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Od 50 lat razem walczymy z chorobami serca

Jak ta broszurka może
Ci pomóc?
Napisaliśmy tę broszurkę, aby pomóc Ci dbać o swoje
zdrowie i zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia.
Omówimy następujące zagadnienia:
●●
●●

●●

co to są choroby układu krążenia
czynniki ryzyka mogące zwiększyć
prawdopodobieństwo chorób układu krążenia
zmiany w codziennym trybie życia, które mogą
zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia.

Zwracamy uwagę, iż broszurka ta jest przeznaczona
dla osób, które nie cierpią jeszcze na choroby serca.
Jeżeli masz chorobę serca, skonsultuj się z lekarzem
lub pielęgniarką zanim wprowadzisz jakiekolwiek
zmiany w swoim aktualnym trybie życia.
Ta broszurka nie zastępuje porad, jakich może
Ci udzielić lekarz lub pielęgniarka. Mamy jednak
nadzieję, że posłuży Ci ona dodatkowymi
informacjami i pomocą. Skierujemy Cię również
po dalszą pomoc do innych organizacji i stron
w internecie.
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Co to są choroby układu
krążenia?
Choroby układu krążenia zwane są również
chorobami sercowo-naczyniowymi. Nazwy
te obejmują wszystkie choroby serca
i układu krążenia, w tym chorobę
niedokrwienną serca (dławica piersiowa
i/lub zawał) oraz udar mózgu.
Choroby układu krążenia są w Wielkiej
Brytanii najczęstszą przyczyną
śmiertelności, powodując ponad jedną
trzecią zgonów.

Co to są choroby układu krążenia?
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Co to jest choroba niedokrwienna
serca (choroba wieńcowa)?
Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)
rozwija się stopniowo. Zaczyna się ona od zwężenia,
lub stwardnienia, tętnic wieńcowych (tętnic
dostarczających krew i tlen do serca) w wyniku
stopniowego odkładania się masy tłuszczowej na ich
ścianach. Schorzenie to nazywa się miażdżycą tętnic
(atherosclerosis).
Dla utrzymania zdrowia i życia serce potrzebuje stałego
zaopatrzenia w krew i tlen. Gdy tętnice zatykają się
masą tłuszczową, mogą one stać się tak wąskie, że nie
będą w stanie doprowadzić dość krwi zawierającej tlen
do mięśnia sercowego. W wyniku tego może dojść do
bólu lub nieprzyjemnego uczucia w klatce piersiowej.
Nazywamy to chorobą niedokrwienną serca.

Co to są choroby układu krążenia?
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Co to jest atak serca (zawał)?
Jeżeli masa tłuszczowa stanie się niestabilna, to jej
odłamane fragmenty mogą prowadzić do powstawania
skrzepów krwi. Jeśli skrzep krwi zablokuje tętnicę
wieńcową, to mięsień sercowy może nie otrzymać
dostatecznej ilości krwi i tlenu i doznać trwałego
uszkodzenia. Nazywamy to atakiem serca (zawałem).
Jednym z klasycznych objawów zawału jest
ból w klatce piersiowej. Wiele osób
odczuwających ból w klatce piersiowej
zwleka z wezwaniem ambulansu.
Jeśli podejrzewasz u siebie lub kogoś innego
zawał, natychmiast wykręć numer 999.

Co to jest udar mózgu
(wylew krwi do mózgu)?
Jeśli masa tłuszczowa odkłada się w tętnicach szyjnych,
może ona zakłócić dopływ krwi do mózgu. Do udaru
mózgu dochodzi, gdy odcięty zostaje dopływ krwi do
części mózgu – np. kiedy skrzep krwi zatyka tętnicę
doprowadzającą krew do mózgu.
Bez dopływu krwi komórki mózgowe mogą ulec
uszkodzeniu lub zniszczeniu. Mózg zarządza wszystkim,
co robi ciało, dlatego uszkodzenia spowodowane
udarem mózgu mogą odbić się na wszystkich funkcjach
organizmu i procesach umysłowych.
Objawy udaru mózgu są najczęściej nagłe. Czasami
mogą one trwać tylko od kilku minut do 24 godzin
(tzw. przemijający atak niedokrwienny lub „mini udar”),
ale nie wolno ich lekceważyć.
Więcej informacji o udarze mózgu udziela organizacja
„The Stroke Association”. (Patrz str. 69.)
Jeśli podejrzewasz u siebie lub kogoś
innego udar mózgu lub przemijający
atak niedokrwienny, natychmiast
wykręć numer 999.

Co to są choroby układu krążenia?
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Czy dotyczy Cię ryzyko?
Na zwiększenie ryzyka chorób układu
krążenia ma wpływ kilka czynników.
Nazywa się je „czynnikami ryzyka”; ich
listę zamieszczamy w tabeli na str. 12.
Prawdopodobieństwo rozwinięcia się
u danej osoby chorób układu krążenia
zależy od tego, ile występuje u tej osoby
czynników ryzyka i na ile są one poważne
– np. jak wysokie jest ciśnienie krwi czy
poziom cholesterolu.

Czy dotyczy Cię ryzyko?
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Co to jest „health check”?
Dotyczące Cię ryzyko chorób takich jak choroba
wieńcowa, udar mózgu, cukrzyca czy choroba nerek
możesz sprawdzić poprzez badanie znane w brytyjskiej
służbie zdrowia jako „health check”. Czasami bywa też
ono nazywane „heart health assessment” (ocena
zdrowia serca) lub „cardiovascular risk assessment”
(ocena ryzyka chorób układu krążenia).
Badanie „health check” przeprowadza zwykle lekarz
pierwszego kontaktu lub pielęgniarka.
Przeprowadzający badanie:
●

●

●

●

●

●

zada Ci pytania dotyczące trybu życia – np. o palenie
tytoniu, aktywność fizyczną i typ diety.
zważy Cię, zmierzy wzrost i obwód w pasie
zmierzy ciśnienie krwi
wykona badanie krwi dla sprawdzenia poziomu
cholesterolu
zapyta o pochodzenie etniczne
zapyta, czy dotyczy Cię rodzinne obciążenie
chorobami układu krążenia i pokrewnymi
schorzeniami.

W oparciu o te informacje lekarz pierwszego kontaktu
lub pielęgniarka doradzą Ci, jak dbać o zdrowie swego
serca. Lekarz pierwszego kontaktu rozważy też, czy
potrzebujesz leczenia – np. leków chroniących serce.

Gdzie mogę poddać się
badaniu „health check”?
Poddanie się badaniu „health check” powinno być
możliwe w miejscowej przychodni lub gabinecie
lekarskim, gdzie przeprowadzi je albo lekarza
pierwszego kontaktu albo pielęgniarka. Do poddania się
badaniu „health check” wezwane będą wszystkie osoby
w wieku 40–74 lat, u których nie wykryto jak dotąd
choroby wieńcowej, udaru mózgu, cukrzycy czy choroby
nerek. Badanie to będzie następnie powtarzane co 5 lat.
Więcej informacji o programie badań „health check”
otrzymasz w swojej przychodni lub gabinecie lekarskim.
Badania „health check” oferują też niektóre apteki, ale
tam mogą one być odpłatne.

