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Kampania Moda na Serce ma za zadanie 
przypomnieć Polkom, że ich serca 
również mogą nie podołać codziennym 
obowiązkom i należy troszczyć się o nie, 
tak samo, jak o serce męża czy partnera.
Kamila Szczawińska, Ambasadorka Mody na Serce
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 panie profesorze, przed nami obcho-
dy Światowego dnia Serca. Jaki jest ich cel 
i pod jakim hasłem będzie przebiegało te-
goroczne wydarzenie? 

prof. dr hab. n. med. piotr Hoffman: Jest 
to dzień poświęcony Sercu, dzień, w którym 
głośno przypominamy wszystkie zalecenia pre-
wencyjne, dzięki którym ryzyko zachorowania 
na choroby sercowo- naczyniowe jest zmniej-
szone. Hasłem tegorocznych centralnych ob-
chodów Światowego Dnia Serca w Warszawie 
jest hasło „Polacy mają serce”. Ma ono przy-
pomnieć o tym, że mamy serce i powinniśmy 
o nie dbać. Tematy poruszane w ramach ob-
chodów to min: aktywność fizyczna, zdrowa 
dieta, unikanie stresu, a więc zachowania pro-
filaktyczne, które powinny być wdrażane jak 
najwcześniej. Najczęściej jest tak, że o sercu 
przypominamy sobie dopiero po zawale, wów-
czas na profilaktykę pierwotną jest za póź-
no. Chodzi o to żeby już dzieci dowiedziały się 
w jaki sposób można troszczyć się o serce. Już 
w wieku przedszkolnym warto dzieciom prze-
kazywać tą wiedzę, ponieważ jeżeli wtedy uda 
nam się zaszczepić odpowiednie nawyki beha-
wioralne możemy mieć dużą nadzieję, że będą 
one kontynuowane w późniejszym okresie ży-
cia. Mamy też nadzieje, że troska rodziców 
o dzieci, która jest naturalna, spotka się z tro-
ską dzieci o rodziców i dziadków. 

 dlaczego propagowanie profilakty-
ki i zdrowego stylu życia jest aż tak ważne 

z punktu widzenia troski 
o pacjenta? 

p.H.: Znamy czynniki ry-
zyka rozwoju chorób serco-
wo-naczyniowych tj. niepra-
widłowy poziom cholesterolu 
tzw. złego cholesterolu LDL, 
podwyższony poziomu cukru, 
nadwaga, otyłość, nadciśnie-
nie tętnicze, palenie tytoniu, 
stres, ale także zanieczyszcze-
nie środowiska. Większości 
z nich możemy zapobiegać 
pamiętając o np. regularnej 
aktywności fizycznej, dobrze 
zbilansowanej zdrowej diecie, 
zerwaniu z nałogiem palenia 
tytoniu. Pamiętajmy jednak, 

że przestrzeganie tych wszystkich zaleceń nie 
eliminuje ryzyka, ale znacznie je redukuje.

Edukacja w tym zakresie to proces wie-
loletni, stąd też podjęcie kampanii „Zdrowe 
dzieci, zdrowa młodzież, zdrowi dorośli” przez 
PTK. Ta kampania ma dwa cele: Pierwszy - 
uzmysłowienie Polakom, że sami mogą do-
konać wyboru, czy chcą od najmłodszych lat 
promować zdrowe postawy w trosce o serce, 
czy też nie. Drugi zaś, to przekonanie polity-
ków, że warto wprowadzić do szkół przedmiot 
dotyczący troski o zdrowie, nazwać go jasno, 
po to żeby mieć czyste sumienie wobec Po-
laków, iż daliśmy wam wiedze, od was zależy 
czy ją wykorzystacie. Każdy powinien czuć się 
współodpowiedzialny za swoje zdrowie

 Które spośród wyzwań związanych 
z opieką nad pacjentem kardiologicznym 
są według pana profesora najbardziej 
istotne w perspektywie najbliższych lat?

p.H.: Oczywiście w dalszym ciągu będę 
podkreślał jak ważna jest prewencja, ponie-
waż tu zaniedbania są bardzo duże. Nato-
miast z punktu widzenia organizacji kardio-
logii, lepiej powinna zostać zorganizowana 
ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Jest 
to w moim przekonaniu ogromna bolączka 
obecnego systemu opieki kardiologicznej i nie 
tylko zresztą. Liczba kardiologów w Polsce 
wzrosła, dzięki pewnym zmianom organiza-
cyjnym udało się doprowadzić do sytuacji, kie-
dy 100 kardiologów przypada na milion Pol-
skiej populacji, co jest dobrym wskaźnikiem 

europejskim. Rzecz w tym, że ci kardiolodzy 
są przede wszystkim aktywni w dużych ośrod-
kach miejskich (gdzie są kliniki uniwersytec-
kie, instytuty naukowe) natomiast w mniej-
szych miastach są w zasadzie niedostępni. Re-
lacja ta wygląda następująco: 80% w dużych 
miastach do 20%. Wydaje mi się, że wyrów-
nanie szans dostępu do kardiologa stanowi 
duże wyzwanie dlatego, że wiąże się ze zmia-
ną finansowania opieki. Chodzi o lepsze wy-
nagradzanie tych kardiologów, którzy chcieli-
by się przenieść np. z Warszawy do mniejsze-
go ośrodka, zmienić wszystko w swoim życiu 
po to żeby wykonywać swój zawód w ośrod-

ku mniejszym. Dyskutowany jest model opie-
ki koordynowanej i taki model będzie doty-
czył pacjentów po zawale serca. Tzn. pacjent 
po zawale serca będzie kontynuował swoją 
opiekę pod okiem rehabilitanta, który nauczy 
go żyć po nowemu, dowie się na czym polega 
profilaktyka wtórna, czyli jak zminimalizować 
ryzyko nawrotu zawału serca, zrozumie dla-
czego leki muszą być przyjmowane systema-
tycznie. To bardzo dobry pomysł z lekarskie-
go punktu widzenia, premiujący jakość opie-
ki i całego leczenia a nie jedynie procedurę 
jaką wykonano. Będzie liczył się efekt proce-
su terapeutycznego, co udało się w jego trak-
cie uzyskać. Oczywiście są też inne problemy 
tj. dostępność do innowacyjnych terapii – ro-
zumianych jako terapie, które już są dostęp-
ne w wielu krajach Europejskich, są już reko-
mendowane przez wytyczne europejskie, a są 
w niewielkim stopniu dostępne w Polsce bądź 
też w ogóle nie są dostępne. 

 Jak ocenia pan profesor zaproponowa-
ne w projekcie AOtMit drastyczne obniże-
nie finansowania dla większości procedur 
kardiologii inwazyjnej?

p.H.: Oceniam to bardzo źle, niestety już 
niedługo wszyscy przekonamy się, że do-

konano złego wyboru. Nakłady na służbę 
zdrowia, w tym na kardiologię w Polsce są 
szalenie niskie i plasują nas w ogonie Eu-
ropy. Ilość pacjentów, którzy mają choroby 
sercowo-naczyniowe rośnie i będzie rosła - 
spowodowane jest to rozpowszechnieniem 
czynników ryzyka – jest coraz więcej no-
wych chorych i pomimo, że mamy znakomi-
cie zorganizowaną sieć leczenia ostrych ze-
społów wieńcowych, a ta liczba chorych cały 
czas wzrasta. Kolejną kwestią jest starzenie 
się społeczeństwa, czyli naturalny proces, 
który łączy się z większą zapadalnością na 
choroby sercowo-naczyniowe. Problemem, 
który jawi się tutaj w sposób bardzo ostry 
jest niewydolność serca, która jest końco-
wym etapem każdej przewlekłej choroby 
serca. Populacja chorych z niewydolnością 
serca rośnie na całym świecie, także w Pol-
sce. Obecnie szacuje się, że w Polsce do-
tyczy ok. miliona ludzi na leczenie i opiekę 
których wydaję się ok 1,7 mld złotych. I jeśli 
tych pacjentów będzie więcej, będą koniecz-
ne większe nakłady. Dlatego zmniejszanie 
nakładów teraz uwsteczni nasz system.

Także obniżenie wycen na kardiologię 
inwazyjną będzie miało negatywne, wręcz 
dramatyczne konsekwencje. Musimy o tym 
mówić, aby wszyscy rozumieli jaka jest trud-
na sytuacja, z czego wynikają pewne decy-
zje. Oczywiście staramy się być aktywni w tej 
dyskusji i chcemy przedstawiać swoje argu-
menty zarówno pacjentom jak i administra-
cji państwowej. Także w kardiologii nie da 
się niczego zrobić bez pieniędzy także też 
w innych specjalnościach, które również 
mają dużo pacjentom do zaoferowania. Dla-
czego mówimy o kardiologii? Po pierwsze 
dlatego, że na tym się znam po drugie, że 
reprezentuję środowisko kardiologów Pol-
skich, a przede wszystkim dlatego że choro-
by układu sercowo-naczyniowego są odpo-
wiedzialne za połowę zgonów w Polsce. 

Najtańszą interwencją, która pozwala 
obniżyć koszty jest prewencja czyli zmniej-
szenie liczby chorych. Dlatego też kampa-
nia „Zdrowe dzieci, zdrowa młodzież, zdro-
wi dorośli” zbierze swoje owoce za 20-30 lat, 
ale to jest jedyna droga do tego żeby zaha-
mować śmiertelność sercowo-naczyniową 
w Polsce.

 patrycja Lewandowska

Aby cieszyć się sercem jak najdłużej

Obniżenie wycen na 
kardiologię inwazyjną 
będzie miało negatyw-
ne, wręcz dramatyczne 

konsekwencje.

