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2017 dalje 
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Srčno-žilna rehabilitacija je medicinsko nadzorovan in usklajen proces, ki bolnikom s srčno-žilno 

boleznijo – najpogosteje gre koronarno bolezen, prebolel srčni infarkt ali srčno popuščanje – 

pomagamo zaživeti polno življenje. Raziskave potrjujejo, da je vključenost v program rehabilitacije 

povezan z manjšo umrljivostjo bolnikov, manj pogostimi sprejemi v bolnišnico zaradi napredovanja 

bolezni, učinkovitejšo obvladanostjo bolezni in dejavnikov tveganja zanjo ter boljšo kakovostjo 

življenja. Rehabilitacijo zato vse pristojne evropske in slovenske strokovne smernice izpostavljajo kot 

priporočilo najvišjega razreda, vključenost bolnikov po srčnem infarktu v program srčno-žilne 

rehabilitacije pa je priznani kazalnik kakovosti njihove oskrbe. 

 

Rehabilitacija poskuša zagotoviti celovito obravnavo posameznikov s srčno-žilnimi boleznimi, kar 

vključuje ocenjevanje ogroženosti, ustrezne preglede in preiskave, nadzor in prilagajanje zdravljenja, 

redno telesno vadbo, psihosocialno podporo, informiranje in opolnomočenje. Za takšen celovit pristop 

je razumljivo potreben čas, kar je vse bolj pomembno tudi v sodobni obravnavi, ko se trajanje 

zdravljenja v bolnišnici vse bolj skrajšuje in ne zadošča za optimalno udejanjanje tistih vidikov 

oskrbe, ki so ključnega pomena za dolgoročno ohranjanje zdravja – sem sodita na primer varovalni 

življenjski slog in preventivno zdravljenje. 

 

Večina raziskav je ugodne učinke rehabilitacije potrdila, če so bolniki program obiskovali 3-krat 

tedensko v obdobju treh mesecev (tj. 36 obiskov ali več), zato poskušamo z organizacijskim modelom 

slediti pristopu, ki se je za učinkovitega izkazal v kliničnih raziskavah. Takšno – tako imenovano 

ambulantno –– obliko srčno-žilne rehabilitacije smo z različnimi organizacijskimi pristopi in 

izboljšavami v UKC Ljubljana dograjevali dve desetletji. Model rehabilitacije, ki je v svetu 

uveljavljen, saj prinaša dolgotrajnejšo in z dokazi podprto oskrbo bolnikom po srčnem infarktu in s 

srčnim popuščanjem, načrtujemo s podporo strokovnih združenj in ZZZS razširiti na nacionalno 

raven. Z letošnjim letom jo začenjata uvajati UKC Maribor in SB Slovenj Gradec, skupaj pa jo 

poskušamo zagotoviti čim večjemu številu srčno-žilnih bolnikov v Sloveniji, in sicer s postopnim 

organiziranjem rehabilitacijskih centrov v okviru vsake večje bolnišnice v državi.  
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