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1996. gadā sākusi strādāt par ārsti internisti VSIA
«Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari». 1999. gadā
ieguvusi kardiologa sertiﬁkātu un sākusi vadīt
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Kardiorehabilitācijas ārsta ieteikumi
sirds slimniekam

Domā, kā tu dzīvo!
«Kustini» smadzenes —
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Staigā, vingro un brauc ar velosipēdu katru dienu!
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Seko savam svaram!


Pārbaudi asinsspiedienu!


Kontrolē cukura līmeni!


Regulāri lieto tikai tev domātās zāles (netici reklāmām)!

Ievads
Kā sirds slimniekam sadzīvot ar savu slimību un nodzīvot garu
un kvalitatīvu mūžu
Katru dienu dažādos preses izdevumos un masu informācijas līdzekļos mums
stāsta, kā nenonākt līdz infarktam. Es ceru — jūs ieklausāties šajos padomos. Tomēr 55% cilvēku «savu infarktu satiek». Un tie ir mani un manu kolēģu — sirds
rehabilitācijas ārstu — pacienti. Mūsu kopējais uzdevums ir iemācīt pacientiem
sadzīvot ar savu slimību, adekvāti sportot, pareizi ēst, nesmēķēt un lietot dažus,
konkrēti katram pacientam paredzētus medikamentus.
Mūsu kopējais mērķis ir panākt, lai jūs nodzīvotu skaistu un pilnvērtīgu mūžu.
Slimnīcā jūs nonācāt satraukts par savu dzīvību. No slimnīcas jūs iznācāt satraukts
par savu nākotni. Kā tālāk dzīvot, strādāt, ēst un atpūsties? Pēc ārstēšanās slimnīcā jums ir tik daudz neskaidrību. Slimnīcā jūs jutāties drošībā, ārstu uzraudzība
nomierināja, bet, atgriezies mājās, jūtat nemieru. Tā pēc sirdslēkmes ir normāla
reakcija. Šie simptomi var ilgt dažas nedēļas. Šajā laikā ļoti būtisks ir ģimenes locekļu un draugu atbalsts. Pirmajās nedēļās pēc sirdslēkmes jūs būsiet noguris, jūs
var pārņemt bažas un nemiers, nereti būs grūtāk koncentrēties. Nemieru parasti
rada bieži neatbildētais jautājums: kāpēc tieši es piedzīvoju infarktu?
Lai rastu atbildes uz šo jautājumu, noskaidrotu visu par infarkta cēloņiem, sekām
un novērstu tā atkārtošanos, nepieciešama saruna ar ārstu. Precīzāk — gara, uzticības pilna saruna ar ārstu. Tas var būt jūsu ģimenes ārsts, bet bieži pacienti iet pie
rehabilitācijas speciālista. Viņi alkst atgriezties darbā, atgūt dzīvesprieku, kā agrāk
komunicēt ar draugiem, ģimenes locekļiem, tātad viņi ļoti vēlas atkal dzīvot aktīvu
un pilnvērtīgu dzīvi. Lielākajai daļai pacientu pēc izrakstīšanas no slimnīcas veic
monitoringu — konkrētos datumos pēc zināma plāna seko viņu sirds veselībai, lai
novērstu slimības atkārtošanos un stabilizētu veselību.
Rehabilitācija balstās uz četriem vaļiem:
♥
♥
♥
♥

kustībām;
slikto ieradumu ierobežošanu vai atmešanu;
pareizu uzturu;
piemērotu zāļu lietošanu visu mūžu.

Vēl, manuprāt, ļoti svarīgi faktori veselības atgūšanai ir: svaigs gaiss un atrašanās
dabā. Mana 25 gadu darba pieredze kardiorehabilitācijā liecina, ka nekas tik labi
nestabilizē pēcinfarkta slimnieka garu un ķermeni kā pastaigas un aktīva atpūta
pie jūras, priežu mežā, laukos.
Kardiorehabilitācija pacientiem ar sirds slimībām
Kardiorehabilitācijas programma ir īpaši veidots pasākumu kopums pacientiem
ar sirds slimībām. Programma ietver izglītojošas nodarbības, īpašus ﬁziskus un
relaksācijas vingrinājumus, palīdzību, mainot dzīvesveidu un mazinot sirds slimību riska faktorus. Rehabilitācija ietver ﬁziskās aktivitātes, veselīgu uzturu un
atbilstošu medikamentu lietošanu, kā arī pacienta izglītošanu.
Rehabilitācijas mērķis ir:
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

uzlabot pacienta pašsajūtu un dzīves kvalitāti,
palīdzēt atgriezties normālā ikdienas dzīvē,
ieviest veselīgas pārmaiņas dzīvesveidā,
apgūt veselīga uztura pamatprincipus,
mazināt sirds slimību riska faktorus,
uzlabot ﬁzisko izturību,
iemācīties vingrojumus, kas atbilst konkrētā slimnieka veselības stāvoklim,
palīdzēt pacientam atmest smēķēšanu,
kontrolēt svaru,
kontrolēt asinsspiedienu un cukura līmeni asinīs,
normalizēt holesterīna līmeni.

Pirmajā tikšanās reizē kardiorehabilitologs novērtēs jūsu sirds veselību un sastādīs
individuālu rehabilitācijas programmu. Ārsts kopā ar pacientu noskaidros sirds
slimību riska faktorus:
♥
♥
♥
♥
♥
♥
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smēķēšana;
palielināts svars;
mazkustīgs dzīvesveids;
paaugstināts asinsspiediens;
paaugstināts holesterīna līmenis;
cukura diabēts.

