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Összefoglalás 

Bevezetés: Hazánkban a szív- és érrendszeri betegségek szerepelnek a vezető halálok között. 

Célkitűzés: Célunk felmérni szív- és érrendszeri betegségben szenvedők egészségértését, a 

táplálkozásra vonatkozó tudást és a dietetikai tanácsadáson való részvételt.  

Módszer: Kutatásunk 2020. október és 2021. április között végzett keresztmetszeti kérdőíves 

vizsgálat, személyes - és online felvétellel, önkéntes és anonim módon. A kutatásban 119 fő 

(≥18 év) vett részt, aki orvos által diagnosztizált, legalább egy dietetikai tanácsadáson járt szív- 

és érrendszeri betegek. Leíró statisztikát, khí-négyzet próbát, korrelációt, független mintás t-

próbát és ANOVA próbát (p<0,05), Excel 2016 programot és SPSS szoftvert használtunk. 

Eredmények: A vizsgálatban résztvevők (n=119) az egészséggel kapcsolatos információkat 

leggyakrabban a családtagokkal, a barátokkal és az ismerősökkel történő beszélgetés útján 

szerezték. A tudásszintfelmérő minden kérdésére helyes választ 11,76%-ban kaptunk. A 

dietetikai tanácsadás leggyakoribb formája a szóbeli tanácsadás, írásbeli anyaggal kiegészítve 

(58,0%) volt. A résztvevők gyakrabban fogyasztottak állati eredetű zsiradékokat. Problémás 

egészségértést mutatott a szív -és érrendszeri betegek 62%-a (n=50). Az egészségértéssel 

összefüggést találtunk a kor (p=0,001), a nem (p=0,028) és a havi jövedelem (p=0,033) 

tekintetében.  

Következtetések: A szív -és érrendszeri betegek leggyakrabban egy táplálkozási tanácsadáson 

vettek részt és egészségértés szintjük alacsony volt. A válaszadók a dietetikai tanácsadást 

inkább pozitívan értékelték.  

Megbeszélés: A mért egészségértés adatok rámutatnak arra, hogy az ismeretátadás nagyobb 

mértékben lenne szükséges a szív- és érrendszeri betegek körében. 

Kulcsszavak: szív- és érrendszeri betegség, egészségértés, dietetikai tanácsadás, táplálkozási 

szokás  
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Health literacy and dietary counseling among people with cardiovascular 

diseases 

 

Summary 

 

Introduction: Cardiovascular diseases are among the leading causes of death in Hungary. 

Objective: The aim of our research was to assess the health literacy, the nutritional knowledge 

and the attitude towards participation in dietary counseling among people with cardiovascular 

disease.  

Method: We conducted a cross-sectional study between October 2020 and April 2021. Data 

was collected in person and online, from anonymous volunteers, using questionnaires. This 

study included 119 (≥18 years) participants diagnosed with cardiovascular diseases by 

physicians who participated at least one nutrition counseling session.  

Results: Study participants most often discussed health-related information with family 

members, friends, and acquaintances. Study participants gave the correct answer in 11.76% of 

all the questions in the knowledge level test. The most common form of dietary counseling was 

oral counseling, supplemented with written material (58.0%). Participants more often 

consumed animal source fats. 62% of cardiovascular patients suggested problematic level of 

health literacy (n = 50). We found a correlation with health literacy in terms of age (p = 0.001), 

gender (p = 0.028) and monthly income (p = 0.033). Descriptive statistics, chi-square test, 

correlation, t-test and ANOVA test (p <0.05), Excel 2016 program and SPSS software were 

used for the analysis.  

Conclusions: Most of the cardiovascular patients participated in nutritional counseling once 

and had low level of health literacy. Respondents evaluated dietary counseling positively in 

most time.  

Discussion: The measured health literacy data suggested to the need for more knowledge 

transfer to cardiovascular patients. 

Keywords: cardiovascular disease, health literacy, nutrition counseling, eating habits 
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