Czy dotyczy Cię ryzyko?
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Jak rozpoznać czynniki ryzyka
Jeśli nie masz jeszcze za sobą badania „health check” a
chcesz dowiedzieć się, czy dotyczy Cię ryzyko, poświęć
chwilę na przyjrzenie się poniższej tabeli. Czy
występują u Ciebie któreś z tych czynników ryzyka?
Zakreśl wszystkie, które Cię dotyczą.
Modyfikowalne czynniki ryzyka
(można coś z nimi zrobić)
  palenie tytoniu
  wysokie ciśnienie krwi
  wysoki poziom cholesterolu
  cukrzyca
  brak aktywności fizycznej
  nadwaga lub otyłość
Niemodyfikowalne czynniki ryzyka
(nie da się z nimi nic zrobić)
  obciążenie rodzinne chorobami serca
  wiek
Im starszy wiek, tym większe prawdopodobieństwo
chorób układu krążenia
  pochodzenie etniczne

Zwróć uwagę, że czynniki ryzyka dzielą się na dwie
grupy – te, które można zmienić („modyfikowalne”) i te,
których nie można („niemodyfikowalne”).
Wiele spośród czynników modyfikowalnych
bezpośrednio wiąże się z trybem życia i nawykami.
Badania pokazują, że zmiany trybu życia mogą mieć
istotny wpływ na zmniejszenie ryzyka i przyczynić się
do ochrony serca.
Niestety nie można zmienić czynników
niemodyfikowalnych, ale można zmniejszyć ryzyko
poprzez opanowanie występujących czynników
modyfikowalnych.
Inne czynniki
Inne czynniki mogące mieć wpływ na
prawdopodobieństwo wystąpienia chorób układu
krążenia to:
●

●

●

dochody i rodzaj wykonywanej pracy;
prawdopodobieństwo wystąpienia choroby jest
np. wyższe u pracowników fizycznych, mieszkańców
biedniejszych terenów i osób mniej zarabiających.
ilość spożywanego alkoholu; patrz str. 62.
sposób radzenia sobie ze stresem; patrz str. 64.

Niezależnie od swojej sytuacji, możesz zwiększyć
swoje szanse zapobieżenia chorobom układu
krążenia wypracowując nawyki zdrowego trybu
życia. Omówimy to bardziej szczegółowo na str. 14–61.

Czy dotyczy Cię ryzyko?
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Palenie tytoniu
Rzucenie palenia to zdecydowanie
najważniejsza rzecz, jaką możesz zrobić
chcąc zachować zdrowe serce i poprawić
swój ogólny stan zdrowia. Palenie jest
jednym z głównych czynników ryzyka
chorób układu krążenia, i może również
zwiększyć ryzyko rozwinięcia się kilku
różnych typów raka oraz pewnych
chorób płuc.

Palenie tytoniu
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Rzucając palenie zmniejszasz ryzyko wystąpienia
u Ciebie chorób układu krążenia. W ciągu roku ryzyko
pojawienia się choroby wieńcowej zmniejsza się
o około połowę. Możesz również zauważyć, że czujesz
się zdrowiej, Twoje ubrania i włosy przyjemniej pachną,
jedzenie i napoje lepiej smakują a skóra jest
odporniejsza na oznaki starzenia się.
Czasami kobiety nie chcą rzucać palenia bo sądzą,
że przybiorą na wadze. Większość osób rzeczywiście
przybiera na wadze po rzuceniu palenia, ale nadwagę
można stracić przez większą aktywność i zmniejszenie
spożycia kalorii (patrz str. 37).
U kobiet palących w czasie ciąży istnieje większe
prawdopodobieństwo przedwczesnego porodu oraz
niedowagi i powikłań zdrowotnych u noworodka.
Kobiety w ciąży lub planujące ciążę mogą otrzymać
porady i pomoc w rzuceniu palenia u położnej, w klinice
przedporodowej lub u lekarza pierwszego kontaktu.

Jak palenie szkodzi sercu?
●

●

●

●

Palenie uszkadza błony wewnętrzne tętnic,
zwiększając ryzyko zatkania się tętnic na skutek
zmian miażdżycowych.
Tlenek węgla z dymu papierosowego zmniejsza
ilość tlenu, jaką krew może doprowadzić do serca
i rozprowadzić po organizmie.
Nikotyna z papierosów pobudza organizm do
wytwarzania adrenaliny. To z kolei powoduje
przyspieszone bicie serca i podnosi ciśnienie krwi,
zmuszając serce do większego wysiłku.
Palenie może też nadmiernie zwiększyć
krzepliwość krwi.

Wszystko to zwiększa ryzyko chorób układu krążenia
lub wystąpienia zawału serca bądź udaru mózgu.
Zapalony papieros wydziela ok. 4 000 substancji
chemicznych, z których co najmniej 80 może
powodować różne rodzaje raka.

Palenie tytoniu
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Co to jest bierne palenie?
Bierne palenie ma miejsce, gdy ktoś wdycha dym
z papierosów palonych przez innych. Wszędzie tam,
gdzie się pali jest w powietrzu dym, chociaż łatwo
go nie zauważyć, gdyż jest on prawie niewidoczny
i pozbawiony zapachu. Badania pokazały też, że osoby
niepalące mieszkające z palaczami są bardziej
zagrożone chorobą wieńcową niż inni niepalący.
U biernych palaczy mogą wystąpić:
●

●

●

podrażnienie w oczach, nosie i gardle
bóle głowy, mdłości i zawroty głowy, oraz
pogorszenie astmy i alergii.

Długotrwałe bierne palenie może też zwiększyć
ryzyko raka (zwłaszcza raka płuc), choroby wieńcowej
i problemów z płucami oraz drogami oddechowymi.

Co możesz zrobić
Rzucenie palenia odbije się pozytywnie zarówno
na Twoim zdrowiu jak i na Twojej sytuacji finansowej.
Chcąc rzucić palenie, musisz wykazać się
konsekwencją i mieć skuteczne wsparcie. Jeśli
masz już za sobą nieudane próby, niech Cię to nie
zniechęca do spróbowania ponownie.
Badania pokazują, że największe szanse na skuteczne
rzucenie palenia mają osoby, które:
●

●

używają terapii odwykowej (np. środków
zastępujących nikotynę lub innych preparatów
beznikotynowych), jak również
otrzymują profesjonalne wsparcie (np. w grupie
odwykowej lub indywidualnie z doradcą
odwykowym).

Więcej dowiesz się od lekarza pierwszego kontaktu,
pielęgniarki lub farmaceuty.

