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Сърдечно-съдови заболявания

Една от най-често срещаните причини за 
смърт са инсултите и инфарктите. Множество 
изследвания показват, че редовен прием на 
ниски дози ацетилсалицилова киселина, 
както е предписано от вашия лекар, може да 
помогне за предотвратяване на инфаркт и 
инсулт. Така също, ацетилсалициловата ки-
селина може да помогне да се предотвратят 
последващи сърдечени пристъпи или исхе-
мични инсулти, ако вече сте имали такива. 

Препоръка
Хора с висок риск от сърдечен пристъп и та-
кива, които са преживели сърдечен инфаркт 
или инсулт, трябва ежедневно да приемат 
ниски дози ацетилсалицилова киселина.

Не започвайте терапия с  !
ацетилсалицилова киселина без 

да ви е препоръчана от вашия 
лекар. Положителното действие и 
рисковете при редовно приемане 

на ацетилсалицилова киселина 
варира при различните хора.
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Как може да се стигне до инфаркт и 

инсулт
Mного хора страдат oт атеросклероза. Това 
е процес, при който мастни вещества (като 
холестерол, отпадни клетъчни продукти, 
калций и други материали) се натрупват по 
вътрешните стени на кръвоносните съдове и 
образуват така наречените плаки. 
Плаките обикнове-
но засягат големите и 
средни по размер арте-
рии. Тези натрупвания 
могат да станат доста-
тъчно големи, така че 
значително да се на-
мали притока на кръв 
през съда. Това може 
да доведе до уврежда-
не на сърдечния мускул 
или тъканта на мозъка. 
Сериозен проблем въз-
никва, ако плаката се 
разкъса. Разкъсаните 
плаки могат да доведат до образуване на 
кръвни съсиреци. 
Съсиреци могат да блокират притока на 
кръв изцяло или плаката може да се откъсне 
и да се стигне до блокиране на притока на 
кръв в друга част на тялото. Това се нарича 
емболия.

Ако съсирек блокира кръвоносен съд, кой- ■
то храни сърдечния мускул, той причиня-
ва инфаркт. 

1. Здрав кръвоносен съд

2. Кръвоносен съд с плаки

3. Кръвоносен съд, запушен
     от съсирек

Няма кръвен ток



Aко съсирек блокира кръвоносен съд, кой- ■
то захранва мозъка, причинява исхемичен 
инсулт. (Вижте страница 6, за повече ин-
формация за различните видове инсулт)

Как Ацетилсалициловата киселина 
може да помогне
Ацетилсалициловата киселина помага за 
предотвратяване на инфаркти и инсулти, 
като намалява възможността за образуване 
на кръвни съсиреци и оттам, за блокиране на 
кръвоносните съдове. Ацетилсалициловата 
киселина забавя действието на тромбоцити-
те, които са кръвните клетки, които помагат 
в образуването на кръвни съсиреци. 
Вземането на ацетилсалицилова киселина 
носи риск, и трябва задължително да бъде 
обсъдено с вашия лекар преди употреба, за 
да се избегнат усложнения. 
Противопоказания за прием на ацетилсали-
цилова киселина включва:

заболявания на черния дроб и бъбреците; ■
активни язви на стомаха или  ■
дванадесетопръстника;
патологично повишена склонност към  ■
кръвоизливи;
ако вземате антикоагуланти; ■
ако имате алергия към ацетилсалицилова  ■
киселина, към салицилати, или към други 
помощни вещества;
ако страдате от бронхиална астма; ■
злоупотреба при консумация на алкохол.  ■
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Ацетилсалициловата киселина  
и сърдечните болести

Всяка година, милиони хора по света по-
лучават нов или рецидивиращ исхемичен 
пристъп. Около 30% от тези хора умират. 
Всъщност, коронарната болест на сърцето 
(включително сърдечен удар) е най-честата 
причина за смърт.
Ацетилсалициловата киселина помага да 
се поддържа проходимостта на артерии-
те на хора претърпели операция за сър-
дечен байпас или други процедури, като 
ангиопластика.

