
                        

 

Sajtóanyag 

A folyamatos szívteljesítmény mérés és monitoring (röviden: CPM) a legjobb út a sziv-és 

érrendszeri betegségek megelőzésére  

2013. November 27. 

Az ÁNTSZ-től kapott tájékoztatás alapján a morbiditási(megbetegedési) adatok a körmendi 
kistérségben az utóbbi öt év átlagában a következők: hypertonia (magasvérnyomás) :35%, ischémiás 
szívbetegség 15% (infarctus,angina,stb),diabetes 11%.Ezek az adatok a 19 évesnél idősebb össz 
populációra vonatkoznak,nyilván az életkorral nő a betegek arányszáma is. 

A Svájci Szív Alapítvány 2012. évben közzétett Jelentésében a  szív-és érrendszeri halálozási adatok és 
diagramok az alábbi eredményt mutatják : a regisztrált 62.476 elhalálozott személyből, szív-és 
érrendszeri betegség miatt meghalt  személyek száma: 22'228 (35.6%), főleg  ischémás 
szívbetegségben (infarctus,angina, stb)  8'577 fő  (13.7%) , egyéb szívbetegségekben 5'386 fő (8.6%)  , 
agyi érbetegségekben 3,912 (6.3%).  A szív-és érrendszeri betegégben elhunytak aránya magasabb 
volt a nők esetében (38.1%) és alacsonyabb a férfiaknál (32.9%). Ez az arány egyébként igaz egyéb 
alcsoportokra is (kivéve az ischémiás sziv betesgéget). 

A  svájci kormány által támogatott CPM1 Körmend-Aigle projekt egyik kiemelt célja  volt, hogy a nem 
sportoló átlag embereket rávegyük a rendszeres testmozgásra, mérjük ,hogy az élettani értékeik 
hogyan változnak a fizikai aktivitás hatására. A Szívteljesítmény nyomon követése és kiértékelése 
(Cardiac Power Monotoring – CPM) egy új és egyedi módszer az aktivan sportoló  személyek  “szív 
fittnesz” állapotának meghatározására. A módszer kidolgozója az európai innovácós díjat nyert 
Kreative Technologie LWU , Németországból.  

Előnyösen futás és séta közben, néhány egyszerű paraméter  folyamatos rögzítésére kerül sor. Az 
edzést követően  ezen adatok alapján kikalkulálható a Szív Munka Kapacitás ( angolul: Cardiac Work 
Capacity  - CWC). A CWC méri az anyagcserét,és felfedi ,hogy mennyi energiacserére kerül sor egy 
szívdobbanással, aktív testmozgás közben. Ezt egy kilogramm testtömegben normalizáltuk, és ennek 
alapján történt az összehasonlítás a programban résztvevő önkéntesek között. A CWC magas 
fizikailag eddzett szív és szervezet esetében, míg a nem edzett személyeknek alacsony értékeket 
mutat. Erre a célra a Mobil Információs Technológia a legmegfelőbb, ahhoz hogy mérni és tárolni 
lehessen a CWC kiszámításához szükséges értékeket. Mindez egy mobil elektronikus edzésre épülő 
eszközből áll, amely magában foglal egy Polar RC3 pulzusmérőt,egy satellite navigációs eszközt (GPS), 
karórát, adatgyüjtőt és tárolókat. 

A mért adatok  kiértékelése szerint a nyugalmi pulzus szám szignifikáns csökkenést mutat a 8 hétig 
tartó rendszeres aerob testedzés hatására. Ebből következik, hogy a rendszeres fizikai aktivitásnak 
egészségvédő hatása van a szervezetre,mely a korábban inaktív résztvevők paramétereinek 
javulásában vehető észre leginkább. A korábban is rendszeresen sportoló résztvevők paramétereiben 
kisebb javulás volt észlelhető.,hiszen az edzettségi állapotuk már eleve magasabb szinten volt a 
projekt megkezdésekor. 
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A két hónapig (2013 Március- Július közötti időszakban)  tartó rendszeres edzés hatására  javult a 
résztvevők általános kondicionális állapota,csökkent a nyugalmi pulzusszáma, csökkent a nyugalmi 
vérnyomása,többen pihentetőbb alvásról, jobb közérzetről számoltak be. A mérhető izomerő 
növekedés és az állóképesség javulása szintén szignifikánsnak tekinthető. Ezeket a projekt kezdetekor 
, a projekt félidejében és a projekt befejezésekor elvégzett 7 gyakorlatból álló erő felmérő tesztek 
bizonyítják.A kezdeti 14 főből 13 sikeresen végigvitte a 8 hetes edzés projektet,ebből hét fő a 
továbbiakban azóta is folytatja a rendszeres mozgást,jelenleg közülük öten mozognak edzésszerűen 
Körmenden. Aigle-ben 12 személy fejezte be a fizikai gyakorlatokat, akik közül 4-5 fő pillanatnyilag is 
végez  folyamatos és önálló edzéseket. 

Összefoglalva: 

A svájci-magyar mozgás projekt sikerességét mutatja,hogy mindkét csapatból vannak szép számmal 
részt vevők (a magyar oldalon öten, a svájci oldalon is négyen - öten), akik folytatják az aktív 
rendszeres testmozgást,tehát sikerült elérnünk, hogy a projekt segítségével megváltoztassák korábbi 
életmódjukat. 

Köszönet az edzőknek és az edzőtársaknak, hogy hosszú kihagyás után ismét visszatért a sport az 

életembe! A folytatás meg szerintem mindenki részéről egyértelmű, hisz nagyon jó kis brigád 

kovácsolódott össze, akiknek a sport és a mozgás az életük része lett!”- mondta az egyik tesztelő az 

önkéntes körmendi tesztelőkből. 

Az egyénre szabott fizikai gyakorlatok hatásaként drasztikusan csökken a szív-és érrendszeri 

betegségek kockázata,és látványosan javul az általános pszicho-szociális jólét és az emberi élet 

minősége. 

Utolsó megjegyzés: 

Hálásan köszönjük az aktív, elkötelezett és hatékony csapatmunkát mindenkinek, aki a CPM 

projektben dolgozott, mintegy 40 főnek.  Köszönet a két polgármesternek Körmenden és Aigle-ben, a 

2 fittnesz edzőnek ,a svájci kardiológus professzornak, a Vas-megyei sportorvosnak,  a 2 német 

szotverfejlesztő kollegának,  25 önkéntes tesztelőnek mind a két városban , végezetül a helyi projekt 

menedzsment feladatokat ellátó 7 kollegának i,Körmenden és Aigle-ben egyaránt. 
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