Palenie tytoniu
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Porady ułatwiające
rzucenie palenia
●

●

●

●

●

●

Skontaktuj się z miejscowym serwisem
antynikotynowym (Stop Smoking Service) NHS, gdzie
otrzymasz praktyczną pomoc i specjalistyczne porady.
Wybierz dogodną, bezstresową datę rzucenia palenia
i trzymaj się jej.
Unikaj pokus. Nie łudź się, że da się wypalić „tylko
jednego” papierosa.
Znajdź kogoś innego, kto też chce rzucić palenie
i wspierajcie się nawzajem.
Wydaj część zaoszczędzonych pieniędzy na zasłużoną
„nagrodę”.
Mierz nie dalej niż każdy kolejny dzień i codziennie
składaj sobie gratulacje.

Przejrzyj też dane organizacji wsparcia odwykowego
na str. 69.

Palenie tytoniu
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Ciśnienie krwi
Chodzi tu o ciśnienie krwi w tętnicach, czyli
ciśnienie tętnicze. Pewien poziom ciśnienia
jest konieczny dla utrzymania krwiobiegu.
Optymalne ciśnienie krwi powinno być
poniżej 140/85. (Jeżeli jesteś po zawale
albo udarze mózgu, lub masz chorobę
wieńcową, cukrzycę albo chore nerki, Twoje
ciśnienie krwi powinno być poniżej 130/80.)

Ciśnienie krwi
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Gdy ciśnienie krwi często przekracza zalecany poziom,
mamy do czynienia z wysokim ciśnieniem krwi – zwanym
też nadciśnieniem tętniczym, lub krócej nadciśnieniem.
Do nadciśnienia może dojść, gdy ściany ważniejszych
arterii tracą naturalną elastyczność i stają się sztywne,
a mniejsze naczynia krwionośne ulegają zwężeniu.
Z wysokim ciśnieniem krwi wiąże się podwyższone
ryzyko zawału lub udaru mózgu. Z czasem może też ono
doprowadzić do anormalnego powiększenia serca, co
może zmniejszyć skuteczność wymuszania krwiobiegu.
Osoby z wysokim ciśnieniem krwi rzadko czują się
chore, więc jedynym sposobem sprawdzenia, czy ktoś
ma wysokie ciśnienie jest zmierzenie go. Ciśnienie
może zmierzyć lekarz pierwszego kontaktu lub
pielęgniarka. Pomiar ciśnienia będzie należał do oceny
przeprowadzanej w ramach badania „health check”.

Jakie są przyczyny wysokiego
ciśnienia krwi?
Często nie ma jednej określonej przyczyny wysokiego
ciśnienia krwi. Przyczyny mogą obejmować:
niedostateczną aktywność fizyczną
● nadwagę lub otyłość
● spożywanie zbyt dużej ilości soli
● zbyt duże spożycie alkoholu
● niedostateczne spożycie owoców i warzyw
jak również czynniki genetyczne. Jeśli na wysokie
ciśnienie krwi cierpiało któreś z Twoich rodziców, lub
obydwoje, to Twój stopień zagrożenia też jest wyższy.
●

Co możesz zrobić
Jeśli masz wysokie ciśnienie krwi, to konieczne jest
utrzymywanie go pod kontrolą. Nawet nieznaczne
obniżenie ciśnienia krwi może zmniejszyć ryzyko
problemów w przyszłości.
Ciśnienie krwi można obniżyć, lub zapobiec jego
podwyższeniu, poprzez:
●

●

●

●

●

●

większą aktywność fizyczną
dbałość o właściwą wagę i sylwetkę
zmniejszenie spożycia soli
zmniejszenie spożycia alkoholu
zwiększenie spożycia owoców i warzyw
zaprzestanie palenia tytoniu

Dokładniej wyjaśniamy, jak to zrobić na
str. 31–63.
Jeśli wystąpi u Ciebie wysokie ciśnienie krwi, to
lekarz może przepisać Ci leki obniżające ciśnienie
i chroniące serce.

Ciśnienie krwi
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Cholesterol
Cholesterol to substancja tłuszczowa
znajdująca się we krwi. Powstaje ona
głównie w organizmie i jest niezbędna
dla dobrego ogólnego stanu zdrowia.
Jednakże zbyt wysoki poziom
cholesterolu we krwi może zwiększyć
ryzyko chorób układu krążenia.
W uproszczeniu można powiedzieć, iż
rozróżniamy dwa główne typy cholesterolu:
LDL (niskiej gęstości), czyli zły
HDL (wysokiej gęstości), czyli dobry.
Organizm potrzebuje pewnej ilości
cholesterolu, aby móc właściwie
funkcjonować. Jednak zbyt wysoki
poziom złego cholesterolu we krwi
może zwiększyć ryzyko chorób układu
krążenia. Ryzyko jest szczególnie wysokie
przy wysokim poziomie cholesterolu LDL
i niskim poziomie cholesterolu HDL.
Cholesterol
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Jakie są przyczyny wysokiego
poziomu cholesterolu?
Najpowszechniejszą przyczyną wysokiego poziomu
cholesterolu wśród mieszkańców Wielkiej Brytanii jest
spożywanie zbyt dużej ilości tłuszczów nasyconych.
(Przykłady potraw i produktów zawierających tłuszcze
nasycone podajemy na str. 58.) Jednak niektóre osoby
mają wysoki poziom cholesterolu pomimo zdrowego
sposobu odżywiania. Mogły one np. odziedziczyć
chorobę zwaną hiperlipidemią dziedziczną.

Trójglicerydy
Trójglicerydy to inny rodzaj substancji tłuszczowych
we krwi. U osób o dużej nadwadze, spożywające dużo
potraw tłustych i słodkich lub zbyt wiele alkoholu
istnieje większe prawdopodobieństwo wysokiego
poziomu trójglicerydów. Wysoki poziom trójglicerydów
zwiększa ryzyko chorób układu krążenia.

Co możesz zrobić
Chcąc osiągnąć zdrowy poziom cholesterolu
i zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia możesz:
●

●

●

radykalnie zmniejszyć spożycie tłuszczów nasyconych
i zastąpić je tłuszczami jedno- i wielonienasyconymi
zmniejszyć ogólną ilość spożywanych tłuszczów;
ograniczyć spożycie żywności zawierającej tzw.
tłuszcze trans

Więcej wyjaśnień na temat tłuszczów różnego typu
oraz potraw i produktów, które je zawierają podajemy
na str. 58–59.
Regularna aktywność fizyczna również może
zwiększyć poziom cholesterolu HDL („dobrego”).
Porady dotyczące zwiększenia aktywności fizycznej
podajemy na str. 31–35.
Osobom z wysokim poziomem cholesterolu,
lub z zadowalającym poziomem cholesterolu
ale z wysokim ryzykiem chorób układu krążenia,
lekarz może przepisać leki obniżające poziom
cholesterolu aby ochronić serce.

