ИМАМЕ ЛИ СИЛИ ЗА ПЪЛНОЦЕННА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪРДЕЧНОСЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ?

Отговорът не е категоричен: може би да, а може би не?
От какво зависи вашият отговор:
- липса на общоприета концепция: изчерпателна, дългосрочна КР или двигателно
активиране;
- наличие или липса на познания за патофизиологията при усилие;
- наличие или липса на методики за оценка на всички звена на физическата дееспособност;
- познания за психологичната мотивация на болните;
- икономическа осигуреност на болния и рехабилитационния тим;
- организационни форми на рехабилитационния тим – болнична, амбулаторна, курортна рехабилитация;
- реални възможности за повлияване на качеството на живота на болния.
Вместо поглед само към сърцето, кардиологичната рехабилитация (КР) се стреми към оптимално лечение на всички жизнени и емоционални дефицити. Като сбор
от дейности, тя е групов проект с най-висока медицинска, психологична и социална
специализация.
Реалистични ли са съвременни цели на КР? Велики физиологични, епидемиологични, клинични, психологични и социални открития и подходи обосноваха пости(=220 - възраст)

PaO2

S.A. дисфункция

Hgb концентрация

лекарства (β-блокери)

SaO2

Белодробни фактори
• Дифузия
• Вентилация
• Перфузия
FiO2

VO2 max = (СЧ max x УО max) x (CaO2 max - CvO2 max)
Генетични фактори
• Сърдечен обем
Условни фактори
• Контрактилитет
• Преднатоварване
• Следнатоварване

Мускули
• Ензими
• Тип фибрили
• Миопатии
• Ендотелна функция
Капиляри

Болестни фактори
• Камерна кинетика
• Камерна функция
• Клапна функция
Фиг. 1. Определители на VO2 max (Wmax)
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НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ?
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жимостта на рехабилитационните цели. Една по една, различните роли на рехабилитацията се интегрираха в клиничното лечение на сърдечно болните. И днес
рехабилитацията е най-доброто кардиологично лечение.
Основен тласък за развитие на КР дадоха физиологичните проучвания на физическото усилие. От покой до maxимално усилие беше подробно проучена механиката на транспортната система на кислорода.
Символ на човешката работоспособност и физически капацитет стана аеробният капацитет VO2max , отразяващ индиректно вентилационните, хемодинамичните, метаболитните и работните определители на степента на човешката работоспособност (ФРК) (фиг. 1).
Аеробният капацитет VO2max e теоретичната граница за maxимална мускулна
работа – VVmax (ФРК). Това maxимално ниво е индивидуално високо или ниско и достигането му е индивидуално поносим или непоносим физиологичен или патологичен
стрес. За оценка на рехабилитационния потенциал VO2max е практически най-информативният етапен показател на хода на болестта, много по-чувствителен от ФК
по НЙКА (фиг. 2).
Аеробният капацитет (VO2) e пропорционален на мускулната сила и на мускулното напрежение и работа (VVmax). Тази корелация е почти функционална и е основа
за екстраполация на VO2 спрямо W.
Калорийният израз на VO2max (ксаl/min) дава възможност за сравняване на индивидуалния VO2max (или Wmax) към таблиците за калориен еквивалент на всякакви дейности, които се позволяват или забраняват на болните (фиг. 3, табл. 1, 2).
Степента на VO2 и Wmax в отделни популации корелира с епидемиологията на
ИБС и артериалната хипертония.
Изследваните от нас възрастови кохорти здрави нетренирани лица показва
висок дефицит на ФРК. Ниският ФРК следва да се разглежда като рисков фактор!
Аеробният дефицит на българите корелира с високия сърдечен морбидитет.
Главният определител на VO2max е сърдечният дебит (СЧ по УО).
VO2 = СЧ x ударен обем x (АV)О2
Физическото усилие има различни физиологични нива в зависимост от СЧ, УО,
анаеробния праг, нивото на лактата.
Физиологични нива на физическо усилие
1. Базално равнище на покой СЧ< 90/ мин.
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Фиг. 2. VO2 max – международен стандарт за физическа годност при здрави и сърдечноболни
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2. Усилие с неограничена адаптация СЧ< 130/мин.
3. Усилие с ограничена адаптация СЧ< 170/мин.
4. Усилие с дезадаптация СЧ> 170/мин.
(И. Илиев, 1979)
Това са нива с различен модел на циркулаторна адаптация!
При усилие с неограничена адаптация дебитът се регулира от УО (тренирани)
или СЧ (нетренирани, болни). VO2 не зависи напълно от външната работа (преразход
на VO2). При усилие с ограничена адаптация дебитът се регулира от УО и СЧ или
само от СЧ (нетренирани и болни). VO2 зависи от външната работа – W. При усилие
НРБ - физически нетренирани мъже - калориен еквивалент
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Аеробен дефицит, %