Światowy dzień Serca będzie poświęcony zagadnieniom profilaktyki pierwotnej, jak dbać 
o układ sercowo-naczyniowy tak, aby serce służyło jak najlepiej i jak najdłużej. polacy mają 
serce i powinni o tym pamiętać, ale również powinni o tym pamiętać ci, którzy za zdrowie 
polaków odpowiadają, czyli decyzje Administracji państwowej powinny zmierzać w tym 
kierunku, by polacy swoim sercem cieszyli się jak najdłużej.
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choleSTerol  
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 panie   profesorze, czym tak na praw-
dę jest cholesterol i jakie ryzyko niesie za 
sobą?

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz: 
Cholesterol to związek chemiczny niezbęd-
ny do funkcjonowania organizmu. Powstaje 
z kwasów tłuszczowych, występuje w tkankach 
i osoczu krwi. Posiada różne frakcje LDL i HDL 
potocznie opisywane jako dobry i zły chole-
sterol. LDL „zły cholesterol” to lipoproteiny 
o niskiej gęstości, zaś HDL „dobry cholesterol” 

o wysokiej. Problem z cholesterolem nie tkwi 
w tym, że jest zbędny czy też niepotrzebny, 
lecz istota tkwi w jego  nadmiarze. Jest on sym-
bolem,   uproszczeniem pewnego rodzaju zła, 
które istnieje z punktu widzenia ryzyka chorób 
układu sercowo-naczyniowego. W Polsce nad-

miar cholesterolu jest najpowszechniejszym 
czynnikiem ryzyka schorzeń tego właśnie 
układu. Według badań epidemiologicznych 
dotyczy prawie 18 mln osób. Jego nadmiar, 
zwłaszcza w tej frakcji pro miażdżycowej 
LDL, jest jednym z najistotniejszych czyn-
ników powstawania miażdżycy. Powoduje 
powstanie blaszki miażdżycowej w naczy-
niu, które stopniowo się zwęża, a w pew-
nym momencie zamyka, powodując zawał 
serca. Oczywiście, kliniczna manifestacja 
miażdżycy może być różna, natomiast naj-
bardziej „spektakularny” jest zawał i udar. 
Zawał umiemy dzisiaj bardzo dobrze le-

czyć, mamy jako Polska kardiologia sukcesy 
w tym zakresie, natomiast warto pamiętać 
iż podstawą skutecznej terapii jest prawi-
dłowa diagnoza, a największym sukcesem 
jest właściwa profilaktyka. 

 Odnośnie profilaktyki, jakie kroki na-
leży podjąć aby zmniejszyć stężenie cho-
lesterolu?

A.M.: Modyfikacja ryzyka chorób układu 
sercowo naczyniowego polega z jednej stro-
ny na stosowaniu skutecznych leków (statyny 
są lekami z wyboru), z drugiej zaś na zmianie 
stylu życia. Do istotnych elementów należy: 
prawidłowy sposób żywienia, wprowadzenie 
regularnej aktywności fizycznej, a także ze-
rwanie z nałogiem palenia tytoniu. 

W kwestii zdrowej i zbilansowanej diety 
nadmierne spożycie kalorii, tłuszczów zwłasz-
cza zwierzęcych jest związane ze zwiększo-
nym ryzkiem podwyższenia stężenia chole-
sterolu w tym „złego” cholesterolu frakcji pro 
miażdżycowej LDL. Tłuszcze są człowiekowi 
potrzebne, w związku z tym istotą interwencji 
nie jest ich ograniczenie, a zamiana tłuszczów 
zwierzęcych na roślinne. Tłuszcze zwierzęce 
przyczyniają się do zwiększenia stężenia cho-
lesterolu LDL, natomiast tłuszcze roślinne po-
zwalają utrzymać to stężenie w odpowiednich 
normach. Zastąpienie tłuszczów zwierzęcych 
na roślinne ma kluczowe znaczenie w lecze-

niu zaburzeń gospodarki lipidowej. Podsumo-
wując dieta bogata w tłuszcze roślinne i kwa-
sy omega 3 (np. olej rzepakowy, ryby), a także 
regularna aktywność fizyczna pomagają zmi-
nimalizować ryzyko chorób układu sercowo-
-naczyniowego. 

 patrycja Lewandowska

na temat cholesterolu, tego czym tak naprawdę jest, jakie 
ryzyko niesie za sobą oraz jak skutecznie możemy z nim 
walczyć? O tym rozmawiamy z prof. Arturem Mamcarzem.

Problem z cholestero-
lem nie tkwi w tym, że 
jest zbędny czy też nie-
potrzebny, lecz istota 

tkwi w jego nadmiarze.
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nAdCiŚnienie tętniCZe

czy leczymy się 
SkUTeczNie?

 nAdCiŚnienie tętniCZe

Nadciśnienie występuje u ponad 1/3 
dorosłych w Polsce – jest najczęstszą 
chorobą układu krążenia. Jedyną me-

todą rozpoznania jest pomiar ciśnienia, któ-
ry powinien wykonany być w odpowiednich 
warunkach (po 10 min odpoczynku), wiary-
godnym aparatem przy użyciu odpowiedniej 
wielkości mankietu (www.dableducational.
org), w czasie co najmniej dwóch kolejnych 
wizyt lekarskich. Należy pamiętać, iż stosowa-
nie nieodpowiedniego mankietu i aparatu do 
mierzenia ciśnienia, a co za tym idzie niewia-
rygodny pomiar ciśnienia może prowadzić do 
podejmowania złych decyzji terapeutycznych.

Średnie wartości ciśnienia tętniczego, 
utrzymujące się na dwóch wizytach, przekra-
czające 140/90 mmHg upoważniają do rozpo-
znania nadciśnienia tętniczego. 

W codziennym życiu mamy możliwość 
przestrzegania zasad zmniejszających ryzy-
ko rozwoju nadciśnienia tętniczego; wpro-
wadzane do codziennej rutyny od najwcze-
śniejszych lat pozwolą nam dłużej cieszyć się 
zdrowiem i kondycją. Najważniejszy w zapo-
bieganiu nadciśnienia jest regularny, umiar-
kowany wysiłek fizyczny podejmowany 5 dni 
w tygodniu (najlepiej codziennie) przez 45 – 
60 minut. Należy pamiętać o konieczności 
dostosowania rodzaju i intensywności wysił-
ku fizycznego do indywidualnych możliwo-
ści – warto jednak stopniowo stawiać sobie 
coraz ambitniejsze cele. Kolejną zasadą jest 
kontrola masy ciała, co oznacza utrzymywa-
nie wagi przez osoby szczupłe i utratę kilo-
gramów przez osoby z nadwagą i otyłością. 
Jest to niewątpliwie najtrudniejszy w reali-
zacji punkt. Następnie należy wprowadzać 
w życie zasady dotyczące zdrowego sposo-
bu odżywiania, ograniczenia palenia tytoniu 
oraz picia alkoholu. 

Osoby obciążone zwiększonym ryzykiem 
wystąpienia nadciśnienia, których rodzice 
chorują lub chorowali na nadciśnienie, u któ-
rych w rodzinie występowały choroby układu 
krążenia, osoby z cukrzycą, otyłością, nieak-
tywne fizycznie, kobiety w okresie menopau-
zy powinny mierzyć ciśnienie co najmniej raz 
w roku – pamiętając, iż konieczne jest zacho-

wanie standardowych warunków pomiaru. 
Chorzy powinni kontrolować ciśnienie dwa 
razy dziennie zawsze w tygodniu poprzedza-
jącym wizytę lekarską, w okresie zmian da-
wek lub włączania nowych leków, natomiast 
osoby u których ciśnienie jest dobrze kon-
trolowane mogą mierzyć ciśnienie 2 - 3 razy 
w tygodniu. 

 SKuteCZnOŚć terApii

Obecnie dostępne są leki skutecznie ob-
niżające ciśnienie tętnicze, przy występowa-
niu bardzo niewielu działań niepożądanych, 
a mimo to tylko ¼ chorych uzyskuje docelowe 
wartości ciśnienia. 

W leczeniu choroby przewlekłej, rzadko 
dającej objawy, jaką jest nadciśnienie tętnicze 
niezwykle ważna jest ścisła współpraca leka-
rza z pacjentem. 

Skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego w polsce poprawiła 
się dwukrotnie w czasie od 2004 do 2011 roku. pozostaje jednak 
zaskakująco niska – jedynie 26% osób z nadciśnieniem tętniczym 
uzyskuje cel terapii. Jakie są tego przyczyny?

Współpraca ta ma polegać nie tylko na 
przestrzeganiu terminów wizyt i realizowa-
niu recept, ale również na współuczestnicze-
niu w całym procesie jakim jest leczenie i ży-
cie z nadciśnieniem tętniczym. 

Na współpracę lekarz pacjent składa się 
wiele czynników, poczynając od regularnych 
wizyt lekarskich, przyjmowania leków we-
dług ustalonego schematu, po przestrzega-
nie zaleceń dietetycznych i dotyczących ru-
chu, wytrwałości w takim postępowaniu, ale 
również udzielanie informacji zwrotnych le-
karzowi dotyczących działań niepożądanych 
leków czy problemów w realizacji ustalonego 
planu leczenia. 

Statystyki dotyczące przestrzegania zale-
ceń lekarskich są alarmujące – w badaniach 
wskazano, iż blisko 2/3 pacjentów nie prze-
strzega zaleceń lekarskich dotyczących przyj-

mowania leków. Wiąże się to nie tylko z po-
mijaniem dawek lub zaprzestaniem leczenia 
lecz również z przyjmowaniem większych 
dawek lub częściej niż zalecone w celu uzy-
skania szybszych i bardziej spektakularnych 
efektów. Zarówno zaprzestanie leczenia jak 
i nadmierna „gorliwość” mogą mieć nega-
tywne skutki zdrowotne i przyczyniać się do 
pogorszenia samopoczucia, a w następstwie 
osłabiać zaufanie do lekarza, który przepisał 
„złe” leki. 