Cholesterol
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Aktywny tryb życia
Brak aktywności fizycznej jest poważnym
zagrożeniem dla zdrowia. Ryzyko choroby
wieńcowej u osób nieaktywnych jest
dwukrotnie wyższe niż u osób aktywnych.
Aktywność fizyczna ma wiele skutków korzystnych dla
zdrowia. Może ona przyczynić się do:
●

●

●

●

●

●

●

●

obniżenia ciśnienia krwi
poprawy poziomu cholesterolu
utrzymania właściwej wagi
zmniejszenia ryzyka cukrzycy lub ograniczenia
jej skutków
zapobieżenia skrzepom krwi
złagodzenia stresu i niepokoju oraz poprawy
samopoczucia
wzmocnienia mięśni i kośćca, oraz
zmniejszenia ryzyka pewnych rodzajów raka.
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Co możesz zrobić
Chcąc zachować zdrowe serce, staraj się wykonywać
przynajmniej 30 minut średniointensywnej
aktywności fizycznej dziennie przez przynajmniej
5 dni w tygodniu. Aktywność średniointensywna to
taka, która rozgrzewa i powoduje cięższe oddychanie,
ale nie uniemożliwia mówienia. Dobrym przykładem
jest szybki marsz.
Jeżeli taki poziom aktywności jest dla Ciebie czymś
nowym, to pamiętaj, aby dojść do niego stopniowo
przez pewien czas. Np. zamiast robić 30 minut jednym
ciągiem, spróbuj krótszymi odcinkami po 10 minut.
Każde zwiększenie aktywności korzystnie wpłynie
na Twoje zdrowie. Niezależnie od Twojej sprawności
fizycznej i wieku, większa aktywność przyniesie Ci
korzyści. Nigdy nie jest za późno zacząć.

Porady ułatwiające pierwsze kroki
Bardziej aktywnym można stać się bez uprawiania
sportu czy chodzenia na siłownię. Codzienne czynności
– takie jak zajęcia domowe, praca w ogródku, zabawa
z dziećmi czy wnukami – można zaliczyć do 30 minut
aktywności dziennie.
Chodź regularnie każdego dnia
Chodź na zakupy i do pracy częściowo lub w całości
piechotą, albo wychodź na spacer w czasie przerwy
lunchowej aby nabrać trochę świeżego powietrza.
Możesz też spacerować towarzysko z przyjaciółmi, a
jeśli masz psa, wykorzystaj to, żeby z nim wychodzić.
Wchodź po schodach
Wykorzystuj każdą sposobność, żeby wchodzić po
schodach zamiast używać windy czy schodów
ruchomych, albo wchodź po tych ostatnich zamiast stać.
Przemieszczaj się aktywnie
Jeździj rowerem część lub całość drogi do pracy,
na zakupy lub na spotkania z przyjaciółmi, wysiadaj
z autobusu o przystanek wcześniej albo parkuj dalej
od miejsca, do którego jedziesz.
Umów się na „aktywną randkę”
Regularnie umawiaj się z kimś znajomym na aktywność
fizyczną – np. pływanie albo kurs tańca. Towarzystwo
drugiej osoby będzie was razem motywować. A więc
wpisz parę „randek” do swojego notesu.

Aktywny tryb życia
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Niezależnie od formy aktywności…
●

●

●

●

●

●

●

Stopniowo intensyfikuj aktywność, zaczynając powoli na stosownym
dla siebie poziomie a następnie stopniowo zwiększaj czas
i częstotliwość uprawiania aktywności.
Zanim rozpoczniesz uprawianie ćwiczeń fizycznych, poświęć
10 minut na rozgrzewkę, aby rozruszać stawy. Po zakończeniu,
poświęć 10 minut na ochłonięcie, łagodnie się rozciągając.
Nie uprawiaj ćwiczeń, jeśli źle się czujesz. Unikaj też aktywności
fizycznej po obfitym posiłku, albo kiedy jest bardzo zimno lub
bardzo gorąco, albo na dużych wysokościach.
Jeśli masz dolegliwość, na którą bierzesz leki na receptę, zasięgnij
porady lekarza pierwszego kontaktu przed rozpoczęciem ćwiczeń.
W razie niepewności co do tego, jaki rodzaj aktywności uprawiać
i jak intensywnie, zawsze zasięgnij najpierw porady lekarza.
Zaprzestań ćwiczeń, jeśli tracisz oddech, czujesz zmęczenie lub ból,
albo po prostu czujesz się źle, i zasięgnij porady lekarza.
Próbuj uprawiać różne rodzaje aktywności. aby uniknąć znudzenia.

Zapytaj w miejscowym ratuszu lub bibliotece o grupy turystyki pieszej,
ośrodki rekreacyjne i zajęcia sportowe w swojej okolicy.
A jeśli masz małe dzieci albo pomagasz się nimi opiekować, pomysły
na aktywność dla całej rodziny znajdziesz w naszej broszurze Get kids
on the go! (Puść dzieci w ruch!).

Aktywny tryb życia
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Dbałość o właściwą wagę
i sylwetkę
Nadwaga lub otyłość mogą nadmiernie
obciążać serce, zwiększając ryzyko
choroby wieńcowej, cukrzycy i pewnych
typów raka. Gwałtowny wzrost liczby
osób kwalifikowanych jako otyłe lub
z nadwagą w Wielkiej Brytanii budzi
zaniepokojenie.

Dbałość o właściwą wagę i sylwetkę

37

Jedząc tłusto i słodko, i pijąc dużo słodkich napojów,
narażasz się na przybranie na wadze. Dzieje się tak
dlatego, że takie jedzenie zawiera dużo kalorii. Jeśli
zjadasz więcej kalorii niż Twój organizm spala, to
nadwyżka kalorii jest magazynowana w postaci tkanki
tłuszczowej, co skutkuje przyrostem wagi.
Prawdopodobieństwo przybrania na wadze jest jeszcze
większe, jeżeli nie jesteś osobą aktywną fizycznie.
Dbałość o właściwą wagę i sylwetkę przyczyni się do:
●

●

●

●

utrzymania umiarkowanego ciśnienia krwi
odciążenia serca
obniżenia poziomu cholesterolu
zmniejszenia ryzyka cukrzycy (a jeśli cukrzyca już
występuje – utrzymania jej pod kontrolą).

Dbałość o właściwą wagę i sylwetkę
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Czy masz zdrową wagę?
Aby ustalić, czy waga jest właściwa w stosunku do wzrostu personel
medyczny posługuje się tzw. wskaźnikiem masy ciała (ang. body mass
index – BMI). Wskaźnik BMI w wysokości 25 lub więcej oznacza
nadwagę, a BMI = 30 lub więcej oznacza otyłość.
Przyjrzyj się poniższemu wykresowi. Nakreśl linię prostą w dół lub
w górę od swojej wagi, i drugą w poprzek od swojego wzrostu (bez
butów). Zaznacz punkt przecięcia tych linii i sprawdź, czy masz zdrową
wagę. (To tylko wynik przybliżony.)
Jeżeli zaliczasz się do przedziału „otyłość”, to Twoje zdrowie jest
zagrożone. Jeżeli zaliczasz się do przedziału „niedowaga”, to Twoje
zdrowie również może być zagrożone i może zajść potrzeba
zasięgnięcia porady lekarza lub dietetyka.
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Waga w „kamieniach” (stone)
Adapted from height/weight chart by kind permission of the Food Standards Agency

Jeżeli Twój wskaźnik
BMI wynosi…

Twoja waga należy
do przedziału…

mniej niż 18,5

Niedowaga – może zajść potrzeba
przybrania na wadze.

