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Choroba niedokrwienna serca stanowi główną
przyczynę przedwczesnej śmierci w naszym kraju. 
Uważa się, że powoduje ona ok. 40% zgonów 
mężczyzn w średnim wieku i stanowi drugą z 
najczęstszych przyczyn przedwczesnej śmierci u 
kobiet po nowotworach złośliwych. 

W Polsce do 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia 
wskazywała na najwyższe na świecie ( obok Węgier             
i Rumunii ) tendencje przyrostu zachorowalności i 
umieralności z powodu choroby niedokrwiennej 
serca. 

Epidemiologia





W latach 90. natężenie umieralności mężczyzn w Polsce 
z powodu chorób układu krążenia było wyższe o 60% 
od przeciętnego w Europie i o ponad 90% od 
średniego w krajach Unii Europejskiej. W przypadku 
kobiet nadwyżki te wynosiły odpowiednio 46% i 81%.



Zróżnicowanie regionalne w kraju

Najwyższy poziom umieralności występuje w miastach 
województwa śląskiego i łódzkiego, a więc na 
obszarach zagrożenia ekologicznego, spowodowanego 
skażeniem środowiska naturalnego. Najniższy poziom 
umieralności w następstwie chorób układu krążenia 
zanotowano w województwie podlaskim i warmińsko 
– mazurskim. 







Patomechanizm

Ogólnym określeniem choroba 
niedokrwienna  serca obejmuje się
zespoły kliniczne rozwijające się
w następstwie niedostatecznego 
zaopatrzenia mięśnia serca w tlen               
w stosunku do aktualnego 
zapotrzebowania.



Etiologia

Ok. 90% przypadków niedobór ten 
spowodowany jest zmniejszeniem 
dopływu drogą naczyń wieńcowych w 
skutek ich zwężeniach przez blaszki 
miażdżycowe i towarzyszące im zakrzepy 
w nielicznych przypadkach są to zmiany 
zapalne czynniki poza wieńcowe np. 
niedokrwistość, zatruciem tlenkiem węgla



Czynniki ryzyka
� Wiek  powyżej 40 r. ż. 
� Płeć męska 
� Obciążenia rodzinne (zawały w wywiadzie rodzinnym )
� Palenie papierosów
� Nadciśnienie tętnicze
� Zaburzenia gospodarki tłuszczowej,(wzrost cholesterolu 

całkowitego i frakcji LDL  trójglicerydów, spadek frakcji 
DHL 

� Cukrzyca 
� Nadwaga powyżej 30 BMI
� Brak ruchu 
� Stres emocjonalny  tzw. typ A struktury osobowościowej 

(ambicja agresywność, skłonność do unoszenia się)



Znaczenie czynników dziedzicznych

Jeśli jedno z rodziców czy dziadków przebyło zawał
serca lub udar mózgu, istnieje duże 
prawdopodobieństwo odziedziczenia tych skłonności.

Ryzyko znacznie wzrasta, jeśli kilku członków rodziny 
cierpiało na te choroby.

Dzięki zdrowotnemu trybowi życia można zapobiec 
pojawieniu się choroby nawet przy niekorzystnych 
czynnikach dziedzicznych lub odsunąć jej wystąpienie 
nawet o wiele cennych lat.



Dlaczego palenie papierosów jest 

szkodliwe?

Palenie papierosów zwiększa ryzyko raka                                         
i niebezpieczeństwo chorób układu sercowo –
naczyniowego, zwłaszcza zawału serca.

Szczególnie zagrożone są kobiety, które palą papierosy                  
i jednocześnie przyjmują tabletki antykoncepcyjne. 
Wzrasta wtedy ryzyko zakrzepicy.

Nikotyna zwęża tętnice i zmniejsza stężenie „ dobrego”
cholesterolu HDL.

Tlenek węgla zawarty w dymie papierosowym blokuje do 
10% czerwonych krwinek. Palacze mają gorsze 
zaopatrzenie                  w tlen.

Rezygnacja z palenia papierosów jest dużą szansą. Już po       
3 – 5 latach organizm powraca do dawnej formy.



Dlaczego nadmierne picie alkoholu 

jest szkodliwe?

Jeśli pije się dziennie więcej niż 60 g alkoholu, we krwi 
rośnie poziom trójglicerydów.

Umiarkowane spożycie alkoholu – lampka wina lub 
kufel piwa dziennie – jest korzystne dla zdrowia. 
Alkohol w niewielkich ilościach uważa się za czynnik 
przedłużający życie. Także twoja wątroba jest w stanie 
się z tym uporać. 



Dlaczego nadwaga jest szkodliwa?

Nadmiar tkanki tłuszczowej rozkłada się bardzo 
indywidualnie. Jest to czynnik dziedziczny i nie można go 
zmienić. Istnieją dwa rodzaje odkładania się tkanki 
tłuszczowej:

� Typ gynoidalny ( gruszki ) cechuje się odkładaniem 
tłuszczu głównie na pośladkach i biodrach.

� Typ androidalny ( jabłka ) cechuje się odkładaniem 
tłuszczu głównie na brzuchu.

Ryzyko zachorowania na choroby układu sercowo –
naczyniowego dotyczy przede wszystkim typu 
androidalnego. Jako środek profilaktyczny należy 
schudnąć.



