Titulní strana

Edukační program na pomoc
zvýšení nebo udržení kvality života
po 40 roku věku

HROZÍ TI INFARKT?
Chtěl bys mít jasno do 30 minut?

Zastaví Vás příběh slavného sportovce
v aktivním věku, kdy jeho kariéru
a někdy i život ukončil akutní
infarkt myokardu?
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Přemýšlíte na tím, jak se to mohlo stát
u známého herce, zpěváka, spisovatele,
politika, schopného manažera?

Napadlo Vás, jestli
tomu nešlo předejít?
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Doslova z minuty na minutu
se jim a jejich rodině
převrátil život - díky ZNÁMÉMU
onemocnění infarktu myokardu!

“Vždyť tito lidé mají ten
nejlepší přístup k informacím
o svém zdravotním stavu…
zdravém stylu života…
nejrychlejší přístup k technice …
nejnovější metody vyšetření…
a PŘESTO…”

4

5

A kolik je takových případů,
o kterých se nedozvíme?
Připomenou se Vám tyto
fatální příběhy, když:
nastupujete do letadla,
kupujete si exotickou dovolenou,
kde se budete učit potápět,
kupujete si nové nejrychlejší auto,
chcete založit rodinu,
vyřídit si hypotéku na stavbu
rodinného domu,
darovat nejbližšímu
adrenalinový zážitek:
- let balónem,
- bungee jumping,
- tandemový seskok...
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Také byste rádi
ve svých rozhodnutích
nehazardovali?

Ročně v ČR dostane 2000 osob
ve věku 40 až 60 let akutní
infarkt myokardu.
Meziročně z nich zemře
8,5% - tj 170 osob.
Ze zbývajících je 30% v plné
invaliditě - tj 570 osob ročně.
570 osob v produktivním věku
bude v zaměstnání mít omezení
a jejich pracovní pozice se změní...
Ročně se 740 rodinám
od základu změní jejich život.
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Nejvíce ohroženou skupinou
populace v ČR jsou :
muži ve věku 50 – 60 let
ženy ve věku 55 – 65 let

Pokud jste výše uvedeným
znepokojeni a sami máte
pochybnosti, doporučené
metody vyšetření Vaše obavy
zmírní s uvedenou spolehlivostí
a dostupností:
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Existenci již přítomné
koronární choroby lze prokazovat
neinvazivními diagnostickými testy.

Zátěžové EKG:
s omezenou mírou spolehlivosti
hrazené pojišťovnou / nutné doporučení lékaře
vlastní úhrada / není nutné doporučení lékaře
úhrada z benefitních programů
pro zaměstnance / není nutné doporučení lékaře
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Zátěžová ECHOKARDIOGRAFIE:
s omezenou mírou spolehlivosti
hrazené pojišťovnou / nutné doporučení lékaře
vlastní úhrada / není nutné doporučení lékaře
úhrada z benefitních programů
pro zaměstnance / není nutné doporučení lékaře
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Perfusní SCINTIGRAFIE MYOKARDU:
s omezenou mírou spolehlivosti
hrazené pojišťovnou / nutné doporučení lékaře
vlastní úhrada / není nutné doporučení lékaře
úhrada z benefitních programů
pro zaměstnance / není nutné doporučení lékaře
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CT KORONAROGRAFIE:
s omezenou mírou spolehlivosti
hrazené pojišťovnou / nutné doporučení lékaře
vlastní úhrada / není nutné doporučení lékaře
úhrada z benefitních programů
pro zaměstnance / není nutné doporučení lékaře

Nejspolehlivější metodou
v diagnostice
koronární choroby srdce
je v současné době
diagnostická koronarografie.
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DIAGNOSTICKÁ KORONAROGRAFIE:
s nejvyšší mírou spolehlivosti
hrazené pojišťovnou / nutné doporučení lékaře
vlastní úhrada / není nutné doporučení lékaře
úhrada z benefitních programů
pro zaměstnance / není nutné doporučení lékaře

Koronarografie je zdaleka
nejspolehlivější metoda pro
diagnózu koronární choroby
a hrozícího infarktu myokardu,
navíc výsledky vyšetření
umožní okamžitou účinnou léčbu.
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Poprvé v medicinské historii se
díky pokroku v lékařských technologiích
objevila možnost účinné prevence
koronárních příhod a snížení fatálních
příhod.
Začlenění koronarografického vyšetření
do prevence zásadním způsobem
zvyšuje přesnost komplexního
preventivního kardiologického vyšetření
a nebylo doposud nikdy
do preventivních prohlídek zařazeno.
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S rozvojem metodiky koronarografie,
zejména se zavedením tzv. radiálního
přístupu (z tepny na zápěstí) se jedná
o vysoce bezpečné miniinvazivní
ambulantní vyšetření, které s konečnou
platností stanovuje riziko vzniku
infarktu myokardu.
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Rozvoj miniinvazivní koronarografie
s využitím radiálního přístupu,
a tedy ambulantním provedením,
umožní stanovit přítomnost postižení
koronárních tepen s vysokou
senzitivitou i specifikou.
Vysoká spolehlivost tohoto vyšetření
s možností následných preventivních
nebo léčebných opatření
sníží reálně a významně riziko vzniku
akutních koronárních syndromů
sníží riziko fatálních kardiologických
příhod,
dobu pracovní neschopnosti či
trvalé invalidizace po akutních
srdečních příhodách.
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Tento program prevence
má velký přínos:

