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???????

ma  už netlačí
Lekári už vedia znížiť vysoký krvný tlak  

aj bez liekov! Prvý miniinvazívny 
zákrok vykonal tím špecialistov 
z Národného ústavu srdcových 
a cievnych chorôb v Bratislave. 

Na svete sa zatiaľ spravilo štyri a pol 
tisíca zákrokov, u nás doteraz deväť.

Jeden z deviatich 
pacientov, ktorý 
má za sebou liečbu 
rezistentnej 

hypertenzie, je Ľubomír 
Strážay (54) zo Zelenča.  
„Vraj som bol ideálnym 
kandidátom. Cítil som sa 
síce trochu ako pokus-
ný králik, ale to nebolo 
podstatné. Uvažoval 
som – buď, alebo.  Riziko 
vysokého tlaku bolo oveľa 
horšie.“  Ľubomír sa trid-
sať rokov lieči na hyper-
tenziu, posledných desať 
rokov musel brať  päť 
a viac liekov.  

„Aj tak to nepomá-
halo, lekári boli zúfalí. 
Hovorili mi – veď vy ste 
už na umretie. Ale tá cho-
roba je potvora, lebo ja 
som nič necítil. Alebo som 
si už  zvykol? Iba občas 
sa mi  menil obraz pred 
očami, bol som malátny,  
menej som vládal, v hlave 
som cítil akési šušťanie... 
A raz som mal kolaps.  
Keď moja nefrologička 
kontaktovala odborníkov 
z NÚSCH, mal som už tlak 
200/100.“ S operáciou 
je spokojný: „Bol som pri 
vedomí, ale u zubára to 
tuším bolo horšie,“ uvažu-
je. „O dva dni ma 
už prepustili domov.  
Zatiaľ stále beriem veľa 
liekov, ale dúfam, že ich 
čoskoro bude menej. 
Doktori mi vysvetlili, že to 
potrebuje čas.“

Zdravie téma
pripravila pre vás

Adriana FáBRYová
redaktorka
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Kým srdce svoju robotu zvlá-
da bez obmedzení, je všetko 
v poriadku. V pokoji rytmicky 
udiera šesťdesiat až osemdesiat 
ráz za minútu a každým úderom 
zabezpečuje krvný obeh. Pri jed-
nom sťahu vyvrhne priemerne 
päťdesiat, šesťdesiat mililitrov 
krvi. Denne to predstavuje u jed-
ného človeka objem malého ba-
zéna s obsahom viac ako šesťtisíc 
litrov. Tepny a žily transportujú 
krv zo srdca do všetkých orgánov, 
zásobujú aj najodľahlejší kúsok 
tela kyslíkom a inými živinami 
a zabezpečujú okysličovanie krvi 
v pľúcach.

V tepnách musí byť pritom 
dostatočný tlak, ktorý je zložito 
regulovaný srdcom, cievami, 
obličkami a mozgovými centra-
mi. Keď sa táto regulácia naruší, 
nastáva arteriálna hyperten-
zia. Jej hlavným príznakom je 
vysoký krvný tlak. Ak je zvýšený 
dlhodobo, spôsobuje vážne 
zmeny v krvnom riečisku. Tie 
sa dejú postupne a  nenápad-
ne, bez príznakov a ťažkostí. 
Steny tepien menia postupne 
svoje fyziologické vlastnosti, 
napríklad pružnosť a hladký 
vnútorný povrch. Najvážnejším 
stupňom týchto zmien je ich 
zúženie, ukladanie tukových 
látok a vápnika –„kôrnatenie“. 
Postihnuté môžu byť artérie vo 
všetkých orgánoch, ale najkritic-
kejšie zmeny sa dejú v cievach 
mozgu, obličiek a v srdcovom 
svale. Čím je tlak krvi vyšší, tým 
viac srdce a ostatné orgány trpia. 
Ak proti hypertenzii nezasiahne-
me, stena ľavej srdcovej komory 
postupne zhrubne. Svalovina 
srdca musí pracovať vo vyšších 
tlakových podmienkach a je 
menej vyživovaná. Dôsledkom sú 
obávané orgánové komplikácie – 
srdcová slabosť, srdcový infakrt, 
poruchy srdcového rytmu, cievna 
mozgová príhoda, poruchy zraku 
a zlyhávanie obličiek. Zanechá-
vajú trvalé následky pre ďalší 

život. Sú zároveň celosvetovo, 
aj na Slovensku najčastejšou 
príčinou úmrtí dospelých.