Postacie choroby niedokrwiennej
� Dusznica  bolesna 

� Zawał serca

� Nagła śmierć sercowa 

� Przewlekła niewydolność krążenia spowodowana 
zmianami mięśnia sercowego następstwie jego 
przewlekłego niedokrwienia 

� Zaburzenia rytmu serca w następstwie przewlekłego 
niedokrwienia mięśnia serca 



Dusznica bolesna
� Dusznica bolesna zwana również dławicą piersiową

(angina pectoris)została opisana 1768 r. przez 
Heberdena cechuje się napadami bólów w klatce 
piersiowej wyzwalanymi przez :

� Wysiłek fizyczny 

� Napięcie emocjonalne  

� Spożycie obfitego posiłku 

� Reakcja ciepło – zimno np. wyjścia z ciepłego 
pomieszczenia podczas wietrznej lub mroźniej 
pogody



� Ból spowodowany głodem tlenowym mięśnia serca, 
czyli niedoborem tlenu w stosunku do 
zapotrzebowania 

� Sytuacją hemodynamiczną polegającą na 
niezdolnością naczyń wieńcowych do dostarczenia 
sercu odpowiedniej ilości natlenionej krwi nazywamy 
niewydolnością wieńcową a występujący wówczas ból 
– bólem wieńcowym  



Obraz kliniczny dusznicy bolesnej 
� Ból  wieńcowy –umiejscowiony za mostkiem , 

rozpierający, piekący, gniotący lub ściskający 
promieniujący do krtani , żuchwy , barku , lewej ręki, 
łopatki, lub kręgosłupa, czas trwania od 2-10 min. 
Maksymalnie nie przekracza 20 min.

� Niepokój 

� Lęk przed śmiercią

� Bladość skóry 

� Wzmożona potliwość

� Tachykardia lub bradykardia 

� RR może ulegać obniżeniu 





Diagnostyka  
� Poziom lipidowy 

� EKG (badanie elektrokardiograficzne )w spoczynku 

� EKG wysiłkowe – próba wysiłkowa na cykloergometrze 
rowerowym lub chodniku ruchomym  

� EKG aparatem Holtera

� UKG (USG serca ,echokardiografia ) 

� Koronarografia (wstrzyknięcie środka cieniującego 
bezpośrednio do jednej , apotem drugiej tętnicy 
wieńcowej   przez cewnik umieszczony w ich ujściu przez 
nakłucie tętnicy udowej i wykonaniu zdjęć RTG )



Leczenie

�Przezskórna angioplastyka wieńcowa : balonikowanie
PTCA , założenie stentu

�Operacja metodą by-pass (wykonanie pomostów 
tętniczych lub żylnych , omijających  nie drożne odcinki 
tętnic wieńcowych)

�Farmakoterapia  : nitrogliceryna (działa rozszerzająco na 
działania wieńcowej co powoduje ustąpienie bólu już po  
2 -3 min.



�Farmakoterapia  :
� nitrogliceryna (działa rozszerzająco na działania 

wieńcowej co powoduje ustąpienie bólu już po 2 -3 
min. może powodować spadek  RR zaczerwienienie 
twarzy 

� Dwuazotan izosorbitolu (Sorbonit)
� Monoazotan izosorbidu
� Molsydomina
� Leki blokujące receptory beta 
� Leki z grupy antagonistów wapnia



Zawał serca

Ostra postać choroby niedokrwiennej spowodowana  
nagłym całkowitym zamknięciem tętnicy wieńcowej .

Przerwanie dopływu krwi do zaopatrywanego przez tę
tętnicę obszaru mięśnia serca powoduje powstanie 
ogniska martwicy Najczęstszą przyczyną zamknięcia 
tętnicy są :

� Zakrzepy

� Kurcz tętnicy zwężonej przez proces miażdżycowej 





Obraz kliniczny zawału mięśnia 

sercowego
Ból w klatce piersiowej nie ustępujący po nitroglicerynie  

trwający  od kilkadziesiąt min.

do kilku godz. 

� Zaburzenia rytmu 

� Niepokój 

� Lęk przed śmiercią

� Pobudzenie psychoruchowe   

� Obrzęk płuc 

� Wstrząs kardiogenny



�Zawał ściany tylnej Powoduje objawy   dyspektyczne :

� Bóle w nadbrzuszu 

� Nudności 

� Wymioty

�U ok. 15 % chorych zawał przebiega bezbólowo (zawał
niemy) 



Diagnozowanie

� Wzrost  liczby leukocytów,

� Przyspieszenie OB,

� Zwiększenie glikemii,

� Dodatnia troponina T ( którą można wykryć od 3,5 h 
do 3 tyg. po zawale ),

� Wzrost CPK-MB,

� Zmiany w EKG (kopulaste uniesienie odcinka ST, tzw. 
fala Parde’ego )



Leczenie przedszpitalne

� Unieruchomienie, zapewnienie potrzeby 
bezpieczeństwa, 

� Podanie nitrogliceryny,

� Podanie kwasu acetylosalicylowego ( Aspiryna         
400 mg), 

� Wezwanie karetki R ( reanimacyjnej ) 



Leczenie szpitalne

� Unieruchomienie,
� Monitorowanie EKG, RR, tętna, saturacji, 
� Tlenoterapia,
� Nitrogliceryna we wlewie ciągłym ( rozszerzenie naczyń

wieńcowych ), 
� Zwalczanie bólu,
� Leczenie przeciwzakrzepowe ( heparyna, leki 

przeciwpłytkowe ),
� Leczenie fibrynolityczne ( streptokinaza – doprowadza do 

rozpuszczenie skrzepu )
� Inwazyjne udrożnienie zamkniętej tętnicy ( przezskórna

angioplastyka wieńcowa )



Powikłania zawału mięśnia 

sercowego

WCZESNE ( mogą wystąpić do 48 h ):

� Zaburzenia rytmu serca ( migotanie komór ),

� Ostra niewydolność krążenia ( obrzęk płuc ),

� Wstrząs kardiogenny ( do 10 – 15% ),

� Pęknięcie serca w obszarze martwicy



PÓŹNE:
� Tętniak ściany serca,
� Zatory tętnicze i zatory płuc,
� Zapalenie osierdzia,
� Zespół Dresslera ( występuje od 3 do 6 tyg. po zawale –

proces autoimmunizacyjny, antygenem jest zmieniony 
mięsień serca, leczenie kortykoidami ),

� Zespół ramię – ręka ( zespół bolesnego barku – związany z 
występowaniem zmian zapalnych w tkankach miękkich, 
wymaga leczenia miejscowego, fizykoterapii i kinezy 
terapii ),

� Zaburzenia rytmu,
� Niewydolność krążenia,
� Utrzymująca się dławica piersiowa i nawrót zawału



Nowy styl życia–10 rad pomocnych

1. Stwórz plan nowej organizacji życia.

Zaletą planu jest to, że nie musisz się bać utraty kontroli 
nad całością.

