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за підтримки

Серцева недостатність – це стан, за якого серце
з тієї чи іншої причини втрачає здатність забезпечувати організм необхідною кількістю крові, тобто виконувати свою основну – насосну – функцію. Через
це органи і тканини організму одержують недостатню
кількість кисню і поживних речовин. Як наслідок – людині стає важко виконувати повсякденні фізичні навантаження.

Причини серцевої недостатності
Причиною серцевої недостатності
можуть бути різні захворювання серця,
зокрема ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда. При цьому міокард не
в змозі розвивати належні зусилля, щоб
виганяти кров з серця в судини. Може
бути й інша ситуація: коли міокард спочатку здоровий, але існують перешкоди
на шляху руху крові, що викидається
серцем. Це може бути звуження великих судин, артеріальна гіпертензія, вади
клапанів серця тощо. У всіх цих випадках викид крові з лівого шлуночка утруднено, тому підвищується навантаження на міокард. Щоб упоратися з підвищеним навантаженням, м'яз серця гіпертрофується (збільшується в об'ємі, потовщується), починає битися
частіше і деякий час підтримує нормальний кровообіг. Потім компенсаторні
можливості міокарда виснажуються, у ньому розвиваються незворотні зміни: м'язові клітини замінюються сполучною тканиною, яка не здатна до скорочення. Саме в цей момент можуть виникати ознаки (симптоми) хронічної
серцевої недостатності.

Симптоми серцевої недостатності
– задишка при фізичному навантаженні або (в тяжких випадках) у спокої,
відчуття нестачі повітря, особливо в положенні лежачи, кашель;
– прискорене серцебиття;
– блідість або синюватий відтінок шкіри, особливо на віддалених від серця
ділянках тіла (пальцях рук, ніг, губах);
– набряки (передовсім – ніг);
– біль у ділянці правого підребер'я, пов’язаний з переповненням вен печінки;
– підвищена втомлюваність.

Чому так важливо звернутися до лікаря?
Хронічна серцева недостатність зазвичай розвивається повільно, і багато
людей вважають її природним проявом
старіння організму. У таких випадках
хворі нерідко зволікають із зверненням
до лікаря-кардіолога, аж поки симптоми не загострюються до загрозливого
стану. Звичайно ж, це ускладнює і подовжує процес лікування.
Діагноз хронічної серцевої недостатності може поставити тільки лікар
на підставі розмови з пацієнтом, огляду і додаткових методів обстеження. Вам можуть призначити такі види обстежень:
• електрокардіограма;
• ехокардіограма;
• рентгенографія органів грудної та черевної порожнини;
• клінічний і біохімічний аналіз крові;
• аналіз сечі.
Найважливішою умовою успішного лікування серцевої недостатності є
правильна діагностика основного захворювання, що призвело до недостатності, і відповідне його лікування. У лікуванні власне серцевої недостатності
важливо знизити навантаження на серце і збільшити його скоротливу здатність. Терапія серцевої недостатності комплексна, включає медикаментозне
лікування і дотримання рекомендацій щодо способу життя (режиму харчування, фізичних навантажень).

Лікуватися – життєво важливо!
Зазвичай для лікування серцевої недостатності лікар призначає не один
препарат, а кілька. Дуже важливо дотримуватися всіх рекомендацій лікаря,
фіксувати зміни самопочуття. Залежно від стану хворого лікар коригує призначення. Тому пацієнтам з цим захворюванням дуже важливо регулярно
відвідувати лікаря.

Медикаментозне лікування спрямоване на те, щоб:
•
•

запобігти перевантаженню серцевого м’яза (призначають бета-блокатори – ліки, спрямовані на зниження артеріального тиску і зменшення
частоти серцевих скорочень);
усунути симптоми серцевої недостатності (призначають глікозиди, препарати сировиною для яких використовується рослина Горицвіт (Adonis
vernalis);

• у
 сунути наслідки серцевої недостатності (призначають діуретики – необхідні при набряках, щоб вивести
надлишок рідини з сечею).

