
INTRODUCERE

Recuperarea sau reabilitarea bolnavilor cardio-vasculari a fost 

definită de Organizaţia Mondială a Sănătăţii ca fiind ansamblul de măsuri 

ce are ca obiectiv să redea sau să amelioreze capacitatea fizică şi 

mentală anterioară a bolnavilor, permiţându-le să ocupe prin mijloace 

proprii un loc cât mai normal posibil în societate.

Ideea recuperării fizice a cardiacilor nu este nouă şi ea poate fi 

întâlnită, inclusiv cu argumente clinice de susţinere, încă în urmă cu 200 

de ani când Heberdene relata cazul unui bolnav cu angină pectorală 

care s-a ameliorat în mod spectaculos prin prestarea unor activităţi fizice 

(tăiat lemne).

Practica din cardiologie impunea însă până în urmă cu 50 de ani, 

fără diferenţiere, repausul fizic tuturor bolnavilor cardiaci. Din momentul 

în care bolnavul era depistat ca şi cardiac, indiferent de natura afecţiunii, 

dar mai ales după un accident coronarian acut, era considerat invalid, 

handicapat, atât de el însuşi, cât şi de anturaj (familie, societate).

în prima jumătate a secolului trecut şi mai ales la începutul celei 

de a doua jumătăţi numărul cardiacilor şi în primul rând al bolnavilor cu 

cardiopatie ischemică a crescut spectaculos în ţările dezvoltate din punct 

de vedere economic. Din acel moment problema cardiacului handicapat 

a devenit o problemă care grevează sever viaţa economică şi socială a 

societătii.
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Acest fapt a generat o serie de cercetări care au dovedit că, în 

realitate, inactivitatea fizică şi intelectuală poate duce la degradarea în 

continuare a stării individului, indiferent de natura şi severitatea bolii
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cardiace.

Pe de altă parte, s-a arătat că bolnavii cardiaci care, prin forţa 

împrejurărilor sau din dorinţă proprie, continuă să presteze efort fizic şi 

să ducă o viaţă activă după un accident coronarian acut au o calitate a 

vieţii incomparabil mai bună decât cei care au abandonat efortul fizic. în 

plus, s-a arătat că o mare parte dintre aceştia se pot integra cvasi- 

normal în familie, mediu profesional şi social.

S-a născut astfel ideea că activitatea fizică controlată, progresivă, 

supravegheată şi diferenţiată în funcţie de gradul severităţii afectării 

cardiace nu este dăunătoare bolnavului cardiac, ci poate fi benefică. S-a 

născut ideea că restantul funcţional cardiac trebuie exploatat la 

maximum şi această exploatare se poate face prin programe de 

recuperare fizică.

Aceste programe, ca şi studiile care au dus la justificarea lor, au 

fost făcute la începutul anilor 60, mai ales la bolnavii cu cardiopatie 

ischemică şi după un infarct miocardic acut. Ulterior datele au fost 

extinse şi la alte categorii de boli cardio-vasculare.

Astăzi recuperarea cardio-vasculară apare ca un efort 

comprehensiv care include conceptual suma efectelor recuperatorii ale 

mai multor disicipline, ca medicina internă, chirurgia, cardiologia 

intervenţionistă, efortul şi antrenamentul fizic, instituţiile de expertiză a 

capacităţii de muncă şi organizaţiile de plasament profesional şi social.

în lucrarea mea mă voi referi mai ales la recuperarea fizică a 

bolnavilor cardiovasculari, expunând însă şi elemente de recuperare 

psihologică şi educaţională la nivelul la care acestea trebuie aplicate de 

rutină în recuperarea cardiacilor. De altfel recuperarea psihologică este 

indispensabilă, putând fi aplicată de personal specializat sau nu (dar 

având cunoştinţe în acest domeniu), iar măsurile educaţionale cresc 

aderenţa la tratament a bolnavului, indiferent de natura bolii acestuia şi



permit aplicarea unor măsuri de profilaxie secundară a bolii cardio

vasculare.
în acest context, Colegiul American de Cardiologie a stabilit 

scopurile serviciilor de reabilitare cardiovasculară:

♦ Reîntoarcerea bolnavului la un nivel fiziologic şi psihologic

optim.

♦ Combaterea efectelor adverse ale decondiţionării fizice 

rezultate din sedentarism şi repaus prelungit la pat.

♦ Pregătirea individului şi a familiei pentru un stil de viaţă care 

poate reduce riscul bolii coronariene: abandonarea fumatului, controlul 

presiunii arteriale, a diabetului zaharat, a dislipidemiilor şi a stresului 

emoţional. Include oferirea de explicaţii asupra bolii, sfaturi medicale 

practice, de ghidare profesională şi program regulat de activitate fizică.

♦ Asistarea bolnavului cardiac pe parcursul reîntoarcerii la 

activităţile care au fost importante pentru calitatea vieţii sale şi înainte de 

boala cardiacă.

♦ Reducerea tulburărilor emoţionale care acompaniază atât de 

frecvent boala cardiacă.

♦ Reducerea costului îngrijirii medicale prin scurtarea timpului de 

tratament şi reducerea utilizării medicamentelor.

♦ Prevenirea incapacităţii de muncă premature şi diminuarea 

necesităţii pentru îngrijirea instituţională a pacienţilor vârstnici.

Ca o indicaţie specială a recuperării cardiovasculare trebuie notat 

pacientul vârstnic, cu boală cardiacă, la care se consideră că 

recuperarea fizică poate fi cea mai ieftină cale de a evita internarea în 

centre medicale de îngrijire, care sunt mult mai costisitoare.

în ceea ce priveşte locul unde se poate desfăşura recuperarea 

bolnavilor cardiovasculari, aceasta poate fi făcută într-un serviciu



spitalicesc, în servicii specializate ambulatorii sau poate consta, în cea 

mai mare parte a cazurilor, numai în sfaturi de activitate fizică făcute de 

medicul curant şi kinetoterapeutul specializat în recuperarea cardio

vasculară.
Referitor la conţinutul, durata şi criteriile de alcătuire a 

programului de recuperare, acesta trebuie alcătuit prin colaborare de 

echipa care îngrijeşte bolnavul, cu acordul bolnavului şi eventual al 

familiei acestuia.