2. Cierpliwość, cierpliwość, cierpliwość

Chorzy na serce zwykle nie mają jednego: cierpliwości 
do innych i siebie samego. Powoli próbuj osiągnąć
zamierzone cele, unikaj presji stresu, pragnąc np. 
bardzo szybko schudnąć. Zaakceptuj fakt, że czasem 
coś ci się nie udaje. Zawsze możesz przecież zacząć
od nowa.



3. Rzuć palenie.

Obojętnie, w jaki sposób co się to uda, czy za pomącą
plastra nikotynowego, akupresury, czy innych metod: 
decydujący jest fakt, że dajesz swojemu organizmowi 
szansę.



4. Ogranicz spożycie alkoholu.

5. Ogranicz spożycie tłuszczu i cholesterolu.

W przyszłości zwracaj uwagę na to, ile tłuszczu i 
cholesterolu zawiera twoje jedzenie. Najwięcej go 
zawierają: słodycze, ciasta biszkoptowe, ser 
pełnotłusty, pełnotłuste mleko, mięso i wędliny.

6. Kontroluj to co kupujesz do jedzenia.

Rezygnacja z jedzenia słodyczy bywa szczególnie 
trudna, jeśli masz w domu zapasy. Nie oszukuj się, że 
masz w domu coś dobrego na wypadek, gdyby zjawili 
się goście. Potrwa około 2 – 4 tygodnie, zanim stracisz 
apetyt na jakiekolwiek słodycze.



7. Co najmniej co drugi dzień zażywaj ruchu.
Ważne jest przyzwyczajenie do regularności.
8. Opracuj program antystresowy.
Zacznij uczęszczać na kurs planowania czasu. Zdziwisz 

się ile czasu traci się na nieważne drobiazgi. 
9. Ciesz się z codziennych drobnych sukcesów.
Zmiana trybu życia często przynosi wiele pięknych i 

nowych doświadczeń życiowych. Chorzy często 
opowiadają, że teraz dopiero nauczyli się cieszyć z 
drobiazgów, np. podziwiania piękna natury.

10. Unikaj skrajności.
Przy zapobieganiu chorobie zastosowanie zdrowego 

złotego środka jest najważniejsze. Umiarkowanie, ale 
regularnie – taka jest złota reguła!





Nadciśnieniem nazywamy podwyższone ciśnienie krwi w 
układzie naczyń, jeżeli wysokość ciśnienia wynosi powyżej 140 
mmHg w przypadku ciśnienia skurczowego i/lub powyżej 90 
mmHg w przypadku ciśnienia rozkurczowego. Częstość
zachorowania na nadciśnienie rośnie wraz z wiekiem. U osób 
młodszych przyczyną nadciśnienia są zazwyczaj inne choroby 
(tzw. nadciśnienie wtórne). U osób w średnim oraz starszym 
wieku nie udaje się znaleźć uchwytnej przyczyny nadciśnienia –
takie nadciśnienie nazywamy samoistnym. Ciśnienie skurczowe 
to wartość podawana jako pierwsza podczas pomiaru ciśnienia 
tętniczego, a ciśnienie rozkurczowe – wartość podawana jako 
druga.



1. Optymalne ciśnienie tętnicze – poniżej 120/80 mmHg.
2. Ciśnienie tętnicze prawidłowe – 120-129 mmHg (skurczowe) 
oraz/lub 80-84 (rozkurczowe).
3. Ciśnienie tętnicze wysokie prawidłowe – 130-139 mmHg
(skurczowe) oraz/lub 85-89 mmHg (rozkurczowe).
4. Nadciśnienie tętnicze I stopnia – 140-159 mmHg (skurczowe) 
oraz/lub 90-99 mmHg (rozkurczowe).
5. Nadciśnienie tętnicze II stopnia – 160-179 mmHg (skurczowe) 
oraz/lub 100-109 mmHg (rozkurczowe).
6. Nadciśnienie tętnicze III stopnia – powyżej 180 mmHg
(skurczowe) oraz/lub powyżej 110 mmHg (rozkurczowe).



Wyróżniamy następujące rodzaje
nadciśnienia tętniczego w zależności od jego 
przyczyny:



Nadciśnienie tętnicze pierwotne zwane jest inaczej 
idiomatycznym, czyli bez konkretnej uchwytnej przyczyny. 
Stanowi ono większość przypadków tej choroby − ponad 90%. 
Przyjmuje się, że jest ono spowodowane różnymi czynnikami 
genetycznymi i środowiskowymi, które zaburzają działanie 
jednego bądź kilku mechanizmów biorących udział w regulacji 
ciśnienia tętniczego, jak np. układ RAA (renina-angiotensyna-
aldosteron), będący układem hormonów wpływających na 
ciśnienie, układ współczulny − część układu nerwowego 
regulującego między innymi „napięcie naczyń” czy substancje 
wytwarzane przez śródbłonek naczyń, takie jak prostacykliny czy 
NO, czyli tlenek azotu.