Często zapomina się jednak o tym, że od-
powiedzialność za przestrzeganie zaleceń te-
rapeutycznych leży zarówno po stronie pa-
cjenta, jak i pracowników służby zdrowia. 
Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci w celu po-
prawy współpracy z chorymi powinni starać 
się poznać pacjenta i dostosować proces le-
czenia do jego potrzeb i możliwości. Konsul-
towanie pór przyjmowania leków, stosowa-
nia preparatów łączonych czy wspólne po-
szukiwanie metod na poprawę regularności 
przyjmowania leków i stosowania zaleceń 
niefarmakologicznych może stanowić meto-
dę do znacznej poprawy współpracy w osią-
gnięciu celu jakim jest obniżenie ciśnienia 
tętniczego i co za tym idzie zmniejszenie ry-
zyka powikłań. 

http://www.ikamed.pl/
http://www.nordfarm.pl/omron/
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udAr MóZgu

 Jak wysokie jest ryzyko wystąpienia 
niedokrwiennego udaru mózgu u pacjen-
tów z migotaniem przedsionków?

prof. dr hab. n. med. piotr pruszczyk: 
Na początku kilka słów, co to jest udar. 
Udar jest to martwica części mózgu prowa-
dząca do utraty czynności organizmu „ste-
rowanej’ przez ten fragment mózgu np. do 
niedowładu ręki lub nogi, opadania kącika 
ust czy do niewyraźnej mowy. Najczęstszą 
przyczyną udaru jest gwałtowna niedroż-
ność naczynia zaopatrującego część mó-
zgu w krew. Częstą przyczyną udaru nie-
dokrwiennego jest przemieszczenie się 
blaszki miażdżycowej pierwotnie zlokalizo-

wanej w tętnicy szyjnej. Część udarów nie-
dokrwiennych jest pochodzenia sercowego 
np. u chorego z migotaniem przedsionków, 
które jest jednym z najczęstszych zaburzeń 
rytmu serca. Dlatego o udarze mózgu mó-
wią nie tylko neurolodzy, ale również kar-
diolodzy. W zakamarkach gorzej kurczące-
go się, „migoczącego” przedsionka, szcze-
gólnie u osób w podeszłym wieku, mogą 
powstać skrzepliny, które jak pocisk, prze-
mieszczając się z prądem krwi wypływają 
z serca np. do tętnic mózgowych powodu-
jąc ich zamknięcie, niedokrwienie i w kon-
sekwencji - udar niedokrwienny mózgu. 
Niewątpliwe, migotanie przedsionków jest 
bardzo ważnym czynnikiem ryzyka udaru 
mózgu. Szacujemy, że w Polsce jest około 
400-500 tys. chorych z tym zaburzeniem 
rytmu. Przy migotaniu przedsionków, my 
lekarze, zawsze powinniśmy oszacować ry-
zyko udaru mózgu u konkretnego chore-
go. Do czynników ryzyka zaliczamy wiek co 
najmniej 65 lat, a szczególnie 75 lub więcej, 

nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, niewydol-
ność serca i już wcześniej przebyty udar, 
a także choroby naczyniowe. Nie bez zna-
czenia dla ryzyka zachorowania pozostaje 
również płeć, na udar związany z migota-
niem przedsionków bardziej narażone są 
kobiety. Osoby z migotaniem przedsion-
ków, które mają wszystkie wspomniane 
czynniki ryzyka są bardzo zagrożone uda-
rem. Nawet co siódma taka osoba rocznie, 
bez odpowiedniego zapobiegania, może 
mieć udar. Drugą stroną spectrum są mło-
de osoby bez chorób współistniejących. 
Można powiedzieć, że są one znacznie bar-
dziej bezpieczne i nie wymagają celowane-
go leczenia. 

 W kontekście profilaktyki jakie meto-
dy zapobiegania udaru mózgu u pacjen-
tów z migotaniem przedsionków może-
my wyróżnić?

 p.p.: Po pierwsze zwalczanie czynników 
ryzyka samego migotania przedsionków 
oraz udaru. Jeżeli ktoś z nas ma nadciśnie-
nie tętnicze - to powinno być ono dobrze 
leczone, a nadciśnienie ma co najmniej 
30% dorosłych Polaków. Podobnie każdy 
z nas powinien znać swój poziom cukru we 
krwi oraz stężenie cholesterolu. Niepra-
widłowe stężenia są potężnymi czynnika-
mi zawału serca, migotania przedsionków 
i udaru. Czy Pani/Pan wie jakie ma Pani/
Pan stężenie cholesterolu i stężenie cukru, 

a jakie mają Pani/Pana najbliżsi: mąż, ro-
dzice, dzieci? Po drugie, aby skutecznie le-
czyć chorego z migotaniem przedsionków 
należy rozpoznać to zaburzenie rytmu. Mi-
gotanie przedsionków manifestuje się nie-
miarową czynnością serca. Jeśli to u siebie 
zaobserwujemy należy zgłosić się do swo-
jego lekarza. 

 Wreszcie dysponujemy lekami zapo-
biegającymi powstawaniu skrzeplin. Są to 
substancje przeciwkrzepliwe tzw. antyko-
agulanty, które znacznie zmniejszają ryzy-
ko udaru u chorego z migotaniem przed-
sionków. Jak wspominałem, u większości 
chorych ryzyko zatoru jest duże i zalecane 
jest leczenie przeciwkrzepliwe. Od wielu lat 
stosujemy antagonistów witaminy K. Le-
czenie nimi wymaga częstych pobrań krwi 
oraz okresowej modyfikacji dawkowania. 
Od kilku lat dysponujemy tzw. nowymi te-
rapiami przeciwkrzepliwymi, o dźwięcznych 
nazwach: apiksaban, dabigatran, edoksa-

czy JesteŚ W GrUpie ryzykA 
udaRu MÓZGu?

ban, riwaroksaban, które nie tylko są ła-
twiejsze do stosowania, ale przede wszyst-
kim bezpieczniejsze, a w wielu sytuacjach są 
skuteczniejsze. 

 Czy leczenie przeciwkrzepliwe wiąże 
się z ryzkiem krwawienia i czy nowe do-
ustne leki przeciwkrzepliwe są bezpiecz-
niejsze niż warfaryna? 

p.p.: Każde leczenie przeciwkrzepliwe, 
czyli obniżające krzepliwość krwi potencjal-
nie, wiąże się z zagrożeniem krwawienia-

mi. Jednak, co bardzo ważne, duże korzyści 
z prewencji udaru znacznie przewyższają 
zagrożenie krwawieniami. Jak wspomnia-
łem w stosunku do warfaryny nowe leki 
cechują się lepszym profilem bezpieczeń-
stwa, powodują znacznie mniej najgroź-
niejszych powikłań krwotocznych jakimi 
są krwawienia środczaszkowe. Ponadto, w 
przypadku jednej z wymienionych substan-
cji tj. dabigatranu, dysponujemy już sku-
tecznym swoistym czynnikiem odwracają-
cym jej działanie, który działa natychmia-
stowo, całkowicie i trwale. W odniesieniu 

do pozostałych nowych antykoagulantów 
toczą się intensywne badania i zapewne 
wkrótce również będziemy dysponować 
analogicznymi środkami. Wszystko spra-
wia, że leczenie przeciwkrzepliwe staje się 
coraz bezpieczniejsze. 

 Joanna Lewandowska

dlaczego o udarze mózgu mówią nie tylko neurolodzy, 
ale i kardiolodzy, rozmawiamy z prof. dr hab. n. med. 
piotrem pruszczykiem, Kierownikiem Kliniki Chorób 
Wewnętrznych i Kardiologii WuM.

Migotanie przedsionków jest bardzo ważnym czyn- 
nikiem ryzyka udaru mózgu. Szacujemy, że w Polsce 
jest około 400-500 tys. chorych z tym zaburzeniem.

http://stopudarom.pl/
http://www.mp.pl/pacjent/doradcamedyczny.html


ŚWiAtoWy  
dzień sercA

6

DODATEK PROMOCYJNY ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD WARSAW PRESS.

nie bAgAteLiZuJMy

Już w niedzielę 18 września na warszawskim Podzamczu 
odbędą się Centralne Obchody Światowego Dnia Serca or-
ganizowane przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne pod 
hasłem: „Polacy mają Serce”. Rodzinny piknik o wielopoko-
leniowym charakterze rozpocznie się o godzinie 10.00!

Jak co roku wydarzenie łączy edukację i zabawę. W czte-
rech arteriach tematycznych odwiedzający będą mogli sko-
rzystać z badań profilaktycznych: zmierzyć ciśnienie krwi, 
sprawdzić poziom cukru i cholesterolu, obliczyć wskaźnik 
BMI, a także, jeśli wyniki będą tego wymagały, wykonać EKG 
czy echo serca. To również wspaniała okazja do skonsulto-
wania się ze specjalistami w zakresie zdrowej aktywności 

fizycznej oraz wzięcia udziału w licznych zajęciach fitness czy skorzystania z plenerowej si-
łowni w strefie sportowej. 

Stres i zmęczenie zaburzają prawidłowy rytm serca, więc relaksacyjny klimat strefy chil-
lout pozwoli na wyciszenie. Aromaterapia, akupresura i ciekawa lektura z namiotu praso-
wego umilą chwilę relaksu i zredukują stres. Laboratorium Wirtualnego układu krążenia 
i interaktywne formy edukacji dostarczą dużą dawkę wrażeń całej rodzinie. I wreszcie zdro-
we gotowanie – strefa kulinarna to wyjątkowe miejsce, gdzie nie tylko będzie można skosz-
tować zdrowych przekąsek, ale też w rozmowie z dietetykiem dowiedzieć się, jak zmienić 
swoje nawyki żywieniowe. Inspiracji dostarczy wyspa kulinarna, na której wykwalifikowany 
szef kuchni Tomasz Królikowski z Cookup Studio Kulinarne zaprezentuje magię zdrowe-
go gotowania. 