Ar to riska faktoru uzskaitījums nebeidzas. Tā lielā mērā ir arī sociāla nestabilitāte,
kas rada nedrošību, depresiju, nervozitāti. Mēs zinām, ka sirds slimības lielā mērā
provocē arī slikti psiholoģiski apstākļi mājās, darbā un sadzīvē, neatrisinātas psihoemocionālas problēmas, tāpēc kardiorehabilitologam nepieciešamas arī psihoterapeita zināšanas.
Diemžēl viens no riska faktoriem ir arī pārmērīga alkohola lietošana. Es atkārtoju — pārmērīga, jo alkohola lietošanu nelielās devās par riska faktoru neuzskata.
Gluži tāpat riska faktori ir pārmērīga sāls lietošana, nepareizs uzturs, transtauku
lietošana un daudzas citas lietas, kas var nodarīt pāri jūsu sirdij. Tomēr būtiskākie ir tieši pirmie seši riska faktori. Tātad — rehabilitācijas kurss pēc akūtas sirds
problēmas jāsāk ar ārsta apmeklējumu, kurš noteiks jūsu sirds veselību, pārrunās esošos un iespējamos riska faktorus, bet pēc tam kopā ar ﬁzioterapeitu un
uzturspeciālistu sastādīs jūsu rehabilitācijas programmu.
Sirds rehabilitācijas pamats ir kustība — garīga un ﬁziska kustība. Skatoties teātra izrādi, spēlējot šahu vai risinot krustvārdu mīklu, jūs trenējat savas smadzenes, tas ir garīgs treniņš. Un garīgam treniņam ir nenovērtējama loma sirds
rehabilitācijā. Tomēr daudz lielāka loma ir ﬁziskām aktivitātēm. Pirmais un galvenais risinājums veiksmīgai rehabilitācijai ir ārstnieciskā vingrošana. Ārstniecisko vingrošanu mēs uzskatām par ﬁzioterapijas nodarbībām. Vingrošanas nodarbības es nozīmēju ikvienam — gan tiem, kas pirms saslimšanas bijuši ﬁziski
aktīvi, gan tiem, kas bijuši samērā nekustīgi. Daudziem pacientiem, kas pirms
slimības bijuši ﬁziski visai aktīvi — skrējuši, braukuši ar velosipēdu, slēpojuši,
peldējuši, — slodze un kustības bijušas visai vienveidīgas. Fizioterapeits jūs apmācīs veikt pareizas un adekvātas kustības tieši tām muskuļu grupām, kurām ir
vislielākā nozīme sirds asinsvadu sistēmā — diafragmai, vēdera priekšējās sienas
muskuļiem, muguras un plecu joslas muskuļiem. Ārstnieciskā ﬁzkultūra jums palīdzēs izkustināt tieši tās locītavas, ko jūs ikdienā esat piemirsuši izmantot. Mazkustīgajiem būs jāsāk viss no jauna — jākustina pirksti, elkoņi, pleci, ceļi, gūžas.
Gandrīz vai jāmācas visas kustības, kuras veiksmīgi izpildījām bērnībā. Fizioterapeits prasmīgi piemēros vingrojumus un to izpildes intensitāti tieši jūsu veselības stāvoklim. Vingrošanas laikā viņš noteiks jūsu pulsu, asinsspiedienu un ﬁzisko izturību, tātad uzmanīs jūsu veselības stāvokli, lai palīdzētu vingrot droši.
Otrs rehabilitācijas pamatmērķis ir veselīgs uzturs katru dienu daudzus gadus.
Mums kopā nāksies pārskatīt jūsu ēdienkarti, pārrunāt uztura jautājumus, bet
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pēc tam sastādīt veselīgu ēdienkarti. Vislabāk, ja šos ieteikumus veiks diētas ārsts
vai uzturspeciālists. Atcerieties — veselīgs uzturs ir lētāks nekā ikdienā lietojamā
ātrā uzkoda! Veselīgs, tas nozīmē arī garšīgs. Ja jūs pārstāsiet bērt ēdienam klāt sāli,
divu nedēļu laikā jūsu garšas kārpiņas atsāks uztvert garšas nianses, jūs varēsiet
daudz garšīgāk paēst bez sāls.
Liekais svars ir viens no galvenajiem sirds un asinsvadu slimību riska faktoriem.
Samazināt lieko svaru nozīmē — tērēt vairāk kaloriju, nekā uzņemt. Mums kopā
nāksies tieši šajā jomā pastrādāt. Mēs nemēģināsim nodzīt lieko svaru ar internetā
reklamētajiem brīnumlīdzekļiem. Mēs to darīsim pakāpeniski, izmantojot divus
ieročus, — kustības un pareizu uzturu.
Asinsspiediens ir jāmēra katru dienu, un jānovērš asinsspiediena
paaugstināšanās.
Paaugstināts asinsspiediens ir bīstams, jo rada papildus slodzi sirdij, tādējādi veicinot aterosklerozes attīstību.
Mēs jums izskaidrosim, kad un kā pareizi jāmēra asinsspiediens. Jums jāzina, kāds
ir jūsu normālais asinsspiediens, kad un kā jālieto zāles, kādā apjomā nodoties
ﬁziskām aktivitātēm paaugstināta asinsspiediena gadījumā. Rehabilitācijas laikā
ārsts asinsspiedienu koriģē, parakstot atbilstošus medikamentus, neaizmirstot par
diētu, svara korekciju un smēķēšanas atmešanu, kā arī cukura līmeņa noteikšanu.
Pasaulē no katriem 100 cilvēkiem, kuriem asinsspiediens ir virs 140/90 mm Hg,
desmit gadu laikā ar SAS saslimst 18 cilvēki, akūtu miokarda infarktu piedzīvo
desmit, bet smadzeņu insults vai infarkts piemeklē 11 cilvēkus.
Holesterīns — «vajadzīgais» un «sliktais»
Rehabilitācijas laikā pacientam tiek izskaidrots viss par holesterīnu: no kurienes
tas rodas, ko darīt, ja tā līmenis paaugstināts, un kam jāpievērš īpaša uzmanība.
Cukura diabēts ir viens no galvenajiem sirds slimību riska faktoriem. Tā ir slimība,
kura var norisēt klusi, bez simptomiem, bet tai pašā laikā ir ļoti bīstama. Lai sasniegtu minētos mērķus, jums vispirms jāapzinās sava problēma un jāvienojas ar
ārstu par mērķu sasniegšanas ceļiem.
Mēs palīdzēsim uzlabot jūsu ﬁzisko un emocionālo veselību, lai jūs varētu dzīvot
pilnvērtīgu dzīvi. Būsim kustīgi, ēdīsim veselīgi un būsim veseli!
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Vēlos jums piedāvāt Latvijas Ārstu biedrības izstrādāto veselīga uztura
algoritmu. Manuprāt — vienkāršu un saprotamu.

Par veselīga uztura izvēli
Latvijā cīņā ar sirds un asinsvadu slimību izplatību nav izmantots viss pieejamais potenciāls. Eiropas valstu pieredze liecina, ka, panākot dzīvesveida,
uztura paradumu, sportisko aktivitāšu pārmaiņas un atmetot smēķēšanu,
ir iespējams ievērojami uzlabot savu veselību. Diemžēl daudzi Latvijas iedzīvotāji joprojām ir pārlieku maz informēti par veselīga uztura izvēles pamatprincipiem. Latvijas Ārstu biedrība ir formulējusi dažus pavisam vienkāršus
ieteikumus, kuriem aicina sekot visus Latvijas iedzīvotājus
1. Iemācieties pazīt «labos» un «sliktos» taukus! Lietojiet zivis un
kvalitatīvu augu eļļu!
♥ Vislabākie tauki — zivs tauki.
♥ Ļoti labi tauki — olīveļļa.
♥ Labi tauki — kvalitatīva rapšu eļļa un citas neraﬁnētas augu eļļas.
♥ Slikti tauki — dzīvnieku un piena tauki (lietošanu uzturā samazināt!).
♥ Vissliktākie tauki — transtauki, kas veidojas, rūpnieciski apstrādājot
augu eļļu, kad notiek nepilnīga to hidrogenizācija (maksimāli izslēgt
no uztura!).
2. Ierobežojiet sāls daudzumu uzturā!
♥ Nelieciet sāli pie gatava ēdiena!
♥ Samaziniet sāls daudzumu gatavojot!
♥ Nelietojiet sāļu ēdienu!
3. Lietojiet daudz (vismaz 400–500 gramu dienā) svaigu dārzeņu un
salātu, arī augļu! Tomēr paturiet prātā, ka augļi satur cukurus un ir kalorijām bagāti!
4. Kontrolējiet savu svaru — lietojiet mazāk saldumu, nelietojiet
saldinātus dzērienus, ierobežojiet uzņemto kaloriju daudzumu!
Ievērojot šos principus, katrs var samazināt risku saslimt ar tādām slimībām kā miokarda infarkts (sirdslēkme) vai insults (trieka), bet tie, kam
sirds vai asinsvadu problēmas jau bijušas — novērst to atkārtošanos.
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Vēlos jums piedāvāt Latvijas Ārstu biedrības izstrādāto veselīga uztura
algoritmu. Manuprāt — vienkāršu un saprotamu.