МЪЖЕ
VO2 (ml/min) VO2 (ml/kg/min) VE (l/min)
Пулс
R
RR
3.17 (0.36)
42.4 (5.5)
120.6 (18.2) 195 (6)
1.25 (0.07) 232 (16)
2.95 (0.41)
38.7 (5.7)
125.9 (28.0) 196 (7)
1.23 (0.12) 236 (19)
2.78 (0.26)
37.4 (5.4)
105.9 (19.5) 184 (8)
1.18 (0.06) 226 (15)
2.59 (0.28)
30.7 (3.8)
98.6 (14.7) 176 (10) 1.17 (0.07) 226 (14)
ЖЕНИ
20-29
20
2.07 (0.32)
34.7 (4.0)
78.3 (15.0)
194 (8)
1.19 (0.08) 214 (17)
30-39
19
1.83 (0.24)
29.9 (3.8)
74.7 (14.0)
186 (7)
1.20 (0.12) 201 (22)
40-49
18
1.71 (0.18)
28.2 (4.5)
67.4 (13.6)
181 (8)
1.19 (0.07) 214 (17)
50-59
19
1.60 (0.17)
26 3 (3 6)
54 7 (17 3) 174 (10) 1.18 (0.24) 213 (18)
Табл. 1. Нормални стойности на VO2 max и W max. Изследваните от нас 1500 здрави мъже и
жени показаха относително висок аеробен, хронотропен и работен дефицит спрямо чуждестранни норми. /И. Перчев, Д. Шишманова,1980/
Възраст
20-29
30-39
40-49
50-59

n
19
17
17
19

Възрастова
Аеробен физически
Механична
сърдечна работа
група
капацитет
работоспособност
Години
VО2
W/мин
честота (СЧ)
ДП
18.42 (1.23)
42.84 (2.06)
237.5 (29)
189.92 (8.06)
3864 (405)
21.18(1.70)
40.65 (4.98)
258.0 (36)
187.45(15.28)
3458 (482)
27.00 (1.67)
34.56 (4.25)
197.0 (41)
174.0 (10.83)
3504 (470)
32.33 (1.99)
30.83 (5.97)
167.0 (45)
169.0(16)
3246(481)
37.00 (1.44)
30.72 (5.54)
170.0 (36)
177.0(12)
3468 (453)
41.63(1.42)
29.73 (6.02)
153.0 (36)
170.0(12)
3210(412)
47.00 (1.45)
28.43 (4.14)
150.0 (33)
161.0(18.86)
31.58(453)
52.00 (1.42)
26.72 (5.36)
145.0 (39)
154.0 (17.07)
2998 (524)
57.50 (0.20)
27.31 (5.66)
135.0 (36)
150.0(14.11)
2938(613)
Табл. 2. Стандартен ергометричен капацитет на физически (N=503)
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Фиг. 3. Физически нетренирани мъже - калориен еквивалент (И. Перчев, 1980)

