
Általános és egyénre szabott életmódtanácsok szív-érrendszeri rizikóval kimutathatóan nem
rendelkező személy számára

Kedves Lakos! Jelenleg Ön szív-érrendszeri betegségek kialakulása tekintetében nem rendelkezik
olyan kockázati tényezőkkel, amelyek komoly életmódváltozást igényelnek. Az Ön egyéni
egészségtervében a legfontosabb, hogyan őrizheti meg egészségét.
Ezért életmódjával kapcsolatban javaslom az alábbi
területekre való tudatos odafigyelést:

A legfontosabb tudnivalók.

Stresszkezelés: Minden ember ki van téve stressznek, és
ez önmagában nem ártalmas. Viszont a hosszan fennálló,
nagy feszültséggel járó stressz komoly ártalmat jelent, ezért
ebben az esetben forduljon háziorvosához, aki Önnel
közösen megoldást fog találni problémájára.

Egészséges táplálkozás: A táplálékban lévő energia adja 
az életműködéshez, tevékenységekhez szükséges erőt. 
Csak annyi táplálékot fogyasszon, amennyi fedezi az Ön
szükségleteit!! A leghasznosabb táplálék összetétel a
mellékelt ábrán látható.

Megfelelő mozgás: Minden életkorban szükséges
rendszeresen mozogni! Heti 3-4x legalább 1 órás
INTENZÍV testmozgás. Ekkor a maximális pulzusszám
= (220 - életkor) x 0,6-0,7
Idősebbeknek az ízületeket kímélő napi séta javasolt.
A mindennapos házimunka nem jelent sportolást!!

Kiegyensúlyozott szexualitás: A szexuális együttlét
kedvezően hat a testi és a lelki egészségre. Probléma
esetén orvosi segítség jelenthet megoldást. A szexualitás a
felnőtteknek való! A felnőttség egyik jele a felelősségérzet, 
tehátezen a téren is tartsa szem előtt mikor partnert választ.

Mértékletes alkoholfogyasztás: Az alkoholizmus betegség és halálhoz vezet. Az alkoholista anyagilag
és érzelmileg tönkreteszi családját, környezetét. A legtöbb esetben külső segítséggel gyógyítható.A
mértékkel fogyasztott (napi 1-2 dl. de nem több!!) bor sok szakember szerintnem ártalmas, sőt a férfiak 
szív-érrendszeri betegségei szempontjából kedvező lehet.

A nem dohányzás: A dohányzás az ember minden sejtjét mérgezi, ezért az egyik legveszélyesebb
anyag. Ha Ön dohányos, akkor többféle segítséggel is leszokhat, amennyiben elhatározása erős. A 
dohányfüstös levegőbentartózkodni mindenki számára ártalmas!

Drogtagadás:A drogozás okozta súlyos elváltozások kialakulása legjobban úgy előzhető meg, ha azok 
használatát ki sem próbálja. A lelki problémák megoldására a drog nem alkalmas, sőt tönkreteszi az 
egész szervezetet, emberi roncs válhat a droghasználóból.

Szűrővizsgálatokon való részvétel: Kérem, ha szűrésre hívják Önt, akkor menjen el! A
szűrővizsgálatok minden esetben az Ön érdekeit szolgálják. Ez egy lehetőség a betegségek 
megelőzésére, tehát csakis Ön jár jól, ha él a lehetőséggel!

Együttműködés az orvossal: Beszélje meg egészségével kapcsolatos problémáit orvosával, és azt
követően tartsa magát a kialakított előírásokhoz, és ne változtasson azon önkényesen!

Környezetvédelem: Az egészséges környezet segít az egészség megőrzésében. Minden ember felelős 
a környezet tisztaságáért, mivel minden ember tehet ennek érdekében!

Az Ön egyéni egészségtervének konkrét lépéseit a következő oldalon háziorvosával
közösen egyeztetve háziorvosa határozza meg Önnek!


