
Zapobieganie zaburzeniom kardiologicznym jest możliwe, jeśli dbamy o 

nasze serce. 
W tym artykule Roberta Raco, kardiolog z naszego ośrodka, pomaga nam zrozumieć, jak możemy 

zapobiegać chorobom układu krążenia.Coraz więcej pacjentów pyta mnie, kiedy powinni odwiedzić 

kardiologa, czy powinni to zrobić w celach profilaktycznych lub jakie objawy powinny skłonić tego 

specjalistę. 

• Spróbujmy wyjaśnić pewne wątpliwości: 

• Zapobieganie: dlaczego to ma znaczenie 

Profilaktyka to styl życia, którego celem jest zapobieganie wszelkim chorobom. Według medycyny 

orientalnej choroba pojawia się, gdy ktoś oddala się od równowagi. Równowagę osiąga się, prowadząc 

styl życia szanujący kondycję psychofizyczną poprzez prawidłowe odżywianie oraz codzienny i sezonowy 

tryb życia. 

Odżywianie: co jeść 
Wiadomo, że najlepsza pod względem profilaktyki jest dieta bogata w świeże owoce i warzywa o niskiej 

zawartości białka zwierzęcego, szanująca sezonowość i kulturę śródziemnomorską. 

Aktywność fizyczna: jakie ćwiczenia wykonywać 

Regularna aktywność fizyczna z ćwiczeniami aerobowymi pomaga w utrzymaniu zdrowego organizmu 

dzięki stymulacji substancji przeciwzapalnych, wazodylatacyjnych i przeciwdepresyjnych. Coraz więcej 

badań potwierdza również korzyści płynące z medytacji zarówno na poziomie fizycznym, jak i 

psychicznym. Stan medytacyjny spowalnia tętno, ciśnienie krwi, poprawia jasność myśli, zmysłów, a co 

za tym idzie sprawność psychofizyczną. 

• Kiedy skontaktować się z kardiologiem? 

• Brak objawów 

Wizytę u kardiologa w przypadku braku objawów należy 

ocenić, czy występują czynniki ryzyka sercowo-

naczyniowego, takie jak nadciśnienie tętnicze (wartości 

ciśnienia krwi mierzone samodzielnie powyżej 135/85 i 

powyżej 140/90 w przypadku pomiaru przez lekarza w 

klinice) otyłość, dyslipidemia (podwyższony poziom 

cholesterolu lub trójglicerydów), cukrzyca, palenie tytoniu, 

wywiad rodzinny w kierunku chorób naczyń mózgowych, 

rozumiany jako obecność krewnego pierwszego stopnia z 

chorobą niedokrwienną serca w ciągu 65 lat u mężczyzn i 72 lat u kobiet. 

Pacjenci z cukrzycą 

Pacjent z cukrzycą ma duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości zachoruje na chorobę serca z 

powodu uszkodzenia krążenia przez wysoki poziom cukru we krwi. 



Zespół metaboliczny: co to jestZespół metaboliczny (kombinacja kombinacji czynników ryzyka - otyłość 

centralna, nadciśnienie, niski poziom cholesterolu HDL, wysoki poziom trójglicerydów i glukozy) zwiększa 

ryzyko rozwoju CVD. Wywiad rodzinny dotyczący nagłej śmierci lub wad rozwojowych serca jest również 

dobrym powodem, aby udać się do kardiologa na badanie przesiewowe. 

Zalecana jest ocena kardiologiczna przed ważnymi wysiłkami fizycznymi u pacjentów, którzy nie 

podejmują regularnej aktywności fizycznej po 50 roku życia lub w obecności wyżej wymienionych 

czynników ryzyka (np. podróż za granicę na dużych wysokościach, np. Peru, Tybet). 

Objawy: jak je rozpoznać 
Główne objawy to: duszność, zaburzenia rytmu serca (poczucie szybkiego i/lub nieregularnego bicia 

serca lub bardzo wolnego bicia serca), uczucie ciągłych zawrotów głowy, utrata przytomności, 

osłabienie, niekontrolowane wartości ciśnienia krwi, bóle w klatce piersiowej to objawy, jest wskazane 

złożyć wizytę u kardiologa. 