Пам’ятайте, що тільки лікар може призначити
правильне лікування. Однак позитивний результат великою мірою залежить від того, наскільки правильно пацієнт приймає ліки.

Загальні рекомендації щодо прийому ліків
• З
 авжди тримайте при собі список з призначеними вам медикаментами,

зазначенням їхніх доз і кратності (часу) прийому.
• П
 риймайте ліки щодня в один і той самий час.
• Потрібно знати, навіщо призначений той чи інший препарат і як він виглядає.
• Зберігайте медикаменти в їх оригінальній упаковці. Не пересипайте таб
летки в інші ємності.
• Беріть на прийом до лікаря ліки, які ви приймаєте.
• Ніколи не пропускайте прийом медикаментів, навіть якщо ви почуваєтеся
краще.
• Якщо ви забули прийняти ліки, в наступний прийом у жодному разі
не приймайте дві дози.
• Ніколи самостійно не збільшуйте приписану вам дозу лікарського препарату.
• Ніколи самостійно не припиняйте прийом препаратів. Раптова відміна деяких ліків може негативно позначитися на стані здоров’я.
• Перед прийомом будь-яких інших медикаментів, яких немає у списку призначень, обов’язково порадьтеся з лікарем.

Хірургічне лікування серцевої недостатності
У тих випадках, коли причиною серцевої недостатності є аритмія і медикаментозне лікування не допомагає, може знадобитися хірургічне втручання,
під час якого пацієнтові встановлюють водій ритму або дефібрилятор. Також
хірургічним шляхом вирішуються проблеми із закупоркою артерій і заміною
клапанів.

Для людей із серцевою недостатністю дуже важливо вести
здоровий спосіб життя і дотримуватися викладених нижче рекомендацій.

Особливі правила життя
Серцева недостатність – хронічний стан, який, одного разу розвинувшись, супроводжує людину протягом усього життя. Терапія серцевої недостатності є тривалою, іноді довічною. Проте це не означає, що людина з цією
патологією не може вести повноцінного життя. Слід лише неухильно дотримуватися важливих правил, і вони допоможуть значно поліпшити якість
і тривалість життя. Велику роль відіграє дієта з обмеженням солі та режим
помірного фізичного навантаження.

Зменшіть вживання солі
Пацієнтам із серцевою недостатністю слід дотримуватися спеціальної дієти, одним із критеріїв якої є
регулювання кількості солі, що надходить в організм з їжею. Річ у тім,
що сіль спричиняє затримку рідини
в організмі, а велика кількість води
збільшує навантаження на серце.
Добова норма солі – одна чайна
ложка, або 2 г. При цьому приблизно 1,5 г натрію хлориду ми отри
муємо з продуктами, таким чином, «чистої» солі можна додавати в їжу лише
1/5 чайної ложки.
Як уникати надмірного вживання солі?
• Не тримайте сільничку на обідньому столі.
• Не купуйте консервовані продукти та напівфабрикати.
• Готуючи їжу, замість солі додавайте у страви різні прянощі, приправи,
зелень.
• Відмовтеся від їжі в закладах швидкого харчування.
• Їжте більше свіжих овочів і фруктів, і з часом ви почнете відчувати, як
багато зайвої солі вживали раніше.
• Готуйте м’ясо і рибу, не досолюючи їх. У цих продуктах вже є міститься
достатня кількість солі.

Дотримуйтеся режиму
фізичних навантажень
Більшості пацієнтів із серцевою
недостатністю показана помірна
фізична активність у спеціальному
режимі, без перевантажень. Адже
серцевий м’яз, як і будь-який інший м’яз людського тіла, потребує

