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Media Expert nagrodzony
Laurem Konsumenta

Serce pod specjalnym nadzorem

Współczesny model życia sprzyja schorzeniom sercowo-naczyniowym. Używki, brak ruchu i stres negatywnie wpływają na nasze zdrowie. O tym, jak ustrzec się przed zawałem serca rozmawiamy z kierownikiem medycznym poradni Cardiomed, lekarzem kardiologiem Pawłem Jesionowskim
– Na zawał serca umiera dwa
razy więcej osób niż z powodu chorób nowotworowych.
Z czego wynika taka statystyka?
– Istotnie, co roku w Polsce
mamy 100 tys. zawałów. A zawał serca oraz udar mózgu to
tak zwane incydenty sercowo-naczyniowe, które w największym stopniu przyczyniają się
do śmierci pacjentów. Łącznie
te schorzenia stanowią 55%
przyczyn zgonów w Polsce.
– Co poza paleniem tytoniu,
nadużywaniem alkoholu czy
też otyłością może zwiększyć
ryzyko zawału serca?
– Czynniki ryzyka możemy
zasadniczo podzielić na dwie
grupy: behawioralne, czyli
związane ze stylem życia i pracą oraz czynniki wynikające ze

– Zakłada się, że największe
zagrożenie zawału u mężczyzn pojawia się w okresie
między 40 a 60 rokiem życia.
Jak zatem wytłumaczyć przypadki zawałów u 20-latków?
– Jeżeli ktoś ma bardzo wysoki, uwarunkowany genetycznie poziom cholesterolu, to
wystarczy dodać kilka innych
czynników ryzyka, takich jak
np. uzależnienie od tytoniu czy
– Dlaczego ryzyko zachorowa- otyłość i ryzyko zawału staje
nia jest większe u mężczyzn? się realne.
– Uważa się, że może mieć to
związek z ochronnym wpły- – Co zatem powinniśmy rowem hormonów żeńskich. Taki bić, by ustrzec się przed zawniosek można wyciągnąć wałem?
z faktu, że u kobiet po meno- – Jak w każdym przypadku,
pauzie częstość występowania łatwiej jest zapobiegać niż leschorzeń sercowo-naczynio- czyć. Lepiej, żeby dana osoba
wych zrównuje się z częstotli- stosowała prewencję pierwotwością, którą możemy zauwa- ną niż wtórną. Powinniśmy
żyć u mężczyzn.
robić wszystko, by zmodyfiwspółistniejących schorzeń,
takich jak wysoki poziom
cholesterolu (na jego poziom
może wpływać zarówno dieta,
jak i czynniki genetyczne), cukrzyca (powiązana z otyłością)
oraz nadciśnienie tętnicze. Ten
ostatni problem dotyczy 30%
populacji polskiej. Ponadto
na występowanie zawału ma
wpływ płeć i wiek.

kować czynniki ryzyka tak aby
zawał się nie zdarzył. Należy
zwrócić uwagę na dietę. Im
bliżej jej do śródziemnomorskiej, tym lepiej. Konieczne
staje się zrezygnowanie z takich używek, jak papierosy,
powinniśmy też ograniczyć
alkohol. Do tego dochodzi
regularne uprawianie sportu.
Trzeba tu jednak zaznaczyć,
że powinien być dopasowany
do możliwości danego organizmu. Pamiętajmy też, że
do wysiłku trzeba organizm
przyzwyczajać stopniowo.
Nie należy zapominać o pomiarach ciśnienia tętniczego
oraz oznaczeniu poziomu
frakcji cholesterolu oraz cukru we krwi. W razie wykrycia nieprawidłowych wartości
warto zasięgnąć opinii lekarza
i ustalić sposób leczenia. n

Media Expert to dynamicznie rozwijająca się sieć elektromarketów, specjalizująca
się w dostarczaniu klientom
sprzętu RTV i AGD, multimediów, laptopów, sprzętu
fotograficznego, smartfonów.
Media Expert jest liderem
na rynkach miejscowości do
100 tys. mieszkańców, oferując
klientom największy wybór
elektroniki użytkowej w najniższych cenach. Jednocześnie
jest jedną z największych marek branży multimedia, RTV,
AGD w Polsce.
W tym roku Media Expert
został nagrodzony LAUREM
KONSUMENTA, co odbieramy jako kolejny wyraz uznania kupujących, którzy przede
wszystkim docenili wysoką jakość obsługi, otwartość, chęć
pomocy i zaangażowanie naszych pracowników.
Sieć Media Expert w roku
2012 przystąpiła do najwięk-

WYBRANI
PRZEZ KLIENTÓW
!
dziękujemy
szej w Europie Grupy Zakupowej Rynku Dóbr Elektroniki
Konsumenckiej – EURONICS
International, przyczyniając
się do znacznego powiększenia wolumenu sprzedaży Grupy Zakupowej EURONICS,
osiągającej w 30 krajach europejskich 16 mld euro sprzedaży w 11 000 lokalizacjach,
docierających do 600 mln
konsumentów.
n

