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Качеството на днев-
ния прием мазнини 
е от изключителна 
важност за поддър-
жането на нормално 
ниво на холестерола 
и доброто здраве на 
вашето сърце.

Мазнините не трябва да бъдат премахнати из-
цяло от режима на хранене, но трябва да бъдем 
много внимателни и да включваме добри маз-
нини, вместо лоши.

Най-общо казано добрите мазнини са расти-
телните мазнини и мазнините, идващи от риба. 
Понякога е доста трудно да се храниш с расти-
телни мазнини или с достатъчно риба, ето защо 
новото поколение маргарин може да бъде до-
бро решение за набавянето на достатъчно ко-
личество добри мазнини.

Освен това, има някои 
маргарини, които обръ-
щат специално внимание 
на здравето на сърцето; 
ползите от тези маргари-
ни се дължат на високата 
концентрация на мастни 
киселини Омега 3 и Омега 
6, идващи от растителните 
масла - основната състав-
ка на маргарина.

Омега 3 и Омега 6 са двете анти-холестерол 
съставки, които всъщост са основни мастни 
киселини, които нашето тяло не може да про-
извежда само, но същевременно са от жизнена 
важност за правилното му функциониране; ето 
защо те трябва да се приемат ежедневно в дос-
татъчно количество.

Като част от балансирания начин на хранене, 
една или две филийки, намазани с такъв марга-
рин (20g), дневно могат да набавят около поло-
вината препоръчителна доза Омега 3 и Омега 6.



Действайте:  
Можете да спасите живот

Надяваме се, че вие и хората около вас ни-
кога няма да получите сърдечен инфаркт, 
сърдечен арест или инсулт. Ако това обаче 
се случи, вие можете да помогнете за пре-
венцията и редуцирането на усложненията 
или дори да спасите човешки живот. 
Знанието е жизненоважно. Сърдечен ин-
фаркт, сърдечен арест и инсулт може да 
получи всеки, навсякъде и по всяко време. 
Много хора, които умират от тези болести 
всяка година, биха били живи днес, ако те 
или някой близко до тях знаеше какво да на-
прави. Най-големият шанс за преживяване е 
разпознаването на алармиращите симптоми 
и подходящото действие. 

Кой е заплашен? ?
Един от трима възрастни има някаква форма 
на кардиоваскуларно (сърдечно и съдово) за-
боляване. Всъщност коронарното сърдечно 
заболяване в нашата страна е на първо място 
като причина за смърт. Инсултът е на трето 
място като причина за смърт. Повече от 35 % 
от смъртните случаи в САЩ са резултат от 
кардиоваскуларни заболявания. Това е дори 
по-голям процент от следващите четири во-
дещи причини за смърт взети заедно. 
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Сърдечен инфаркт
По време на сърдечен инфаркт кръвният по-
ток към част от сърдечния мускул е сериозно 
ограничен или липсва. Това се получава, за-
щото една или повече коронарни артерии са 
блокирани от кръвен съсирек или стеснение 
в резултат от спазъм. Ако кръвоснабдяване-
то и оксигенирането са прекъснати за пове-
че от няколко минути, сърдечно-мускулните 
клетки страдат от перманентно увреждане и 
започват да умират. 
Ето защо бързата реакция при наличие на 
алармиращите симптоми е толкова важна. 
Алармиращите симптоми са начинът, по 
който тялото ви показва, че нещо не е наред 
и че имате нужда от помощ. Бързото реаги-
ране означава, че вие може да извлечете пол-
за от нови лекарства и лечения, които могат 
да намалят увреждането на Вашето сърце. 
Времето е критично. Трябва да получите ле-
чение колкото се може по-бързо. 

Получаването на 
помощ 

възможно най-бързо 
може да спаси 
голяма част 

от сърдечния мускул 
и може би 

живота ви!



Алармиращи симптоми 
на сърдечен инфаркт
Понякога сърдечния инфаркт е внезапен и 
силен. Прилича на сцена от филм, в която 
човек се задушава, притиска си силно гър-
дите и пада на земята. Въпреки това, пове-
чето сърдечни инфаркти започват бавно с 
умерена болка или дискомфорт. Обикновено 
засегнатият човек не е сигурен какво не е 
наред и може да чака твърде дълго преди да 
получи помощ. Ето ги симптомите: 

Гръден дискомфорт. ■  Повечетето ин-
фаркти са съпроводени с дискомфорт в 
центъра на гръдния кош. Може да про-
дължи повече от няколко минути или 
може да отзвучи и да се появи отново. 
Може да се усеща като неприятен натиск, 
стискане или болка. 
Дискомфорт в други области от горна- ■
та част на тялото. Симптомите могат да 
включват болка или дискомфорт в едната 
или двете ръце, гръб, врат, долна челюст 
или стомах. 
Недостиг на въздух (задух). ■  Може да 
протече с или без гръден дискомфорт. 
Други симптоми.  ■ Това включва облива-
не в студена пот, гадене и замаяност. 