- nadwaga

- niehigieniczny - siedzący tryb życia (brak aktywności fizycznej)

- przyjmowanie doustnej antykoncepcji przez kobiety

- niektóre leki/preparaty zawierające sterydy

- dieta – nadużywanie soli kuchennej, tłuszczów nasyconych

- używki - nadużywanie kawy, alkoholu oraz palenie tytoniu

- geny - prawdopodobieństwo wystąpienia nadciśnienia u dzieci 
rodziców chorujących na nadciśnienie jest wyższe niż u dzieci 
osób które, nie chorowały na nadciśnienie



O nadciśnieniu tętniczym wtórnym mówimy, gdy 
nadciśnienie tętnicze występuje na tle innej choroby. 
Należy je podejrzewać, zwłaszcza gdy pojawia się ono 
w młodym wieku. Do chorób powodujących 
nadciśnienie należą:



• przewlekłe choroby nerek,

• nadciśnienie naczyniowonerkowe,

• hiperaldosteronizm pierwotny, zwany inaczej zespołem 
Conna. Polega on na nadmiernym wytwarzaniu aldosteronu
przez nadnercza (jest on składową układu RAA), który jest 
odpowiedzialny za zmniejszenie wydalania przez nerki sodu, 
który bezpośrednio przyczynia się do powstawania 
nadciśnienia tętniczego,

• zespół Cushinga – zespół wynikający z podwyższonego 
poziomu hormonów sterydowych we krwi, np. kortyzolu, o 
różnej etiologii,



• guz chromochłonny − zazwyczaj łagodny nowotwór rdzenia
nadnerczy, wydzielający katecholaminy − adrenalinę i 
noradrenalinę, zwiększające intensywność czynności serca i 
obkurczające bezpośrednio naczynia tętnicze, co prowadzi do 
wzrostu ciśnienia. Dla tej choroby charakterystyczne są
napadowe, gwałtowne i znaczne wzrosty ciśnienia,
• obturacyjny bezdech senny,
• koarktacja aorty − zwężenie aorty, największej tętnicy w 
naszym organizmie.



Nadciśnienie tętnicze przez dłuższy czas może przebiegać
bezobjawowo. Czasami jedynym objawem mogą być bóle
głowy.
Istotne symptomy pojawiają się najczęściej w przypadku 
rozwinięcia się powikłań narządowych. Z czasem wraz z 
trwaniem podwyższonego ciśnienia dochodzi do przerostu 
lewej komory serca, rozwoju miażdżycy, głównie w 
tętnicach szyjnych, nerkowych i kończyn dolnych, a tym 
samym zwiększa się ryzyko zawału mięśnia 
sercowego, udaru mózgu czy upośledzenia czynności
nerek. 



W przypadku nadciśnienia wtórnego, wartości 
ciśnienia zazwyczaj są bardzo wysokie. Chory może 
słabo reagować na leczenie. W nadciśnieniu 
wywołanym guzem nadnerczy (tzw. 
pheochromocytoma, czyli guz chromochłonny
nadnerczy), charakterystyczne są napady wysokiego 
ciśnienia z towarzyszącym przyspieszeniem akcji 
serca, zaczerwienieniem twarzy.



Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego opiera się na 
wykonywaniu pomiarów ciśnienia tętniczego. Należy 
nadmienić, że jednokrotne stwierdzenie podwyższonego 
ciśnienia tętniczego nie uprawnia do rozpoznania 
nadciśnienia. Istotnymi czynnikami, jakie powinny być
uwzględnione przy pomiarze ciśnienia w gabinecie 
lekarskim to odpowiednia wielkość mankietu, wykluczenie 
czynników stresowych (nadciśnienie białego fartucha) oraz 
odpowiedni odpoczynek przed pomiarem ciśnienia 
(przynajmniej 10 minut w pozycji siedzącej). 



Należy także wspomnieć, że na pomiar ciśnienia tętniczego 
może mieć wpływ palenie tytoniu, zwłaszcza jeśli nastąpiło 
do 30 minut przed badaniem ciśnienia.
Najbardziej cennym badaniem do rozpoznania 
nadciśnienia jest wykonywanie pomiarów ciśnienia przez 
chorego w domu (oczywiście aparatem, który jest 
sprawdzony i nie zawyża lub zaniża pomiarów). Chory 
powinien notować wartości ciśnienia w specjalnym zeszycie 
i na tej podstawie można nie tylko rozpoznać nadciśnienie 
tętnicze, ale także dobrać odpowiednie leczenie (dawki 
leków oraz czy leki stosować rano lub wieczorem).



Aby rozpoznać nadciśnienie pierwotne, należy wykluczyć
potencjalne wtórne przyczyny nadciśnienia, czyli choroby, 
jakie zostały omówione powyżej. W niektórych sytuacjach 
wymaga to wykonania USG jamy brzusznej, oceny 
dopplerowskiej tętnic nerkowych lub oceny nadnerczy.
W przypadku rozpoznania nadciśnienia, lekarz powinien 
ocenić także, czy u chorego są jakiekolwiek powikłania 
narządowe. Nie wiadomo bowiem, jak długo już choroba trwa 
i jakie szkody w organizmie mogły w tym czasie powstać. 
Wskazane jest zatem wykonanie badania dna 
oka (nadciśnienie tętnicze wpływa na stan tętnic 
unaczyniających oko i może wpływać na stan siatkówki, a 
więc także stan narządu wzroku). 



Ideałem byłoby także wykonywanie badania
echokardiograficznego serca (badanie UKG) u każdego 
chorego z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym w celu 
oceny stanu serca, ewentualnych przerostów jego ścian. Przy 
diagnozowaniu nadciśnienia tętniczego wskazane jest 
wykonanie także dodatkowych badań laboratoryjnych 
mogących wskazywać na dodatkowe czynniki ryzyka chorób 
sercowo-naczyniowych. Do badań tych zalicza się: morfologię
krwi obwodowej, stężenie sodu, potasu, glukozy, kreatyniny. 
Wskazane jest także wykonanie lipidogramu (cholesterol wraz 
z jego frakcjami) oraz badania ogólnego moczu wraz z 
mikroalbuminurią.



Leczenie nadciśnienia tętniczego obejmuje trzy elementy: 
zmianę stylu życia, stosowanie leków hipotensyjnych 
(obniżających ciśnienie tętnicze krwi) oraz modyfikację innych 
czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (tak by 
zminimalizować ryzyko powstania powikłań nadciśnienia 
tętniczego).
Docelowe wartości ciśnienia wynoszą poniżej 140/90 mmHg z 
wyjątkiem osób z współtowarzyszącą cukrzycą i innymi 
chorobami zwiększającymi ryzyko powikłań sercowo-
naczyniowych, u których wartości docelowe wynoszą poniżej 
130/80 mmHg.

