
PORADY 
Eksperta

Czy możemy mówić, że choroby serca i układu krążenia są nadal dla nas groźne? Czy w dobie 

rozwoju medycyny i postępu badań naukowych musimy szczególnie dbać o siebie?

Dr W. Piesiewicz: Zdecydowanie tak. Jednak nie będę namawiał Pacjentów do radykalnego 

porzucenia wieloletnich przyzwyczajeń, bo wiem, że jest to niemożliwe i brzmi nierealnie. Jednakże 

z całą stanowczością podkreślam i zachęcam do systematycznej weryfikacji i oceny naszego trybu 

życia. Czasem może to być np. niedzielny spacer, wejście po schodach na I piętro, ograniczenie ilości 

wypalanych papierosów lub zmiana diety. Są Pacjenci, u których choroby serca i układu krążenia 

rozwijają się już przed 40 rokiem życia! Są to osoby, u których pojawiły się czynniki ryzyka. Do nich 

można zaliczyć: nadwagę, siedzący tryb życia, palenie papierosów,  hiperlipedemię, cukrzycę. Nie bez 

znaczenia są również uwarunkowania genetyczne.

Kiedy zacząć się badać i jakie objawy powinny nas zaniepokoić?

Dr W. Piesiewicz: Każdy sygnał ze strony naszego organizmu, który nas niepokoi powinien być 

oceniony. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na pojawiający się w czasie wysiłku ból w klatce 

piersiowej, często połączony z uczuciem osłabienia lub mdłości. Nie można bagatelizować uczucia 

zauważalnego pogorszenia tolerancji wysiłku, zwłaszcza w połączeniu z nierówną pracą serca lub 

długotrwałą tachykardią w okresie odpoczynku. Objawy te powinny skłonić nas do zasięgnięcia 

porady kardiologa, który musi zlecić podstawowe badania diagnostyczne układu krążenia, 

obejmujące: echokardiografię, test wysiłkowy oraz monitorowanie EKG metodą Holtera. Daje to 

szansę na wczesne wykrycie nieprawidłowości, które nie leczone prowadzą do groźnych powikłań  

z zawałem serca i niewydolnością serca włącznie. 
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A profilaktyka?

Dr W. Piesiewicz: Zdecydowanie tak! Większa świadomość społeczna, prowadzone kampanie 

informacyjne, aktywna postawa wobec zdrowego trybu życia. Każde nasze świadome działanie, 

poniesione w tym zakresie, to poprawa jakości i długości naszego życia.  

Zadania profilaktyki: to myślenie jakie konsekwencje jutro przyniosą nasze dzisiejsze działania. 

I na koniec: higiena życia i rozsądek we wszystkich aktywnościach życiowych!
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