регулярних тренувань. Щоб вибрати потрібний режим
навантажень, лікар пропонує пройти 6-хвилинний тест,
який полягає у замірювання кардіограми після руху на
біговій доріжці. Відповідно до його результатів визначають, яка саме інтенсивність фізичних вправ підходить
найбільше. Перші заняття за тривалістю можуть не перевищувати 5–10 хвилин, поступово їхню тривалість
можна збільшувати, доводячи за три-чотири тижні загальний час занять до 30–40 хвилин на день.
Загальні рекомендації щодо виконання фізичних вправ
• С
 лід знати межі своєї фізичної активності і в жодному разі їх не перевищувати.
• Ф
 ізичні вправи слід виконувати через дві години після прийому їжі і медикаментів.
• П
 очинати навантаження треба з розминки, тобто 3–5 хвилин виконувати
вправи на розігрівання м’язів.
• Р
 обіть вправи із задоволенням. Намагайтеся отримувати позитивні емоції
від фізичної активності.
• О
 бговорюйте зі своїм лікарем збільшення часу фізичних тренувань.
• У
 никайте вправ, виконання яких пов’язане з переохолодженням або перегріванням.
• Я
 кщо в якийсь із днів ви мали підвищене фізичне навантаження, наступного дня почніть звичайні вправи з більш легких.
• Н
 е виконуйте жодних навантажень, якщо почуваєтеся не надто добре.
• Н
 егайно припиніть виконання вправ, якщо ви відчули біль за грудниною,
незвично різке утруднення дихання, виражену слабкість, сильне запаморочення чи прискорене або різко сповільнене серцебиття. У цих випадках
слід негайно зв’язатися з лікарем або викликати швидку допомогу.
Види навантажень, яких краще уникати пацієнтам із серцевою недостатністю:
• підйом ваги;
• ізометричні навантаження – вправи, що супроводжуються скороченням
м’язів без руху кінцівок або тулуба;
• заняття ритмічною гімнастикою;
• плавання;
• виражені навантаження (зокрема біг).

Контролюйте вживання рідини
Зайва рідина в організмі ускладнює роботу серця. Добова норма рідини
для вас – 1,5 літра, що включає в себе напої (чай, сік, кефір тощо), суп,
фрукти. Часто пацієнтів з серцевою недостатністю турбує відчуття сухості в

роті, це відчуття є симптомом серцевої недостатності і не свідчить
про нестачу рідини в організмі.
Як боротися з відчуттям сухості в роті?
• П
 рополощіть рот холодною
водою.
• П
 отримайте в роті шматочок
льоду, заморожену ягоду,
часточку мандарина.
• М
 ожна зайвий раз почистити
зуби, це допомагає.
• З
 авжди пийте повільно, маленькими ковтками.
• Додавайте у воду трохи лимона.
• Не пийте кави та алкогольних напоїв – вони посилюють відчуття сухості в роті.
Зважуйтеся на одних і тих самих вагах щоранку до сніданку, після того
як сходили в туалет. Записуйте свою масу тіла. Якщо Ви набрали 1–1,5 кг
за один день або 1,5–2 кг за п’ять днів – зверніться до лікаря. Приріст маси
тіла понад 1 кг за 1–3 дні, швидше за все, свідчить про затримку рідини
в організмі і ризик погіршення стану, тож у цьому випадку слід негайно звернутися до лікаря.

Інші важливі поради
Пацієнтам із серцевою недостатністю важливо дотримуватися загальних правил здорового способу життя. Дуже важливо позбутися шкідливої
звички – куріння, а також уживати алкоголь лише в помірних кількостях.
Крім того, треба стежити за нормальною масою тіла, оскільки надмірна вага
може провокувати підвищення тиску.
Плануючи подорожі, слід брати
до уваги, що пацієнтам із серцевою
недостатністю не рекомендовано
перебування в умовах високогір’я,
високих температур, підвищеної вологості. Бажано проводити відпустку у звичній кліматичній зоні. Вибираючи транспорт, слід надавати
перевагу нетривалим (до 2–2,5 годин) авіаційним перельотам. Тривалі
перельоти загрожують зневодненням, посиленням набряків нижніх кінцівок і/чи розвитком тромбозу глибоких
вен гомілки. За будь-яких подорожей протипоказано тривале вимушене фіксоване положення тіла. Слід вставати, ходити або злегка розминатися кожні
30 хвилин.
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