Modyfikacja stylu życia obejmuje:



1.  zmniejszenie masy ciała do wartości prawidłowej 
(wskaźnik BMI w granicach 18,5-25);

2. niepalenie tytoniu;
3. dietę śródziemnomorską (ograniczenie produktów mięsnych, 

smażonych, duża ilość świeżych warzyw i owoców, 
spożywanie produktów rybnych i oliwy z oliwek);

4. zwiększenie aktywności fizycznej – powyżej 30 minut 
dziennie przez większość dni w tygodniu (np. szybki spacer);

5. ograniczenie spożycia alkoholu;
6. zmniejszenie spożycia sodu (soli kuchennej) do minimum.     

Należy pamiętać; że większość półproduktów dostępnych w 
sklepach dostarcza bądź przekracza zalecaną dawkę soli −
jeżeli to możliwe, należałoby więc całkowicie wyeliminować
„dosalanie” potraw.



Leki obniżające ciśnienie krwi:
1.  diuretyki, czyli leki moczopędne (np. indapamid, 
hydrochlorotiazyd);
2. beta-blokery – leki obniżające „napięcie” wspomnianego 
układu współczulnego (np. karwedilol, nebiwolol, bisoprolol, 
metoprolol);
3. inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI) oraz blokery
receptora angiotensynowego (ARB) – leki te obniżają ciśnienie, 
ingerując w układ renina-angiotensyna-aldosteron – np. 
perindopril, ramipryl, losartan, walsartan;
4. blokery kanału wapniowego – zmniejszają „napięcie” naczyń
(np. amlodypina).



Leki te można stosować zarówno pojedynczo (tzw. 
monoterapia), jak i w połączeniu. Lekarz zazwyczaj 
rozpoczyna terapię nadciśnienia od jednego leku. U 
chorych w młodszym wieku najbardziej wskazane są
blokery kanału wapniowego, inhibitory konwertazy
angiotensyny oraz inhibitory receptora angiotensynowego. 
U osób w starszym wieku oraz podeszłym, leczenie 
zazwyczaj rozpoczyna się od zastosowania leków 
moczopędnych.



Leki należy zażywać codziennie, a leczenie trwa do końca 
życia. Co istotne, nie jest możliwe wyleczenie z 
nadciśnienia tętniczego, chyba że ma ono podłoże wtórne i 
wyleczymy chorobę, które powoduje nadciśnienie. Tylko 
takie postępowanie przyniesie zamierzone efekty oraz 
uchroni przed rozwojem powikłań. Leki należy zażywać o 
stałych porach, zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie powinno 
się samodzielnie redukować lub zwiększać dawek leków. 
Należy natomiast często mierzyć ciśnienie tętnicze i 
zapisywać wartości w dzienniczku, które następnie 
przedstawia się lekarzowi w czasie badań kontrolnych. 



Jeżeli wartości ciśnienia pomimo stosowanego 
leczenia będą wynosiły powyżej 140/90 mmHg, 
należy zgłosić się szybciej do lekarza, który 
zmodyfikuje leczenie. Nie powinno się samodzielnie 
redukować lub zwiększać dawek leków. Należy 
natomiast często mierzyć ciśnienie tętnicze i 
zapisywać wartości w dzienniczku, które następnie 
przedstawia się lekarzowi w czasie badań
kontrolnych. Jeżeli wartości ciśnienia pomimo 
stosowanego leczenia będą wynosiły powyżej 140/90 
mmHg, należy zgłosić się szybciej do lekarza, który 
zmodyfikuje leczenie.



Istnieją natomiast leki, które można przyjmować doraźnie, np. w 
czasie bardzo wysokiego wzrostu ciśnienia (powyżej 160/90), 
pomimo zażytych leków stosowanych w codziennej terapii. Do 
leków tych należy przede wszystkim kaptopril (Captopril). 
Cechuje się dość szybkim działaniem, tabletkę umieszcza się
pod językiem, a nie połyka, dzięki czemu szybko się wchłania. 
Jeżeli jednak pomimo zażycia leku doraźnego ciśnienie nadal 
będzie wysokie, konieczna jest konsultacja lekarska. Do lekarza 
należy się także zgłosić wtedy, kiedy takich epizodów 
wymagających dodatkowego zażycia leku doraźnego będzie 
więcej. Lekarz wtedy zazwyczaj musi zmodyfikować leczenie 
(podnieść dawki leku lub włączyć dodatkowo inne leki).



Przy nadciśnieniu obowiązuje dieta niskotłuszczowa 
(im wyższa masa ciała tym wyższe ciśnienie tętnicze) 
oraz niskosodowa – ograniczająca ilość soli kuchennej 
w pożywieniu. W skrajnych przypadkach przy bardzo 
wysokim nadciśnieniu zaleca się nawet dietę bezsolną, 
tj. prawie całkowicie pozbawioną dodatku chlorku sodu 
(soli kuchennej).



Sól kuchennąmożna zastąpić solą
potasową, ziołową oraz łagodnymi 
przyprawami: majerankiem, bazylią, estragonem, 
natką pietruszki, koperkiem, szczypiorkiem, anyżkiem 
czy kminkiem. Jeśli już solimy potrawy (zupy, 
ziemniaki, mięso) to bezpieczniej jest robić to 
bezpośrednio przed ich podaniem – po wierzchu, 
gdyż ilość użytej soli będzie wtedy mniejsza niż przy 
soleniu potrawy w czasie gotowania, a odczuwalny 
smak będzie równie intensywny.



Jednakże samo ograniczenie soli bądź jej 
wyeliminowanie z diety nie wystarczy w żywieniu 
wysokociśnieniowca, ponieważ wiele gotowych 
produktów spożywczych zawiera dosyć znaczne jej 
ilości. Jest to podyktowane tym, że sól jest 
naturalnym konserwantem, stąd też producenci 
dodają ją często do swoich wyrobów w celu ich 
ochrony przed zepsuciem.