UŽ NIE SÚ BEZMOCNÍ
Už v päťdesiatke má hypertenziu 
asi polovica dospelých, s pribúda-
júcim vekom sa počet hypertoni-
kov výrazne zvyšuje. „Asi desať 
až dvadsať percent pacientov 
s primárnou, teda esenciálnou 
hypertenziou však dlhodobo ne-
reaguje na bežne dostupnú liečbu 
antihypertenzívnymi liekmi, aj 
keď dodržiavajú lekárske príkazy, 
diétnu a pohybovú životosprávu. 
Tento typ hypertenzie nazý-
vame rezistentná,“  vysvetľuje 
doc. MUDr. Slavomíra Filipová, 
CSc., z Kardiologickej kliniky 
NÚSCH v Bratislave.  Pacien-
ti s rezistentnou hypertenziou 
užívajú tri až šesť typov liekov 
na zníženie tlaku a sú troj- až päť-
násobne viac ohrození orgáno-
vými komplikáciami ako ostatní 
dobre kontrolovaní hypertonici. 
Zvyšovanie počtu a dávok liekov 

má však viacero nežiaducich 
účinkov, takíto hypertonici musia 
byť častejšie kontrolovaní a ich 
liečba je náročnejšia. 

Situácia sa však prednedávnom 
zmenila, pacienti majú novú 
nádej v podobe miniinvazívne-
ho zákroku. Na Slovensku je to 
novinka a skúsenosti s ňou má 
tím neinvazívnych a intervenč-
ných kardiológov a rádiológov 
z NÚSCH v Bratislave. „Obličková 
sympatiková denervácia je zásah 
do nervovej regulácie krvného 
tlaku,“ objasňuje kardiologička. 
Princíp liečby spočíva v prerušení 
sympatikových nervových zakon-
čení v stenách oboch obličkových 
tepien pomocou rádiofrekvenč-
ných impulzov cez špeciálny 
katéter. Po ich deaktivácii sa zníži 
abnormálne vedenie sympa-
tikových nervových vzruchov 
smerom do obličiek,  ktoré tvoria 
menej renínu. Regulačné mecha-
nizmy medzi mozgom, oblička-

mi, srdcom a cievami sa postupne 
novej situácii prispôsobia tak, že 
sa krvný tlak trvalo zníži. 

Intervenčný rádiológ 
MUDr. Ivan Vulev, PhD., 
primár Oddelenia diagnostickej 
a intervenčnej rádiológie, sa 
snaží náročný zákrok opísať čo 
najjednoduchšie: „Cez stehen-
né tepny zavedieme k nervom 
v obličkových stenách špeciálny 
katéter, ktorý má v priemere asi 
päť milimetrov. Cez jeho špičku 
sa vysielajú rádiofrekvenčné 
vlny produkujúce teplo. Lekár 
postupne na viacerých miestach 
v oboch obličkových tepnách 
presne dávkovaným teplom 
prerušuje nervové dráhy, ktoré 
vedú z mozgu do obličiek. To má 
za následok postupné, ale trvalé 
zníženie krvného tlaku.“ Zákrok 
sa vykonáva v lokálnej anestézii 
a trvá viac ako hodinu. Ak pre-
behne bez komplikácií, pacient 
môže ísť o dva, tri dni domov.

PRÍSNE 
KRITÉRIÁ

Kandidátov vyberá  a zákrok 
realizuje tím odborníkov 
z NÚSCH.  Pacienti musia  
spĺňať prísne kritériá:
➤ Majú viac ako 18 rokov 

a diagnózu  rezistentná hy-
pertenzia päť rokov a viac.

➤ Sú  disciplinovaní, dodr-
žiavajú liečbu aj režimové 
opatrenia.