Предотвратяване на инфаркт
Добрата новина е, че ацетилсалициловата 
киселина може да помогне за предотвратя-
ване на инфаркт. Организациите на кардио-
лозите, препоръчват вземане на ацетил-
салицилова киселина в ниски дози всеки 
ден, особено от хора предразположени към 
сърдечни заболявания.

Предотвратяване на втори инфаркт
Кардиолозите препоръчват също така на пре-
живелите сърдечен удар редовно да приемат 
ниски дози ацетилсалицилова киселина. 
Ацетилсалициловата киселина затруднява 
образуването на кръвни съсиреци и по този 
начин предпазва от втори сърдечен удар. 
Предписаната доза ацетилсалицилова кисе-
лина може да бъде по-висока, отколкото пре-
поръчваната за предотвратяване на първи 
сърдечен удар. Вашият лекар ще реши, коя е 
правилната доза за вас.
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Различни хора - различен ефект
Може да има разлика в действието на ацетил-
салициловата киселина върху двата пола и 
при жените от различни възрастови групи.

При мъжете от всички възрасти 
ацетилсалициловата киселина може:

Да предпази от първи и втори инфаркт. ■
Да намали риска от сърдечен пристъп. ■

При жените под 65 години, 
ацетилсалициловата киселина може:

Да предпази от първи инсулт. ■
Да предпази от втори сърдечен удар. ■
Да намали риска от сърдечно заболяване. ■

При жените над 65 години, 
ацетилсалициловата киселина може:

Да предпази от първи и втори инфаркт. ■
Да предпази от първи инсулт. ■
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Инсулт
Всяка година множество хора страдат от 
нови или последващи инсулти. Повече от 
17 % от тези хора умират. Мозъчният инсулт 
е сред водещите причини за инвалидизация 
в света.

Видове инсулт

Има 2 основни типа инсулт:

Исхемичен инсулт, причинен от запушване  ■
на кръвоносните съдове, доставящи кръв 
към мозъка. Когато това се случи, мозъкът 
е лишен от кръв и кислород. Ако не се въз-
станови притока на кръв, засегнатите мо-
зъчни клетки умират за 3 - 4 минути,
Xеморагичен инсулт, причинен от кървене  ■
в мозъчната тъкан. B този случай, мозъч-
ните клетки са повредени от липсата на 
кислород - това създава налягане в мозъка 
и неговата тъкан, което води до загиване 
на мозъчните клетки.

Пораженията от инсулт зависят от областта 
на мозъка, която е засегната и степента на 
травмата. 

Инсултът може да доведе до:

загуба на движение (парализа);  ■
проблеми cъс зрението;  ■
изтръпване или загуба на чувствителност; ■
нарушение в говора;  ■
невъзможност за поглъщане;  ■
невъзможност за разбиране на това, което  ■
някой казва.
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Ацетилсалициловата киселина 
и инсулта

По-голямата част от ударите са от исхеми-
чен вид. Прием на ацетилсалицилова кисе-
лина може да помогне, ако сте имали пре-
ходен исхемичен пристъп (микро инсулт). 
Кардиолозите препоръчват вземането на 
ацетилсалицилова киселина ежедневно, осо-
бено от всички хора, претърпяли преходен 
исхемичен пристъп или исхемичен инсулт 
(ако вашият лекар одобри).
Вашият лекар ще реши коя е подходящата 
доза ацетилсалицилова киселина за вас.