Do żywności zawierającej duże ilości soli należą: produkty 
wędzone i peklowane, marynaty i kiszonki, konserwy i 
przetwory mięsne, rybne oraz warzywne i owocowe, kostki 
rosołowe i przyprawowe, zupy i sosy w proszku oraz w 
płynie, słone przekąski typu paluszki, krakersy, orzeszki, 
chipsy. Dosyć bogatym źródłem soli są również wędliny, 
pieczywo oraz sery i masło.
Dużym ułatwieniem w komponowaniu codziennej diety 
ubogosodowej są specjalne produkty żywnościowe 
pozbawione dodatku soli bądź też zawierające jej 
znikome ilości.



Są to m.in.:

• Pieczywo bezsolne (chleby, bułki, sucharki, tosty, wafle 
ryżowe)

• Niesolone masła (z reguły ghee oraz orzechowe i 
kokosowe)

• Sery bez soli (większość kozich oraz sojowych)

• Wody mineralne z niską zawartością sodu

• Kostki przyprawowe bez dodatku soli (np. 
wegetariańskie)



•Przyprawy nie zawierające soli (ziołowe musztardy, 
ketchupy, itp.)

• Gotowe pasty i pasztety smakowe bez soli (z 
reguły warzywne)

• Specjalne niesolone przekąski: orzechy, nasiona, 
pestki, (większość eko)

• Większość produktów dla dzieci (obiadki, desery, 
ciasteczka)

• Ekologiczne kiszonki (ogórki kiszone, kapusta kiszona).



Dla wysokociśnieniowców opracowano specjalną dietę
zwaną DIETĄ DASH, która już po 2 miesiącach 
stosowania skutecznie obniża ciśnienie krwi i jest 
zupełnie bezpieczna. Jej podstawą są pełnoziarniste
produkty zbożowe (zaleca się 6-8 porcji dziennie) 
oraz warzywa i owoce (4-5 porcji). Należy też
spożywać chudy nabiał oraz tłuste ryby (2-3 porcje), 
natomiast ograniczyć jedzenie mięsa (maksymalnie 
dozwolone są 2 porcje dziennie), a tłuszcze zwierzęce 
(smalec, słonina) zamienić na roślinne (oleje, oliwa). 



Trzeba również ograniczyć wszelkie słodkości (ciasta, 
cukierki) oraz wykluczyć z diety napoje podnoszące 
ciśnienie, tj. kawę prawdziwą, czarną herbatę, mocne 
alkohole i napoje gazowane.
U osób z nadciśnieniem ważne jest również zwiększenie 
ilości potasu, który jest antagonistą sodu, jak również
magnezu i wapnia – wspomagają potas w spełnianiu jego 
funkcji hipotensyjnych. Silnym środkiem obniżającym 
ciśnienie jest także witamina C.



Produkty żywnościowe mające działanie 
obniżające ciśnienie 

• Czosnek i cebula
Obniżają i regulują ciśnienie tętnicze, zalecana dawka 
lecznicza to 2-3 ząbki czosnku lub pół cebuli codziennie 
wieczorem.

• Seler
Pomocny u tych osób, których problemy z wysokim 
ciśnieniem wynikają głównie z przewlekłego stresu.



• Pomidory, ziemniaki, szpinak
Są bogatym źródłem potasu stabilizującego ciśnienie krwi, 
dlatego też korzystnie jest je spożywać łącznie, można też
przyrządzać z nich soki.

• Banany, suszone morele
Podobnie jak pomidory czy ziemniaki zawierają duże ilości 
potasu.

• Soki z aroni i czarnej porzeczki
Pół szklanki wypijane 2 razy dziennie przez dłuższy okres 
czasu może znacznie obniżyć zbyt wysokie ciśnienie.



• Skórki z cytryny (z maksymalną ilością jasnego 
podszycia)
Należy je długo żuć, po czym dokładnie pogryźć i połknąć; 
ważne jest aby pochodziły one z upraw ekologicznych 
bądź z tzw. sprawiedliwego handlu (tylko takie nie są
poddawane działaniu szkodliwych środków chemicznych).

• Soja (niemodyfikowana genetycznie)
Pół szklanki prażonych ziaren spożywane codziennie 
przez ok. 8 tygodni obniża ciśnienie.



• Korzeń żeń-szenia
Można go żuć bądź też sproszkować i sporządzać leczniczy 
napar; regularnie zażywany wyrównuje ciśnienie.

• Herbatka z hibiskusa
Picie 3 razy dziennie filiżanki jest łagodnym i bezpiecznym 
środkiem obniżającym ciśnienie.

• Otręby pszenne
Są bardzo dobrym źródłem potasu.

• Olej sezamowy



Teoria Pielęgniarstwa                       wg 
Dorothei Orem

BALTIMOREBALTIMORE



Dorotha Orem ur. 1914 r. w Baltimore w stanie 
Maryland.

Model jej jest koncepcją trzech powiązanych ze sobą
teorii: 

� samoopieki, 

� deficytu samoopieki

� systemów pielęgniarstwa

główne założenia przedstawiła w 1959 r. w książce 

pt. „Pielęgniarstwo: koncepcje i praktyki”.



Główne założenie idei: 

�każdy człowiek powinien odpowiadać za własne 
życie, zdrowie, bezpieczeństwo, pod warunkiem, że 
jest zdolny do właściwego postępowania
/ samoopieka,                                                       

samopielęgnowanie/



Podstawowe pojęcia modelu D.Orem:

�Osoba –zintegrowana jedność, która posiada zdolności 
uczenia się, możliwości rozwoju i dążenie do samorealizacji. 

”system                                                          

adaptacyjny”,                                                               
zdolny do                                                       

przystosowania                                                  

się do środowiska                                                       i 

samoopiekowania

się”



Samoopieka to:
� aktywność
� zachowanie człowieka , jakie on sam inicjuje i 

realizuje, aby zachować życie. 
Samoopiekowanie

jest wyuczone i                                                 
świadomie                                                        
dobierane                                                       
przez                                                           człowieka .