Par veselīga uztura izvēli
Latvijā cīņā ar sirds un asinsvadu slimību izplatību nav izmantots viss pieejamais potenciāls. Eiropas valstu pieredze liecina, ka, panākot dzīvesveida,
uztura paradumu, sportisko aktivitāšu pārmaiņas un atmetot smēķēšanu,
ir iespējams ievērojami uzlabot savu veselību. Diemžēl daudzi Latvijas iedzīvotāji joprojām ir pārlieku maz informēti par veselīga uztura izvēles pamatprincipiem. Latvijas Ārstu biedrība ir formulējusi dažus pavisam vienkāršus
ieteikumus, kuriem aicina sekot visus Latvijas iedzīvotājus
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kvalitatīvu augu eļļu!
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♥ Labi tauki — kvalitatīva rapšu eļļa un citas neraﬁnētas augu eļļas.
♥ Slikti tauki — dzīvnieku un piena tauki (lietošanu uzturā samazināt!).
♥ Vissliktākie tauki — transtauki, kas veidojas, rūpnieciski apstrādājot
augu eļļu, kad notiek nepilnīga to hidrogenizācija (maksimāli izslēgt
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2. Ierobežojiet sāls daudzumu uzturā!
♥ Nelieciet sāli pie gatava ēdiena!
♥ Samaziniet sāls daudzumu gatavojot!
♥ Nelietojiet sāļu ēdienu!
3. Lietojiet daudz (vismaz 400–500 gramu dienā) svaigu dārzeņu un
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Ievērojot šos principus, katrs var samazināt risku saslimt ar tādām slimībām kā miokarda infarkts (sirdslēkme) vai insults (trieka), bet tie, kam
sirds vai asinsvadu problēmas jau bijušas — novērst to atkārtošanos.
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Dažādi sirds slimību rašanos, proﬁlaksi, ārtsēšanu
un slimnieku rehabilitāciju ietekmējoši faktori
Alkohola lietošana
Alkohols jālieto mēreni, vislabāk dažreiz iedzert nedaudz sarkanvīna. Pārmērīgi un
ilgstoši lietojot alkoholu, tas toksiski iedarbojas uz sirds muskuli.

nās, ir saistīta ar daudziem sirds un asinsvadu slimību riska faktoriem, tostarp ar
paaugstinātu triglicerīdu līmeni (virs 1,7 mmol/l), augstu kopējā holesterīna līmeni
(virs 5,2 mmol/l), arteriālo hipertensiju un bieži arī ar paaugstinātu glikozes līmeni
asinīs (virs 5,8 mmol/l). Ja indivīdam ir vēdera aptaukošanās un vēl vismaz divi
citi minētie riska faktori, iespējama koronārās sirds slimības rašanās, turklāt gan
aptaukošanās, gan tās kombinācija ar citiem riska faktoriem nosaka 2. tipa cukura
diabēta rašanās iespējamību. Ļoti bieži aptaukošanās ir saistīta ar tādām slimībām
kā cukura diabēts, arteriālā hipertensija, ateroskleroze. Šajos gadījumos ķermeņa
masas samazināšana labvēlīgi ietekmē slimības gaitu un palēnina tās progresēšanu.

Aktīva pastaiga vai lēns skrējiens vismaz 4,8 km/h
vismaz 30 minūtes dienā
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

Uzlabo asins cirkulāciju, tā mazinot sirds slimību risku
Palīdz kontrolēt ķermeņa svaru
Palīdz atmest smēķēšanu
Pazemina «sliktā» holesterīna līmeni
Pazemina asinsspiedienu pat par 4–9 mm Hg
Paaugstina enerģijas līmeni
Stiprina imunitāti
Palielina muskuļu spēku, vienlaikus uzlabojot darba spējas
Palīdz pārvaldīt stresu
Mazina spriedzi
Rada entuziasmu un optimismu
Mazina trauksmi un depresiju
Palīdz uzlabot miegu
Uzlabo paštēlu
Vidēji aktīviem cilvēkiem samazina insulta risku par 20%, bet ﬁziski ļoti aktīviem cilvēkiem — par 27%
♥ Palīdz aizkavēt vai nepieļaut hronisku slimību rašanos, kā arī mazina ar novecošanu un sliktu dzīves kvalitāti saistītu slimību risku

Aptaukošanās
Aptaukošanās ir viens no galvenajiem koronārās sirds slimības riska faktoriem. Vēdera aptaukošanās, īpaši tauku uzkrāšanās ap vēdera dobuma iekšējiem orgāniem
(intraabdominālā aptaukošanās), kas izpaužas kā vidukļa apkārtmēra palielināša-

6

Asinsspiediens
Asinsspiedienu mūsdienās katrs, kuru interesē sava veselība, var izmērīt mājās ar
vienkārši un ērti lietojamiem moderniem asinsspiediena mērītājiem. Sistoliskais
spiediens (pirmais, augstākais lielums) ir katra sirdspuksta spiediens uz asinsvadu sieniņām. Diastoliskais spiediens (otrais, zemākais lielums) ir asinsspiediens uz
asinsvadiem laikā starp sirdspukstiem. Saskaņā ar Slimību proﬁlakses un uzraudzības centra noteiktajām normām optimālais sistoliskais asinsspiediens ir zemāks
par 120 mm Hg, bet diastoliskais — zemāks par 80 mm Hg. Regulāra asinsspiediena mērīšana mājās var palīdzēt novērst dzīvības briesmas radošas komplikācijas,
laikus ļaujot konstatēt neparastas asinsspiediena pārmaiņas un citus riska faktorus. Vismaz divreiz nedēļā mājās mērot asinsspiedienu, jūs varat gūt informāciju par nozīmīgām asinsspiediena pārmaiņām. Smēķēšana, pārmēra vārāmās sāls
lietošana, mazkustīgs dzīvesveids, nepareiza ēšana, pārlieka alkohola lietošana un
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liekais svars parasti ir augsta asinsspiediena cēlonis. Regulāras ﬁziskas aktivitātes
un pareizu ēšanas principu ievērošana ļauj asinsspiedienu pazemināt.

prognozes, nepakļaujot pacientu nepatīkamai, invazīvai procedūrai — asinsvadu katetrizācijai. Izmeklējums ir nesāpīgs, to var veikt ambulatoriski. Ja pacientam ir ģimenes ārsta nosūtījums, šo pakalpojumu apmaksā valsts programmas
ietvaros.

Automašīnas vadīšana
«Profesionāla» auto vadīšana pēc miokarda infarkta nav pieļaujama, taču tiem
amatieriem, kam braukšana ir dzīvesveids, atļauts sēsties pie automašīnas stūres
ne ātrāk kā četras nedēļas pēc izrakstīšanās no slimnīcas. Sastrēgums uz ielas var
radīt stresu, izraisot atkārtotas sirdslēkmes. Medikamenti var radīt nogurumu un
palēnināt reakcijas ātrumu, tāpēc pēc ilgākas slimošanas, pirms vadīt automašīnu,
jākonsultējas ar savu ārstu.

Ceļošanas nosacījumi sirds slimniekam
Ceļojumu nekādā gadījumā nevajadzētu plānot tūlīt pēc izrakstīšanās no slimnīcas. Vispirms noteikti jākonsultējas ar ārstu.

Cukura diabēts
Diabēts palielina sirds asinsvadu slimību risku, tāpēc, ierobežojot tādus riska faktorus kā smēķēšana, paaugstināts asinsspiediens, mazinot lieko svaru, būtiska nozīme ir arī cukura diabēta pareizai ārstēšanai.