Badania, gotowanie, trening i relaks to nie wszystko, gdyż to scena główna będzie ser-
cem wydarzenia. Prowadzący, Marzena rogalska i Conrado Moreno przeprowadzą wie-
le ciekawych rozmów z ekspertami PTK i gośćmi specjalnymi: Jolantą Kwaśniewską - na 
temat konieczności badań profilaktycznych, Magdą gessler, Krzysztofem gojdziem - 
o zdrowej dla serca i urody diecie, tamarą Arciuch, bartkiem Kasprzykowskim - aktyw-
nym wypoczynku rodziny oraz aktorami młodego pokolenia z polskich seriali, a także spor-
towcami i komentatorami sportowymi na temat zdrowego stylu życia. 

Pokaz zumby rozgrzeje publiczność przed koncertem idola polskich nastolatków, Dawi-
da Kwiatkowskiego, a rockowe brzmienie zespołu Horyzont zapewni odpowiedni nastrój 
przed koncertem patrycji Markowskiej. 

 pani Kamilo, jest pani Ambasadorką 
inicjatywy Moda na Serce - Zaprojektuj 
swoje zdrowie. Co skłoniło panią do zaan-
gażowania się w tę kampanię?

Kamila Szczawińska: Jestem kobietą 
aktywną zawodowo, mamą i żoną. Każdy 
mój dzień to mnóstwo obowiązków, któ-
rym nierzadko towarzyszy stres i zmęcze-
nie, podobnie, jak wielu Polkom. W tym 
wszystkim bardzo ważne jest, żeby pamię-
tać o sobie i swoim zdrowiu. Sama upra-
wiam sport, dbam o swoją dietę i regu-
larnie poddaję się badaniom kontrolnym. 
Jako ambasadorka Mody na Serce chcę po-
kazać Polkom, że zdrowy styl życia pozwala 
zachować zdrowie. 

 Jakie zatem są cele kampanii? dlacze-
go została powołana? 

K.S.: Jak się okazuje choroby układu na-
czyniowo-sercowego są dolegliwościami naj-
częściej dotykającymi Polki. Moda na Serce 
to projekt, który ma uświadomić kobietom, 
jakie zagrożenia niosą za sobą choroby ser-
ca oraz pokazać, jak można zapobiegać tym 
dolegliwościom. Poza edukacją w zakresie 
profilaktyki, kampania podejmuje również 
działania w celu szerzenia wiedzy na temat 
objawów, które powinny być dla nas niepo-
kojące. Kobiety często bagatelizują sympto-
my choroby, co doprowadza do poważnych 
powikłań. 

 Z czego wynikają braki wiedzy w za-
kresie chorób serca u kobiet?

Kamila Szczawińska, Ambasadorka Kampanii Moda  
na Serce, opowiada o tym, dlaczego zaangażowała się  
w działania promujące troskę o serca kobiet.

MOda na SeRCe 
 z myŚlą  

o koBieTAch

wszystkie kobiety, żeby dbały w ten sposób 
o swoje serce, które z pewnością nam się 
odwdzięczy. 

 Jakieś rady, jak nie zapomnieć o ser-
cu w natłoku codziennych obowiązków?

K.S.: Aby nie zapomnieć o dbaniu o siebie, 
warto ściągnąć bezpłatną aplikację SERCE, któ-
ra pozwoli nam kontrolować kondycję nasze-
go serca, będzie przypominała o codziennej 
dawce ruchu i odpowiedniej diecie. Po wpro-
wadzeniu do aplikacji informacji np. o tym, co 
jedliśmy w ciągu dnia, 
otrzymamy informację, 
jak taki posiłek wpłynął 
na nasze serce. Dzięki 
temu uczymy się, jakie 
działania były korzystne 
dla naszego serca, a ja-
kie nie. 

 Kornelia nelec

K.S.: Problemy zdrowotne kobiet najczę-
ściej sprowadza się do nowotworów szyjki 
macicy i piersi. Dlatego w tych sferach jeste-
śmy bardzo wyczulone i pamiętamy o regular-
nych badaniach. Natomiast choroby serca ko-
jarzone są przede wszystkim z mężczyznami. 
W natłoku codziennych obowiązków kobie-
ty zapominają, że ich serce nie jest nieznisz-
czalne. Moda na Serce ma za zadanie przy-
pomnieć Polkom, że ich serca również mogą 
nie podołać codziennym obowiązkom i należy 
troszczyć się o nie, tak samo, jak o serce męża 
czy partnera. 

 Co należy robić, żeby móc cieszyć się 
zdrowym sercem? 

K.S.: Przede wszystkim należy pamiętać 
o odpowiedniej, zdrowej diecie. Istotne jest 
również, aby odżywiać się regularnie, wte-
dy mamy pewność, że organizm ma wystar-
czająco dużo energii, żeby móc odpowied-
nio funkcjonować. Oczywiście ważny jest 
ruch. Ja chętnie spaceruję z rodziną, jeździ-
my konno, na rowerach. Bo należy pamię-
tać, że dbanie o swoje zdrowie, nie wyklu-
cza dbania o całą rodzinę! I na koniec - re-
gularne badania profilaktyczne. Zachęcam 

Więcej informacji 
na stronie  
www.modanaserce.pl

http://www.modanaserce.pl/
http://www.swiatowydzienserca.pl/


Zarówno w profilaktyce chorób serca, jak i podczas le-
czenia bardzo istotna jest zmiana stylu życia, a w szcze-
gólności skupienie się na trzech elementach: zmniej-

szeniu masy ciała (jeśli istnieje problem nadwagi lub otyłości), 
odpowiedniej diecie oraz regularnej aktywności fizycznej. 
Wprowadzenie kilku podstawowych zasad może skutecznie 
ochronić przed chorobami serca i układu krążenia. Jakie de-
cyzje podejmować, co jeść, a czego unikać i jak ćwiczyć, żeby 
utrzymać serce w dobrej kondycji? 

 10 ZASAd dLA ZdrOWegO SerCA

regularność posiłków – przede wszystkim jedz re-
gularnie, o stałych porach, 4–5 posiłków dziennie. Nie 
dopuszczaj do pojawienia się uczucia wilczego głodu 
– wtedy wzrasta prawdopodobieństwo, że pod wpły-
wem tego uczucia zjesz wszystko, co wpadnie ci w ręce 
– również niezdrowe wysokoprzetworzone produkty 
lub słone przekąski. 

nawadnianie organizmu – jest ogromnie ważne w co-
dziennej diecie. Zawsze wybieraj wodę, najlepiej śred-
niomineralizowaną niegazowaną. Zrezygnuj ze słod-
kich napojów – zawierają ogromne ilości cukru. Woda 
natomiast skutecznie przyspiesza metabolizm. 

Ograniczenie soli w diecie – z powodzeniem moż-
na zastąpić ją aromatycznymi ziołami, takimi jak ty-
mianek, oregano, bazylia, majeranek i inne. Sól po-
woduje zatrzymanie się wody w organizmie, podno-
si ciśnienie, przyczynia się do pogłębienia objawów 
chorób serca, takich jak obrzęki, przyspieszona pra-
ca serca albo duszności. Wysokie ciśnienie krwi jest 
czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej ser-
ca – serce musi bowiem ciężej pracować, aby pom-

pować krew do całego organizmu. Dodat-
kowe ciśnienie obciąża tętnice, a to może 
w znacznym stopniu osłabić serce. Pamię-
taj, że duże ilości tzw. soli ukrytej znajdują 
się również w produktach wysokoprzetwo-
rzonych, w konserwach, słonych przeką-
skach. Początkowo ograniczenie soli może 
okazać się trudne, ale naprawdę warto – już 
po tygodniu zaobserwujesz znaczną zmia-
nę w samopoczuciu. 

Ograniczenie cukru – ważne, by starać się 
wyeliminować z diety słodycze, słodzone 
napoje, słodkie przekąski. Cukier dostarcza 
wyłącznie pustych kalorii, zaburza systemy 
regulujące odczuwanie głodu i sytości. Jego nadmiar 
podnosi ciśnienie, zwiększa poziom trójglicerydów, 
czyli tworzy idealne warunki do rozwoju otyłości  
i chorób serca.

Więcej błonnika – w diecie dla serca powinno zna-
leźć się wiele produktów bogatych w błonnik, takich 
jak: kasze, płatki owsiane, ryż niełuskany, gruboziar-
niste pieczywo, warzywa i owoce. Niedobór błon-
nika w diecie może być bardzo groźny dla układu 
krążenia. 

Odpowiedni dobór tłuszczów – bardzo ważne jest 
wprowadzenie do codziennej diety produktów bo-
gatych w tłuszcze nienasycone. Warto uwzględnić 
w jadłospisie tłuszcze ryb morskich bogatych w wie-
lonienasycone kwasy tłuszczowe (głównie kwasy 
omega–3) – dobrym wyborem będą tu takie ryby jak 
łosoś. Nienasycone kwasy tłuszczowe znajdziemy 
również w orzechach włoskich, migdałach, ziarnach 
słonecznika, oliwie, oleju rzepakowym i lnianym - 
wzmacniają odporność. 

Spożywanie kiełków pszenicy, owsa i soi – są nie-
zwykle ważnym źródłem witaminy C i E, a także kwa-
sów omega–3. Doskonale sprawdzą się jako uzupełnie-
nie sałatek.

dostarczanie organizmowi potasu, wapnia i ma-
gnezu – wszystkie te pierwiastki mają duże znacze-
nie w prawidłowym funkcjonowaniu układu krążenia. 
potas znajdziemy w warzywach i owocach, szczegól-

nie w pomidorach, selerach i grejpfrutach. Jego boga-
te źródło stanowią także ryby, pieczywo razowe i orze-
chy. Wapń możemy dostarczyć organizmowi jedząc 
twaróg, jogurty, kefiry i maślanki. Osoby, które mają 
problem z układem krążenia powinny unikać żółtych 
i pleśniowych serów oraz śmietany. Magnez z kolei za-
warty jest głównie w gorzkiej czekoladzie, awokado, 
płatkach owsianych, kaszy gryczanej, pestkach dyni, 
migdałach, pistacjach i bananach. Magnez odpowia-
da za prawidłowe działanie układu nerwowego, układu 
krążenia i buduje układ odpornościowy.

