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Какво е сърдечна недостатъчност?
Сърцето е мускул, чиято роля е да изпомпва кръв в цялото
тяло. Когато сърцето е увредено, това се отразява и на
способността му да изпомпва кръвта. Това води до поява на
признаци и симптоми, въз основа на които Вашият лекар
може да постави диагноза сърдечна недостатъчност.
Най-честите симптоми на сърдечна недостатъчност са
умора и задух, обикновено проявяващи се при активна физическа дейност, но понякога и в покой. Подуването на глезените, стъпалата и краката също може да бъде признак на
сърдечна недостатъчност.
При съществуващата тенденция на застаряване на населението, сърдечната недостатъчност става все по-често
срещано състояние. Оценките сочат, че от сърдечна недостатъчност понастоящем страдат 2%-4% от населението в световен мащаб.
Сърдечната недостатъчност е сериозно заболяване, но
ранната диагноза и подходящото лечение могат да увеличат
значително очакваната продължителност на живота.
Спазването на няколко лесни ежедневни правила ще Ви
помогне да подобрите качеството и продължителността
на живот.
В тази брошура Ви предлагаме 5 съвета за подобряване на
качеството на живот при сърдечна недостатъчност.
За повече информация можете да се обърнете към Вашия
лекар или фармацевт.

1.

Следете Вашето тегло,
кръвно налягане и пулс всеки ден
Много от симптомите, свързани със сърдечната недостатъчност, се дължат на задържането на течности в организма. Причината за това е натрупване на кръв в органите,
поради затруднено изпомпване от сърцето.
Ако забележите бързо покачване на теглото (2 kg за 48
часа) трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар.
Ако наддаването на тегло е още по-голямо (4 kg за 48 часа),
трябва незабавно да се обърнете към болнично заведение.

Проверявайте за отоци на глезените, краката и в областта на талията. Просто натиснете тъканта с пръст в
продължение на няколко секунди. Ако натискането остави
вдлъбнатина, Вие имате оток. Отокът е признак за задържане на течности и може да се прояви преди да забележите
съществена промяна в телесното тегло.
Контролът на артериалното налягане е важна част от
предпазните мерки срещу влошаването на сърдечната
недостатъчност. Ако Вашето кръвно налягане се повиши
много, можете да получите симптоми като замайване,
особено при изправяне от седнало положение.

Въпреки, че повишението на пулса (сърдечната честота) е
част от състоянието на организма при справяне с физическо натоварване, повишената сърдечна честота в рамките на целия ден претоварва сърцето. Вашият лекар ще Ви
назначи лечение за контрол на сърдечната честота и за
подобряване на работата на сърцето. Затова е важно да
следите редовно сърдечната си честота и да отбелязвате
стойностите във Вашия дневник. Вашият лекар ще Ви
обясни, каква е оптималната за Вас сърдечна честота.

Как да измервате
кръвното си налягане в къщи?
1. Седнете спокойно в продължение на 5 минути
2. Свалете ръчния си часовник и поставете
лявата или дясната си ръка с дланта нагоре,
при сгънато положение на лакътя
3. С другата ръка поставете леко върха на
показалеца и средния пръст върху китката
4. Натиснете пръстите във вдлъбнатината между сухожилията и външната кост на ръката.
Ще почувствате туптене – това е Вашият пулс.
5. Пребройте ударите на пулса в продължение на
30 секунди и ги умножете по 2, за да получите
сърдечната честота.

Важно е да следите ежедневно Вашето тегло, кръвно налягане и сърдечна честота и да отразявате резултатите в
дневника в края на тази брошура.

2.

Редовно приемайте
предписаните Ви лекарства

Тъй като страдате от сърдечна недостатъчност, както
при много други хронични заболявания, Вие вероятно приемате редица лекарства всеки ден. Целта на лечението е да се
предотврати прогресирането на сърдечната недостатъчност, да се увеличи преживяемостта, да се облекчат симптомите и да се подобри качеството на живот.
Резултатите от много проучвания показват по-голяма
продължителност и по-добро качество на живот при хората, които приемат редовно и правилно предписаните им
лекарства. Затова е важно да спазвате указанията на
Вашия лекар за приемане на назначените Ви лекарства, дори
когато се чувствате по-добре. Ако при започване на лечението или при промяна в дозировката забележите каквито и да
било нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. При никакви обстоятелства не трябва сами да
прекратявате лечението.
Без предварителна консултация с Вашия лекар или фармацевт, избягвайте да приемате лекарства, отпускани без
рецепта, особено нестероидни противовъзпалителни средства (обезболяващи, като аспирин или ибупрофен).

3.

Избягвайте консумацията на
кофеин, алкохол и тютюнопушенето

Тютюнопушенето е пряко свързано с повишен риск от
смъртност поради сърдечно-съдово заболяване. Ако сте
пушач, настоятелно Ви препоръчваме да спрете цигарите. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към Вашия
лекар или фармацевт.
Умерената консумация на кафе или чай е позволена. Кофеинът обаче е силен стимулант и повишава сърдечната честота, което затруднява работата на сърцето.
Прекомерната консумация на алкохол е рисков фактор за
сърдечно-съдово заболяване и някои видове сърдечна недостатъчност. Не е необходимо да сте пълен въздържател,
тъй като 1-2 единици алкохол дневно могат да имат и благоприятен ефект.

4.

Спазвайте диета
с ниско съдържание на сол

Въпреки, че солта е основна част от балансираното хранене, прекалената консумация на сол (натрий) може да
доведе до задържане на течности в тъканите и поява на
отоци и задух. Това може да влоши състоянието на сърцето и да стане причина за хоспитализация.
Няколко съвета в тази връзка:
• Когато пазарувате, обръщайте внимание на съдържанието на сол, посочено върху опаковките на храните.
• Избягвайте прекалено солени храни: консервирани и готови храни, сирене, пушени меса, маслини, солени бисквити, чипс.
• Газираните води съдържат по-голямо количество сол от
натуралните.
• След консумиране на особено солена храна, следете теглото си внимателно и се постарайте да намалите приема на
сол на следващия ден.
• Нивото на натрия в кръвта НЕ е показател за храната,
която приемате. Ниското ниво на натрий при кръвни
изследвания не означава, че не трябва да спазвате правилен хранителен режим.

5.

Бъдете физически активни!

Редовното физическо натоварване е неделима част от качеството на живот при сърдечна недостатъчност.
Редовната физическа дейност при постепенно увеличаване на натоварването ще Ви направи по-силни и ще подобри
възможностите Ви за нормален начин на живот. Особено
се препоръчва умерената ритмична физическа активност,
като бързо ходене, каране на велосипед и плуване. Трябва да
избягвате вдигане на тежки предмети или дейности,
изискващи рязка промяна в натоварването (напр. спортове
като скуош, тенис).
Вашият лекар ще Ви каже каква физическа активност е
най-подходяща за Вашето състояние.
Можете да водите нормален полов живот. Повишаването
на артериалното налягане и сърдечната честота при полов
акт е равнозначно на усилието при изкачване на стъпала до
2 етажа. Възможните проблеми, свързани със сексуалната
възбуда или еректилната дисфункция, могат да се дължат
на някои от лекарствата, които приемате. Поговорете с
Вашия лекар; тези проблеми имат решение!
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