Методика
Стъпаловиден прогресивен, спироергометричен тест на велоергометър или
тредмил
o	 до достигане на 85% от СЧ max стандарт
o	 директни показатели: СЧ, САН, ДАН, ДП (СЧ x САН) W, VO2, VCO2, респирации
o	 производни показатели: VO2/кг, RQ, (VCO2 : VO2), W/кг, W/СЧ, W/ДП, W/VO2, ДП/ VO2
o	O2 - пулс, МЕ%.
Субективното възприемане на физическото усилие е съответно на зоните на
сравнително ниска, средно висока и висока сърдечна честота и на ниско, средно и
високо обременяване W. Болните се обучават да отчитат субективно усилието
чрез скалата на Борг.
Степен на субективното възприемане на физическото усилие по G. Borg (СЧ/10
спрямо усета).
(Scand. J. Rehab. Med. 1970)
6- 7 извънредно леко усилие
8- 9 твърде леко усилие
10- 11 предимно леко усилие
12- 13 отчасти тежко усилие
14- 15 тежко усилие
16- 17 много тежко усилие
19- 20 извънредно тежко усилие
2500

ФРК 170 к на болни след миокарден инфаркт
в сравнение с МФРК на чифтни контроли
здрави мъже /n=184/
50

r=0.55

2000

Ергометрично нелимитирани /n=95/
Ергометрично лимитирани /n=89/

40

1500
VO2, ml/min

VO2, ml/min
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с дезадаптация (VO2 max, Wmax) дебитът зависи само от СЧ и степента на нарастване
на лактата и анаеробния праг: експоненциален растеж на VE и спиране или пречупване на растежа на VO2.
Криволинейното отношение на VO2 и дебитът спрямо външната работа W
винаги поставя въпроса за наличие на функционално неравностойни звена от системата на О2 транспорт (фиг. 4).
Клиничната спироергометрия е основна методика за управление на кардиологичната рехабилитация. Съществуват много методики в две основни разновидности:
с директна оценка на VO2 или без директна оценка с възможност за екстраполация
на VO2 от достигнатата СЧ и достигнатото работно напрежение W.
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35-39 40-44 45-49

50-54
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ЕРГОМЕТРИЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ РАЗГРАНИЧАВАТ БОЛНИ:
с висок VO2 (W)max , без ЕКГ-данни за миокардна исхемия и АП - норма.
с висок VO2 (W) max , с патологично лимитиране – скрита патология.
с висок VO2 max и нисък Wmax , нелимитирани , с ниска МЕ (VO2 /W) – нетренирани.
с нисък VO2 (W)max - патологично лимитирани – високо рискови болни или със
ССН.
- с нисък VO2 (W)max- нелимитирани – нетренирани.
Разграничението е клинико-функционална основа за подбор на различни рехабилитационни програми: радикално инвазивно лечение, частично или пълно физическо
активиране, професионално възстановяване или инвалидност, дозиране на физическа тренировка и лекарства (фиг. 5).
Артериално-венозната разлика за О2 (АV)О2 отразява степента на тъканна консумация на О2 и зависи от дисоциационната крива на Нв, сърдечния дебит и вазодилатацията в мускулите, рН. В хода на усилието се увеличава, а при върховата
хиперкинетика на сърдечния дебит спада.
При ССН сниженият дебит се компенсира отчасти от повишена (АV)О2 = помощ от “периферното сърце”. В хода на лечението поддържането на силна мускулатура осигурява висок тъкънен дифузионен капацитет за О2.
Първият от основните определители на VО2 max е maxималната сърдечна честота
- СЧmax. Тя се снижава възрастово или по патологични причини. Когато отслабва сърдечната функция или мускулатурата тя се ускорява непропорционално на VО2 и W.
Нехомогенно нарастване на СЧ в хода на maxималното усилие е израз на нееднородната регулация на О2 транспорт: в едни лица СЧ е доминираща в регулацията на
дебита, в други е допълваща. При сърдечноболни СЧ не винаги е решаваща за сърдечния дебит и често е нервно-ендокринно или мускулно ускорена – “хиперкинетичен синдром”. Съвременната бета-блокада, ивабрадина и физическата тренировка
уравновесяват пропорциите: увеличава се миоглобинът и намалява симпатикотонията (фиг. 6).
ВТОРИЯТ ГЛАВЕН ОПРЕДЕЛИТЕЛ НА СЪРДЕЧНИЯ ДЕБИТ
ПРИ УСИЛИЕ И VO2(W)max Е УДАРНИЯТ ОБЕМ (УДАРЕН ИНДЕКС)( SV, SI).
В покой и при усилие промените му зависят от много фактори: генетични, от
белодробния резервоар (преднатоварване), от насрещното съдово съпротивление
(следнатоварване), от контрактилитета на миокарда и функцията на сърдечните
клапи, от ритъмната функция, от големината на сърдечните кухини, от нервно-ендокринни стимули, от вида сърдечно увреждане и особено много от нивото на усилие.
В зависимост от влиянието на посочените фактори, индивидуалната адаптация на сърдечния дебит зависи от типа на промени на ударния обем при физическо
усилие:
ТИП А ПРОМЕНИ - прогресивно нарастване на ударния индекс;
ТИП В ПРОМЕНИ - начално нарастване и последващо плато на ударния индекс;
ТИП С ПРОМЕНИ - ненарастване или по-рядко спадане на ударния индекс.
Основни фактори, определящи ударния индекс:
1. Миокарден контрактилитет - dp/dt = първа производна на левокамерното налягане.
Корелира с W max и СЧmax. При ССН липсва корелация.
2. Ударният индекс, респ. ударният дебит, зависи от преднатоварването: от притока на кръвен обем от белодробното кръвообращение.
Нормално с увеличение на сърдечния дебит съдовото съпротивление в белите
ИМАМЕ ЛИ СИЛИ ЗА ПЪЛНОЦЕННА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
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367