Spożywanie produktów mlecznych fermentowa-
nych (maślanki, kefiry, jogurty) – są ważne, ponie-
waż bakterie kwasu mlekowego asymilują cholesterol  
i zwiększają przez to jego wydalanie. Są one także źró-
dłem wapnia, który jest potrzebny do prawidłowej pra-
cy serca oraz bierze udział w procesie krzepnięcia krwi.

Aktywność fizyczna - odgrywa istotną rolę w co-
dziennej trosce o serce. Ruch dobrze wpływa na krą-
żenie, pomaga zachować prawidłową masę ciała, po-
prawia samopoczucie. Liczy się tu przede wszystkim 
regularność i dostosowanie formy aktywności do na-
szych możliwości. Najprostsze codzienne decyzje mają 
ogromny wpływ na kondycję naszego ciała – czy wy-
bieramy autobus, czy spacer? Czy jesteśmy w stanie 
zrezygnować z windy i pozwolić sobie na trochę ruchu, 
pokonując kilka pięter schodami? Aktywność w czasie 
wolnym jest szczególnie ważna dla osób, które prowa-
dzą „siedzący” tryb życia, pracują przed komputerem, 
dużo czasu spędzają na kanapie. 

W mojej pracy od lat zajmuję się problemem otyłości i tej 
chorobie w wielu przypadkach towarzyszą także choroby 
serca i układu krążenia. Nasi pacjenci w GACA SYSTEM, któ-
rzy cierpią na chorobę wieńcową, miażdżycę, nadciśnienie 
i cukrzycę typu 2 oraz ci, którzy chcą wzmocnić swoje serce 
i układ krążenia, zawsze otrzymują specjalny system żywie-
niowy „Zadbaj o serce”. System ten opiera się na zasadach, 
które przedstawiłem, obfituje w pokarmy, które zawierają 
m.in. błonnik, nienasycone kwasy tłuszczowe, kwasy Ome-
ga-3, koenzym Q10, betaglukan, kwas alfa-linolenowy, lecyty-
nę, rutynę oraz następujące witaminy: A, B2, B3, B6, B9, B12, 
C, E, K, PP, kwas foliowy i minerały: potas, wapń, fosfor, ma-
gnez, chrom. Dieta tak skonstruowana wpływa na poprawę 
funkcjonowania tętnic wieńcowych i lepsze ukrwienie 
mięśnia serca, normalizuje poziom glukozy i reguluje ci-
śnienie tętnicze. Od sposobu odżywiania zależy w znacznej 
mierze nasze zdrowie – dlatego tak ważne jest, by pamiętać 
o każdym z tych elementów diety dla serca.

Nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, ale każde-
go dnia mamy szereg możliwości, by uchronić się przed 
chorobami układu krążenia i zadbać o siebie. Połącze-
nie odpowiednio zbilansowanej, zdrowej diety i regular-
nej aktywności fizycznej jest doskonałą inwestycją nie tylko 
w zdrowie dziś, ale również w kondycję naszego organizmu 
w przyszłości. 

JAkie codzieNNe 
decyzJe moGą 
Uchronić cię przed 
choroBAMi SercA?
Styl życia i codzienny sposób odżywiania w znacznym stopniu wpływają 
na kondycję całego naszego ciała, również tak ważnego organu, jakim jest 
serce. nadwaga i otyłość sprzyjają rozwojowi chorób układu krążenia. 
Zbędne kilogramy w postaci tkanki tłuszczowej obciążają serce i mogą 
prowadzić do poważnych problemów ze zdrowiem.

Od lat zajmuję się problemem 
otyłości i tej chorobie w wielu 

przypadkach towarzyszą także 
choroby serca i układu krążenia.
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pAmiętAJ  
O SeRCu

 Czy mógłby pan profesor przybliżyć 
aktualne statystyki epidemiologiczne od-
nośnie chorób układu sercowo-naczynio-
wego?

prof. dr hab. n. med. Wojciech drygas: 
Choroby serca i naczyń od kilkudziesięciu lat 
są główną przyczyną umieralności w Polsce 
i stanowią obecnie ok. 45% wszystkich zgo-
nów, kolejnymi w klasyfikacji są nowotwo-
ry - ok. 25%. Od wielu lat ten odsetek utrzy-
muję się na poziomie 45-46%. W najbardziej 
krytycznym momencie, w historii ostatnich 
25 lat, choroby serca i naczyń stanowiły po-
nad 52% wszystkich przyczyn zgonów. Spo-
śród chorób serca do najważniejszych przy-
czyn umieralności można zaliczyć: chorobę 
niedokrwienną serca, zawały, niewydolność 
serca oraz choroby naczyń mózgowych. Ak-
tualnie w Polsce z powodu chorób serca 
i naczyń umiera rocznie ok. 178 tys. kobiet 
i mężczyzn. Wskaźniki umieralności zarówno 
przedwczesnej jak i umieralności ogólnej są 
nadal dwu-trzy krotnie wyższe niż w krajach 
Europy Zachodniej. Warto jednak zauważyć 
pewien trend zmian. 

W ostatnich latach obserwujemy bardzo 
korzystną tendencję spadkową umieralno-
ści z powodu choroby niedokrwiennej serca, 
szczególnie zaś z powodu zawału serca i cho-
rób naczyń mózgowych, za to niestety rośnie 
umieralność z powodu niewydolności serca. 
Stanowczo za wysoka i niepokojąca jest licz-
ba nagłych zgonów. Wiążemy to, ze znacz-
nie lepszym i bardziej skutecznym leczeniem 
w ostrych stanach, czyli w ostrym zawale ser-
ca i w przypadku udarów mózgu. 

Pacjenci, którzy trafiają ze szpitali do domu 
po przebytym zawale serca, w ciągu kilku lat 
często narażeni są na rozwój niewydolności 
serca, a część z nich niestety umiera. 

 Jakie wyzwania stoją przed polską 
kardiologią w najbliższych latach?

W.d.: Istotnych jest kilka spraw. Pierwszą 
– z mojego punktu widzenia – jest koniecz-
ność skierowania większej uwagi na skutecz-
ną profilaktykę. Zwłaszcza profilaktykę pier-
wotną i promocję zdrowia – myślę tutaj np. 
o działalności edukacyjnej Polskiego Towa-
rzystwa Kardiologicznego i środowiska kar-
diologicznego, o działaniach adresowanych 
do dzieci, do młodzieży i osób dorosłych. 
Choćby takich, jak właśnie propagowanie 
systematycznej aktywności fizycznej, czy bar-
dziej prawidłowego sposobu odżywiania, bo 
tutaj ciągle popełnia się mnóstwo błędów. 
Ważne jest także tworzenie możliwości do 
nowoczesnych badań profilaktycznych i za-
chęcanie do tego społeczeństwa. 

Druga kwestia dotyczy funkcjonowa-
nia kardiologii klinicznej i budząca niepo-
kój kwestia zmiany finansowania leczenia 
w chorobach serca i naczyń. Zmiany te są 
oceniane przez znaczną część środowiska 
kardiologicznego jako stwarzające poten-
cjalne zagrożenie dla funkcjonowania pla-
cówek kardiologicznych, instytutów, klinik, 
zwłaszcza placówek zajmujących się kar-
diologią interwencyjną. Uważam, że kwe-
stia ta powinna być umiejętnie rozwiązana 
przy współpracy Ministerstwa Zdrowia, Na-
rodowego Funduszu Zdrowia i środowiska 
kardiologicznego.

Kolejnym wyzwaniem jest wdrażanie no-
woczesnych metod leczenia, które są Pol-
skim kardiologom dobrze znane, ale któ-
rych koszt z kolei jest wysoki. Potrzebne są 
tutaj odpowiednie decyzje na szczeblu Mi-
nisterstwa Zdrowia. Decyzje takie stwarza-
łyby polskim pacjentom możliwość dostępu 
do najnowocześniejszego leczenia, a jedno-
cześnie nie stanowiły by zagrożenia dla bu-
dżetu w ochronie zdrowia. 

 Jakie były główne założenia kampanii 
„pamiętaj o sercu”?

W.d.: Ta kampania miała na celu przede 
wszystkim poprawę wiedzy społeczeń-
stwa polskiego na temat zagrożeń związa-
nych z ryzykiem zachorowania na choro-
by sercowo-naczyniowe. Zależało nam na 
szerzeniu informacji o możliwościach za-
pobiegania i istocie wczesnej diagnosty-
ki i w mniejszym stopniu o możliwościach 
skutecznego leczenia. Kampania realizo-
wana była przez Instytut Kardiologii i Pol-
skie Towarzystwo Kardiologii przy współ-
pracy bardzo licznej grupy lekarzy z całej 
Polski, a także dziennikarzy. Działania pro-
wadzone były na bardzo szeroką skale. Za-
angażowana była telewizja, radio, prasa, 
Internet. Moim zdaniem współpraca z me-
diami miała tutaj kapitalne znaczenie, we-
dług badań sondażowych przeprowadza-
nych wśród społeczeństwa większość do-
rosłych w Polsce słyszała o kampanii, znała 
jej hasło, rozpoznawała logo i potrafiła po-
prawnie wskazać najważniejsze działania 
profilaktyczne takie jak: zdrowe odżywia-

nie, aktywność fizyczna, konieczność sys-
tematycznej kontroli ciśnienia tętniczego, 
poziomu stężenia cholesterolu czy kontro-
li masy ciała. Nawiązaliśmy również kon-
takty z setkami szkół w całej Polsce. Tutaj 
uzyskaliśmy życzliwość i poparcie ze stro-
ny kuratoriów oświaty. Dzieci i młodzież to 
jedna z grup, do której najbardziej starali-
śmy się dotrzeć, ponieważ chcemy już od 
najmłodszych lat zaszczepiać prozdrowot-
ne zachowania i propagować zdrowy styl 
życia. Nasze strony internetowe pamiętajo-
sercu.pl i graoserce.pl są źródłem atrakcyj-
nych i aktualnych informacji odnośnie dzia-
łań profilaktycznych w celu zapobiegania 
chorobom sercowo-naczyniowym. Kampa-
nia trwała formalnie od 2003 do 2009 roku. 
Uważam, że była ona bardzo udana i szko-
da wielka, iż ówczesne kierownictwo Mini-
sterstwa Zdrowia w 2009 roku nie zdecydo-
wało się wbrew naszym chęciom na konty-
nuowanie i finansowanie tego typu działań. 

 patrycja Lewandowska

Aktualnie w Polsce
z powodu chorób serca 

i naczyń umiera
rocznie ok. 178 tys.  
kobiet i mężczyzn.

