fiziológiai
adaptáció (pl.laktát küszöb emelkedés) is bekövetkezik,
melynek eredményeként ugyanaz az aktivitás kisebb
diszkomfortot eredményez. Tartós oxigénkezelésre szo-
rulók illetve terhelésre deszaturálódók számára is
hatásos, ha tréning alatt biztosított az oxigénpótlás. A
8 hetes program után a kondicionálás otthon folyta-
tandó, hogy az állapotjavulás tartós maradjon. A
gondozóba bejárást nem vállalók részére az otthoni
tréningprogram (intenzív séta, lépcsôzés, szobakerék-
pározás) is sikeres alternatíva. Több betegünk vásárolt
magának szobakerékpárt és végzi naponta a kondi-
cionáló tréninget. 

A jelenlegi egészségügyi adminisztráció mind a
prevenciót, mind a rehabiliációt prioritásként kezeli, ami
a szakmai munka számára a korábbinál optimálisabb
feltételeket biztosíthat.
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