18,5–24,9

Waga idealna – masz zdrową wagę
i powinieneś ją utrzymać.

25–29,9

Nadwaga – byłoby dobrze stracić trochę
wagi, a przynajmniej spróbować nie
przytyć bardziej.

powyżej 30

Otyłość – zmniejszenie wagi może
poprawić Twój stan zdrowia.

Ten wykres BMI może pomóc w doraźnej ocenie wagi u większości
osób dorosłych. Ma on jednak pewne ograniczenia.
Ponieważ mięśnie są cięższe od tkanki tłuszczowej, osoby o bardzo
atletycznej budowie mogą zostać zaliczone do przedziałów „nadwaga”
lub „otyłość” nawet jeśli mają zdrową ilość tłuszczu. A więc wskaźnik
BMI może być mylny w przypadku osób zbudowanych atletycznie.
Podobnie, w miarę starzenia się wskaźnik BMI może niedoceniać
ryzyka nadwagi, ponieważ większa część wagi ciała przypadnie na
tkankę tłuszczową niż na mięśnie.

Dbałość o właściwą wagę i sylwetkę
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Sylwetka
Osoby „w kształcie jabłka”, tzn. mające za dużo wagi
w pasie, podlegają większemu ryzyku choroby
wieńcowej, wysokiego ciśnienia krwi i cukrzycy.

Jednym ze sposobów sprawdzenia, czy z sylwetką
nie wiąże się zwiększone ryzyko choroby wieńcowej
jest zmierzenie obwodu w pasie. Lekarz lub
pielęgniarka może też wykonać pomiar w ramach
badania „health check”.
Jak mierzyć obwód w pasie
1. Znajdź górny punkt kości biodrowych i dolny
punkt żeber.
2. Oddychaj naturalnie.
3. Umieść miarę w połowie odległości między tymi
punktami i owiń ją wokół pasa.
4. Zanotuj pomiar.
Twoje zdrowie jest
zagrożone jeśli
Twój obwód
w pasie wynosi:

Twoje zdrowie jest
bardzo zagrożone
jeśli Twój obwód
w pasie wynosi:

Mężczyźni

powyżej 94 cm
(37 cali)

powyżej 102 cm
(40 cali)

Kobiety

powyżej 80 cm
(31,5 cala)

powyżej 88 cm
(34,5 cala)

Dbałość o właściwą wagę i sylwetkę
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Co możesz zrobić
Jeżeli Twoja waga i obwód w pasie są powyżej
zalecanych zdrowych limitów, to ważne jest zmienienie
trybu życia na zdrowszy, aby je zmniejszyć lub zapobiec
dalszemu zwiększaniu się. Poprawi to Twój stan zdrowia
i zmniejszy ryzyko chorób układu krążenia.

Najlepsze sposoby na zmniejszenie wagi i obwodu
w pasie to:
zmniejszenie spożycia kalorii – poprzez
ograniczenie ilości tłuszczów i cukrów w diecie
oraz zmniejszenie porcji
● zwiększenie codziennej aktywności fizycznej.
Zasady zdrowego odżywiania wyjaśniamy
dokładniej na str. 53 do 61.
●

Poprzez spalanie kalorii aktywność fizyczna odgrywa
bardzo ważną rolę w odchudzaniu. Porady dotyczące
zwiększenia aktywności fizycznej zamieszczamy na
str. 32.
Staraj się tracić wagę powoli i stopniowo – około
pół kilo do kilograma tygodniowo. Jest to zdrowsze niż
odchudzanie nagłe, i daje większe szanse zachowania
niższej wagi na zawsze.
Jeśli masz pytania dotyczące tego, jak się odżywiać
i ile uprawiać aktywności fizycznej, zwróć się do lekarza
pierwszego kontaktu lub pielęgniarki.

Dbałość o właściwą wagę i sylwetkę
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Cukrzyca
Cukrzyca znacznie zwiększa ryzyko
chorób układu krążenia.
Jeśli masz cukrzycę, to jest bardziej
prawdopodobne, że masz wysoki poziom
cholesterolu i wysokie ciśnienie krwi.
Cukrzyca zwiększa też zagrożenie ze
strony innych czynników ryzyka chorób
układu krążenia – np. palenia i nadwagi.

Cukrzyca
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Cukrzyca oznacza, że we krwi znajduje się zbyt wiele
glukozy (cukru). Organizm produkuje zwykle glukozę
przy trawieniu jedzenia; dostarcza ona energii
komórkom organizmu. Hormon zwany insuliną pomaga
glukozie przeniknąć do komórek, co pomaga
utrzymywać ilość glukozy we krwi pod kontrolą.
Cukrzyca rozwija się, gdy organizm nie produkuje dość
insuliny, co z kolei sprawia, że poziom glukozy we krwi
jest zbyt wysoki. Wysoki poziom glukozy może wpływać
na ściany tętnic, sprzyjając zmianom miażdżycowym.
Rozróżniamy dwa typy cukrzycy:
Cukrzyca typu 1 gdy organizm w ogóle nie jest
w stanie wytwarzać insuliny. Dzieje się to zwykle
u dzieci i młodzieży
Cukrzyca typu 2 (bardziej powszechna) gdy organizm
wytwarza za mało insuliny, lub gdy wytwarzana insulina
nie działa właściwie. Zwykle rozwija się ona stopniowo
w miarę starzenia się – najczęściej u osób powyżej
40 lat. Jest blisko związana z nadwagą i brakiem
aktywności fizycznej. Jej prawdopodobieństwo jest też
większe u osób z rodzinnym obciążeniem cukrzycą.
Lekarz lub pielęgniarka może też wykonać badanie
poziomu cukru we krwi i sprawdzić, czy nie masz
cukrzycy, w ramach badania „health check”.

Co możesz zrobić
Jeśli nie masz cukrzycy, możesz ogromnie
zmniejszyć jej ryzyko dbając o swoją wagę (patrz
str. 37) i regularnie uprawiając aktywność fizyczną
(patrz str. 31).
Jeśli masz cukrzycę, to jest bardzo ważne aby
utrzymywać pod kontrolą cukier we krwi, ciśnienie
krwi i cholesterol. Pomoże to utrzymać ryzyko chorób
układu krążenia na możliwie najniższym poziomie.
Większa aktywność fizyczna, zdrowa
i zrównoważona dieta oraz dbanie o wagę
i sylwetkę pomogą Ci zmniejszyć ryzyko.
(Informacje na te tematy znajdziesz na str. 31 do 61.)
Jeżeli zostanie u Ciebie wykryta cukrzyca, to
najprawdopodobniej zaczniesz otrzymywać leki takie jak
statyny (lek obniżający cholesterol) dla ochrony serca.