р е х а би л ит а ц и я и ф изи к а л н а т е р а пи я

-

200
190
180
170
160
150
140
130

/40-49г./

Стъпаловидна оценка
на МФРК на 37 здрави
нетренирани мъже
при прицелна СЧ макс
178/min /R=0.22/

120
110
100
90

I ФАЗА

II ФАЗА

КЪДЕ?

болница

рехаб. център
в дома + поликл.
в дома

100

150

200

250

физическа
тренировка +
физиотерапия +
курортни
фактори

Фиг. 7
ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

в дома + поликл.
в дома
рехаб. център

КАК?

300

Фиг. 6

III ФАЗА

медикаменти +
двигателен
режим

W
50

368

КОГА?
СЧ макс
178
стандарт
СЧ min

р е х а би л ит а ц и я и ф изи к а л н а т е р а пи я

дробове се снижава и се увеличава обемът на сърдечно пълнене и нормално РСР
спада.
Нормално левокамерното пълнене при различен обем не води до голямо повишение на левокамерното крайно диастолно налягане. Повишението на ЛККДН е свидетелство за исхемично или структурно увреждане на миокарда и миокардната
релаксация.
Преднатоварването на лявата камера може да се оцени с помощта на доплерехография.
Митралният кръвоток показва специфични белези на смутено протичане
при:
- влошена левокамерна релаксация;
- при ограничено левокамерно пълнене (псевдонормално);
- при ограничен левокамерен обем или притискане.
Левокамерният крайносистолен (ЛККСО) и крайнодиастолен (ЛККДО) обем при
усилие нормално намаляват. Увеличават се при ССН и АП. Оценката на динамиката
на обемите е възможна с ТТЕ при усилие.
3.	Фракция на изтласкване (КДО-КСО) и фракцията на скъсяване (КДД-КСД)
КДО/КД Д, представени в проценти, са съвременни чувствителни показатели
за оценка на сърдечния дебит при усилие. Ехокардиографският контрол на усилието
настоятелно все повече се използва за повишаване на сензитивността на ергометричната оценка. Нарастването на фракциите е сигурен белег за нормалност.
Систолното артериално налягане (САН) при усилие расте пропорционално на
VO2 и VV. Рязкото повишаване е патологично, а обратното, непропорционално, но
малко нарастване означава или висока нормалност, или сърдечна слабост – зависи
от клиничния контекст. Диастолното артериално налягане (ДАН) при усилие при
физически тренирани лица спада (дори до 0 тон), при нетренирани леко се покачва,
но по-често нараства значително и е белег на скрита артериална хипертония.
При нетренирани лица динамиката на САН при усилие съответства предимно
на динамиката на сърдечната честота (преобладаващ симпатиков произход).
При сърдечно болни успоредно с нормалната динамика се регистрират хипер- и
хипокинетична динамика.
Третият главен определител на сърдечния дебит е артериалното налягане,
двойното произведение – САН х СЧ и периферното съдово съпротивление (отношението налягане: сърдечен дебит) (ПСС).
САН, ДП, ПСС определят сърдечната работа, и особено важно, определят ми-
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Оценка на патофизиологичните ефекти с доказана благоприятна връзка
с рехабилитацията:
честота на ИБС, усложнения и болестни рецидиви
оптимизиране на сърдечната функция и ОПСС, “периферно сърце”
повишен ФРК и дееспособност, вентилация
разпределение на кръвотока, продукция на NO (shear stress), коронарна функция
вазодилатативни субстанции, кръвен обем и еритроцитна маса
съсирваемост и хемоконцентрация, оксидативен стрес
натриуретичен хормон, ендорфини, ЦНС – ендокринни функции, въглехидратен толеранс, тегло, дислипидемия
аритмогенен праг, RR-вариабилитет
анаеробен праг и кръвен лактат
ставни функции, подвижност, субективна самооценка (Рееl)
ИМАМЕ ЛИ СИЛИ ЗА ПЪЛНОЦЕННА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ?
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окардната О2 консумация - MV02, респ. миокардния контрактилитет.
Съществуват следните производни зависимости:
1. Двойно произведение – миокарден контрактилитет
Тази линейна зависимост е най-важна в практическата рехабилитация: който