� - W tym co człowiek podejmuje w ramach 
samoopieki, w tym także wymaga pomocy 
pielęgniarek 



Pomoc pielęgniarki w ramach samoopieki ma 
charakter:

uniwersalny- dotyczący wszystkich ludzi              / 

pobieranie powietrza, wody, odżywiania, wydalania/

rozwojowy – to, co jest niezbędne dla rozwoju 
człowieka od chwili                                                
poczęcia                                                             / 

edukacja, adaptacja,                                            

status życiowy,                                                         poczucie 

zagrożenia/



terapeutyczny -zapewnienie sobie takiej opieki, jaka 
jest niezbędna wtedy, gdy człowiek jest chory, ranny, 

/gdy występują u niego jakieś zmiany patologiczne/



Deficyt samoopieki

� zapotrzebowanie na samoopiekę
/ terapeutyczną/ jest większe niż to, czym człowiek 
dysponuje/ deficyt jest częściowy

lub całkowity/ 

/ gdy człowiek nie ma możliwości zapewnienia sobie samoopieki

terapeutycznej/.



W zależności od stopnia deficytów samoopieki i 
zakresu koniecznej pomocy 

są 3 systemy pielęgnowania:

�System całkowicie kompensacyjny- /odnoszący się do osób 
z bardzo dużymi deficytami w samoopiece: /np.. chory nieprzytomny/



System częściowo kompensacyjny – /stosowany wobec 

pacjentów, którzy wymagają asystowania w swych czynnościach 
samoopieki/



- System  wspierająco-edukacyjny- /stosowany u osób, 

które są potencjalnie zdolne do zapewnienia sobie samoopieki, ale 
nie mają wystarczającej wiedzy lub motywacji w podejmowaniu 

decyzji/



Zdrowie

definicja zgodna jest z WHO –

to pełny dobrostan człowieka pod względem 
fizycznym, psychicznym                                          i 
społecznym, a nie tylko                                             
brak choroby lub                                                
ułomności. 



Środowisko 

człowiek i środowisko stanowią funkcjonalną jedność, 
gdyż człowieka                                                          
nie można                                                              
wyizolować
ze środowiska,                                                      w 
którym żyje. 



Pielęgniarstwo –to 

� służba społeczna o charakterze opiekuńczym, 
niezbędna i pożądana. 



2 typy aktywności w praktyce pielęgniarskiej:

� określający- rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych pacjenta, z 

uwzględnieniem jego sytuacji zdrowotnej i życiowej

� produktywny- to podejmowanie różnych decyzji, zapewniających 
pacjentowi pomocy potrzebnej do osiągnięcia określonych korzyści. 



Aktywności te obejmują: 

1.planowanie,               

2. realizowanie planu 3. ocenianie działania.



W pielęgniarstwie są 3 typy wiedzy: 1.praktyczna 
2.kliniczna 3. pochodząca z innych nauk.



Teoria samoopieki i deficytów samoopieki
autorstwa D.Orem:

�wykorzystywana jest w praktyce zawodowej przede 
wszystkim                                                       w 
ustalaniu                                                       procesu                                                     
pielęgnowania



PRZYKŁADOWY PROCES PIELĘGNOWANIA

WYWIAD
Personalia: Agnieszka Kowalska

Wiek: 69 lat;

Od kiedy w szpitalu: od 2 tygodni;

Główne dolegliwości: duszność, ból w klatce piersiowej;

Choroby współistniejące: miażdżyca, nadciśnienie tętnicze,

niewydolność lewokomorowa;

Używki: kawa, mocna herbata, kiedyś papierosy;

Czynniki szkodliwe: 15 lat pracowała w gabinecie RTG
Alergie: uczulona na Penicyliny;
Nosicielstwo: brak.



duszność ustąpiła 
po 30 minutach

1.Ułożenie chorej w wysokiej 
pozycji;

2.Podanie tlenu- zastosowanie 
tlenoterapii biernej o 
przepływie 3l/min, a w 
silnej duszności 6l/min, 
z nawilżaniem wodą
destylowaną;

3. Zadbanie o właściwy 
mikroklimat sali. 
Dostęp świeżego 
powietrza- otwarcie 
okna po wcześniejszym 
okryciu chorej kocem;

Poprawa 
wentylacji 
(oddychania)

1. Duszność
spoczynkowa

EWALUACJA

(OCENA)

REALIZACJAPLAN (CEL)

OPIEKI

DIAGNOZA 
PIELĘGNIARSKA



4. Podanie leków 
zwalczających duszność
np. Aminophiliny na 
zlecenie lekarza

5. Zastosowanie inhalacji na 
zlecenie lekarza

6. Uspokojenie i bycie przy 
chorej, aby czuła się
bezpiecznie

EWALUACJA

(OCENA)

REALIZACJAPLAN (CEL)

OPIEKI

DIAGNOZA 
PIELĘGNIARSKA



Ból został zniesiony 
po 45 minutach.

1. Wysokie ułożenie chorej
2. Podanie leków 

zwiększających wyrzut 
mięśnia sercowego np. 
glikozydy nasercowe 
(Digoxin);

3. Podanie leków p/bólowych 
na zlecenie lekarza np.. 
Ketonal, Tramal

4. Zastosowanie tlenoterapii
biernej 3l/min.

zniesienie bólu2. Ból uciskowy za 
mostkiem

EWALUACJA

(OCENA)

REALIZACJAPLAN (CEL)

OPIEKI

DIAGNOZA 
PIELĘGNIARSKA



1. Wykonanie toalety całego 
ciała oraz toalety jamy 
ustnej.

2. Pomoc w oddawaniu 
moczu i stolca-
podanie basenu oraz 
podmycie chorej po 
każdorazowy oddaniu 
stolca.

1. Zastosowanie materaca 
p/odleżynowego
zmiennociśnienioweg
o;

zaspokojenie 
potrzeb 
higienicznych

profilaktyka 
p/odleżynowa

3. Unieruchomienie 
(chora spędza cały 
dzień w łóżku, z 
trudem zmieniając 
pozycje)

EWALUACJA

(OCENA)