Cukrzyca
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Obciążenie rodzinne
Ryzyko chorób układu krążenia wzrasta
przy obciążeniu rodzinnym takimi
chorobami.
Obciążenie rodzinne oznacza, że:
●

●

u Twojego ojca czy brata wykryto cukrzycę przed
55 rokiem życia, lub
u Twojej matki czy siostry wykryto cukrzycę przed
65 rokiem życia.

Niektóre czynniki ryzyka, jak np. nadwaga, wiążą się
czasami z trybem życia i nawykami przekazywanymi
z pokolenia na pokolenie. Jednakże za przekazywanie
innych dolegliwości zwiększających ryzyko chorób
układu krążenia, jak nadciśnienie czy wysoki poziom
cholesterolu, mogą też odpowiadać geny.
Obciążenie rodzinne jest „niemodyfikowalnym”
czynnikiem ryzyka (tzn. takim, na który nie mamy
wpływu). Wciąż jednak bardzo skorzystasz
ograniczając inne ewentualne czynniki ryzyka.

Co możesz zrobić
Jeśli masz obciążenie rodzinne chorobami układu
krążenia to ochronę serca ułatwią Ci:
●

●

●

●

zdrowa, zrównoważona dieta
dbałość o właściwą wagę i sylwetkę
regularna aktywność fizyczna
niepalenie tytoniu.

Mając obciążenie rodzinne chorobami układu krążenia
należy też powiadomić o tym swojego lekarza
pierwszego kontaktu. Lekarz może uznać za właściwe
sprawdzenie ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu lub
przeprowadzenie badania „health check”.

Obciążenie rodzinne
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Odżywianie zdrowe dla serca
W tym rozdziale omawiamy cztery
główne elementy zdrowej,
zrównoważonej diety:
●

●

●

●

jedz dużo owoców i warzyw (patrz str. 55)
wybieraj zdrowsze tłuszcze (patrz str 56)
regularnie jedz tłuste ryby (patrz str. 60)
zmniejsz spożycie soli (patrz str. 61).

To są podstawy diety chroniącej serce.

Odżywianie zdrowe dla serca
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Jedz dużo owoców i warzyw
Istnieją solidne dowody na to, że dieta zawierająca
szeroki wybór owoców i warzyw jest dobra dla serca
i może zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia.
Co możesz zrobić
Staraj się jeść przynajmniej 5 porcji różnych
owoców i warzyw dziennie.
Różne owoce i warzywa zawierają różne zestawy
witamin i minerałów, staraj się więc zapewnić sobie
różnorodność aby osiągnąć jak największe korzyści.
Obejmuje to owoce i warzywa świeże, chłodzone,
w puszkach i suszone, jak również sałatki i czyste soki.
Staraj się jeść warzywa puszkowane z niską zawartością
soli a owoce puszkowane w naturalnym soku, nie zaś
w syropie. Wybieraj czyste soki zamiast napojów na
bazie soku i nektarów owocowych.
Dorosła porcja świeżych, mrożonych lub puszkowanych
owoców czy warzyw to 80 g, czyli mniej więcej tyle,
ile mieści się w dłoni, a soku owocowego – 150 ml.
W przypadku owoców suszonych jest to 30 g, czyli
1 łyżka stołowa.
Nie ma dowodów na to, by branie witamin
w tabletkach lub suplementów przynosiło takie
same korzyści jak jedzenie owoców i warzyw.

Odżywianie zdrowe dla serca
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Wybieraj zdrowsze tłuszcze
Żywność tłusta zawiera tłuszcze nasycone,
jednonienasycone jak i wielonienasycone.
Wybieranie zdrowszych tłuszczów może pomóc
chronić serce. Pamiętaj jednak, że wszystkie tłuszcze
są bogate w kalorie. Jeśli więc chcesz dbać o swoją
wagę, ogranicz ogólną ilość spożywanych tłuszczów.
Co możesz zrobić
Chcąc poprawić swój poziom cholesterolu i zmniejszyć
ryzyko chorób układu krążenia, musisz podjąć
następujące kroki.
Radykalnie zmniejszyć spożycie tłuszczów
nasyconych i zastąpić je tłuszczami jednoi wielonienasyconymi. Zmniejszenie ilości spożywanych
tłuszczów nasyconych pomoże Ci ochronić serce, nawet
jeśli nie masz wysokiego poziomu cholesterolu. Przykłady
potraw zawierających wszystkie te tłuszcze znajdziesz na
str. 58 i 59. Skorzystaj z następujących porad:
●

●

●

●

●

Do zup, pyz i sosów używaj jogurtu, maślanki lub kefiru zamiast
masła, zasmażki, śmietany, boczku, bekonu i kiełbasy.
Zamiast tłustych kiełbas takich jak zwyczajna czy wiejska, i wędlin
takich jak salceson czy baleron, oraz pasztetu, kaszanki i parówek
wybieraj chudą szynkę, indyka, kurczaka lub polędwicę.
Wypróbuj zupę jarzynową, fasolową i krupnik bez śmietany, boczku,
bekonu, zasmażki czy żeberek.
Barszcz czerwony i żurek podawaj z jakiem albo uszkami a nie
z kiełbasą czy ze śmietaną (zabielany).
Staraj się jeść pierogi z grzybami, kapustą, owocami lub ruskie
częściej niż z mięsem.

Zmniejszyć ogólną ilość spożywanych tłuszczów,
zwłaszcza jeśli masz nadwagę. Skorzystaj
z następujących porad:
●

●

Tłuste przekąski takie jak pączki, drożdżówki, chipsy, czekolada czy
herbatniki zastąp zdrowszymi alternatywami jak owoce i warzywa,
chude jogurty, niesolone orzechy i nasiona.
Ogranicz ilość tłustych potraw w czasie posiłków. Jedz więcej
owoców i warzyw oraz produktów pełnoziarnistych takich jak kasza
perłowa i gryczana, płatki pełnoziarniste i chleb razowy czy
pełnoziarnisty, żytni bądź pszenno-żytni.

Unikaj na ile to możliwe żywności zawierającej
tzw. tłuszcze trans. W niewielkich ilościach tłuszcze
trans występują naturalnie w nabiale i mięsie. Tłuszcze
trans powstają też w procesie uwodornienia
(hydrogenizacji) olei roślinnych dla przetworzenia ich w
tłuszcze stałe, wykorzystywane w produktach takich jak
niektóre ciastka, ciasta, herbatniki, krakersy i margaryny.
Produkty zawierające w liście składników oleje lub
tłuszcze uwodornione zawierają najprawdopodobniej
tłuszcze trans. Tłuszcze trans podnoszą ogólny poziom
cholesterolu oraz poziom cholesterolu LDL.