Не се препоръчва самоволно да се  !
приема ацетилсалицилова киселина 

по време на инсулт. Това е така, 
защото някои удари не са причинени 

от кръвни съсиреци. Причина 
за инсулт може да е разкъсан 
кръвоносен съд (хеморагичен 

инсулт), като в този случай приема 
на ацетилсалицилова киселина може 
да влоши състоянието на пациента.
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Инсулт и предсърдно мъждене
Предсърдното мъждене е много бързо, не-
равномерно, дезорганизирано съкращение 
на горните сърдечни камери, наречени пред-
сърдия, с честота 350 - 600 удара в мину-
та, вместо да бие, като трябва. Поради това 
кръвта не се изтласква напълно в предсър-
дията, когато сърцето бие. Tова, може да 
предизвика образуването на кръвни съсире-
ци, които се формират в предсърдията. Aко 
кръвен съсирек се образува в предсърдията, 
може да навлезе в системата на кръвообра-
щението, а от там да стигне до мозъка и да 
блокира кръвоносните съдове, което води до 
инсулт.
Множество хора страдат от предсърдно 
мъждене. Това ги поставя в по-висок риск за 
инсулт. Всъщност, около 15 % от ударите се 
срещат при хора с предсърдно мъждене.

Ацетилсалициловата киселина  
и предсърдното мъждене
Ацетилсалициловата киселина намалява ри-
ска от инсулт за хора с предсърдно мъжде-
не, като помага да се поддържа нормалното 
съсирване на кръвта. Ацетилсалициловата 
киселина се препоръчва само за тези хора 
с предсърдно мъждене, които не могат без-
опасно да приемат специализираните ле-
карства за предсърдно мъждене. Ако имате 
предсърдно мъждене, обсъдете риска за ин-
султ с вашия лекар - той или тя ще реши, кое 
лекарство е най-доброто за вас.



9

Често задавани въпроси  
за ацетилсалициловата киселина

Каква е подходящата доза ацетилсалицилова   ■
киселина?

За всеки пациент дозата е различна. Вие и 
вашия лекар ще дискутирате, коя е подхо-
дящата доза за вас. Ниски дози ацетилса-
лицилова киселина - 100 mg са ефикасни, 
но може да се наложи да приемате дози до  
325 mg.

Каква е връзката между ацетилсалициловата киселина   ■
и алкохола?

Има риск от стомашни проблеми, включи-
телно кръвоизливи, за хората, които при-
емат ацетилсалицилова киселина редовно. 
Алкохолът увеличава този риск, така че пи-
тайте вашия лекар дали е безопасно за вас да 
пиете алкохол умерено.

Да се приема ли ацетилсалицилова киселина по време  ■
на сърдечен пристъп или инсулт?

Най-важното нещо, ако имате признаци, че 
получавате инфаркт или инсулт е да се оба-
дите на телефон 112!
Не правете нищо преди да се обадите на 112, 
не взимайте ацетилсалицилова киселина и 
не чакайте болката да премине. Не отлагайте 
обаждането на 112.
Екипът на Бърза помощ ще прецени дали е 
подходящо да вземете ацетилсалицилова ки-
селина. Изследванията показват, че приема 
на ацетилсалицилова киселина, успоредно 
с други медикаменти, значително увеличава 
шанса да се намалят пораженията.
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Какво ще се случи ако спра да взимам ацетилсалицило- ■
ва киселина всеки ден?

Може да се изненадате, но спирането на 
ежедневния прием на ацетилсалицилова ки-
селина има обратен ефект и може да повиши 
риска от получаване на инфаркт или инсулт. 
Ако по някаква причина трябва да преуста-
новите приема на ацетилсалицилова кисели-
на, трябва да обсъдите с вашия лекар как да 
се направи промяната. Внезапното спиране 
на приема на ацетилсалицилова киселина 
може да има обратен ефект и да предизвика 
образуването на кръвен съсирек.
Ако приемате ацетилсалицилова киселина 
всеки ден, а се налага хирургична или зъбо-
лекарска намеса, предупредете хирурга или 
зъболекаря. Рискувате да получите кръвоиз-
лив по време на медицинската процедура, 
ако не прекратите временно приема на аце-
тилсалицилова киселина.