Както при мъжете така и при жените най-
честият симптом на инфаркт е гръдната бол-
ка и дискомфорт. При жените е по-вероятно 
да има и други симптоми. Това включва не-
достиг на въздух, гадене, повръщане, болка 
в гърба и челюстите. 
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Когато сърдечният инфаркт 

се случи: Действайте!
Ако вие или някой до вас има гръден диском-
форт, особено с един или повече от другите 
симптоми за сърдечен инфаркт, не чакайте 
повече от 5 минути преди да се обадите на 
1-1-2. 

Обаждането на 1-1-2 може да спаси живот
Обаждането на 1-1-2 е почти винаги най-
бързият начин да получите животоспасява-
що лечение. Екипът на Бърза Медицинска 
Помощ (БМП) може да започне лечението 
още с пристигането си. 
Екипът на БМП е обучен да съживява хора 
в сърдечен арест (спряло сърце). Освен това 
ще бъдете лекувани по-бързо, ако пристигне-
те с линейка, както и ще бъдете транспорти-
рани до най-близката болница, осигуряваща 
съвременно интервенционално лечение. 
Ако не можете да се свържете с БМП, нека 
някой ви закара веднага в болницата. Ако 
вие имате симптомите не карайте сам, освен 
ако нямате друга възможност. 
Ако сте с някой, който има симптомите на 
инфаркт, очаквайте че той ще се възпротиви 
да бъде отведен в болница. Отказът е чест. Не 
приемайте „стомашното разстройство” като 
извинение и не приемайте „не” за отговор. 
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Сърдечен Арест
Както инфарктът, така и арестът засягат сър-
цето. Сърдечният арест се случва, когато 
електрическите сигнали, които карат сърце-
то да работи, се нарушат. Сърдечният ритъм 
става бърз, хаотичен или и двете, и сърцето 
не може да се съкращава и да изпомпва кръв.

Причините за сърдечен арест
Понякога инфарктът може да причини сър-
дечен арест. Сърдечният арест може да бъде 
и резултат от спиране на дишането (респи-
раторен арест), електрически удар, удавяне, 
задавяне или травма. Може да възникне и 
без известна причина. 

Какво прави сърдечния арест  ?
толкова опасен?

Мозъчната смърт и клиничната смърт от 
сърдечен арест настъпват само след 4 до 6 
минути. Шансовете на жервата на сърдечен 
арест за оцеляване намаляват със 7 до 10 %  
с всяка минута без лечение. 
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Алармиращи симптоми 
на сърдечен арест
По време на сърдечен арест човек губи съз-
нание и спира да диша. Пострадалият няма 
пулс и други признаци на циркулация на 
кръвта. 

Лечение на сърдечния арест
Ефективната кардиопулмонална ресусцита-
ция (КПР) може да бъде границата между 
живота и смъртта. Ако сте несигурни в сво-
ите КПР способностти или не сте обучен за 
ръчен сърдечен масаж, съчетан с изкуствено 
дишане, само ръчнa КПР (Hands-Only CPR) 
може да бъде животоспасяваща възможност 
в случай, че сте свидетел на внезапен ко-
лапс. Обадете се веднага на 1-1-2 и след това 
ударете рязко и силно в центъра на гръдния 
кош на пострадалия. 
Автоматичният външен дефибрилатор 
(АВД) е компютъризирано устройство. АВД 
може да установи критично нарушение на 
сърдечния ритъм и да осъществи шок, в 
случай на необходимост. Шокът елиминира 
нерегулярния сърдечен ритъм и позволява 
на нормалния ритъм да се възстанови. Този 
процес се нарича дефибрилация. 
Използвайте АВД бързо. За възрастни  
пострадали забавянето на дефибрилацията 
трябва да бъде не повече от 90 секунди. 
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Когато сърдечният арест възникне: 

Действайте!
Ако подозирате сърдечен арест, действайте! 
Без помощ пострадалият може да има само 
няколко минути живот. 