достига високо ДП без патологични симптоми и признаци, има “добро сърце” и
нормална MVO2. Най-важен показател на хемодинамичния стрес!
2. Периферното съдово съпротивление (АН:Q/АН:Q) нормално спада успоредно на нарастването на VO2 и W. Това е биологична целесъобразност за средното АН=ДАН+0.43(САН-ДАН).
Физическо усилие съпроводено със спадане на ДАН свидетелства за ниско
ПСС и добър регионален кръвоток. Тази цел на физическата тренировка, както
и медикаментнознто лечениe, цели повишена вазодилатация и таргетна протекция.
Клиничните и функционалните класификации на СЗО и НЙКА не са достатъчно чувствителни за оценка на ФРК и отделните функции на VO2 max.
В различните функционални класове след ергометрично изследване се оказват лъжливо нормални и лъжливо патологични лица. Клиничните класификации са
начален подход за подбор на болните в различните страни. Достигане на основната цел на КР – мaксимално възможно индивидуално възстановяване, се постига с
възможно най-добър диагностичен и ергометричен набор.
Зависимостта на ДП и V02 (W) max е практически най-информативният критерий за сърдечна годност. Обикновена работна проба: W – СЧ – САН – ЕКГ е достатъчен функционален набор за управление на рехабилитацията и прогнозата.
Кохорта от здрави и болни след ОМИ лица с нисък работен капацитет и висок
хемодинамичен стрес (високо ДП) се нуждаят от хитотензивно лечение и физическа тренировка.
Клинико-функционалната, ехокардиографската, ергометричната оценка и
определянето на класическите и новите първични и вторични рискови фактори
позволяват яснота между пропорциите на остатъчно здраве и болеста. Заедно
с психо-социалната оценка и интервенция, те позволяват съвременна вторична
профилактика, която е днешният смисъл на рехабилитацията.
Традиционната оценка на ефектите на КР сочи:
смъртност –снижение 20-25 %
G. Oldridge реинфаркт – снижение 10 %
P. O` Connor внезапна смърт – снижение 37 %
P. L. Tilkemeier ФК и ФРК – повишение с 15-25 %
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Как се оценява ефекта на КР върху качеството на живота?
Като сумарен показател, КР оценява физическите, социалните, емоционалните, интелектуалните и професионалните функции, задоволството от труда и
свободното време, семейната среда, секса, отношенията в обществото, икономическата полза.
Физическите функции се оценяват с профилирани инструменти:
- NYHA functional evaluation, 1974
- Specific Activity Scale, Goldman, 1981
- Rose Chest Pain Questionnaire, 1986
- Canadian Cardiovascular Society Classification, Campeau, 1976
Личностните функции и отношенията със средата изследват други инструменти:
- Nottingham Health Profile, Hunt SM, 1985
-	Quality of Well Being Scale, JWW Bush, 1984
- Sickness Impact Profile, Bergnev M, 1981
Икономическият ефектът на КР се оценява като:
- Пари, вложени от здравеопазването и болните.
- Пари, спечелени от по-ранното стабилизиране и ресоциализация.
- От избегнати усложнения.
При анализа “cost-benefit” резултатите се измерват в години удължен живот.
При анализа “cost-effectiveness” резултатите се измерват в годините спечелен
труд.
При анализа “cost-utilities” резултатите се измерват в годините, преживени с
добро качество на живота и материални доходи.
Пет години медицински грижи по програмата на КР струват средно 68 % от
разходите на 5 години неструктурирани грижи. Всеки рехабилитиран болен има повисок личен доход в следващите 6 месеца (фиг. 7).
Икономически и психологични фактори наложиха амбулаторната рехабилитация като предпочитана. Междуболнични рехабилитационни центрове заместват
нуждата от рехабилитационни клиники. Независимо от организационната схема, навсякъде е възможна рехабилитация, ако тя се индивидуализира по фаза на заболяването, етапна и крайна цел на принципа: рехабилитация на кого, защо, кога, как и къде ?
КР – на кого и защо?
Фактори, които препятстват развитието на рехабилитацята