Odżywianie zdrowe dla serca
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Znakowanie produktów żywnościowych
Aby dowiedzieć się, czy dany produkt ma „dużo” czy
„mało” tłuszczu, tłuszczów nasyconych lub soli sprawdź
etykietkę z informacjami o wartości odżywczej. Porównaj
liczby „na 100 g” z poniższymi informacjami.
To jest dużo (na 100 g)

To jest mało(na 100 g)

20 g tłuszczu lub więcej

3 g tłuszczu lub mniej

5 g tłuszczów nasyconych lub więcej

1 g tłuszczów nasyconych lub mniej

1,5 g soli lub więcej

0,3 g soli lub mniej

0,6 g sodu lub więcej

0,1 g sodu lub mniej

Wybieraj zdrowsze tłuszcze
Chcąc lepiej chronić serce, musisz zmniejszyć spożycie
tłuszczów nasyconych i tłuszczów trans oraz zastąpić je
tłuszczami jedno- i wielonienasyconymi. Tłuszcze
omega-3 też są dobre dla serca.
Tłuszcze nienasycone

W jakich produktach występują
te tłuszcze?

Tłuszcze
jednonienasycone

Tłuszcze
wielonienasycone

Tłuszcze
omega-3

Występują w:
• oliwie z oliwek
i oleju rzepakowym
• awokado
• orzechach
i nasionach
(migdałach,
nerkowcach,
orzeszkach ziemnych i pistacjach)
Niektóre margaryny wyrabia się
z tłuszczów jednonienasyconych.

Występują w:
• oleju kukurydzianym,
słonecznikowym
i sojowym
• orzechach
i nasionach (orzechach włoskich,
nasionach dyni
i słonecznika, ziarnie
sezamowym)
Niektóre margaryny
wyrabia się
z tłuszczów wielonienasyconych.

Występują w:
• oleju rybnym
• tłustych rybach
takich jak śledź,
karp, makrela,
łosoś, pstrąg,
szproty, sardynki
i świeży tuńczyk.

Tłuszcze nasycone

W jakich produktach występują
te tłuszcze?

Tłuszcze nasycone

Tłuszcze trans

Występują w:
• maśle
• żółtym serze
• tłustym mięsie
• pasztecie
• wyrobach mięsnych takich
jak kiełbasa, boczek, bekon,
kaszanka
• herbatnikach
• ciastkach
• śmietanie
• smalcu
• łoju•
• oleju kokosowym
i palmowym.

Występują w niektórych:
• ciastach
• ciastkach
• herbatnikach
• krakersach
• margarynach.

Odżywianie zdrowe dla serca
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Tłuste ryby i tłuszcze omega-3
Regularne spożywanie tłustych ryb może pomóc
zmniejszyć ryzyko choroby wieńcowej i chronić serce.
Tłuste ryby są najbogatszym źródłem pewnego typu
tłuszczu wielonienasyconego omega-3.
Tłuszcze omega-3 występują głównie w świeżych
i puszkowanych rybach takich jak śledź, karp, makrela,
łosoś, pstrąg, szproty, sardynki oraz świeży (ale nie
puszkowany) tuńczyk.
Co możesz zrobić
Staraj się jeść danie rybne (jedną porcję) 2 razy na tydzień. Jedno
z tych dań powinno być z tłustej ryby. (Jedna porcja tłustej ryby
to 140 gramów ryby, czyli ok. połowy średniej wielkości puszki.)
Staraj się grillować, piec lub dusić ryby zamiast smażyć je
w bułce tartej.
Wybieraj ryby świeże, mrożone lub puszkowane w sosie
pomidorowym częściej niż wędzone lub w marynacie octowej, które
zawierają zwykle więcej soli.
Wypróbuj śledzia w jogurcie zamiast majonezu czy śmietany.
●

●

●

●

Zmniejszenie spożycia soli
U osób spożywających dużo soli istnieje większe
prawdopodobieństwo nadciśnienia. Do nadciśnienia
przyczynia się sód zawarty w soli. Sód jest obecny
we wszystkich rodzajach soli, zarówno granulowanej
jak i kamiennej.
Większość ludzi spożywa o wiele więcej soli niż trzeba. Zaleca się, by
dorosła osoba nie spożywała dziennie więcej niż 6 gramów (ok. 1
łyżeczki od herbaty) soli, czyli 2,5 grama sodu. Typową zawartość soli
w różnych produktach znajdziesz w rozdziale „Znakowanie produktów
żywnościowych” na str. 00.
Co możesz zrobić
Ogranicz spożycie produktów spożywczych zawierających dużo
soli. Trzy czwarte spożywanej przez nas soli „kryje się” w produktach
spożywczych. Należą do nich:
• niektóre pieczywa i produkty zbożowe;
• niektóre dania gotowe, np. fasolka po bretońsku, gołąbki, bigos,
pulpety i gulasz; zawierają one też zwykle dużo tłuszczu;
• ketchup i sosy takie jak np. tatarski i czosnkowy;
• kiełbaski, bekon, boczek i burgery;
• słone przekąski takie jak chipsy, solone orzeszki czy precelki.
Jedz mniej warzyw marynowanych i kiszonych, np. ogórków
kiszonych i konserwowych, kiszonej kapusty, marynowanych sałatek
warzywnych i grzybów. Zamiast nich używaj do kanapek i sałatek
świeżych warzyw.
Ogranicz spożycie ryb i mięs wędzonych i w konserwach.
Nie dodawaj soli do dań przy posiłkach.
Gotuj potrawy bez soli. Zamiast soli dodawaj do smaku ziół, czosnku,
przypraw lub soku z cytryny.
Zobaczysz, że po kilku tygodniach Twoje brodawki smakowe przestawią
się na mniej słone jedzenie i odkryjesz bogactwo innych smaków.
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Alkohol
Jeśli pijasz alkohol, uważaj, by
przestrzegać zalecanych limitów

Mężczyźni nie powinni wypijać więcej niż
3–4 jednostek dziennie.
Kobiety nie powinny wypijać więcej niż
2–3 jednostek dziennie.
1 (brytyjska) jednostka alkoholu =
pół pinty/półkwarty (ok. 300 ml) piwa jasnego lub typu
ale/bitter, bądź cydru (3–5% alkoholu wg obj.)
lub
miarka pubowa (25 ml) trunków takich jak dżin, wódka,
whisky i rum
lub
niewielki (100 ml) kieliszek wina (10% alkoholu wg obj.)
Umiarkowane picie – od 1 do 2 jednostek alkoholu
dziennie – może w pewnym stopniu przeciwdziałać
chorobie wieńcowej. Jeśli jednak jesteś osobą niepijącą,
to lepiej nie zaczynać pić, jest bowiem wiele innych
lepszych sposobów chronienia swego serca.
Przekraczanie zalecanego limitu nie tylko nie chroni
serca, ale może wręcz prowadzić do uszkodzenia
mięśnia sercowego, nadciśnienia, udaru mózgu
i pewnych typów raka. Alkohol jest przy tym
wysokokaloryczny i może powodować nadwagę.
Bezwzględnie należy unikać upijania się i wypijania
dużych ilości alkoholu w krótkim czasie. Lepiej wypić
trochę od czasu do czasu niż dużą ilość za jednym razem.