WyZWAniA KArdiOLOgiCZne

http://www.pamietajosercu.pl/
https://www.sante.pl/


Jedni ją kochają, inni nienawidzą. O właściwościach soli krą-
ży wiele mitów. Najczęściej spotykany brzmi: unikaj, bo to 
biała śmierć. Czy tak jest na pewno? I tak, i nie. Diabeł, jak 

zwykle, tkwi w szczegółach, a dokładnie w ilości. 

 CO ZA dużO tO nieZdrOWO…

Bo tu prawdy są dwie. Pierwsza: nadmiar soli szkodzi. 
Zwłaszcza najpopularniejszej soli kuchennej składającej się nie-
mal w całości z chlorku sodu. To właśnie chlorek sodu zatrzymu-
je wodę w organizmie, przez co powoduje zapychanie się tętnic. 
A stąd już prosta droga do chorób układu sercowo-naczynio-
wego, takich jak miażdżyca lub nadciśnienie tętnicze. Naukowcy 
uważają również, że nadużywanie sodu negatywnie wpływa na 
układ nerwowy i może też prowadzić do udaru mózgu. Trudno 
się dziwić, że sól zyskała miano „białej śmierci”. Może nasunąć 
się wniosek – skoro sól szkodzi, trzeba ją całkowicie wyelimino-
wać. Nic bardziej mylnego. 

 … i ZA MAłO też

Za dużo sodu negatywnie wpływa na pracę naszego orga-
nizmu, ale jego niedobór ma podobne skutki. Mówiąc wprost, 
sól jest nam niezbędna do życia. Jest ona jednym ze składni-
ków ludzkiego ciała. W organizmie zdrowego, dorosłego czło-
wieka znajduje się od 130 do 165 gramów tego pierwiastka. Jest 
on zatem dla nas niezbędny, może właśnie dlatego w tradycyj-
nej medycynie wschodniej stosuje się okresowe picie wody 
z odrobiną soli. Dzięki temu uzupełnia się potencjalne nie-
dobory sodu w organizmie. Obok chloru i potasu sód 
jest podstawowym elektrolitem w organizmie. Elektrolity, 
zwiększają wchłanianie węglowodanów, a co za tym idzie 
także wody. A jak wiadomo bez wody nie ma życia. Dorosły 
człowiek w ponad połowie się z niej składa, u dzieci te pro-
porcje wzrastają do 80 proc. Woda jest podstawą każdego 
płynu w organizmie, np. krwi. Ten „cichy składnik odżyw-
czy” ułatwia wydalanie z organizmów związków toksycz-
nych oraz przenosi składniki odżywcze do komórek i narzą-
dów. Jednak sama woda nie wystarczy. Znaczącą rolę we 
wspomnianych procesach odgrywają elektrolity, zwłaszcza 
potas. Upraszczając, elektrolity dzięki wyładowaniom elek-
trycznym przyciągają wodę do tkanek. Mają więc znacze-
nie dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego 
i całego organizmu. 

Choć ze względu na wszechobecność soli kamiennej 
stosunkowo rzadko zdarzają się pacjenci cierpiący na chro-
niczne niedobory sodu, to w określonych sytuacjach ten 
problem może dotyczyć nas wszystkich. Może on występo-
wać w przypadku biegunek i wymiotów, niektórych pato-
logiach nerek lub niedoczynności nadnerczy. Do niedobo-
ru sodu możemy też doprowadzić sami, np. nadużywając 
środków przeczyszczających. Zdarza się on też w codzien-
nych sytuacjach, jak choćby podczas intensywnej potliwo-
ści spowodowanej treningiem lub upałami. 

A gdy tracimy wodę z potem, z naszych ciał uciekają też 
elektrolity. 

- Dlatego też w przypadku osób aktywnych fizycznie 
oraz w czasie silnych upałów warto zadbać o jego odpo-
wiednie dostarczenie do organizmu. Zbyt mała podaż 
chlorku sodu może się objawiać spadkiem wydolności, 

zmęczeniem, a w przypadku dużej utraty soli może prowadzić 
również do zasłabnięcia – radzi Anna Urbanik z poradni diete-
tycznej Dietomedica. 

I znów najważniejsza jest równowaga. Niedopojenie lub od-
wodnienie jest bardzo groźne dla naszego życia. Powoduje wie-
le negatywnych skutków – począwszy od bólów głowy i osłabie-
nia, senność, przez niewydolność fizyczną i psychiczną, aż po 
zagrożenie życia. Jeżeli jednak będziemy dostarczać organizmo-
wi dużo wody, a zabraknie nam soli wspomagających jej wyda-
lanie możemy spowodować uszkodzenie komórek. Z kolei, gdy 
będzie za mało potasu wzrośnie zawartość sodu dojdzie do za-
trzymania wody w organizmie. Jak widać warto dbać o właści-
we proporcje.

I z tym właśnie często mamy problem. Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) zaleca, aby dzienne spożycie soli nie przekracza-
ło 5 g. To mniej więcej jedna łyżeczka do herbaty. Tymczasem 
Polacy lubią solić. Dane WHO pokazują, że średnio przekracza-
my zalecaną normę o 10 gramów. Co więcej często nie zwraca-
my uwagi na to, czym solimy w domu na co dzień. Zdecydowa-
na większość z nas w sklepie odruchowo sięga po pierwszą lep-
szą sól. W końcu przecież co to za różnica… A tu znów ujawnia 
się diabeł… Sól kuchenna niemal w 100 proc. składa się z sodu, 
za to sól morska zawiera już ok. 30 proc. tego pierwiastka. 

Dlatego warto rozważyć aby zwykłą sól kuchenną zamienić 
na sól niskosodową. Najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie 
używanie soli morskiej lub himalajskiej. To szczególnie ważne 
dla osób cierpiących na nadciśnienie i osób starszych. Taka sól 
dostarcza niezbędnych składników i jednocześnie zmniejszamy 
ryzyko nadużywania chlorku sodu. Dodatkowo osoby boryka-
jące się z nadciśnieniem powinny zadbać o to, by diecie zna-
lazł się potas. Zwiększenie ilości tego pierwiastka usprawnia wy-
dalanie nadmiaru sodu z organizmu. Dzięki czemu zwiększamy 
szanse utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Potas znaleźć 
można m.in. w owocach, np. bananach, czarnych porzeczkach 
lub brzoskwinia oraz w warzywach – pomidorach, ziemniakach 
albo szpinaku. Można też sięgnąć po sól potasową o obniżonej 
zawartości sodu.

 utOpieni W SOLi

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym rośnie spożycie soli. Od 
wieków ten pierwiastek jest ceniony nie tylko jako przy-
prawa, ale też skuteczny konserwant żywności. To się nie 
zmieniło. I właśnie z powodu właściwości soli teraz jest ona 
niemal we wszystkich gotowych produktach. 

- Często ukryta jest w produktach, których o jej zawar-
tość nie podejrzewamy, np. w płatkach kukurydzianych 
albo lodach. Producenci używają soli podczas obróbki 
technologicznej wyrobów, m.in. dlatego że sól jest dobrym 
konserwantem – mówi dietetyk kliniczny Aneta Strelau. 

Najwięcej jej znajdziemy w serach i wędlinach, które 
często lądują na naszych stołach, nie wspominając o wy-
soko przetworzonych produktach, np. gotowych daniach. 

Jak zatem zadbać o zdrowie jednocześnie nie rezygnu-
jąc ze smaku?

Przede wszystkim dobrze, przynajmniej w domu, kontro-
lować i to, ile soli dodajemy do potraw, i to, jaka to jest sól. 
Prosta zamiana – soli kuchennej na sól morską lub himalaj-
ską – pozwoli nam bezboleśnie zbliżyć się do pożądanej do-
bowej dawki chlorku sodu. Wybierając się na zakupy, warto 
też czytać etykiety produktów. Najważniejsza zasada to wy-
bieranie produktów jak najmniej przetworzonych, przygo-
towywanie posiłków w domu, unikanie słonych przekąsek 
i żywności typu fast-food – dodaje Anna Urbanik. 

