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София, 23 април 2013г. - Дружеството на Кардиолозите в България подкрепя Европейския 
Ден на Сърдечната Недостатъчност -  годишна инициатива на Европейското Кардиологично 
Дружество. Акцентът в тазгодишната кампания е да се разработи и предостави обучителна 
информация, предназначена за лекарите от доболничната помощ, пациентите и техните 
семейства, както и  за хората с повишен риск от развитие на сърдечна недостатъчност. 

На 10-ти май ще бъдат организирани и безплатни прегледи за пациенти при лекари-
специалисти в тази област (виж списък на центровете за прегледи и телефони за 
записване по-долу).

Сърдечната недостатъчност представлява сериозно заболяване, при което сърцето не 
изпомпва кръв в тялото по нормалния за това начин. Това означава, че Вашата кръв не може 
да достави необходимото количество кислород на тялото и да го захрани, така че то да 
функционира адекватно.

Сърдечната недостатъчност често се развива в следствие на  преживени исхемична болест на 
сърцето, исхемична атака или високо кръвно налягане, които са довели до увреда или 
свръхнатоварване на сърцето.

Сърдечна недостатъчност може да се развие на всякаква възраст, но е по-често явление при 
възрастни хора. Около 1% от хората под 65г. страдат от сърдечна недостатъчност, но 7% от 
хората между 75г. и 84г.  са жертва на сърдечната недостатъчност и този процент нараства при 
хората над 85г. възраст на 15%.

Това е най-честата причина за прием в болница на пациенти над 65 г възраст.
В България от сърдечна недостатъчност страдат близо 140 000 души.
Въпреки, че заболяването се нарича сърдечна „недостатъчност“, това не означава, че сърцето 
Ви е на път да спре да работи.  Това означава, че сърцето Ви изпитва затруднение да посреща 
нуждите на Вашето тяло ( особено по време на натоварване).

Сърдечната недостатъчност е сериозно, хронично състояние, което отбелязва тенденция към 
постепенно влошаване с времето. Възможно е да доведе до преждевременно скъсяване на 
живота.

Изключително важно е, че внимателният контрол на състоянието от лекар специалист, 
ефективната комбинация от лекарства и промяната в стила на живот, не само може да облекчи 
симптомите, но може да подобри прогнозата и да удължи живота.

Град Болница Контакт


София УМБАЛ  "Царица Йоана" (ИСУЛ )
02/943.23.32


София Правителствена болница  "Лозенец"

02/960.73.90


София V-та МБАЛ
0887.51.21.72

 София УМБАЛ "Александровска"
02/923.04.67

02/923.05.86

 Видин МБАЛ - Видин
0888.61.23.53
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