
 

KARDİYAK REHABİLİTASYON 

NEDİR? 

 

 Kalp sağlığı ile ilgili problem yaşayan 

insanların yaşam kalitelerinin 

arttırılması ve günlük yaşamlarına 

daha kolay dönmelerini sağlamak için 

tıbbi gözetim altında uygulanan bir  

egzersiz programıdır.     

  
 
 
HANGİ HASTALARA UYGULANIR? 
 

 Koroner arter by pass cerrahisi sonrası, 

 

 Koroner anjiyoplasti sonrası, 

 
 Kalp nakli sonrası,  

 

 Stent takılması sonrası, 

 

 Kalp pili yerleştirmesi sonrası, 

 

 Kalp kapak hastalıkları ve  kalp kapak 

değişimi sonrası, 

 

 Hipertansiyon olan hastalara, 

 

 Kardiyomiyopati olan hastalara, 

 

 Kalp yetmezliği olan hastalara, 

 

 Şeker hastalığı olan hastalara, 

 

 Kalp krizi geçiren hastalara uygulanır. 

 

 

 
 

Perifer hastalıklarında da  uygulanır: 
 Bacak ve ayak atardamarlarında 

gelişebilen daralma ve tıkanıklıklar, 
periferik atardamar hastalıklarının önemli 
bir kısmını oluşturmaktadır.  

 Bu hastaların tedavisinde kliniğimizde 
bacak damarlarına yönelik olarak balon, 
ilaç kaplı balon, stent veya ameliyat 
(bypass) yöntemleri başarı ile 
uygulanmaktadır.  

 Ancak bu hastaların tedavisinde kabul 
gören en önemli ve öncelikli tedavi 
yöntemi, gözetim altında yapılan egzersiz 
tedavisidir ve bu bilimsel olarak da 
kanıtlanmıştır.  

 Bu nedenle bacak damarlarında tıkanıklık 
olanlarda egzersiz tedavisi ilk seçenek 
tedavi yöntemlerinden birisi olarak kabul 
edilmektedir. 

 Dolayısı ile hem anjiyografik hem de 
ameliyat ile tedavi uygulanabilmiş olan 
hastalar yanında bu tedavi yöntemlerinin 
uygulanamadığı veya başarısız olduğu 
bacak atardamar hastalığı olanlarda da 
gözetim altında egzersiz ile kardiyak 
rehabilitasyon yapılması çok önemlidir. 

 Yapılan çalışmalara göre haftada en az                   
3 kere ve 3 ay süresince yapılan gözetimli 
egzersiz tedavisinin ağrısız yürüme 
mesafesini ortalama olarak 100-150 metre 
veya 5 dakika arttırdığı gözlenmiştir. 



 

NASIL UYGULANIR? 

 
 Kardiyak rehabilitasyon programına 

alınacak hasta kardiyoloji uzmanı 

tarafından değerlendirilir. 

 Bu hastalara düşük düzeyli eforlu EKG 

çekilerek kardiyak durumu belirlenir.  

 Risk durumuna göre fizik tedavi uzmanı 

tarafından o kişiye özel egzersiz programı 

belirlenir. 

 Aerobik egzersizler, bu iş için geliştirilmiş 

olan ve hastanın EKG sini, kalp ritmini, kan 

oksijen düzeyini ve tansiyonunu izleyen 

bilgisayar kontrollü çok gelişmiş egzersiz 

cihazları ile yapılır. 

 Bu cihazlar ile kişinin tedavi öncesi ve 

tedavi sonu arasındaki gelişimi çok detaylı 

bir şekilde gösterilebilmektedir. 

 Hastalar genellikle 1-2 ay kadar bu 

programa devam ederler. 

 Kardiyak rehabilitasyon programı SGK ve 

özel sağlık sigortaları tarafından 

karşılandığı için hastalara mali bir yük 

getirmemektedir. 

 

 

 

 

  
 

YARARLARI NELERDİR? 
 
 Kalp ve damar fonksiyonlarını ve kapasitesini 

maksimuma çıkartır. 

 Damar tıkanıklıklarını önler. 

 Günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirme 

kabiliyetini geliştirir.  

 Psikososyal iyilik halini arttırır. 

 Kan basıncı düzenlenir. 

 Vücut ağırlığı ve yağ depolarını azaltır.  

 Kalp hastalığı nedeniyle azalan egzersiz 

kapasitesini arttırır 

 Kötü kolesterolü azaltıp, iyi kolesterolü arttırır. 

 Kan şekerinin normal düzeylerde olmasını 

sağlar. 

 Ameliyat ve stent sonrası işe dönüş süresini 

kısaltır. 

 Kalp krizi veya ameliyatları sonrası ölüm riskini 

azaltır. 
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