Darbs, atgriešanās darbā
Pēc slimošanas mēs bieži vien vēlamies, cik drīz vien iespējams, atgriezties darbā.
Darba apstākļi un vide ir svarīgākie faktori, kas ietekmē lēmuma pieņemšanu par
atgriešanos darbā. Pārrunājiet ar savu ārstu, kad jūs varat atsākt darbu. Varbūt jums
vajadzētu atgriezties darbā pakāpeniski, vispirms strādājot nepilnu darba dienu.

Datortomogrāﬁjas koronarogrāﬁja
Datortomogrāﬁjas koronarogrāﬁja ir neinvazīva metode sirds (koronāro) asinsvadu stāvokļa noteikšanai. Šī metode ļauj novērtēt sirds slimības risku, izdarīt
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Dzīvesveids
Daudzos gadījumos, lai pazeminātu asinsspiedienu, kā arī holesterīna un cukura
līmeni asinīs, jālieto medikamenti. Tomēr cilvēkiem bez slimību simptomiem un
īpašām sūdzībām ārsti proﬁlaktiski iesaka veselīgu dzīvesveidu. Pēdējā laikā cilvēki kļūst arvien kūtrāki un gandrīz vairs nepārvietojas kājām, dodot priekšroku
auto, ar kuru aizvizinās pat līdz 100 m attālumā esošam veikalam, bet pēc tam,
atgriezušies mājās, noguruši atslīgst pie televizora. Šāds mazkustīgums izraisa ķermeņa apjoma palielināšanos, nevajadzīgu kaloriju uzkrāšanos un liekus taukaudu
nogulsnējumus, tātad arī uzņēmību pret sirds un asinsvadu slimībām. Protams,
piepeši nevajadzētu mesties pārmērībās, sev nosakot maksimālu ﬁzisko slodzi. Lai
saglabātu veselu sirdi, nepieciešamas aktīvas kustības vismaz 30 minūtes divas trīs
reizes nedēļā ar tādu slodzi, kad pulss minūtē sasniedz skaitli, kuru aprēķina, no
180 atņemot cilvēka gadu skaitu. Katru dienu dodieties kaut vai 30 minūtes ilgā
straujā pastaigā! Fiziskās veselības uzlabošanai lieliski noderēs arī ﬁziskas aktivitātes un kustības mājās, arī mājas darbi:
♥ 45–60 min telpu uzkopšana — logu, grīdu utt. mazgāšana ir līdzvērtīga
45–60 min ilgai volejbola spēlei;
♥ 30–45 min strādāšana dārzā — līdzvērtīga 15–20 min ilgai basketbola spēlei;
♥ 15 min sniega tīrīšana — līdzvērtīga 20 min
peldēšanai;
♥ 45–60 min ilga mašīnas mazgāšana — līdzvērtīga lēkšanai ar lecamauklu 15 min;
♥ 15 min ilga kāpšana pa kāpnēm — līdzvērtīga 30 min ilgai ātrai dejošanai;
♥ 30–40 min brauciens ar velosipēdu — līdzvērtīgs 30 min ilgai ūdens aerobikai;
♥ 30 min ilga pastaiga (2 km) — līdzvērtīga
15 min ilgam skrējienam (2 km).
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Tomēr vislabāk konsultēties ar ārstu ﬁzioterapeitu, kurš, ņemot vērā katra konkrētā pacienta veselības stāvokli, ieteiks piemērotāko: nodarbības mājās, skriešanu,
vingrošanu ﬁzioterapeita uzraudzībā vai treniņus sporta klubā. Fiziskā aktivitāte
palīdzēs atbrīvoties arī no liekajām kalorijām.

Ehokardiogrāﬁja
Agrīnas sirds mazspējas simptomus efektīvi nosaka ar ehokardiogrāﬁjas metodi
(sirds izmeklēšana ar ultraskaņu). Metodi izmanto arī vārstuļu bojājumu noteikšanai, sirds jaunveidojumu, sirds palielināšanās u. c. diagnostikai. 45 līdz 50 gadu vecumā šādas pārbaudes nepieciešamas ik pēc trim gadiem — arī tad, ja sūdzību nav.

♥ neēdiet daudz olu. Neēdiet vairāk par trim olām nedēļā. Holesterīns gan ir
tikai olas dzeltenumā, tātad baltumu var ēst droši;
♥ ēdiet daudz pākšaugu. Lēcas, pupas un citi pākšaugi satur ūdenī šķīstošas
šķiedrvielas — pektīnu, kas izvada no organisma holesterīnu. Uzturā iespējams lietot ļoti dažādus pākšaugus, piemēram, dažāda veida pupiņas: jūras,
nierveida, sojas, melnās utt. Spēja samazināt holesterīna daudzumu piemīt
visiem pākšaugiem;
♥ ēdiet vairāk augļu un dārzeņu. Arī augļi samazina holesterīna daudzumu
organismā;
♥ lietojiet auzu izstrādājumus. Auzu klijas samazina holesterīna daudzumu;
♥ ieteicams lietot kukurūzu. Kukurūzas klijas tikpat efektīvi pazemina holesterīna līmeni kā auzu klijas un pupas.

Elektrokardiostimulatora implantācija
Elektrokardiostimulators ir mākslīgs sirds ritma devējs jeb pulsa ģenerators, kas sastāv no miniatūras elektroniskas shēmas un baterijas, ko izmanto aritmijas ārstēšanā.
Modernie kardiostimulatori tiek adaptēti katra pacienta speciﬁskajām vajadzībām.
Operācijas norise: vietējā vai intravenozā anestēzijā izdara ādas griezienu rajonā
zem atslēgas kaula 8–10 cm garumā, izdala un punktē vēnu, rentgenkontrolē
caur vēnu sirdī tiek ievadīts un lokalizēts viens vai vairāki elektrodi, ar kuru starpniecību EKS novada elektriskos impulsus līdz pacienta sirdij. Kardiostimulatoru
ievieto zemādā vai zem krūts muskuļa, operācijas brūci slēdz, uzliek pārsēju.

Ēšanas padomi holesterīna mazināšanai
Lai pazeminātu holesterīna līmeni:
♥ kontrolējiet ķermeņa svaru. Jo jūs esat korpulentāks/a, jo vairāk holesterīna izstrādā jūsu organisms. Katrs ķermeņa svara pieaugums par 0,5 kg
palielina holesterīna daudzumu par 2 vienībām;
♥ lietojiet uzturā mazāk tauku — piesātinātie tauki paaugstina holesterīna
līmeni asinīs. Izvēlieties produktus, kas satur polipiesātinātās taukskābes,
kas savukārt pazemina holesterīna līmeni asinīs;
♥ lietojiet vairāk olīveļļas. Olīveļļa un rieksti, avokado, rapšu eļļa arī pazemina holesterīna līmeni;
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Fermentu nozīme infarkta diagnostikā
Fermenti (latīņu fermentum ‘ieraugs’), arī enzīmi ir īpašas olbaltumvielas, kas katra speciﬁski paātrina kādus dzīvajos organismos noritošus ķīmiskus procesus, regulē vielmaiņu. Fermenti ir tiešie gēnu darbības produkti, tie atrodas visās ķermeņa šūnās. Pirmajās
infarkta (miokarda) dienās asinīs vairojas daži speciﬁski fermenti, kādu nav veselam cilvēkam. Tātad, izdarot asinsanalīzes, var iegūt priekšstatu par sirds infarktu, tā plašumu.
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Fizioterapija
Pēc infarkta ﬁzioterapeita vadībā nodarbības var sākt jau otrajā slimības dienā,
pakāpeniski palielinot nodarbību ilgumu, vingrojumu sarežģītību un smaguma
pakāpi. Ar regulārām nelielām ﬁziskām aktivitātēm (pastaigas) iespējams pazemināt holesterīna līmeni un palielināt augsta blīvuma lipīdu daudzumu organismā.