➤ Majú dlhodobo nedosta-
točne kontrolovaný krvný 
tlak (systolický 160 mmHg 
a viac) aj napriek liečbe 
tromi alebo viacerými anti-
hypertenzívnymi liekmi 
súčasne. 

➤ Majú dobre zachovanú  
funkciu obličiek a dostatoč-
ne široké obličkové cievy.

Zákrok je určený pacientom, ktorí majú ťažkú rezistentnú hypertenziu.

Aorta

oblička

katéter

Zdravie téma
názor odborníkov
MUDr. Ivan vUlEv, PhD. 
MUDr. viliam FRIDRIcH, PhD.
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Klišé o nebolestivom, ale záker-
nom zabijakovi zrejme počúvate 
často. Zvyčajne ho rovnako často 
pustíte jedným uchom dnu, dru-
hým von. Až do chvíle, kým vám 
vysoký krvný tlak nezačne robiť 
problémy. Ak dlhé týždne a me-
siace útočí na cievy a tri kľúčové 
orgány, teda mozog, srdce a ob-
ličky, ktoré rozhodujú o kvalite 
života a prežití, dochádza 
k nezvratným zmenám. 
 
PREČO PRáVE JA?
Jarke (48) na preventívnej pre-
hliadke zistili hypertenziu. „Tú, 
čo vzniká bez príčiny,“ hľadá 
slová štíhla, pestovaná žena. 
Na prvý pohľad vidno, že sa 
o svoju telesnú schránku svedo-
mito stará. „Nechápem, prečo 

práve ja. Cítim sa úplne zdravá. 
Cvičím tri razy do týždňa, v lete 
chodím na korčule, bicyklujem, 
v zime plávam, snažím sa zdravo 
jesť. Bola som na vyšetreniach, 
nič mi nezistili. Iba to, že sa 
blížim k prechodu. Ale podľa vý-
sledkov vraj zvýšenie tlaku nesú-
visí s hormonálnymi zmenami, 
ktoré sa v mojom tele odohrá-
vajú. Doteraz som si myslela, že 
vysoký tlak majú len starí ľudia 
alebo tí, ktorí na svoje zdravie 
totálne kašlú. „Brala som pilul-
ky, tlak som mala vyše pol roka 
v norme. Pýtala som sa lekárky, 
či už nie som vyliečená a ne-
mohla by som ich vysadiť. Načo 
budem zbytočne pchať do tela 
chémiu? Povedala, že hyperten-
zia je celoživotná choroba, keď 
ju už raz mám, nezbavím sa jej. 
Ale súhlasila, aby som skúsila lie-
ky vysadiť. Hodnoty tlaku sa mi 
však opäť zvýšili, takže som sa 
k pilulkám musela vrátiť,“ krúti 
sklamane hlavou.

HRANICA
„Jarkina lekárka má pravdu, ar-
tériová hypertenzia je celoživot-
né ochorenie srdcovo-cievneho 
systému,“ potvrdzuje kardiolo-
gička doc. MUDr. Slavomíra Fili-
pová, CSc.

Je normálne, ak vám krvný 
tlak stúpne pri zvýšenej fyzickej 
námahe alebo pri duševnom 
strese. Cvičíte, leziete na Cho-
pok, skáčete padákom? Práve 
do vášho auta ťukol nejaký ne-
zodpovedný mamľas? Alebo vás 
zdvihol na porade zo stoličky 
šéf? V týchto situáciách vám 
tlak pokojne môže vyskočiť 
nad bezpečnú hranicu 140/90. 
Frázu „zvyšuješ mi adrenalín“ 
iste poznáte. Znamená to isté, 
čo veta „zvyšuješ mi tlak“. Pri 
psychickom a telesnom strese 
sa do krvného obehu vyplavujú 
viaceré hormóny a mediátory, 
okrem iného adrenalín. Navo-
dzujú adaptovanie na záťaž, 
do ktorého patrí aj zvýšenie 
krvného tlaku a pulzu potreb-
ných na vyššiu výkonnosť srdca. 
„Ak máte pri takej aktivite tlak 
napríklad 180/100, neznamená 
to, že ide o hypertenziu. O tej ho-
voríme, až keby vysoký tlak trval 
aj dlhšie po námahe alebo 

