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Aktywność fizyczna u osób
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Choroba wieńcowa
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Badania

Największe towarzystwa kardiologiczne na świecie
zaliczyły zjawisko, jakim jest niedostateczna
aktywność fizyczna, do najważniejszych czynników
ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Uznano, że tzw. lenistwo ruchowe u osób
z chorobą wieńcową, z zespołem metabolicznym, nadciśnieniem tętniczym i/lub
po udarze mózgu, a także u pacjentów z niewydolnością serca jest czynnikiem
zwiększonego ryzyka incydentu sercowego, w tym nagłego zgonu sercowego.

Wszystkie serwisy
Baza leków

Kardiochirurdzy w Sejmie o sercach kobiet
20 października w Sali Kolumnowej Sejmu pod patronatem
honorowym marszałek Ewy Kopacz odbyła się pierwsza
konferencja z cyklu "Dojrzałość atutem kobiety".
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Najnowocześniejszy oddział kardiologiczny z czterema salami
operacyjnymi, salą wybudzeń i wysokospecjalistyczną aparaturą
medyczną - już wkrótce będzie służyć w Szpitalu Grochowskim
mieszkańcom Pragi Południe i całej Warszawy.
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Kobiety są głównymi ofiarami zawałów
Trzeba skończyć z mitem, że głównymi ofiarami zawałów i chorób
serca są mężczyźni. Najczęściej umierają i chorują z tego powodu
kobiety - uważa prof. Zbigniew Zdrojewski z Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego.

Zabierz serce na spacer
Pracodawcy RP wraz z Instytutem Koźmiana 29 września
w warszawskim Parku Skaryszewskim organizują imprezę
sportowo-rekreacyjną "Zabierz serce na spacer". Głównym
elementem imprezy będzie marsz nordic walking.

13. Światowy Dzień Serca w Krakowie
30 września na Rynku Głównym pod hasłami "Pamiętaj o Sercu,
Miej Serce dla Serca, Zawalcz o Swoje Serce" będzie obchodzony
13. Światowy Dzień Serca.

Sondaż MP: 79% lekarzy przepisuje recepty
pełnopłatne zamiast refundowanych
Wyniki badania pokazują, że zmiany zasad refundacji uderzyły
w pacjentów. Na lekarzy nałożono surowe kary, ale przede
wszystkim wielkiej grupie chorych odebrano należną prawem
refundację.

Otwarcie Centrum KardiologicznoAngiologicznego w Sztumie
Po ponad 2 latach przygotowań C entrum KardiologicznoAngiologiczne American Heart of Poland przy Szpitalu Polskim
Sztum zaczęło przyjmować pierwszych pacjentów. W placówce
diagnozowani i leczeni są chorzy w stanie zagrożenia życia
z przyczyn kardiologicznych, w tym z zawałem mięśnia
sercowego, po zatrzymaniu krążenia oraz wymagający
implantacji rozrusznika.

Tradycyjna dieta azjatycka – skuteczna w
zapobieganiu zawałowi serca?
W większości krajów Dalekiej Azji, takich jak Indie, Japonia,
C hiny, Sri Lanka, Tajlandia, Wietnam, Kambodża i Korea,
zarówno choroba niedokrwienna serca, jak i nowotwory należą do
rzadkości. Wielu autorów tłumaczy to zjawisko ochronną rolą
diety stosowanej od pokoleń przez mieszkańców tamtych
regionów.
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Lekarze odpowiadają na pytania
Bóle w klatce piersiowej z
towarzyszącym uczuciem lęku
Już od ponad 6 miesięcy miewam coraz
częstsze bóle w sercu. Zazwyczaj kiedy się
denerwuje, czy też może jestem zmęczona,
zaczynają mi drętwieć palce u lewej czy
prawej dłoni, a potem następuje okropny ból
żył i pieczenie w klatce piersiowej.
Leki hamujące wchłanianie
cholesterolu
C zy po przebytym zawale serca można
stosować inne środki zmniejszające stężenie
cholesterolu niż statyny, w przypadku, gdy
satyny bardzo uszkadzają wątrobę?
Terapia chelatowa
C hciałabym zdobyć jakieś informacje na
temat usuwania płytek miażdżycowych
metodą chelatacji. C zy jest ona skuteczna?
C zy daje pozytywny efekt u wszystkich
pacjentów i czy w ogóle zostały
przeprowadzone wiarygodne badania
potwierdzające skuteczność tej metody?

Wskazania żywieniowe
Jakie składniki pożywienia należy
ograniczać?
Praktyczne wskazówki.
Najważniejsze zasady prawidłowego
żywienia
Wskazania żywieniowe omówione w
kilkunastu krótkich punktach – sprawdź, co
jeść.
Jakie potrawy chronią przed chorobą
wieńcową?
Przed chorobą wieńcową chronią zarówno
produkty pochodzenia roślinnego, jak i
zwierzęcego, zapewniające zróżnicowaną,
smaczną i przede wszystkim zdrową dietę.

Lekceważone choroby parazawodowe
Przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Bolesław Piecha
zwraca uwagę na łamach "Gazety Polskiej C odziennie", że od
"dłuższego czasu" nie był nowelizowany wykaz choób
zawodowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady
Ministrów. Zdaniem "GPC " na liście brakuje takich schorzeń
parazawodowych, jak nadciśnienie tętnicze, niedokrwienność
serca oraz depresja i różnego rodzaju nerwice.
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