
Veleszületett szívbetegség Veleszületett szívbetegség 

kettıs nézıpontbólkettıs nézıpontból

BozónéBozóné Kegyes RékaKegyes Réka

dietetikusdietetikus

PTE ÁOK Szívgyógyászati KlinikaPTE ÁOK Szívgyógyászati Klinika



Egészségüggyel való kapcsolatom Egészségüggyel való kapcsolatom 

betegként betegként 1.1.

�� 1978 1978 –– elsı felvétel az Országos Kardiológiai elsı felvétel az Országos Kardiológiai 
IntézetbeIntézetbe

�� 1984 (9 évesen)1984 (9 évesen)
�� szívkatéterezésszívkatéterezés

�� augusztus 2. augusztus 2. –– szívmőtét szívmőtét –– mitralismitralis,, tricuspidalistricuspidalis
mőbillentyő beültetés + ASD II. rekonstrukció;mőbillentyő beültetés + ASD II. rekonstrukció;

�� SyncumarSyncumar kezelés kezdetekezelés kezdete

�� sportolástól eltiltvasportolástól eltiltva



Egészségüggyel való kapcsolatom Egészségüggyel való kapcsolatom 

betegként betegként 2.2.

�� 1985, 19861985, 1986 évenkénti kontroll évenkénti kontroll –– minden rendbenminden rendben

�� 1987 (12 évesen)1987 (12 évesen) –– kontrollkontroll

�� mőtét mőtét –– tricuspidalistricuspidalis mőbillentyőmőbillentyő--csere vérrög miattcsere vérrög miatt

�� „nem szülhet”„nem szülhet”

�� 1995 1995 –– elektromoselektromos kardioverziókardioverzió

�� 19981998 –– „lehet saját gyermeke”„lehet saját gyermeke”

�� 20012001––20022002 –– SyncumarSyncumar helyetthelyett heparin injheparin inj. 2. 2––3 hetekre3 hetekre

�� 20042004 –– két „lombik” próbálkozáskét „lombik” próbálkozás



Egészségüggyel való kapcsolatom Egészségüggyel való kapcsolatom 

szakemberkéntszakemberként

�� 19941994––19981998 POTE Egészségügyi FıiskolaPOTE Egészségügyi Fıiskola DietetikusDietetikus SzakSzak

�� 19981998––19991999 PTE II. Belklinika ésPTE II. Belklinika és NephrológiaiNephrológiai Centrum Centrum ––
dietetikusdietetikus

�� 19991999–– PTE Szívgyógyászati Klinika PTE Szívgyógyászati Klinika –– dietetikusdietetikus

�� 20042004–– MagyarMagyar DietetikusokDietetikusok Országos Szövetségében Országos Szövetségében 
vezetıségi vezetıségi tagságtagság

�� 20062006–– Magyar Atherosclerosis Társaság Dietetikai szekció  Magyar Atherosclerosis Társaság Dietetikai szekció  
alapító tagja és tudományos titkáraalapító tagja és tudományos titkára

�� 20072007–– Magyar Mesterséges Táplálási Társaság vezetıségi Magyar Mesterséges Táplálási Társaság vezetıségi 
tagságtagság

�� különbözı kongresszusokon elıadásokkülönbözı kongresszusokon elıadások



Kettıség az életembenKettıség az életemben

�� Problémák, amelyekre szakemberként Problémák, amelyekre szakemberként 

jobban figyelek:jobban figyelek:

� Syncumar kezelés

� gyermekvállalás

� félelem a beavatkozásoktól

� gyermek betegeink



SyncumarSyncumar kezelés alapvetı kezelés alapvetı 

tudnivalóitudnivalói

�� Mindig orvos utasításainak megfelelıenMindig orvos utasításainak megfelelıen

�� Mindig azonos idıbenMindig azonos idıben

�� Orvosnál mindig közölni aOrvosnál mindig közölni a SyncumarSyncumar szedés tényétszedés tényét

�� Fogászat!!!Fogászat!!!

�� Természetes ellensúlyozója: KTermészetes ellensúlyozója: K--vitaminvitamin



SyncumarSyncumar és étrendés étrend

�� bármilyen étrendhez igazíthatóbármilyen étrendhez igazítható

�� olajokolajok –– tárolás!tárolás!

�� alkohol!alkohol!

�� Gyengítik hatásátGyengítik hatását: : máj, spenót, brokkoli, karfiol, máj, spenót, brokkoli, karfiol, 
kelbimbó, káposzta, saláta, szójabab, málna, eper. kelbimbó, káposzta, saláta, szójabab, málna, eper. 

�� TilosTilos:: Grapefruit,Grapefruit, avokádóavokádó



SyncumarSyncumar és ízesítésés ízesítés

�� majonéz, öntetekmajonéz, öntetek –– otthon elkészítettotthon elkészített

�� bazsalikom, kakukkfő,bazsalikom, kakukkfő, oregánóoregánó –– csak kis csak kis 
mennyiségbenmennyiségben

�� <2 <2 µµg Kg K--vitaminvitamin: fekete bors, fokhagyma, ecet, : fekete bors, fokhagyma, ecet, 
vanília, méz, cukorvanília, méz, cukor



GyermekvállalásGyermekvállalás

�� Ésszerő keretek között megpróbálniÉsszerő keretek között megpróbálni

�� Tisztában lenni a következményekkelTisztában lenni a következményekkel

�� Kardiológust és szülészt egy asztalhoz leültetniKardiológust és szülészt egy asztalhoz leültetni

�� Mindig tartani a játékszabályokatMindig tartani a játékszabályokat

�� Nem csak a vérszerinti gyermek a megoldásNem csak a vérszerinti gyermek a megoldás

�� ÖrökbefogadásÖrökbefogadás



Félelem a beavatkozásoktólFélelem a beavatkozásoktól

�� Sokszor indokolatlanSokszor indokolatlan

�� Beteg megnyugtatása fontosBeteg megnyugtatása fontos

�� Saját példaSaját példa



Gyermek Gyermek betegeink (2003betegeink (2003--2004)2004)

�� Külön étlapKülön étlap

�� CsemegékCsemegék

�� Választási lehetıségVálasztási lehetıség

�� Több idıráfordításTöbb idıráfordítás



��VásárlásVásárlás: címke alapján választani: címke alapján választani
��NyersanyagNyersanyag: változatos: változatos
��ElkészítésElkészítés: egészségesen, új módszerek : egészségesen, új módszerek 

kiprobálásávalkiprobálásával
��KörülményekKörülmények: terített asztal, nyugodtan: terített asztal, nyugodtan

�� Gyors evés Gyors evés –– több evés több evés –– több energiatöbb energia

��RitmusRitmus: rendszeresen min. 3 alkalommal, de 4: rendszeresen min. 3 alkalommal, de 4--5 5 
alkalom az ideálisalkalom az ideális
�� Kiegyensúlyozott (tápanyagtartalomban)Kiegyensúlyozott (tápanyagtartalomban)

Egészséges táplálkozásEgészséges táplálkozás