Biežāk lietoto medikamentu grupas sirds
slimniekam
Beta blokatori, AKE inhibitori, statīni, diurētikas, kalcija kanālu blokatori, kā arī
sirds aspirīns, aldosterona antagonisti un vielmaiņu uzlabojoši medikamenti.

Grūtniecība un sirds slimības
Fiziskās aktivitātes
Sirds muskulis ir jātrenē. Cilvēkam, kas regulāri nodarbojas ar sportu, sirds spēj
ātrāk piemēroties mainīgiem apstākļiem. Netrenētam cilvēkam sirds pukst paātrināti vēl ilgi pēc ﬁziskas slodzes, bet sportistiem — normalizējas dažu minūšu
laikā. Fiziskā slodze jāpalielina pakāpeniski! Ja cilvēkam ilgu laiku ir bijis mazkustīgs dzīvesveids, viņš nedrīkst pēkšņi sākt skriet garās distances vai nodarboties
ar svarcelšanu. Tā rastos sirds muskuļa pārslodze. Mazkustīgums rada sirds muskuļa vājumu. Asinsvadi kļūst trausli un līdz ar to palielinās risks saslimt ar insultu
(pēkšņs smadzeņu asinsrites traucējums) un/vai infarktu (sirds muskuļa daļas pamirums nepietiekamas asinsapgādes dēļ). Mazkustīgiem cilvēkiem daudz biežāk
var rasties tromboze — asins receklis jeb trombs, kas traucē asinsriti. Ja no tromba
atraujas kāda daļiņa un nonāk citā organisma daļā, piemēram, sirdī, tas var radīt
nopietnus asinsapgādes traucējumus vai pat nāvi. Regulārai ﬁziskai slodzei ir pozitīva ietekme uz sirds un asinsvadu sistēmu — tā palīdz samazināt lieko svaru,
pazemināt asinsspiedienu, samazināt holesterīna daudzumu organismā un ievērojami mazināt sirds slimību rašanās iespējamību.
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Ja grūtniecības laikā radušās problēmas ar sirdi, vispirms jākonsultējas ar savu
ārstu.

Iedzimība
Iedzimtību par nelabvēlīgu pieņemts uzskatīt gadījumos, kad pirmās pakāpes
radiniekiem ir agrīni kardiovaskulāri notikumi, piemēram, miokarda infarkts,
pēkšņa kardiāla nāve, insults, vecumā līdz 55 gadiem vīriešiem un līdz 65 gadiem sievietēm. Par ģenētiskajiem faktoriem var spriest, analizējot informāciju
par ģimenes anamnēzi, — faktus par vecāku un citu tuvu radinieku slimībām.
Ģenētisko faktoru noskaidrošana palīdz novērtēt agrīnas vai intensīvas terapijas nepieciešamību. Nelabvēlīga iedzimtība ir neietekmējams sirds un asinsvadu
slimību riska faktors, tomēr mazināt šo risku var pacienta un ārsta kopīgs darbs.
Kopīgs tāpēc, ka vairāk nekā jebkuru citu slimību proﬁlaksē šajā gadījumā nepieciešama ārsta un pacienta sadarbība. Pēc ģenētisko riska faktoru noskaidrošanas
prasiet padomu savam ārstam un kopīgi pieņemiet lēmumu, kā rīkoties turpmāk, lai jūsu sirds būtu vesela.
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Ikdienas mājas darbu ietekme uz sirds slimnieka
veselību

Koronārā angioplastija
(perkutānā transluminālā koronārā angioplastija)

Pēc sirdslēkmes nedrīkst veikt tādus smagus mājas darbus, kas noslogo plecu daļas muskulatūru (piemēram, logu mazgāšana, tapešu līmēšana), jo tie var izraisīt
atkārtotu stenokardijas lēkmi.

Koronārā angioplastija ir ārstēšanas metode sašaurināto sirds asinsvadu paplašināšanai, kas uzlabo sirds muskuļa (miokarda) asinsapgādi, tādējādi uzlabojot
pacienta dzīves kvalitāti un ievērojami samazinot turpmāk nepieciešamo medikamentu daudzumu. Procedūras sākums ir līdzīgs koronārās angiogrāﬁjas norisei
(punktē artēriju, ievada zondes). Ārsts asinsvada sašaurinājuma vietā ieliek īpašu
balonzondi, lai pēc tam, piepūšot šo balonu, paplašinātu sašaurināto vietu, bieži
šajā vietā tiek ievadīti stenti — metāla sietiņa asinsvada protēzītes, kas sakļautā
veidā ar balonzondi tiek nogādātas un izplestas vajadzīgajā vietā. Slimnieku sagaida tās pašas izjūtas, kas koronarogrāﬁjas laikā, tikai balona uzpūšanas brīdī var
sajust sāpes, kas līdzīgas stenokardijas lēkmei.

Impotences rašanās riska faktori sirds slimniekiem
Augsts asinsspiediens, ateroskleroze (artēriju nosprostošanās) un citas problēmas ar
sirdi un asinsvadiem var izraisīt impotenci, traucējot asins pieplūdi dzimumorgāniem.
Masačūsetsas Vīriešu veselības centra (ASV) pētījumā noskaidrots, ka apmēram
15% vīriešu, kas slimo ar hipertensiju, ir pilnīgi impotenti, turklāt virkne medikamentu, kas jālieto pacientam pēc infarkta vai sirds operācijas, rada erektilo disfunkciju.

Lipīdu nozīme sirds slimību proﬁlaksē
Kaﬁjas lietošana
Sirds slimniekiem nevajadzētu lietot pārāk daudz kaﬁjas.

Koronārā sirds slimība (sirds asinsvadu slimība)
Koronārā sirds slimība (KSS) ir hroniska slimība, kuras pamatā ir sirds asinsvadu
pārmaiņu (aterosklerozes) radītie normālas sirdsdarbības traucējumi, kurus izraisa
sašaurinātie vai pat pilnībā nosprostotie sirds asinsvadi, kas traucē brīvu asinsplūsmu. Sirds muskulim samazinās skābekļa piegāde (kardiāla ishēmija), radot sāpes
aiz krūšu kaula vai spiediena sajūtu, un to sauc par stenokardiju. Smaga kardiāla
ishēmija var novest pie kādas sirds muskuļa daļas atmiršanas (miokarda infarkts)
vai pat sirds apstāšanās. Hroniska ishēmija pavājina sirds muskuļa darbību un izraisa sirds mazspēju.