REALIZACJAPLAN (CEL)

OPIEKI

DIAGNOZA 
PIELĘGNIARSKA



2. Zastosowanie udogodnień
typu: kółko pod pośladki, 
kółka pod pięty i łokcie, 
wałek pod kolana 
utrzymujący kończyny w 
pozycji fizjologicznej, 
podpórki pod stopy 
zapobiegające szpotawości 
tzn. końskiej stopie, 
podpórka ze zwiniętego koca 
pod plecy przy pozycjach 
bocznych;                                                       
3. Zmiana pozycji ciała co 2 h 
lub częściej; 
4. Smarowanie miejsc 
zaczerwienionych, 
narażonych na ucisk 
kremami z cynkiem 
(Sudocrem)                                                               

EWALUACJA

(OCENA)

REALIZACJAPLAN (CEL)

OPIEKI

DIAGNOZA 
PIELĘGNIARSKA



Poprawa ukrwienia płuc poprzez:
1. oklepywanie pleców chorej 50% 

spirytusem lub spirytusem 
salicylowym;

2. częsta zmiana pozycji ciała;
3. prowadzenie gimnastyki 

oddechowej poprzez naukę
głębokiego oddychania-
ćwiczenia izometryczne lub 
za pomocą rurki i butelki z 
wodą;

4. dbanie o mikroklimat sali-
wietrzenie, nawilżanie 
(nawilżacze elektryczne)

zapobieganie 
powikłaniom 
płucnym

EWALUACJA
(OCENA)

REALIZACJAPLAN (CEL)
OPIEKI

DIAGNOZA 
PIELĘGNIARSKA



1. podanie leków p/zatorowo-
zakrzepowych np. Fraxiparyna, 
Clexane na zlecenie lekarza;
2. częsta zmiana pozycji ciała;
3. prowadzenie gimnastyki, ćwiczeń
bierno- czynnych;
4. oklepywanie pleców 50% 
spirytusem;

1. prowadzenie ćwiczeń biernych-
odwodzenie, przywodzenie w 
stawach bez udziału chorego, 
następnie bierno- czynnych z 
częściową aktywnością chorego i 
ćwiczeń czynnych- chora wykonuje 
ćwiczenie na polecenie pielęgniarki

profilaktyka 
p/zatorowo-
zakrzepowa

zapobieganie 
przykurczom i 
zanikom 
mięśniowym

EWALUACJA
(OCENA)

REALIZACJAPLAN (CEL)
OPIEKI

DIAGNOZA 
PIELĘGNIARSKA



2. dbałość o fizjologiczne ułożenie 
chorego w łóżku tzn. 
wypełnienie udogodnieniami 
typu wałki i podpórki 
naturalnych krzywizn ciała.

� przepłukiwanie wenflonu
0,9% NaCl

� wymiana zabrudzonego 
plastra wokół wenflonu;

� obserwacja miejsca wkłucia 
pod kątem odczynu 
zapalnego;

� wymiana kaniuli dożylnej po 
72h lub częściej

1. zachowanie 
drożności 
wenflonu

2. profilaktyka 
p/zakażeniu

4. chora ma 
założony 
wenflon

EWALUACJA
(OCENA)

REALIZACJAPLAN (CEL)
OPIEKI

DIAGNOZA 
PIELĘGNIARSKA



1. przepłukiwanie 0,9% NaCl
2. obserwacja ujścia cewki 

moczowej pod kątem 
zapalenia; obserwacja 
ilości i jakości moczu pod 
kątem drożności;

3. wymiana cewnika po 7 
dniach;

4. wymiana worków Foleya
po 24-48h;

5. u chorej leżącej dbanie, 
aby dren prowadzący do 
worka nie był uciskany 
przez kończyny

1.zachowanie 
drożności

2. niedopuszczenie 
do zakażenia

5. pacjentka ma 
założony cewnik 
moczowy Foleya

EWALUACJA
(OCENA)

REALIZACJAPLAN (CEL)
OPIEKI

DIAGNOZA 
PIELĘGNIARSKA



1. bycie przy chorej, 
trzymanie za rękę

2. rozmowa z chorą na temat 
jej niepokojów i lęków;

3. w porze nocnej 
zostawienie zapalonej 
lampki, podanie dzwonka;

4. umożliwienie stałego 
kontaktu z rodziną, 
rozmowa z rodziną;

5. umożliwienie kontaktu z 
psychologiem, kapelanem 
szpitalnym.

zapewnienie 
potrzeby 
bezpieczeństwa

6. chora odczuwa 
niepokój, lęk 
przed śmiercią

EWALUACJA
(OCENA)

REALIZACJAPLAN (CEL)
OPIEKI

DIAGNOZA 
PIELĘGNIARSKA



1. pomiar RR 3xdziennie
2. podanie leków 

nadciśnieniowych 
zgodnie z kartą
indywidualnych zleceń
lekarskich

3. zastosowanie diety z małą
zawartością soli 
pokarmowych;

4. edukacja pacjentki na 
temat celowości 
stosowania diety.

1. podawanie leków 
obniżających cholesterol 
na zlecenie lekarza

2. pobieranie krwi w celu 
określenia poziomu 
cholesterolu i jego frakcji

RR w granicy normy

obniżenie poziomu 
cholesterolu

7. nadciśnienie 
tętnicze

8. wysoki poziom 
cholesterolu 
(hiprecholesterole
mia)

EWALUACJA
(OCENA)

REALIZACJAPLAN (CEL)
OPIEKI

DIAGNOZA 
PIELĘGNIARSKA



3. zastosowanie diety 
p/miażdżycowej;
4. edukacja chorej na temat 
diety, produktów zalecanych i 
zabronionych.

EWALUACJA
(OCENA)

REALIZACJAPLAN (CEL)
OPIEKI

DIAGNOZA 
PIELĘGNIARSKA


