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Diagnostyka kardiologiczna o której musisz wiedzieć

Badaj się, aby wyprzedzić chorobę
Rozmawiamy z dr nauk med. Krzysztofem
Sokołowskim, internistą, kardiologiem.
d Czy to prawda, że młodsze
pokolenie coraz bardziej
świadomie dba o zdrowie?
– To prawda. Zdrowy styl życia, tzn. prawidłowa dieta, aktywność fizyczna, znajomość
czynników ryzyka chorób
układu krążenia wśród ludzi
młodych jest na znacznie wyższym poziomie niż 10 – 20 lat
wcześniej. Często zgłaszają
się do mnie pacjenci mówiąc:
„Mam 35 – 40 lat, intensywnie
pracuję, palę papierosy, mało
się ruszam, okresowo mam
wysokie wartości ciśnienia
tętniczego krwi, czasami boli
mnie głowa, a czasem „ściska” w kalce piersiowej. Co w
takiej sytuacji powinienem
zrobić?”. Ten i podobni pacjenci nie mają jeszcze zdiagnozowanej choroby, ale zaczynają się bać, że z ich zdrowiem dzieje się coś niedobre-

go. Takiemu i podobnym pacjentom zalecam kompleksową ocenę stanu zdrowia, która określi ryzyko rozwoju chorób układu krążenia – m.in.
nadciśnienia tętniczego czy
choroby wieńcowej. Powinno
to mieć miejsce w gabinecie
lekarza POZ.
d A więc pierwszej oceny ryzyka dokonuje lekarz POZ.
Co składa się na podstawowe badanie pacjenta w gabinecie lekarza POZ?
– Z lekarzem POZ spotykamy
się najczęściej. Ocenę ryzyka
poprzedza dokładnie zebrany
wywiad – m.in. informacje o
schorzeniach występujących
w rodzinie, przebytych chorobach, stylu życia. Następnym
etapem jest badanie fizykalne,
to jest ocena tętna, pomiar ciśnienia krwi, osłuchanie serca
i płuc. Wykonanie badań labo-

ratoryjnych: morfologia krwi,
poziom cukru i kreatyniny, lipidogram. Kolejnym etapem
jest ekg. spoczynkowe i prześwietlenie klatki piersiowej.
Już na podstawie tych prostych i tanich badań, dostępnych w ramach POZ, możemy
określić ryzyko chorób serca i
naczyń u danego pacjenta. W
zależności od wyników badań
lekarz informuje, że brak powodów do niepokoju lub kieruje pacjenta do dalszej diagnostyki, ewentualnie leczenia, które wykonuje specjalista w ramach poradni kardiologicznej.
d Coraz szybciej i mniej
zdrowo żyjemy, w efekcie
wielu z nas obiektywnie
zdrowych obserwuje z niepokojem, że ciśnienie mu
wzrasta, serce w piersi kołacze...
– Trzeba odróżnić wzrost ciśnienia od choroby nadciśnieniowej. Aby rozpoznać chorobę, pacjent musi mieć nie tyl-

ko wysokie wartości ciśnienia, ale muszą występować
określone zmiany narządowe.
Należy wykonać badanie dna
oka, nerek i serca. Stwierdzenie określonych zmian w narządach, pozwala rozpoznać
chorobę i umożliwia włączenie odpowiedniego leczenia.
Badaniem pozwalającym
obiektywnie określić zmiany
ciśnienia tętniczego jest ambulatoryjne 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego (Holter ciśnieniowy).
Pacjent z nadciśnieniem powinien mieć wykonane badanie echokardiograficzne (czyli echo lub inaczej usg. serca).
Echo serca ma znaczenie, nie
tylko w diagnostyce nadciśnienia tętniczego, ale również w celu wykluczenia wad
serca i innych nieprawidłowości w budowie serca i naczyń.
d Czy bóle serca po wysiłku
fizycznym to już powód do
niepokoju?
– Pacjent z prawidłowym ci-

śnieniem, generalnie dobrym
samopoczuciem, po większym wysiłku ma bóle w klatce piersiowej z uczuciem braku powietrza – możemy podejrzewać chorobę niedokrwienną serca. Pacjentowi oprócz
badań laboratoryjnych i ekg.
spoczynkowego specjalista
powinien wykonać próbę wysiłkową.
d Wiele mówi się ostatnio o
nagłych zgonach sercowych,
które są następstwem arytmii...
– Zaburzenia rytmu serca towarzyszą wielu chorobom serca i naczyń, dotyczą również
ludzi młodych, aktywnych i
zdrowych. Nadmierne pobudzenie układu krążenia (uczucie szybkiego, czasem niemiarowego bicia serca, któremu
towarzyszyć może uczucie lęku, niepokoju), może być efektem stresu, przemęczenia, palenia papierosów i innych
używek (napoje energetyzujące). Są to wskazania do dia-

gnostyki, tj. monitorowania
ekg. metodą Holtera (24, 48,
72 godziny). Żyjemy dłużej,
chcemy cieszyć się życiem,
uprawiać sport, chcemy wiedzieć, na ile możemy sobie
pozwolić. Diagnostyka kardiologiczna powinna być
ukierunkowana nie tylko
na ludzi z już rozpoznaną chorobą, ale również na ludzi
zdrowych, ale z wysokim
ryzykiem rozwoju chorób serca, którzy nie są jeszcze chorzy, nie są leczeni, ale w każdej chwili może się to zmienić.
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