Mówiąc o szkodliwości nadmiaru soli, czasem zapomi-
namy jak ważną rolę odgrywa w prawidłowym funkcjo-
nowaniu naszego organizmu. Nie tylko warto, ale też nie 
można całkowicie z niej rezygnować. Można za to używać 
jej rozsądnie i wybierać tę najzdrowszą dla naszego serca. 
Tak, by było smacznie i zdrowo. 

 urszula Światłowska

nadmiar soli jest niezdrowy, ale jej 
niedobór może być jeszcze gorszy. 
Dlatego w codziennej diecie warto 
zadbać o równowagę, a najlepiej 
dostarczać odpowiednią sól. 
przekonaj się co to znaczy… 

Zbawienna 
róWnoWAGA

Warto rozważyć, aby zwykłą sól 
kuchenną zamienić na sól nisko-
sodową. Najrozsądniejszym roz-
wiązaniem będzie używanie soli 

morskiej lub himalajskiej. To szcze-
gólnie ważne dla osób cierpiących 
na nadciśnienie i osób starszych.
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nieZbędne pierWiAStKi

pierWiAstki 
dla SeRCa

Praca serca, mimo że jest w pewnym 
sensie autonomiczna, czyli niezależna, 
podlega dość ścisłemu nadzorowi ukła-

du nerwowego oraz wpływom biochemicz-
nym. Istotny dla jego prawidłowej pracy jest 
prawidłowy poziom dwóch pierwiastków.

 nieZbędny MAgneZ

Pierwszy z nich to magnez. Ten kation 
wewnątrzkomórkowy znajduje się w każdej 
komórce organizmu. Mała ilość magnezu 
w organizmie może powodować drażliwość, 
nadpobudliwość, kurcze czy drżenie mięśni, 
bóle głowy, problemy ze snem.

Niszczy go wszystko, co od dawna 
uznano za szkodliwe: alkohol, za dużo 
kawy, duże ilości tłustych pokarmów. 
Przeciętne zapotrzebowanie mężczyzny 
na magnez wynosi 320 mg dziennie. Co 
ciekawe – kobiety potrzebują go więcej, 
bo 420 mg. Warto pamiętać, że szkodliwy 
jest też nadmiar magnezu, ale występuje 
on rzadziej.

Magnezu dostarczą nam: kakao, orzesz-
ki ziemne, kasza gryczana, gorzka czekola-
da, szpinak, groch i banany.

 pOtrZebny pOtAS

Drugi kluczowy pierwiastek to potas. Na-
leży on do makroelementów i jest pierwiast-
kiem, który pełni wiele niezwykle ważnych 
funkcji. Dzięki potasowi nasze komórki mogą 
przekazywać sobie impulsy elektryczne, ale 
potas pomaga też utrzymać odpowiednie ci-
śnienie krwi oraz napięcie mięśni.

Fizjologowie twierdzą, że jest on tzw. 
odźwiernym płynów, które dzięki jego obec-
ności mogą wnikać do komórek. Pierwiastek 
ten decyduje o szybkości regeneracji po wy-
siłku. Jeśli zmęczenie nas nie opuszcza, to 
najczęściej jest to znak, że właśnie mamy za 
mało potasu. Dzienne zapotrzebowanie na 
niego wynosi ok. 3500 mg.

Potas znajduje się w cebuli, papryce, imbi-
rze, czosnku, tymianku, bazylii i ziemniakach.

Magnez i potas mają decydujący wpływ 
na nasz najciężej pracujący organ. Ich nie-

dostatek podnosi ciśnienie krwi, zakłó-
ca przekazywanie impulsów nerwowych, 
sprzyja odkładaniu się cholesterolu na 
ściankach tętnic, co prowadzi do zawału. 
Dlatego warto dbać o prawidłowy poziom 
tych pierwiastków.

 radosław Krąpiec, redaktor Medonet

Co trzeci polak i co szósta polka umierają na choroby kardiologiczne. 
główną ich przyczyną jest stres, niezdrowa żywność, za mało ruchu, 
za dużo alkoholu – nasze serce bardzo tego nie lubi. na szczęście 
są składniki diety, których regularne włączanie do menu wpłynie 
bardzo pozytywnie na pracę całego układu krwionośnego.

http://www.medonet.pl/
http://www.medonet.pl/
http://info.symposion.pl/2016/jesienkardiologow
http://uniphar.pl/
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nieOCZyWiStA ZALeżnOŚć

P iękny, zdrowy uśmiech to wizytówka 
człowieka. Niestety, my Polacy nie 
mamy powodów do dumy, aż 99 % 

z nas ma próchnicę, a 98 % cierpi na cho-
roby przyzębia w różnym stadium zaawan-
sowania. Niepokojące są statystyki doty-
czące higieny jamy ustnej, połowa z nas 
szczotkuje zęby dwa razy dziennie, jed-
nak aż 1/10 osób w ogóle nie myje zębów. 
Jednym z największych wyzwań dla leka-
rzy są choroby przyzębia. Według danych 
z badania Perio-Kardio z 2012 r., przepro-

wadzonego przez periodontologów i kar-
diologów z Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego, aż 98 % Polaków ma w róż-
nym stopniu nasilone stany zapalne przy-
zębia, zaś 18,5 % ma zaawansowaną cho-
robę przyzębia (parodontozę). Nie od dziś 
wiadomo, że stan naszej jamy ustnej jest 
ściśle związany z kondycją naszego orga-
nizmu. Chore zęby bardzo często są przy-
czyną wielu chorób ogólnoustrojowych 
różnych narządów: nerek, płuc, wątroby, 
a także serca, prowadząc do zapalenia 
wsierdzia lub uszkodzenia zastawek. Bar-
dzo upraszczając dzieje się tak w wyniku 
przedostania się do krwi szkodliwych bak-
terii ze środowiska jamy ustnej np. z przy-
zębia. Drogą naczyń krwionośnych prze-
mieszczają się do odległych narządów np. 
serca. W ten sposób inicjowana jest od-
powiedź autoimmunologiczna organizmu, 
mająca na celu usunięcie stanu zapalne-
go, może ona jednocześnie działać uszka-
dzająco na tkanki pacjenta, niewłaściwie 
je rozpoznając i co za tym idzie – nieod-

wracalnie uszkodzić. Prowadzone badania 
udowadniają również korelację miedzy 
miażdżycą naczyń i bakteriami pochodzą-
cymi z jamy ustnej, zwłaszcza przyzębia. 
Statystyki udowadniają, że większość pa-
cjentów cierpiących z powodu miażdżycy, 
miała zaniedbaną jamę ustną, a wyizolo-
wanie z płytki miażdżycowej drobnoustro-
je charakterystyczne dla stanów zapal-
nych przyzębia zdaje się to potwierdzać. 

Proces powstania zmian miażdżyco-
wych przebiega podobnie. Uszkodzone 
procesem zapalnym naczynie ulega zwę-

żeniu. Często sytuacja taka kończy się dla 
pacjenta zawałem. Zatem zły stan zdro-
wia naszej jamy ustnej ma pośredni 
wpływ na kondycję naszego serca.

Czy zatem możemy stwierdzić, że 
próchnica może być chorobą śmiertelną 
oraz czy codzienna higiena jamy ustnej 
może rzeczywiście wpłynąć na kondycję 
funkcjonowania naszych serc? – odpowie 
Pani dr n. med. Iwona Ostrowska-Ró-
żańska, specjalista stomatologii zacho-
wawczej w Klinikach Stomatologicznych 
ENEL-MED. 

Jama ustna, to nie tylko źródło kłopo-
tów, to miejsce, w którym odkrywamy ta-
jemnice naszego organizmu, to miejsce, 
w którym można rozpoznać wczesne symp-
tomy wielu chorób z obecności, których pa-
cjent nie zdaje sobie sprawy. Zmiany na 
błonie śluzowej jamy ustnej ( w tym języ-
ka) pozwalają rozpoznać nie tylko schorze-
nia jamy ustnej, ale dają szansę rozpozna-
nia stanów niedoborowych np. żelaza, wit. 
B12 czy kwasu foliowego. Badaniem jamy 
ustnej można rozpoznać m.in.: cukrzycę, 
chorobę Crohna, niektóre z chorób nowo-
tworowych czy też AIDS. Pozwala ono także 
przewidzieć zagrożenie chorobami układu 
sercowo-naczyniowego. Owe zagrożenie 
spowodowane jest infekcjami, których źró-
dłem są tkanki miękkie i twarde jamy ust-
nej, w skrajnych przypadkach mogące do-
prowadzić do śmierci pacjenta. 

Pamiętać należy, że jama ustna to wy-
jątkowo „niehigieniczne” miejsce. Istnie-
je ogromna różnorodność drobnoustrojów 
bytujących w naszej jamie ustnej, uważa się, 
że to nawet 300-400 gatunków. W większo-
ści przypadków nie wywołują one objawów 
chorobowych. Zdarzają się natomiast grupy 
drobnoustrojów szczególnie niebezpiecz-
nych, mogących wywoływać choroby w odle-
głych narządach. Za największe zagrożenie 
uważa się choroby przyzębia. Badania udo-
wodniły, że w przebiegu przewlekłego zapa-
lenia przyzębia odpowiedzią na endotoksy-
ny bakteryjne było podwyższenie stężenia 
fibrynogenu w surowicy krwi, a także czyn-
nika von Willebranda, który uważa się za je-
den z wielu czynników ryzyka choroby wień-
cowej. Proces chorobowy przebiega niezau-
ważalnie, ale może prowadzić do choroby 
niedokrwiennej serca i w konsekwencji do 
zawału mięśnia sercowego, a w ekstremal-
nych przypadkach kończy się zgonem pa-
cjenta. Rozpatrując czynniki mające wpływ 
na nasz organizm, błędem byłoby lekcewa-
żenie chorób tkanek twardych zęba. W tym 
przypadku nie leczona próchnica może do-
prowadzić do chorób miazgi i w konsekwen-
cji zmian chorobowych w otaczającej korzeń 
kości. To również nie tylko schorzenie doty-
czące jamy ustnej, ale oddziaływujące też na 
inne narządy, w tym serce.

Wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy 
jak ważną role odgrywa zdrowa jama ustna. 
Często zdarza się, że pacjenci są zdziwieni, 
że kardiolodzy przed wykonaniem zabiegów 

kardiochirurgicznych i hemodynamicznych 
kierują najpierw do stomatologa w celu oce-
ny stanu jamy ustnej. Tymczasem zły stan 
naszych zębów oraz otaczających tkanek, 
często odpowiedzialny jest za bardzo po-
ważne komplikacje. 