-	Корпоративното реструктуриране на здравеопазването като реакция на непрекъснатото оскъпяване на здравната помощ, съчетано със скромно повлияване на основните здравни показатели на населението. Съкращаването на
болничните и амбулаторните разходи от ЗОК увеличава броя на болните без
достъп до КР.
- Пренасочване на големи разходи в амбулаторното здравеопазване, където качеството има екстензивно, а не интензивно развитие.
- Пренасочване на големи здравни инвестиции в елитни болници, което създава
впечатление за КР като елитно лечение.
- Световният икономически спад, ниската професионална сигурност и спадащата трудова заетост при парадоксален бум на развитие на технологията.
- Предприемачите купуват здравни служби, но се интересуват от бързи доходи
без инвестиции в качеството. Лекарите са изолирани от вземането на решения и обикновеният лекарски кабинет остава в миналото. Следи се времето на
лекаря с болния, броя консултации и хоспитализации, стойността на изследва370
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нията, без да се отчита качество.
- Няма формална инфраструктура на КР.
-	Липсва мотивация на лекарите, които прилагат кардиологична рехабилитация.
Промени в целите и методологията на кардиологичната рехабилитация:
- Всестранната специализация на кардиологичното лечение, функционалната
оценка, психо-социалното асистиране акумулират огромна информация, която
недостатъчно се асимилира и използва и за много лекари остава извън хоризонта и практиката.
- Специализацията сочи обединение на клиничната кардиология и програмите за
физическо и психо-социално активиране на функциите на болния до степен на
тотално лечение.
-	Единствено КР позволява реални дългосрочни цели в лечението и реално отчитане на лечебните ефекти. Извън нея остават маси от болни с фалшив
контрол на АХ, на ССН, коронарната функция и дизритмия, често и с фалшиво
висока или ниска инвалидност, психо-социална изолация.
- Все повече изолирани форми на КР – физическа тренировка, водолечение, психотренировки, се възприемат като елементи на патофизиологичното и патоетиологичното лечение. Физическото активиране превъзхожда вазодилататорите при ССН .
- Болестта налага възприемане на “нова роля” от болния, изграждането на която е немислимо без екипната компетентност в рехабилитацията.
- Вече 60 години КР се стреми да изгради своята архитектура от разпокъсаните усилия на множество здравни, психологични, професионални и обществени
структури за постигане на оптимално отношение човешки функции – човешка
дейност – човешки интереси. Преобладаващото обществено безучастие у нас
остава архитектурата недовършена.
Организацията на КР в центрове създаде в богатите страни перфектни примери за тотални здравни грижи. Те се оказаха значително бреме за ЗОК и все повече
зависят от кешови болни. Други, също богати страни, отрано възприеха амбулаторния модел за КР и вероятно той ще е реалната надежда за по-широко развитие
на КР. Високо специализирани рехабилитационни центрове на пазарен принцип и отчасти договор със ЗОК ще се запазят за методични нужди за по-диференцирани болестни контингенти и елитни болни. Но основата ще бъде т. нар. “home based CR”,
при която все по-успешно достига структурирана и контролирана КР, с определена
цел, достигана с индивидуални етапни програми.
Развитието на амбулаторната КР зависи не само от ръководителите на амбулаторните служби, още от тяхното коопериране с болничните центрове на функционален принцип чрез “рехабилитационни пътеки”. Няколко болници в Англия имат
общ болничен рехабилитационен център, който кооперира множество амбулаторни екипи.
- Въпреки технологичния бум в медицината, съществува дефицит и нестабилност в здравната система: болните се изписват от болниците по-рано, без
осигурена адекватна рехабилитационна програма. Това е причина за усложнения
