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Kalp rehabilitasyonu 
Kalp rahatsızlığı sonrası yaşama cesaret etmek

Neden kalp rehabilitasyonu?

Bir kalp krizi ya da bir kalp ameliyatı geçirdinizse, eve döndükten “kısa bir 
süre” sonra oluşan şu duyguyu tanıyor olabilirsiniz: Tekrar evde olmak güzel; 
peki ya bundan sonra ne olacak? 

Neleri yapmaya gücüm yeter, neleri yapmama izin var, bu tehlikeli bir şey değil 
mi, göğsümde ağrı hissedersem bunu ne kadar ciddiye almalıyım, işim ne 
olacak? Kendinizi huzursuz ya da endişeli hissedebilir, hassas olduğunuzu ve 
kolaylıkla duygularınıza kapılabildiğinizi düşünebilirsiniz. Kalp rehabilitasyon 
programımıza katılan kişilerin çoğu, bu sorularla veya başka belirsizliklerle karşı 
karşıyadır.

Süre

Rehabilitasyon programının süresi, ekip tarafından, sizinle diyalog halinde 
belirlenir. Bu noktada önemli olan, hedeflerinize ne ölçüde ulaştığınız veya 
kendi başınıza ne ölçüde ulaşabildiğinizdir.
Capri eğitimleri haftada iki keredir. Bilgilendirme toplantıları ve diğer tedavi 
programları hakkında ayrı anlaşmalar yapılacaktır. 

Sağlık sigortası

Capri Kalp Rehabilitasyon Merkezi’nin Hollanda’daki tüm sağlık sigorta 
şirketleri ile sözleşmesi vardır. Bunun anlamı, bir hekim tarafından gerekirlik 
raporu verilmiş olması kaydıyla sigorta tazminatı için uygun görüldüğüdür. 
Dolayısıyla normalde, size fatura kesilmemesi gerekir.*

*Öte yandan kişisel maddi katkıyı hesaba katmalısınız

Capri Programı, kalp rehabilitasyonunun spora dayalı bir şeklidir. 
Katılımcının fiziksel kondisyonunu iyileştirmek, özgüvenini artırmak ve 
toplumla bütünleşmesini ilerletmek en başta gelen konulardır. Program, 
özellikle kalp hastaları için geliştirildi. Capri Kalp Rehabilitasyon 
Merkezi, Rotterdam ve Lahey (Den Haag) bölgelerindeki hastanelerle 
işbirliği içindedir.
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Kalp hastalığı ya da kalp ameliyatı yüzünden, artık her şeyin sonu geldi diye 
düşünmeniz için bir neden yoktur. Pratik deneyim, rehabilitasyonun, sahip 
olduğunuz olanakların gözle görülür bir biçimde arttırılabileceğini gösteriyor. 
Capri Programı, [hastalara] grup ortamında, her şeye rağmen, sürekli 
olarak bireysel programların sunulduğu, kalp rehabilitasyonunun spora 
dayalı şeklidir. Capri Kalp Rehabilitasyon Programı’nı, gerek Rotterdam ve 
çevresinde, gerekse Lahey’de (Den Haag) bulabilirsiniz.

Kalp rehabilitasyonu, gündelik yaşantınızın kalitesini iyileştirmeye yöneliktir: 
Kalp rahatsızlığınızla iyi bir şekilde yaşamayı öğrenmek -ki burada vurgu “iyi” 
sözcüğünün üzerindedir. Kalp rehabilitasyonu, yeniden bedeninize güvenmenizi 
sağlar ve size olası bedensel ya da psikolojik kısıtlamalarınızla başa çıkmayı 
öğretir. 