 Dbając o zdrowy uśmiech można zmniej-
szyć ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-
-naczyniowego. Niezwykle istotna jest zatem 
stała kontrola stomatologiczna pod okiem  
specjalisty. Lekarz ustali schemat leczenia, 
dobrze wykwalifikowana higienistka usunie 
twarde osady z powierzchni zębów – tzw. ka-
mień nazębny – eliminując prawdopodobień-
stwo powstania chorób przyzębia i dalszych 
ogólnoustrojowych konsekwencji. Zabieg 
taki przeciętnie wykonuje się raz na ½ roku 
i po nim koniecznie należy udać się do sto-
matologa celem oszacowania potrzeb leczni-
czych. Lekarz zdecyduje, czy potrzebna jest 
jego interwencja, a to wszystko dla naszego 
ogólnego zdrowia. Co więcej specjaliści po-
mogą dobrać środki higieny, aby codzienne 
czynności odniosły pożądany skutek. 

Zatem zatroszczmy się w szczególny spo-
sób o kondycje naszej jamy ustnej, gdyż 
skutki zaniedbań są wyjątkowo niebezpiecz-
ne dla prawidłowego funkcjonowania całe-
go naszego organizmu, w tym jakże ważne-
go serca.

Pamiętajmy, że zagrożenia infekcyjne po-
chodzące z jamy ustnej mogą mieć źródło w: 

• przyzębiu czyli dziąsłach i kości otacza-
jących korzenie zębów. Procesy choro-
bowe zachodzące w przyzębiu są wy-
woływane przez drobnoustroje bytują-
ce w zagłębieniach wokół korzeni zębów 

tzw. kieszeniach patologicznych. Dosko-
nałym miejscem namnażania się bakte-
rii są miękkie osady gromadzące się na 
powierzchni zęba nazywaną płytką na-
zębną i jej zmineralizowaną formą tzw. 
kamieniem nazębnym. Drobnoustro-
je mogą się przenosić w odległe miej-
sca organizmu nawet przy codziennym 
szczotkowaniu zębów! Ważne jest za-
tem aby utrzymywać przyzębie w zdro-
wym stanie poprzez higienę codzienną 
i tzw. higienę profesjonalną w gabinecie 
stomatologicznym;

• tkankach twardych zęba z powodu:
a. próchnicy doprowadzającej do rozpa-

du tkanki zęba i powstania głębokich 
ubytków zasiedlonych nie tylko przez 
bakterie próchnicotwórcze, takie jak 
streptococcus mutans, ale wiele in-
nych bakterii beztlenowych; 

b. chorób miazgi zęba, która może ulec 
infekcji z powodu nieleczonej próch-
nicy i przejść w stan ropnego zapale-
nia miazgi lub zgorzeli;

c. martwicy miazgi różnego pochodze-
nia, która najczęściej ulega infekcji 
bakteriami beztlenowymi;

• kości szczęk z powodu:
a. zmian ropnych, będących skutkiem 

nieleczonych chorób miazgi zęba, 
a wcześniej nieleczonej próchnicy;

b. zainfekowanych torbieli;
c. zębów zatrzymanych generujących 

stany zapalne.

Wyeliminowanie tych wszystkich poten-
cjalnych zagrożeń jest możliwie tylko wte-
dy, gdy poddamy się systematycznej opie-
ce stomatologicznej.

wpływ Stanu jaMy uStnej na 
zdroWie sercA  
na temat wpływu higieny jamy ustnej na ryzyko 
chorób sercowo-naczyniowych, rozmawiamy z dr n. med. 
iwoną Ostrowską-różańską, specjalistą stomatologii  
zachowawczej w Klinikach Stomatologicznych eneL-Med. 

Zatroszczmy się w szczególny sposób o kondycje na-
szej jamy ustnej, gdyż skutki zaniedbań są wyjątko-
wo niebezpieczne dla prawidłowego funkcjonowa-

nia naszego organizmu, w tym jakże ważnego serca.

Dbając o zdrowy 
uśmiech można zmniej-

szyć ryzyko rozwoju  
chorób układu sercowo-
-naczyniowego. Niezwy-
kle istotna jest zatem

stała kontrola stomato-
logiczna pod okiem  

specjalisty.

https://cm.enel.pl/stomatologia/
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SpOrt tO ZdrOWie

 panie doktorze, stwierdzenie sport 
to zdrowie, znane jest nam wszystkim, 
jednak czy faktycznie aktywność fi-
zyczna ma pozytywny wpływ na nasz 
organizm?

dr n. med. Andrzej Światowiec: Sport 
jest wartością samą w sobie, ale intensyw-
ny wysiłek fizyczny powinien być podejmo-
wany z rozwagą i po odpowiednim przy-
gotowaniu. W dzisiejszych czasach wielką 
popularnością cieszy się amatorska aktyw-
ność fizyczna, często na bardzo zaawanso-
wanym poziomie – biegi długodystanso-
we [w tym maratońskie], górskie wyprawy 
trekkingowe, kolarstwo górskie, triathlon 
itp. Systematyczny trening oraz intensyw-

ny wysiłek fizyczny wielokrotnie przekracza 
możliwości zdrowego, młodego człowie-
ka, nie będącego sportowcem, a nierzadko 
z poważnymi wyzwaniami sportowymi pró-
bują się mierzyć osoby po czterdziestym 
i pięćdziesiątym roku życia, które nie miały 
wcześniej do czynienia ze sportem na po-
ziomie wyczynowym.

 A co na to nasze serce?

Długotrwały intensywny wysiłek fizyczny 
wymaga adaptacji ze strony całego organi-
zmu, a przede wszystkim ze strony ukła-
du krążenia. Sportowa przebudowa serca 

– tak zwane „serce sportowca” [ang. athle-
te’s heart] – to fizjologiczna odpowiedź ser-
ca na wysiłek fizyczny, będąca zespołem 
dostosowawczych zmian morfologicznych 
i czynnościowych. Warto więc sprawić, aby 
ekstremalny często wysiłek był maksymal-
nie bezpieczny dla nas i naszego serca. Aby 
ograniczyć ryzyko, aktywność należy po-
przedzić nie tylko odpowiednim przygoto-
waniem fizycznym; należy także wykonać 

podstawowe badania kardiologiczne oce-
niające nasze możliwości i bezpieczeństwo.

 O jakich badaniach powinniśmy po-
myśleć przed rozpoczęciem treningów 
lub startem w ważnych zawodach?

A.Ś.: Podstawą oceny zdrowia obecne-
go lub przyszłego sportowca jest dokładnie 
zebrany wywiad wraz z badaniem przed-
miotowym i badaniami diagnostyczny-
mi. Spoczynkowy elektrokardiogram [EKG] 
jest podstawowym badaniem przesiewo-
wym z zakresu układu krążenia, zalecanym 
u wszystkich osób uprawiających sport. Ba-

danie echokardiograficzne (ECHO/USG ser-
ca) pozwala wykluczyć wady rozwojowe 
i nabyte serca, z których istnienia często nie 
zdajemy sobie nawet sprawy. Aktualne za-
lecenia Europejskiego Towarzystwa Kardio-
logicznego mówią o konieczności wykony-
wania kwalifikowanego badania EKG u każ-
dego sportowca przynajmniej 1 raz w roku, 
a badania ECHO serca co najmniej 1 raz na 2 
lata. Wszystkim osobom myślącym poważ-

nie o aktywności fizycznej polecam również 
wykonanie badania wysiłkowego.

 Co to jest badanie wysiłkowe?

A.Ś.: Test wysiłkowy, zwany również pró-
bą wysiłkową, jest badaniem, które zostało 
wymyślone wiele lat temu jako badanie ma-
jące służyć diagnostyce choroby wieńcowej. 
W dzisiejszej kardiologii jest wykorzysty-
wane szeroko i tak naprawdę powinien je 
przejść każdy, kto ma do czynienia ze spor-
tem. Badanie polega na tym, że pacjent jest 
obciążany określonym wysiłkiem fizycznym, 
do czego wykorzystuje się bieżnie lub rowe-
rek – tzw. cykloergometr. Podczas wysiłku 
na bieżni lub cykloergometrze pacjent jest 
oklejony elektrodami – w podobny sposób, 
jak przy badaniu spoczynkowym EKG. Pod-
czas całej próby wysiłkowej monitorowany 
jest zapis EKG, praca serca i ciśnienie tęt-
nicze. Te wartości pozwalają ocenić, w jaki 
sposób pracuje nasze serce podczas wysił-
ku fizycznego. Test wysiłkowy jest również 
powszechnie wykorzystywany w sporcie za-
wodowym – to bardzo dobra metoda, któ-
ra, najczęściej w połączeniu z drugim bada-
niem – ergospirometrią, pozwala precyzyj-
nie ocenić stopień wytrenowania sportowca 
i to, jak w trakcie przygotowania do zawo-
dów zmienia się wydolność jego organizmu.

 Czy niekorzystny wynik badań kar-
diologicznych to wyrok?

A.Ś.: Warto pamiętać, że niektóre cho-
roby układu krążenia nie wykluczają aktyw-
ności fizycznej, a wręcz jest ona wskazana 
i zalecana. Przeprowadzenie odpowiednich 
badań pozwoli na indywidualną ocenę i do-
bór aktywności fizycznej na adekwatnym 
do stanu zdrowia poziomie.

 patrycja Lewandowska

MieJ Serce do SporTU
O badaniach wysiłkowych oraz aktywności fizycznej 
zalecanej przy schorzeniach kardiologicznych, 
rozmawiamy z dr n. med. Andrzejem Światowcem, 
kardiologiem z Kliniki eneL –SpOrt.

Przeprowadzenie odpowiednich badań pozwoli na 
indywidualną ocenę i dobór aktywności fizycznej  

na adekwatnym do stanu zdrowia poziomie.

https://enelsport.pl/pl/?gclid=CJicxJH4i88CFSkMcwod5poNoA