и загуба на ефекта от болничната фаза на лечение. Повишената осведоменост, обучение и изисквания на болните биха спомогнали за включването им в
рехабилитацията.
- Медицинската сестра е възможната връзка на болния с рехабилитационния тим.
Тази нова роля на сестрата е съпроводена и с нов тип обучение. Шведските
“nurse`s hospitals” за болни, изписани след остра ССН, са добър еталон за това.
-	КР се организира от обединение на съществуващи здравни и социални струк-
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тури на групов принцип и на тази основа, сменя отношенията лекар-пациент:
патерналистичният подход на миналото се сменя с автономния модел на партньорство. Издигането на личностното участие на болния е един от най-плодотворните приноси на КР.
Изграждането на хоризонтални и вертикални връзки между участниците в
рехабилитационния тим е символ за съвременен организационен успех в здравеопазването.
Изводи
КР не е изцяло нов процес, а е резултат от развитието на серии от диагностично-лечебни подходи, обединени в прогресивен алгоритъм за достигане на maxимално възможни здравни цели.
Диверсификацията на рехабилитационните понятия, профилактика, лечение,
психо-емоционална защита, икономически интерес и много други развиват главната
цел – запазване на човешките ресурси.
Половинвековни бариери препятстват прилагането на КР: обичаи, закони, медицинско обучение, лекарски интереси, неосигурена издръжка на здравни грижи с голям
обем, изисквания за професионално перфекциониране и дълготрайни грижи, романтичния престиж на инвазивната кардиология и кардиохирургията, липса на единен
обществен интерес, гасят интереса на младите лекари към рехабилитацията.
Учебните програми за студенти и специализанти недостатъчно застъпват
стандартите на КР, а ЗОК не поставя стратегически лечебни цели за достигане.
Младите лекари не се готвят по амбулаторни програми за първична и вторична
профилактика на сърдечно-съдовия риск и с неохота ги прилагат като тотална грижа за сърдечно болния. Липсва организационен континуитет между клинична и амбулаторна рехабилитация, както и никакво желание за екипна работа. Скъсяването
на болничния престой се последва от рехабилитационен вакуум.
За много лекари у нас, включително и кардиолози, КР се явява бяло петно. Както
навсякъде, така и у нас, рехабилитационният вакуум се запълва, стига да има с какво, и ако предварително се създаде интерес към проблем, породен от практически
и икономически подбуди.
В условията на пазарна икономика, където има пари, ще има и специалисти. А
пари ще има рехабилитационно звено с регламентирани приходи. Приходи ще има,
ако дейността му е доходоносна за тези, които дават медико-социалната поръчка и
са заинтересовани да превръщат медицинския ефект във финансов доход (държавни и общински програми, здравни застраховки, ведомствени инвестиции, неформални обществени структури).
КР у нас ще има успех, ако болните се превърнат в мотивиран, обучен изпълнител, поемащ по-голяма част от отговорността за своето здраве.
Роля на движеща сила се пада на нормативна база на КР, осигуряваща:
- ръководства за КР;
- университетско обучение по КР в рамките на кардиологичната специализация;
- болнична и амбулаторна организация и екипни проекти;
- формални връзки на екипите с налични социални, професионални, трудово-законодателни и ТЕЛК структури, неформални организации;
- формиране на пътеки на ЗОК за тримесечна рехабилитационна програма на
високо-рискови болни;
- организация за използване за нуждите на КР съществуващите структури в
ДКЦ и създаване на междуболнични амбулаторни рехабилитационни екипи.
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ПОСТОПЕРАТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
НА ПАЦИЕНТИ С ИБС
И ЛЕВОКАМЕРНА ДИСФУНКЦИЯ
д-р Елена Алексиева, д-р Ангел Василев,
д-р Александър Ценев, д-р Росица Стефанова
Отделение по кардиологична рехабилитация, Банкя,
Национална кардиологична болница