Koronarogrāﬁja
Koronarogrāﬁja ir invazīva sirds vainagartēriju diagnostiska izmeklēšana koronāras sirds slimības diagnostikai un ārstēšanai.
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Parasti runā par divu veida lipīdiem: holesterīnu un triglicerīdiem. Holesterīns ir
nepieciešams šūnu un hormonu veidošanās procesā, bet triglicerīdi ir organisma
enerģijas rezervju avots. Paaugstināts lipīdu līmenis ir viens no galvenajiem sirds
slimību riska faktoriem. Tādā gadījumā jāmaina ēdienkarte, dzīvesveids, varbūt arī
jāsāk lietot medikamenti. Ar regulārām nelielām ﬁziskām aktivitātēm (piemēram,
pastaigām) iespējams pazemināt holesterīna līmeni un palielināt augsta blīvuma
lipīdu daudzumu organismā.
Holesterīns ir lipīds, kas tiek ražots aknās, kā arī nelielā daudzumā nonāk organismā ar noteiktiem produktiem: treknu gaļu, olas dzeltenumu, jūras produktiem,
sviestu, aknām, nierēm, smadzenēm u. c. Lipīdi asinīs nešķīst, lai ar asins plūsmu
nonāktu šūnās, tiem vajadzīgs «pārnesējs». Pārnesēju lomu pilda lipoproteīni (olbaltumvielu — proteīnu — un tauku savienojums). Ir augsta un zema blīvuma
lipoproteīni. Uz asinsvadu iekšējām sieniņām paliek zema blīvuma lipoproteīns
(ZBL). Tas ir «sliktais» holesterīns, kas veido aterosklerotiskas plātnītes, kuru dēļ
asinis arvien sliktāk apgādā sirds muskuli ar skābekli un barības vielām. Savukārt
augsta blīvuma lipoproteīns (ABL) ir «labais» holesterīns. Tas piedalās šūnu būvē,
hormonu un D vitamīna sintēzē. Aknas no «labā» holesterīna ražo žultsskābes,
kas palīdz tievajā zarnā pārstrādāt taukus. Un vēl «labais» holesterīns no šūnām
izvada slikto holesterīnu. Kopējais holesterīns ir «labā» un «sliktā» holesterīna
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14

Parasti runā par divu veida lipīdiem: holesterīnu un triglicerīdiem. Holesterīns ir
nepieciešams šūnu un hormonu veidošanās procesā, bet triglicerīdi ir organisma
enerģijas rezervju avots. Paaugstināts lipīdu līmenis ir viens no galvenajiem sirds
slimību riska faktoriem. Tādā gadījumā jāmaina ēdienkarte, dzīvesveids, varbūt arī
jāsāk lietot medikamenti. Ar regulārām nelielām ﬁziskām aktivitātēm (piemēram,
pastaigām) iespējams pazemināt holesterīna līmeni un palielināt augsta blīvuma
lipīdu daudzumu organismā.
Holesterīns ir lipīds, kas tiek ražots aknās, kā arī nelielā daudzumā nonāk organismā ar noteiktiem produktiem: treknu gaļu, olas dzeltenumu, jūras produktiem,
sviestu, aknām, nierēm, smadzenēm u. c. Lipīdi asinīs nešķīst, lai ar asins plūsmu
nonāktu šūnās, tiem vajadzīgs «pārnesējs». Pārnesēju lomu pilda lipoproteīni (olbaltumvielu — proteīnu — un tauku savienojums). Ir augsta un zema blīvuma
lipoproteīni. Uz asinsvadu iekšējām sieniņām paliek zema blīvuma lipoproteīns
(ZBL). Tas ir «sliktais» holesterīns, kas veido aterosklerotiskas plātnītes, kuru dēļ
asinis arvien sliktāk apgādā sirds muskuli ar skābekli un barības vielām. Savukārt
augsta blīvuma lipoproteīns (ABL) ir «labais» holesterīns. Tas piedalās šūnu būvē,
hormonu un D vitamīna sintēzē. Aknas no «labā» holesterīna ražo žultsskābes,
kas palīdz tievajā zarnā pārstrādāt taukus. Un vēl «labais» holesterīns no šūnām
izvada slikto holesterīnu. Kopējais holesterīns ir «labā» un «sliktā» holesterīna
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summa. «Sliktā» holesterīna avots ir dzīvnieku valsts produkti: cūkgaļa, liellopu
gaļa, speķis, vistu šķiņķīši un sacepta ādiņa, olas dzeltenums, saldkrējuma sviests,
krējums, cietie sieri, biezpiens, šokolāde. Taču nevajag no tā visa atteikties! Nepieciešams tikai sekot, lai nepārsniegtu normu. Dienā mums nepieciešami ne vairāk
kā 300 mg holesterīna. Saskaņā ar Eiropas Kardiologu asociācijas rekomendācijām
lipīdu frakcijām jābūt šādām:
♥ kopējais holesterīns <5 mmol/l;
♥ ZBL («sliktais» holesterīns) <3 mmol/l;
♥ triglicerīdi <2 mmol/l;
♥ ABL («labais» holesterīns) >1,0 mmol/l

Peldēšana
Atļauta lēnā tempā ne ātrāk kā 4–6 slimības nedēļā.

Pirts
4–6 nedēļas pēc infarkta, ja slimniekam nav stenokardijas vai citas sirds slimības
simptomu, drīkst iet pirtī. Vajadzētu izvairīties no pārlieku augstām temperatūrām un straujas atdzišanas.

Sauļošanās
Lai izsargātos no apdeguma, sirds slimniekiem nevajadzētu sauļoties tiešos saules
staros. Pirms sauļošanās vēlams konsultēties ar ārstu, jo dažu medikamentu lietošana var veicināt saules apdeguma veidošanos.

Sāls uzturā
Cilvēkiem, kuri lieto daudz sāls, biežāk ir paaugstināts asinsspiediens, ātrāk veidojas arteriālā hipertensija, turklāt sāls veicina aptaukošanos un apetīti, ietekmē
asinsvadu funkciju, asins trombu veidošanos, arī aterosklerozes un nieru mazspējas progresēšanu u. c. slimību rašanos. Tādēļ, gatavojot ēdienu, nevajadzētu tam
pievienot sāli, jo pietiek ar to sāli, kas rūpnieciski pievienota pārtikas produktiem,
kurus lietojam ikdienā uzturā. Ikdienā ieteicams uzņemt ne vairāk par 5 g sāls,
ieskaitot gatavos pārtikas produktos esošo.
♥ Nekad neliec sālstrauciņu uz galda — lieks sāls un hipertonija nav vajadzīga
ne tev, ne arī citiem, kas sēžas pie šī galda!
♥ Izturi divas nedēļas bez lieka sāls uzturā — tavas garšas kārpiņas ļaus izbaudīt tik daudz citas garšas un garšas atkarība pēc sāls zudīs!
♥ Neēd sāļu ēdienu kafejnīcā vai restorānā — atdod to un prasi naudu atpakaļ. Pārmēra sāls lielākoties liecina par pavāra nemākulību vai ēdiens gatavots no veciem produktiem.

Riteņbraukšana
Riteņbraukšana ir lielisks ﬁzisko aktivitāšu veids. Braukt jāsāk ar nelielu ātrumu pa
līdzenu ceļu, pakāpeniski palielinot attālumus.
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Seksuālās attiecības
Seksuālās attiecības parasti var atsākt 3–6 nedēļas
pēc slimības.
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Simptomi, kas liecina par sirds slimību
Sāpes sirds apvidū ne vienmēr liecina par sirds slimību. Cēlonis var būt citu krūšu
dobuma orgānu slimības, neirotiska reakcija, mugurkaula deformācija utt. Tomēr
ārsts jāapmeklē, ja vērojams:
♥ elpas trūkums,
♥ sirds ritma traucējumi,
♥ vispārējs organisma vājums/nespēks/reibonis/svīšana ar aukstiem, lipīgiem
sviedriem,
♥ zilganas lūpas, bāla sejas āda,
♥ apakšējo ekstremitāšu tūska utt.