Alkohol
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Stres
Stres nie jest uznawany za bezpośredni
czynnik ryzyka chorób układu krążenia,
niemniej może się do nich przyczyniać
pośrednio lub wywoływać pewne objawy.
To, jak radzisz sobie ze stresem może
prowadzić do niezdrowych zachowań,
np. palenia, nadużywania alkoholu,
niezdrowej diety lub braku aktywności
fizycznej. Wszystko to może zwiększać
ryzyko chorób układu krążenia.
Jeśli odczuwasz stres lub niepokój,
spróbuj rozpoznać sytuacje
doprowadzające do stresu i w miarę
możliwości ich unikać. Ważne jest, by
nauczyć się, jak się rozluźniać i skutecznie
radzić sobie ze stresem. Różne podejścia
będą skuteczne dla różnych ludzi.
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Wypróbuj następujące
strategie przeciwstresowe
Praca
Jeśli praca powoduje stres:
● porozmawiaj z przełożonym i razem spróbujcie coś
zmienić
● zasięgnij porady w dziale kadrowym
● porozmawiaj z kolegą lub znajomym.
Wypoczynek
Wypoczywać możesz:
● siedząc i robiąc głębokie wdechy
● wykonując ćwiczenia rozciągające
● znajdując sobie nowe hobby czy ulubione zajęcie
● ćwicząc jogę, pilates lub medytację.
Rozwiązywanie problemów
Zapytaj sam(a) siebie:
● Na czym właściwie polega problem?
● Co mogę zrobić inaczej?
● Zastanów się nad skutkiem. Czy zmiana
postępowania przyniosła efekt?
● Jeśli nie, to wypróbuj inne podejście.

Gospodarowanie czasem
Ustalaj priorytety i stosownie do nich planuj swój
dzień.
● Nie rób wielu rzeczy na raz.
● Miej realistyczne strategie osiągania celów na krótką
i na długą metę.
Nie stawiaj sobie nierealnych wymagań
●

●

●

●

●

Naucz się mówić „nie”. W pracy, w domu
i z przyjaciółmi czasem musisz postawić siebie
na pierwszym miejscu.
Pamiętaj, by być asertywnym. Asertywność pozwoli
Ci bronić swoich praw i przekonań szanując prawa
i przekonania innych.
Zachowaj realizm co do tego, co możesz osiągnąć;
znaj swoje granice i przy każdej sposobności ciesz się
ze swoich sukcesów. Rób sobie nagrody z dobrych
książek, masażu czy wyjść do kina.
Jeśli czujesz, że coś Ci ciąży, porozmawiaj o tym
z przyjacielem, partnerem lub przełożonym.

Jeżeli te techniki nie przyniosą rezultatu, lub jeśli
stres czy niepokój jest bardzo silny, zasięgnij
porady lekarza pierwszego kontaktu albo spróbuj
counsellingu lub terapii poznawczo-behawioralnej.
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Pomocne organizacje
Choroby układu
krążenia
British Heart Foundation
020 7554 0000
bhf.org.uk
Blood Pressure Association
0845 241 0989
www.bpassoc.org.uk
Diabetes UK
0845 120 2960
www.diabetes.org.uk

Aktywny tryb życia
Active Places
www.activeplaces.com

Dbałość o właściwą
wagę i sylwetkę
Weight Concern
www.weightconcern.co.uk
WeightWise
www.bdaweightwise.com

Heart UK
(The cholesterol charity)
0845 450 5988
www.heartuk.org.uk

BHF National Centre for
Physical Activity and Health
01509 223 259
www.bhfactive.org.uk

The Stroke Association
0303 3033 100
www.stroke.org.uk

Zdrowe odżywianie

Rzucanie palenia

Food Standards Agency
www.eatwell.gov.uk or
www.food.gov.uk

ASH
029 7739 5902
www.ash.org.uk

British Dietetic Association
0121 200 8080
www.bda.uk.com

NHS Smokefree
0800 022 4332
smokefree.nhs.uk

British Nutrition Foundation
020 7404 6504
www.nutrition.org.uk

QUIT
0800 00 22 00
www.quit.org.uk

Pomocne organizacje
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Co to jest British Heart Foundation
i jak możemy Ci pomóc
British Heart Foundation (BHF) jest ogólnokrajową
organizacją pożytku publicznego, której misją jest
ratowanie życia poprzez pionierskie badania, opiekę
nad pacjentami, prowadzenie kampanii na rzecz zmian
i rozpowszechnianie niezbędnych informacji. W naszej
ratującej ludzkie życie pracy polegamy na darczyńcach
ofiarujących nam swoje wysiłki i środki finansowe.
Więcej informacji o BHF na stronie bhf.org.uk
BHF oferuje też inne użyteczne materiały w języku
angielskim. Aby dowiedzieć się o nich więcej, lub
zamówić nasz katalog zdrowia układu krążenia, wejdź
na stronę bhf.org.uk/publications lub skorzystaj
z serwisu zamówień BHF pod numerem 0870 600 6566
albo pod adresem poczty elektronicznej orderline@bhf.
org.uk Wiele naszych publikacji można pobrać na
stronie bhf.org.uk/publications Oferowane przez nas
materiały są bezpłatne, będziemy jednak wdzięczni za
złożenie darowizny. Darowizny przy pomocy karty
kredytowej można składać pod numerem 0300 330
3322 lub na stronie bhf.org.uk/donate

Podziękowania
Dziękujemy Eli Szymuli, dietetyczce – specjalistce
od chorób układu krążenia, za pomoc w opracowaniu
informacji dotyczących polskiej diety.

bhf.org.uk

Heart Helpline
0300 330 3311
bhf.org.uk
Informacje I pomoc we wszystkich sprawach dotyczących
serca Linie telefoniczne czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00–17:00 Koszt połączeń podobny do numerów
zaczynających się od 01 i 02

British Heart Foundation
Greater London House
180 Hampstead Road
London NW1 7AW
T 020 7554 0000
F 020 7554 0100
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W roku 2011 British Heart Foundation obchodzi swe
50 urodziny. Od 1961 r. jesteśmy główną brytyjską organizacją
charytatywną na polu zapobiegania chorobom serca i układu
krążenia. Staramy się ratować ludziom życie przez pionierskie
badania, opiekę nad pacjentami, kampanie na rzecz
zmian i działalność informacyjną. Ale potrzebujemy
w tym Państwa pomocy. Nasza ratująca ludzkie
życie działalność jest możliwa tylko dzięki
Państwa ofiarności. Razem możemy
pokonać choroby serca.