Цел на проучването
Оценка на ефекта от ранната следоперативна рехабилитация при пациенти с
ИБС и левокамерна дисфункция (ФИ под 40%) след аорто-коронарен бай-пас. Разглеждат се клиничният ефект на рехабилитацията, хемодинамичните параметри на пациентите и неинвазивната ехографска оценка на левокамерната систолна функция.
В проучването се анализиратат резултатите при 46 пациенти на средна възраст 60,5±9 г., от които мъже 38 (83%) и жени 8 (17%). Всички пациенти предоперативно са с клиника на ангина пекторис, функционален клас по НИХА III – 32 пациенти
(70%) и IV – 14 пациенти (30%). При всички тях ангиографски оценената предоперативна ЛК ФИ е под 40%. С едноклонова болест са трима от пациентите - (6,5%),
двуклонова болест е установена при 7 пациенти (15,2%), а при всички останали 36
пациенти (78,3%) е установена триклонова и многоклонова болест. В групата се
установяват и пациенти със съпътстваща митрална недостатъчност над I степен -14 (30%), от които при трима е налице високостепенна –���������������������
��������������������
III степен митрална
недостатъчност. Съпътстваща хемодинамично значима аортна клапна лезия е установена при двама пациенти.
По отоношение на рисковия профил на пациентите е важно да се отбележи
множеството и комбинацията на рискови фактори в групата. Пациенти само с
един рисков фактор, най-често АХ, са 6 (13%), комбинация от два големи рискови
фактора са установява при 13 пациенти (28%), комбинация от три рискови фактора има при 14 пациенти (31%), а комбинация на повече от 3 рискови фактори имат
13 пациенти (28%). Според относителния дял на наличните рискови фактори пациентите се разделят както следва:
ПОСТОПЕРАТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ С ИБС
И ЛЕВОКАМЕРНА ДИСФУНКЦИЯ

373

р е х а би л ит а ц и я и ф изи к а л н а т е р а пи я

Ранната следоперативна рехабилитация е изключително важен етап от лечението на пациентите след хирургична реваскуларизация (аорто-коронарен бай-пас),
особено при наличие на понижена левокамерна систолна функция. Оптимално бързото подобряване и възстановяване на физическата активност трябва да се възприема като неделима част от комплексното лечение на този вид пациенти.
Отделението по кардиологична рахабилитация към НКБ е разкрито на територията на гр. Банкя. Притежава разгърната площ 7 000 кв м и 50 легла за лечение
и рехабилитация на болни след сърдечно-съдови интервенции и миокарден инфаркт.
Пациенти, постъпващи с тежка систолна левокамерна дисфункция (ФИ под 40%)
след сърдечни операции, изискват диференциран подход и индивидуализирана рехабилитационна програма, които да отчитат специфичните особености на групата.
В настоящото проучване споделяме опита на отделението в рехабилтационния процес на група пациенти, постъпили от кардио-хирургичните клиники в София.