Rehberlerle hareket etmek suretiyle, sahip olduğunuz olanakları ve muhtemel 
sınırlarınızı bilmeyi/tanımayı öğrenirsiniz. Ayrıca, eğer ihtiyaç duyarsanız, 
kendiniz ve çevrenizle yeniden bir denge kurmak için, size psikolojik ve sosyal 
destek verileceğine güvenebilirsiniz. Size, sağlıklı bir yaşam tarzı ve sizin için 
kişisel anlamda önemli rolü olan konularla ilgili tavsiyeler ve rehberlik hizmeti 
de verilecek. Belki sigarayı bırakmak size zor geliyor; ya da belki stres veya 
kaygılardan sıkıntı çekiyorsunuz. Siz ve yaşam kaliteniz en başta gelir. Eşinize 
ve çocuklarınıza tavsiyelerde bulunulması ve onlara rehberlik edilmesi, buna 
dahildir.

Kalp rehabilitasyonu kapsamında, üzerinde çalışacağınız 
konular arasında şunlar sayılabilir:
• özgüvenin yeniden kazanılması;
• gerilim ve stresi azaltmayı ve bunlarla başa çıkmayı öğrenmek;
• kondisyonu geliştirmek;
• sahip olunan olanakları yeniden öğrenmek; 
• olası kısıtlamalarla birlikte yaşamayı öğrenmek;
• olası şikayetlerin nereden kaynaklandığını anlamak;

Yalnız değilsiniz

Capri Kalp Rehabilitasyonu’nda, rehberlik ekibi ile katılımcı arasındaki 
mesafe, mümkün olduğunca kısa tutulmuştur. Örneğin eğitimler sırasında, 
olası şikayetleriniz hakkında konuşmayı kolaylaştıran bir etmen olarak, yanı 
başınızda bir hekim ve hemşirenin olduğunu göreceksiniz. 

Ekibin tamamı, üç faaliyet alanına göre oluşturuldu: Bedensel açıdan iyileşmeniz 
için size, bir hekim, bir hemşire ve iki fizyoterapist rehberlik edecek. Eğer yaşam 
durumunuz veya yaşam tarzınızla ilgili, örneğin iş alanında veya boş zamanı 
değerlendirme alanlarında değişikliğe gitmeniz gerekirse, bir sosyal hizmet 
görevlisinden yardım alabilirsiniz. Aynı şekilde duygusal sorunlarınız için de 
sosyal hizmet görevlisine ve gerekirse sağlık psikoloğuna ya da psikiyatra 
başvurabilirsiniz. Ayrıca, beslenme uzmanımızdan ve/veya diyetisyenimizden de 
yardım isteyebilirsiniz.

Sevk ve katılım

[Programa] Katılmak için, uzman doktorunuz, aile hekiminiz ya da iş yeri 
hekiminiz tarafından sevk edilmiş olmanız gerekiyor. Bir ekip üyesinin 
programı açıklayacağı bir tanışma toplatısına partnerinizle birlikte 
katılmanız için size bir davetiye gönderilecek. Ayrıca bir ön görüşme için 
randevu verilecek. Bu görüşmede, sağlık durumunuz konusunda bilgi 
alacağız ve bir rehabilitasyon planı hazırlanacak. 

Daha sonra, Capri Programı’na başlayacaksınız. Eğitimin spora dayalı bölümü, 
yakınınızdaki bir spor tesisinde gerçekleşecek ve eğitimin süre ve yoğunluğu 
herkes için farklı olacak.  Bilgilendirme toplantıları, özellikle, Rotterdam’daki 
Parklaan’da veya Lahey (Den Haag) Bronovolaan’daki ofiste yapılacak. 
Toplatılar şunları konu alacak: Risk faktörleri, sağlıklı beslenme, kalp ve damar 
hastalıkları ile duygusal açıdan başa çıkma ve tıbbi bilgiler. ICD’li hastalar için 
özel bilgilendirme toplantıları geliştirildi. Ayrıca, Capri Kalp Rehabilitasyon 
Merkezi’nin çeşitli görevlilerinden bireysel randevular almak da mümkündür.
   
Başvurabileceğiniz diğer tedavi programları şunlardır:
• Sigarayı bırakma
• Stresle başa çıkma
• Sağlıklı beslenme ve zayıflama danışmanı
• ICD’li yaşam