За повече информация
Ние ще предложим много образователни брошу-
ри, за да Ви помогнем да направите здравословни 
решения и да намалите риска или да се справяте 
по-добре със здравословните си проблеми. 
Темите са:

Хранене и управление на теглото ■
Пушене ■
Холестерол ■
Високо кръвно налягане ■
Физическа активност ■
Контрол на рисковите фактори ■
Състояния на сърдечно-съдовата система ■
Лечение на сърдечните заболявания ■
Процедури при сърдечно-съдови заболявания ■

За да научите повече: www.cardiobg.com.

Здравото сърце
е в твоите ръце!

УМБАЛ „Царица Йоанна” - 
ИСУЛ
гр. София 1527
ул. „Бяло море” № 8
Клиника по кардиология
02/ 9432 332

МБАЛ „Света Марина” 
гр. Варна 9000
бул. „Христо Смирненски” № 1
тел. централа 052/ 302 851
Клиника по кардиология

ДКЦ „Свети Георги” ЕООД
гр. Хасково 6300
ул. „Ст. Стамболов” № 2 
тел.: 038/ 606232; 038/ 606229
кабинет № 103

УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД - 
гр. Пловдив 4000
бул. „Пещерско шосе” № 66
тел. централа - 032/ 60 21
Клиника по кардиология
кабинет № 11

УБ „д-р Георги Странски”
гр. Плевен 5800
бул. „Георги Кочев” № 8А
тел. централа 064/886 100
Клиника по кардиология

МБАЛ  Русе АД
гр. Русе 7002  
ул. „Независимост” № 2
тел: 082/ 887 369
МЦ Русе ЕООД, кабинет № 8
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Признаци за сърдечен удар (инфаркт)
Някои сърдечни пристъпи са внезапни и интензивни, но повечето 
започват бавно, със слаба болка или неразположение. Това са някои 
от признаците които показват, че получавате сърдечен пристъп.

Дискомфорт в гърдите. ■  Повечето сърдечени пристъпи за-
почват с дискомфорт в средата на гърдите и продължават 
повече от няколко минути или е на пристъпи. Може да се 
чуства като натиск в/у гърдите, задушаване или болка.
Дискомфорт на други места в горната част на тялото. ■  
Симтомите могат да са болка или дискомфорт в едната или 
двете ръце, гърба, врата, челюстта или стомаха.
Недостиг на въздух. ■  Това може да е придружено или не от 
дискомфорт в гърдите.
Други признаци. ■  Това може да включва студена пот, гаде-
не или замаяност

Както при мъжете, така и при жените най-често симптомите за сър-
дечен пристъп са болка в гърдите или дискомфорт. Но при жените 
се случва по-често да има другите симптоми, като задух, гадене/
повръщане и болка в гърба или челюстта.
Ако Вие или някой около Вас има тези симптоми, обадета се 
веднага на телефон 112. Не чакайте повече от 5 минути, за 
да извикате помощ. Трябва да се отиде в болница веднага. 
(Обаждането на телефон 112 е винаги най-бързия начин да по-
лучите животоспасяваща помощ.)
Ако Вие имате симптомите и не можете да извикате Бърза помощ, 
нека някой Ви закара в болница. Не шофирайте сами, освен ако ня-
мате друга възможност.

Признаци за мозъчен удар (инсулт)
Внезап ■ на скованост или слабост на лицето, ръка или крак, осо-
бено от едната страна на тялото.
Внезапна неяснота или проблем при говорене или разбиране. ■
Внезапен проблем при виждането с едното или двете очи. ■
Внезапен проблем при ходене, замаяност или загуба на баланс  ■
и ориентация.

Ако Вие или някой около Вас има признаци за инсулт, не се бавете! 
Веднага се обадете на телефон 112 или Бърза помощ, така че линей-
ка (оборудвана за животоспасяване) да бъде изпратена. Освен това 
отбележете часа, за да знаете кога са се появили първите симптоми. 
Много е важно да действате веднага. Ако до три часа, от началото 
на симптомите, пациента получи животоспасяващи медикаменти, 
може да бъде намалена дълготрайната инвалидизация при инсулт.
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