Sirds
Cilvēka sirds ir dobs muskuļots dūres lieluma orgāns, kas darbojas kā sūknis. Mūsu
sirds virza asinis pa visu organismu. Sirdi labajā un kreisajā pusē sadala starpsiena.
Katrai sirds pusei ir divas kameras — priekškambaris un kambaris. Sirds priekškambari un kambari saraujas un atslābst apmēram ik pēc 0,8 sekundēm, nodrošinot nepārtrauktu asiņu plūsmu vienā virzienā no priekškambariem kambaros
un no kambariem artērijās. Sirdi veido sirds muskulis jeb miokards. Sirds kreisajā
pusē muskulis ir biezāks nekā labajā, jo sirds kreisajai pusei ir jāveic lielāks darbs —
jādzen asinis pa lielo asinsrites loku.
Sirds muskuli veido sirds muskuļaudi — muskulis pats spēj ritmiski uzbudināties
un sarauties vadītājsistēmas ietekmē bez ārējā kairinājuma un centrālās nervu
sistēmas iedarbības. Ap sirdi ir saistaudu apvalks, kas to norobežo no pārējiem
orgāniem. Šo saistaudu apvalku sauc par sirds somiņu jeb perikardu. Sirds somiņā
ir nedaudz šķidruma, kas mazina berzi, sirdij saraujoties.

Sirds infarkts
Sirds ir asinsrites sistēmas centrālais orgāns, kas saraujoties, nodrošina asins plūsmu asinsvados. Ar asinīm organisms tiek nodrošināts ar skābekli un var notikt
vielmaiņas procesi. Arī sirdij ir asinsvadi. Ja kādu iemeslu dēļ sirds artērijas tiek no-
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sprostotas (trombs), tad daļa sirds muskuļa asins apgādi nesaņem un atmirst. Izveidojas sirds muskuļa nekroze (neatgriezenisks bojājums) jeb miokarda infarkts,
kas izpaužas ar stiprām dedzinošām, plēsošām, žņaudzošām sāpēm krūškurvī, kas
ir ilgākas par 30 minūtēm. Var pievienoties akūta sirds nepietiekamība, dažādi
sirds ritma traucējumi. Mirstība miokarda infarkta gadījumā visā pasaulē joprojām ir ļoti augsta.

Sirdskaites
Sirdskaites ir sirds dobumu vai atveru stabilas patoloģiskas pārmaiņas, kas traucē
sirds darbu. Sirdskaites iedala iedzimtās un iegūtās. Iedzimta sirdskaite rodas, ja
traucēta augļa attīstība grūtniecības laikā; tās cēlonis var būt hipovitaminoze, hronisks skābekļa trūkums, apstarošana ar rentgena un UV starojumu, dažādu medikamentu iedarbība, mātes iekšējās sekrēcijas dziedzeru slimības, vīrusinfekcijas.
Iegūto sirdskaišu cēlonis parasti ir reimatisms (apm. 90% gadījumu), retāk — siﬁliss, ateroskleroze vai citas slimības. Sirds vārstuļos rodas iekaisums, kuram beidzoties un sadzīstot veidojas saistaudi, kas deformē sirds vārstuļus un atveres. Var
rasties sirds vārstuļu neslēgšanās (insuﬁcience), atveru sašaurināšanās (stenoze)
vai abu šo defektu kombinācijas. Iekaisums un vēlāk sarētošanās var skart vienu
vai vairākus vārstuļus un atveres.

Sirds vārstuļi
Sirds kameras no iekšpuses arī izklāj apvalks jeb endokards. Asinsplūsmu tikai
vienā virzienā nodrošina sirds vārstuļi. Starp piekškambariem un kambariem atrodas viru vārstuļi, tos veido elastīgas plātnītes. Sirds labajā pusē esošajam vārstulim ir trīs šādas plātnītes, tāpēc to sauc par trīsviru vārstuli, bet kreisajā pusē
ir vārstulis, kas sastāv no divām plātnītēm, tāpēc to sauc par divviru vārstuli.
Viru vārstuļi parasti nodrošina asinsplūsmu no priekškambariem uz kambariem
un noslēdz ceļu atpakaļ. Vietās, kur no kambariem iziet artērijas, atrodas pusmēness vārstuļi. Tie pusapaļu kabatiņu veidā ieliecas kambaru dobumā. Pusmēness vārstuļi nodrošina asinsplūsmu no kambariem artērijās un neļauj asinīm
atgriezties sirdī.
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Slēpošana
Sirds slimnieki drīkst slēpot, bet lēnā tempā, iepriekš konsultējoties ar ārstu.

Smēķēšana
Smēķēšana ir viens no nozīmīgākajiem ietekmējamajiem kardiovaskulāro slimību — koronārās sirds slimības,
smadzeņu insulta, perifērisko artēriju slimības un sirds
mazspējas — riska faktoriem. Apmēram trešdaļa koronārās nāves gadījumu saistās ar smēķēšanu, bet ishēmiskā insulta risks smēķētājiem pieaug apmēram divas reizes. Pastāvīgiem smēķētājiem ilgā laika periodā novēro
zemu slāpekļa oksīda koncentrāciju asinīs, samazinās arī
askorbīnskābes koncentrācija. Šie procesi veicina koronāro artēriju sašaurināšanos, tādēļ smēķētajiem ir desmit reižu lielāks perifērisko artēriju slimības (kāju artēriju
bojājumi) rašanās risks, kas ir galvenais kāju amputācijas cēlonis. Kardiovaskulāro
notikumu risks ir lielāks, ja smēķēt sāk agrā jaunībā, īpaši, pirms 15 gadu vecuma.
Smēķēšanas negatīvo ietekmi nosaka gan izsmēķēto cigarešu daudzums dienā,
gan smēķēšanas ilgums. Smēķēšanas atmešana pēc miokarda infarkta var uz pusi
samazināt tā atkārtošanās risku.

Sniega tīrīšana
Pieļaujama ne ātrāk, kā sešas nedēļas pēc iznākšanas no slimnīcas un bez pārmērīgas slodzes.

Stenta implantācija
Stents ir biometāliska konstrukcija (sietiņa asinsvada protēzīte), kas koronārās angioplastijas laikā tiek ievietota sirds vainagartērijas sašaurinājuma vietā, lai samazinātu artērijas atkārtotas sašaurināšanās iespēju.

Stenokardijas lēkme
Spiedošas, dedzinošas sāpes krūtīs ar izstarojumu vai bez tā, kas ilgst vairāk par
15–20 min un nepāriet pēc nitroglicerīna lietošanas, liecina, ka jāsazinās ar savu
ārstu vai jāzvana 113. Ja sāpes turpinās un ārsts vēl nav atbraucis, nitroglicerīnu
pēc piecām minūtēm var lietot vēlreiz.