máme zjištěno
udržení a zvýšení kvality
života jednotlivce po 40 roce
věku, kdy jeho aktivní život
dosahuje vrcholu
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máme zjištěno
pro stát má jednotlivec v tomto
věku nejvyšší společenský
a ekonomický význam

máme zjištěno
významné snížení zvyšování
nákladů na úhradu zdravotní
péče díky nepřesnému nebo
pozdnímu zjištění onemocnění
koronární chorobou
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máme zjištěno
snížení pracovních neschopností

máme zjištěno
snížení nákladů na roční nárust
invalidního důchodového zabezpečení
této skupiny, která každoročně činní
cca 72 milionů u !!! nových invalidů !!!
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máme zjištěno
zvýšení nulových
vyprodukovaných hodnot,
odvedených daní, sociálního
a zdravotního pojištění
u této skupiny

máme zjištěno
snížení zvýšeného čerpání
zdravotní péče a úlev pro
zdravotně znevýhodněné
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Dotazník “prevence zdraví
kardiovaskulárního systému”

Ve většině případů pacientů
v produktivním věku přichází
infarkt myokardu náhle,
bez předchozích varovných
příznaků.

HROZÍ TI INFARKT?
Tento test Ti odpoví:
1. Jste:
muž
Riziko onemocnění kardiovaskulárního
systému začíná ve věku 50 – 60 let,
to je o deset let dříve než u žen.
žena
Nejvyšší riziko onemocněním kardiovaskulárního systému je 10 let po
menopause, a to z důvodu, že do
menopauzy byly cévy a srdce ženy
chráněny ženskými pohlavními
hormony. Jakmile dojde k úbytku
těchto hormonů, zvýší se počet infarktů.
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2. Je Váš věk pod 40 let?

3. Jste zaměstnanec?

ANO
Ročně dostane v ČR akutní infarkt
myokardu 5000 osob ve věku do 40 let.
Ve věku 41 – 50 let se počet znásobí 3x.

ANO
Mé pracovní zařazení je zaměstnanec.
NE
Mé pracovní zařazení je jiného druhu.

NE
Ročně dostane v ČR akutní infarkt
myokardu 15 000 osob ve věku
41 až 60 let.
Meziročně z nich zemře 8,5%, tj. 1 275,
ze zbývajících 13 725 pacientů je 30%
invalidních, tj. 4 117 osob.
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4. Vaše tělesné údaje:
Je rozdíl mezi Vaší výškou a váhou
VYŠŠÍ než číslo 105?
ANO
VÝBORNĚ, FANDÍME!!!
Pozorně čtěte, co Vám nehrozí!
NE

POZORNĚ ČTĚTE!!!

Pokud je rozdíl mezi Vaší výškou a váhou
výrazně menší než 105, riziko
onemocnění kardiovaskulárního systému
– tedy i infarktu – je 6 x vyšší.
Zlepšování Vašich stravovacích návyků
byste měli věnovat stejné množství
pozornos jako sběru informací, znalos ,
zážitků a dalších zkušenos pro osobní
spokojenost.
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5. Aktivní pravidelný pohyb
(minimálně 1 hodina, alespoň 1x týdně)
ANO
VÝBORNĚ, FANDÍME!!!
Pozorně čtěte dál!!!
Dostatek pohybu snižuje riziko infarktu
až dvojnásobně.
NE
POZORNĚ ČTĚTE!!!
Nedostatek pohybu zvyšuje riziko
infarktu až dvojnásobně.
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6. Jste nekuřák?
ANO
VÝBORNĚ, FANDÍME!!!
Přečtěte si, co Vám nehrozí!
NE

POZORNĚ ČTĚTE!!!

KOUŘENÍ
je jeden z hlavních rizikových
(a ovlivnitelných!!!) faktorů pro
onemocnění infarktu myokardu.
Onemocnění srdce a cév vyšší
než rakovinou!
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7. Jste v osobním a pracovním
životě spokojený?
ANO
VÝBORNĚ, FANDÍME!!!
Přečtěte si, co Vám nehrozí!
NE

POZORNĚ ČTĚTE!!!