Веригата на оцеляването
Четири стъпки са критични за спасяването на 
живота на пострадали от сърдечен арест. Тези 
стъпки се наричат Веригата на оцеляване-
то. Ако настъпи сърдечен арест, това са най-
важните неща, които трява да запомните: 

1.  Ранно разпознаване на спешното  
състояние и свързване с БМП. Обадете 
се на 1-1-2 незабавно. Направете това, ако 
видите някакви алармиращи симптоми 
на сърдечен арест или ако някой колаби-
ра рязко и е неконтактен. 

2.  Ранно осъществяване на КПР. Започнете 
веднага КПР. Това поддържа движението 
на кръвта към сърцето и мозъка, докато 
дефибрилацията бъде осъществена. Ако 
не можете да прилагате КПР, кажете това 
на диспечера на БМП. Той ще ви каже 
какво да правите. Ако сте несигурни в 
своите умения или не сте трениран да из-
вършвате КПР, Hands-Only КПР е потен-
циално живото-спасяваща възможност.
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3.  Ранно осъществяване на шок с дефи-
брилатор. Използвайте външен автома-
тичен дефибрилатор, ако такъв е нали-
чен. Дефибрилаторът използва визуални 
и звукови сигнали, за да ви насочи в след-
ващите стъпки. Това устройство ще осъ-
ществи електрически шок, за да норма-
лизира сърдечния ритъм. 

4.  Ранна специализирана помощ. Колкото 
по-рано пострадалият попадне в ръ-
цете на обучен медицински персонал, 
толкова по-големи са шансовете му за 
оцеляване. 
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Мозъчен инсулт
Мозъчният инсулт възниква, когато кръво-
носните съдове доставящи кислород и хра-
нителни вещества до мозъка, бъдат запуше-
ни от кръвен съсирек или се разкъсат. Това 
запушване или разкъсване пречи на части от 
мозъка да получават кръв и кислород за пра-
вилното им функциониране. Без кислород 
нервните клетки на мозъка не могат да рабо-
тят и умират в рамките на няколко минути. 
В зависимост от засегнатата част от мозъка 
настъпва смърт или инвалидизиране. Затова 
бързата реакция при алармиращите симпто-
ми е толкова важна. 

Алармиращи симптоми при инсулт
1.  Внезапна загуба на говора или слабост в 

лицевата мускулатура, ръцете, краката, 
особено когато са едностранно. 

2.  Внезапна обърканост, проблеми с говора 
и разбирането. 

3.  Внезапно нарушение на зрението с едно-
то или двете очи. 

4.  Внезапно нарушение на походка-
та, замаяност, загуба на равновесие и 
координация. 

5.  Внезапно силно главоболие без известна 
причина. 

Ако някой от тези симптоми възникне, но 
трае само няколко минути, пострадали-
ят може да има „мини-инсулт” наричан 
Транзиторна исхемична атака (ТИА). ТИА 
обикновенно означава, че пострадалият е за-
плашен от пълно развитие на инсулт. Винаги 
приемайте това за спешно състояние и не 
пренебрегвайте алармиращите симптоми!
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Когато инсултът настъпи: 

Действайте!
Човек имащ симптоми на инсулт може да 
възрази срещу транспортирането му в бол-
ница. Отказът е чест. Не приемайте „не” за 
отговор. Предприемете незабавни дейст-
вия. Загубата на време е загуба на мозъчна 
тъкан. 

Ако подозирате инсулт
Ако подозирате инсулт или ТИА, ето най-ва-
жните факти, които трябва да запомните: 

Не игнорирайте НИКОИ от симптомите  ■
на инсулта дори и да отминат! Не всички 
алармиращи симптоми възникват при все-
ки инсулт. 
Отбележете времето, когато първите симп- ■
томи се появят. Този важен въпрос, ще ви 
бъде зададен по-късно. По-добре го запи-
шете някъде. 
Ако вие или някой с вас има някой от  ■
симптомите на инсулта, който продължа-
ва повече от няколко минути, не се баве-
те! Незабавно позвънете на 1-1-2. Така ще 
бъде изпратена бързо линейка с нужното 
обурудване. 
Ако нямате достъп до бърза медицинска  ■
помощ незабавно намерете някой, който 
да ви откара до най-близкото Спешно
отделение. 



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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