Stress
Stress ir viens no galvenajiem sirds asinsvadu slimību riska faktoriem

Sports
Regulārai ﬁziskajai slodzei ir pozitīva ietekme uz sirds un asinsvadu sistēmu — tā
palīdz samazināt lieko svaru, pazemināt asinsspiedienu un holesterīna līmeni, kā
arī ievērojami samazina sirds slimību rašanās iespējamību.
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Stresu var radīt dažādi apstākļi:
♥ liela darba slodze;
♥ neapmierinātība ar darbu;
♥ apkārtējās vides kairinātāji, piemēram, gara rinda;
♥ ģimenes problēmas.
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Transtauki
Transtauki ir daļēji hidrogenēti augu tauki, kuri tiek rūpnieciski pārstrādāti, lai no
šķidriem augu taukiem iegūtu taukus ar krēmveida konsistenci. Šķidrus augu taukus pilnīgi hidrogenējot, iegūst cietus taukus. Šis process ir dārgāks, tāpēc pārtikas ražošanā biežāk izmanto daļēju hidrogenēšanu. Transtauki nelielā daudzumā
rodas arī atgremotājdzīvnieku gaļā un pienā, bet par veselībai kaitīgiem uzskata
tikai tos transtaukus, kas radīti mākslīgi. Visbiežāk rūpnieciski radītie transtauki
atrodas vafeļu, pildītu cepumu, margarīna un dažādu konditorejas izstrādājumu
sastāvā. Lai rūpnieciski varētu mainīt augu tauku ķīmisko struktūru, pārstrādes
procesā izmanto dažādus katalizatorus, piemēram, niķeli. Klīniskos pētījumos atklāts, ka niķelis var izraisīt alerģisku reakciju. Tātad šādi transtauki var būt konditorejas izstrādājumu izraisītas alerģijas cēlonis gan bērniem, gan pieaugušiem.
Kā zināt, vai konkrētā produkta sastāvā ir transtauki?
Tā kā ar likumu nav noteikts, ka ražotājam šis tauku veids jānorāda uz iesaiņojuma, daudzi to nedara, tikai atzīmē, kāda veida tauki pievienoti. Ja produkta sastāvā ir augu tauki un tā konsistence ir krēmveida, iespējams, produktu gatavojot,
izmantoti transtauki. Dabīgi augu tauki, izņemot palmu un kokosa eļļu, ir šķidri.
Tikai pārveidojot tos par daļēji hidrogenētiem taukiem, iespējams iegūt produktu
ar krēmveida konsistenci, ko izmanto dažādos konditorejas (un ne tikai!) izstrādājumos Tāpat kā piesātinātie tauki, kuri atrodas dzīvnieku izcelsmes produktos —
sviestā, gaļā, pienā utt., arī transtauki ir bīstami cilvēka sirds un asinsvadu veselībai.
Atšķirībā no piesātinātajiem taukiem transtauksābes kūst augstākā temperatūrā,
tāpēc gremošanas traktā esošie fermenti var netikt galā ar šo tauku sašķelšanu.
Lai gan pētījumi joprojām notiek, transtauku darbības mehānisms pagaidām nav
īsti skaidrs, tomēr pētījumos ir pierādīts, ka sirds slimību riska pieaugums, lietojot
transtaukskābes uzturā, ir ļoti liels.

♥ paaugstina triglicerīdu līmeni organismā;
♥ veicina holesterīna izgulsnēšanos artērijās.
Latvijas Kardioloģijas centra kardiologs Gustavs Latkovskis uzskata, ka gadījumā,
ja, lietojot neveselīgu uzturu, indivīds ikdienā nav ﬁziski aktīvs un ar sportu regulāri nenodarbojas, vielmaiņas procesi notiek lēnāk, bet asinsvadu «aizķepēšana» —
arvien straujāk.

Veloergometrija
Veloergometrijas laikā nosaka sirds stāvokli, izturību ﬁziskas piepūles laikā. Šāda
procedūra palīdz precizēt diagnozi un noskaidrot, vai pacientam ir sirds asinsvadu patoloģija, vai sāpes sirdī ir saistītas ar kādu citu slimību. Pēc izrakstīšanās no
slimnīcas šis tests ir jāveic obligāti un, ja ārsts nav rekomendējis konkrētu datumu
nākamajai pārbaudei, tests jāveic pēc mēneša, vēlāk vismaz reizi gadā, lai varētu
spriest, vai ﬁziskā slodze ir adekvāta.

Zāles pļaušana
Noderīga un pieejama ﬁziskā aktivitāte ir, piemēram, mauriņa pļaušana. Pirms tam
vajadzētu iesildīties, dodoties nelielā pastaigā. Ja pļaušanas laikā jūtat diskomfortu
krūtīs vai elpas trūkumu, pārtrauciet darbu.

Transtaukskābes:
♥ paaugstina «sliktā» holesterīna līmeni organismā (zema blīvuma holesterīns izgulsnējas asinsvadu sieniņās);
♥ pazemina «labā» holesterīna līmeni organismā (augsta blīvuma holesterīns piedalās šūnu veidošanā, hormonu un D vitamīna ražošanā);
♥ veicina iekaisuma rašanos;
♥ paaugstina lipoproteīnu līmeni organismā;
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Ieteicamie vingrojumi sirds slimniekiem

♥ Ieelpojiet un strauji paceliet vienu roku, nolaidiet roku un izelpojiet, tad paceliet otru
roku, vienlaikus ieelpojot, izelpojot nolaidiet
roku. Atkārtojiet ar katru roku piecas reizes.

♥ Elkoņos saliektas rokas pacelt sānis, plaukstas
pie pleciem. Salieciet kopā elkoņus, izelpojot, atgriezieties sākuma stāvoklī. Atkārtojiet piecas reizes.

♥ Rokas gar sāniem, lēni slidiniet rokas uz leju
līdz grīdai, vienlaikus izelpojot un atslābinot
kakla muskuļus. Atkārtojiet piecas reizes.

♥ Labā roka izstiepta sānis, virziet to atpakaļ,
izelpojot nolaidiet. Atkārtojiet piecas reizes
ar katru roku.

♥ Rokas gar sāniem, paceliet plecus — ieelpojiet, nolaidiet plecus — izelpojiet. Atkārtojiet desmit reizes.

♥ Elkoņos saliektas rokas, plaukstas pie pleciem. Rotējiet plecu locītavas uz priekšu un
atpakaļ piecas reizes uz katru pusi.

Domā, kā tu dzīvo!
«Kustini» smadzenes —
jo vairāk to darīsi, jo ilgāku un skaistāku
dzīvi nodzīvosi!
Aortas loks
Plaušu
u
artērija
i
Plaušu
u
vārstullis
Labais
priekškambaaris
Trīsviiru
u
vārstulis

Aortālai
as
vārstullis
Kreisais
K
priekkškambaris
Divviru
D
(miistrālais)
vāārstulis


Staigā, vingro un brauc ar velosipēdu katru dienu!


Nesmēķē un neuzturies piesmēķētās telpās!


Neēd transtaukus!


Neēd sāli
Kreisais
kambar
kamb
a is
Laba
L
bais
is
kambaris


Seko savam svaram!


Pārbaudi asinsspiedienu!


Kontrolē cukura līmeni!


Regulāri lieto tikai tev domātās zāles (netici reklāmām)!

Margaritas Turauskas ilustrācijas
Materiāls izdots ar nodibinājuma
Sanatorija «Belorusija» Jūrmalā atbalstu

Ieklausies savos sirdspukstos

Inguna Rožkalne–Žubure – ārste kardioloģe.
1988. gadā beigusi Rīgas Medicīnas institūtu. No
1988. līdz 1990. gadam strādājusi par pasniedzēju
Rīgas 5. medicīnas skolā. No 1990. līdz 2008. gadam
strādājusi P. Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā.
1996. gadā sākusi strādāt par ārsti internisti VSIA
«Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari». 1999. gadā
ieguvusi kardiologa sertiﬁkātu un sākusi vadīt
Pieaugušo internās rehabilitācijas programmu NRC
«Vaivari». No 2002. gada strādājusi Rīgas Stradiņa
universitātes Tālākizglītības katedrā. Kopš 2010. gada
kardiologa privātprakse, kas pašlaik atrodas Jūrmalā,
sanatorijas «Belorusija» telpās.
Kopš 1999. gada Latvijas Kardiologu biedrības biedre
un kopš 2000. gada Eiropas Kardiologu asociācijas
biedre.

Inguna Rožkalne–Žubure

Kardiorehabilitācijas ārsta ieteikumi
sirds slimniekam