Serce jest organem uczuć 

1. Pamiętam też, że serce jest organem uczuć, miłości do gniewu. Wszystkie nasze emocje 

przechodzą przez twoje serce. Jak mówi starożytny tekst medycyny chińskiej: 

2. „Człowiek wie dzięki sercu, skąd serce może wiedzieć? Dzięki próżni. Do czystej uwagi, która 

jednoczy istotę i dzięki ciszy.” Xun Zi III wiek p.n.e. 

wzmacnianie serca i zapobieganie chorobom układu krążenia to praca, którą należy wykonywać 

konsekwentnie każdego dnia. Jest 8 małych gestów, które pomogą Ci zadbać o najważniejszy organ 

Twojego ciała. 
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Dbanie o serce to praca, którą trzeba wykonywać każdego 

dnia. Małe codzienne gesty, które pozwolą Ci wzmocnić 

najważniejszy organ Twojego ciała. Włoska Fundacja na rzecz 

Serca wskazała je w vademecum i można je uznać za dobre 

zasady, które należy konsekwentnie realizować, ale nie 

wymagają nadmiernego wysiłku. Zobaczmy je razem: 

1 - Jedz zdrową dietę 

Wiesz też, że zdrowe odżywianie jest dobre dla całego 

organizmu, ale czy wiesz dokładnie, co oznacza zdrowe odżywianie? Jeśli chodzi o serce, zasady są jasne: 

codziennie 5 porcji owoców lub warzyw, możliwie świeżych.  

Zamiast tego staraj się unikać soków owocowych i innych słodkich napojów. Nawet jeśli masz ochotę na 

słodki smak, w większości przypadków, zastępując go owocem, być może będziesz miał taką samą 



satysfakcję. Należy również pamiętać, że jesteśmy teraz przyzwyczajeni do bardzo wzmocnionego 

rodzaju słodyczy, w skrócie industrialnej, podczas gdy ta, którą oferuje nam natura, jest delikatniejsza. 

Dlatego prawdopodobnie minie kilka dni, zanim skalibrujesz swoje gusta na nowy rodzaj przekąski. 

2- Przygotuj posiłki w domu 

Dobrą zasadą unikania gotowych potraw z dodatkiem cukrów i soli jest przygotowanie klasycznej 

schiscetty w domu, a następnie zabranie jej ze sobą następnego dnia. Możesz to zrobić w pracy, ale 

także w szkole, jeśli Twoje dziecko nie ma dostępnej stołówki. Łatwiej będzie też pilnować swojej diety i 

nie jeść codziennie tego samego. 

Zawsze bądź aktywny? 
Staraj się codziennie wykonywać co najmniej 30 minut umiarkowanej aktywności fizycznej. Idealnie 

byłoby znaleźć sport, który lubisz i trenować co najmniej 3 razy w tygodniu. W międzyczasie istnieją 

jednak inne strategie, które możesz wprowadzić. 

 Idź do pracy pieszo lub rowerem i zapomnij o 

samochodzie, zawsze korzystaj ze schodów zamiast 

windy, odłóż pół godziny na wieczorny spacer. A jeszcze 

więcej zabawy będziesz mieć, jeśli zaangażujesz swoich 

przyjaciół lub dzieci: baw się, tańcz z nimi, zorganizuj 

zawody wymagające ćwiczeń fizycznych. O wiele łatwiej 

będzie ci wykonać jakiś ruch. 

Uważaj na alkohol 

Picie piwa lub kieliszka wina od czasu do czasu jest w porządku, przesada nie jest. I nie jest to kwestia 

moralności, ale zdrowia. Twoje serce cierpi z powodu nadmiaru alkoholu, az drugiej strony ty też 

zauważysz, że bity wzrastają, gdy przekroczysz odpowiedni próg koktajli, które możesz tolerować. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia próg ten odpowiada 2 lub 3 jednostkom alkoholu dla mężczyzn i 

1 lub 2 dla kobiet. W przeliczeniu na kieliszki jedna jednostka jest odpowiednikiem niskiego kieliszka 

wina o średniej mocy, puszki piwa lub 40 mililitrów superalkoholu lub klasycznego shota barowego. 