STRES
je jedním z hlavních a ovlivnitelných
rizikových faktorů onemocnění
infarktu myokardu!!!
Nejčastnější příčinou úmr osob
ve středním věku je kardiovaskulární
onemocnění!
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8. Nikdo z Vašich nejbližších příbuzných
neonemocněl infarktem myokardu ani
mozkovou mrtvicí:
ANO
nikdo neonemocněl.
Přečtěte si, co Vám nehrozí!
NE
POZOR! Budoucí zdraví Vašich
dě můžete ovlivnit i Vy!
Onemocnění kardiovaskulárního systému
u otců do 55 let a matek do 65 let věku
je informace pro Vás o zvýšené gene cké
zátěži Vašeho organismu.
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9. Vaše hodnota hladiny krevního
cukru je do 6 mmol?
ANO
VÝBORNĚ!!!
V dnešní době je normální a odpovědné
zajímat se o svůj zdravotní stav.
Čtěte pozorně dál!
NE

POZOR!!!

V dnešní době je normální a odpovědné
zajímat se o svůj zdravotní stav.
Jedním z nejrizikovějších faktorů
kardiovaskulárního systému je cukrovka.
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10. Vaše hodnota hladiny cholesterolu
je do 6,0 umol/l?

11. Vaše hodnoty krevního tlaku
jsou do 140/90 mm Hg?

ANO
VÝBORNĚ!!!
Dnes je normální a zodpovědné
zajímat se o svůj zdravotní stav!

ANO
VÝBORNĚ!!!
Dnes je normální a zodpovědné
zajímat se o svůj zdravotní stav!

NE

NE

POZORNĚ ČTĚTE!!!

Znát tento faktor v každodenním
stravování je klíčový! Některé tuky jsou
nebezpečné a jiné ochranné.
Nebezpečné jsou tuky s vysokým
obsahem nasycených mastných kyselin
(např. palmový olej, máslo).
Ochranné jsou tuky s vysokým obsahem
nenasycených mastných kyselin
(např. olivový olej, rybí tuk).
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POZORNĚ ČTĚTE!!!

Vysoký tlak až 5x zvyšuje riziko
komplikací kardiovaskulárního
onemocnění.
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12. Probíhají jakékoliv Vaše aktivity
bez svírání nebo bolesti na hrudi?

13. Při svých aktivitách
nepociťujete dušnost:

ANO
VÝBORNĚ!!!
Pozorně čtěte!

ANO
Nepociťujete. VÝBORNĚ!!!
Pozorně čtěte!

NE

NE
Pociťujete dušnost. I v klidu?!!!
Pozorně čtěte!!!

POZORNĚ ČTĚTE!!!

UPOZORŇUJEME!!!
At' má bolest jakoukoliv příčinu,
je to varovný signál nepohody těla
nebo duše. Neignorujte ji!
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Prak cký test zjištění stavu Vašeho
kardiovaskulárního systému:
Pokud nevyjdete patro nebo dvě bez
zastavení pro dušnost nebo boles
na hrudi, může jít o kardiovaskulární
onemocnění a hrozí infarkt.
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VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU:
Pokud celkový počet odpovědí NE
ve Vašem testu je 3/12,
nechte si zkontrolovat:
krevní tlak a srdeční puls
pro znalost stavu cév z důvodů snížení
pochybnos do budoucna, nechejte se
vyšetřit preven vně koronarograﬁí
Pokud celkový počet odpovědí NE
ve Vašem testu je 4-5/12,
nechte si zkontrolovat:
krevní tlak a srdeční puls
EKG
pro znalost stavu cév z důvodů snížení
pochybnos do budoucna, nechejte se
vyšetřit preven vně koronarograﬁí
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Pokud celkový počet odpovědí NE
ve Vašem testu je 6-9/12,
nechte si zkontrolovat:
krevní tlak a srdeční puls
EKG
laboratorní kontrolu krevního cukru
(do 6 mmol/) a cholesterolu (do 6,0 umol/l)
pro znalost stavu cév z důvodů snížení
pochybnos do budoucna, nechejte se
vyšetřit preven vně koronarograﬁí
Pokud celkový počet odpovědí NE
ve Vašem testu je 10-12/12,
nechte si zkontrolovat:
krevní tlak a srdeční puls
EKG
laboratorní kontrolu krevního cukru
(do 6 mmol/) a cholesterolu (do 6,0 umol/l)
objednejte se k zátěžové bicyklové
ergometrii a echokardiograﬁi
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Poslední strana
Jsou li výsledky ergometrie
a echokardiograﬁe patologické,
je na místě provést indikovanou
koronarograﬁi.
V každém případě přestaňte
okamžitě kouřit!!!

Informace o zpracování a mo vaci této brožury
se dočtete na www.studujte.cz/prevence-zdravi
a na www.studujte.cz
Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ.
www.nadacecez.cz

