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Zawał serca to jeden z naszych najgroźniejszych wrogów.

Zawał serca to jeden z naszych najgroźniejszych wrogów. Oznacza obumarcie części serca
spowodowane nagłym zamknięciem skrzepliną jednej z tętnic wieńcowych odżywiających mięsień
sercowy.
Zawał może doprowadzić do zatrzymania pracy serca i nagłej śmierci albo do trwałego uszkodzenia
serca i jego niewydolności.
Leczenie zawału musi być natychmiastowe i nie zawsze jest w pełni skuteczne.

W większości przypadków zawału można byłoby uniknąć!

Jak uniknąć zawału serca?
Trzeba kontrolować:
- ciśnienie tętnicze, tak aby było niższe niż 140/90 mmHg;
- poziom cholesterolu, a zwłaszcza LDL (tzw. &bdquo;zły cholesterol&rdquo;);
- wagę ciała, dbając o obwód w talii (panie poniżej 88 cm, panowie poniżej 102 cm).

Bardzo ważne jest, by nie palić, stosować dietę z przewagą warzyw i owoców i nie zaniedbywać
codziennej porcji wysiłku fizycznego.

Najlepiej dbać w ten sposób od najmłodszych lat, ale także osoby po przebytym zawale odniosą
istotną korzyść przestrzegania wspomnianych zasad. I to prawie od razu po ich zastosowaniu!

Jakie są objawy zawału serca?
- ból w klatce piersiowej najczęściej w okolicy mostka;
- często także duszność, zimne poty, zasłabnięcie, uczucie lęku.

Ból zwykle trwa dłużej niż kwadrans, czasami nawet kilka, kilkanaście
godzin. Najczęściej promieniuje do żuchwy (dolnej szczęki) lub obu
barków, rzadziej do pleców czy nadbrzusza.

Niestety nierzadko zawał serca objawia się od razu zatrzymaniem krążenia nagłym zgonem.
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Jak leczyć zawał serca?
Najważniejsza jest szybkość działania. Im szybciej lekarze przywrócą
przepływ krwi przez tętnicę wieńcową, tym mniejsza część serca ulegnie
uszkodzeniu. Liczy się każda minuta! Dlatego w żadnym wypadku nie
należy czekać, aż ból o charakterze zawałowym sam minie. Trzeba
natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe,
aby bezpiecznie przewiozło chorego do najbliższego ośrodka mogącego zapewnić właściwą terapię.

Opracował prof. dr hab. med. Adam Torbicki
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