120/80MEDZI PRVÝMI
V Európe sa prvé operácie začali 
vykonávať pred viac ako dvomi 
rokmi, teraz je na jednotlivých 
štátoch, aby ich uviedli do bež-
nej medicínskej praxe. Zákrok je 
drahý, stojí okolo šesťtisíc eur. 
V štátoch, kde sa už realizuje, riešia 
jeho fi nancovanie rôzne. „Niekde 
pomocou grantov, inde s pomocou 
poisťovní, ale aj so spoluúčasťou 
pacienta. My rátame s grantmi, ale 
budeme sa snažiť, aby ho neskôr 
preplácali poisťovne. To je jediná 
možnosť, ako zabezpečiť dos-
tupnosť renálnej denervácie pre 
našich pacientov. Okrem fi nancií 
a špeciálnej techniky na zákrok 
treba aj odborníkov, ktorí ho budú 
schopní zrealizovať,“ hovorí ďalší 
operatér MUDr. Viliam Fridrich, 
PhD., invazívny kardiológ, primár 
Oddelenia invazívnej a intervenč-
nej kardiológie. 

Renálna denervácia sympatika 
je účinná a bezpečná metóda. 
Efekt je dlhodobý, ale nedosta-
ví sa okamžite. Každý pacient 
reaguje inak. U jedného tlak klesá 
už o mesiac, u niekoho po troch 
mesiacoch, v každom prípade je 
to medzi prvým a druhým rokom 
po operácii. Podľa dlhodobo reali-
zovaných štúdií je priemerný po-
kles systolického tlaku o 30 torrov, 
diastolického o 10 torrov. Pacienti 
síce po zákroku musia užívať ďalej 
pôvodnú liečbu, postupne sa však 
dávky a počet liekov môžu znižo-
vať. Závisí to od hodnôt krvného 
tlaku a výsledkov kontrolných 
vyšetrení.

Hypertenzia nebolí. Tak prečo sa jej 
máme báť? Lebo potichu zabíja. Ak 
o nej neviete alebo vám ju zle liečia, má 
ťažké následky. 

✓Zdravá rada

nie je len číslo

Ak vážite sto kilogramov a schud-
nete na osemdesiat, možno nebu-
dete potrebovať štyri lieky, ale iba 
dva. Hypertenzie sa nezbavíte, ale 
zlepší sa kvalita vášho života. 
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strese a ak sa v pokoji opakovane 
namerajú hodnoty vyššie 140/90. 
Hodnota krvného tlaku nie je len 
číslo, je to rizikový faktor, ktorý 
výrazne zaťažuje srdce a cievy.“ 

PRIMáRNA ALEBO 
SEKUNDáRNA?
Vysoký krvný tlak – teda hodno-
ta, ktorú odmeriame tlakomerom 
– je príznak, ktorý môže signa-
lizovať viacero ochorení, nielen 
artériovú hypertenziu. Ak vám 
lekár opakovane v pokoji name-
ria vyššie hodnoty ako hraničné, 
hľadá príčiny, ktoré k nim viedli. 
V prvom rade musí vylúčiť se-
kundárne typy hypertenzie, ktoré 
môžu spôsobovať iné ochorenia, 
ako je porucha srdcovo-cievnej 
regulácie. Ide napríklad o ocho-
renia štítnej žľazy a nadobličiek, 
o zúženie obličkových ciev či 
mozgové tumory. Internista alebo 
kardiológ spraví vyšetrenia, ktoré 
také ochorenie potvrdia alebo 
vylúčia. Po liečbe a odstránení 
zistenej organickej príčiny, ktorá 
sekundárnu hypertenziu spôso-
bila, by ste už vysoký tlak nemali 
mať. Sekundárnu hypertenziu 
má asi päť percent pacientov. 
Existuje aj juvenilná hypertenzia, 
to je vysoký tlak krvi u detí a mlá-
deže, je však oveľa zriedkavejšia 
ako u dospelých. 

Jarka hovorí, že všetky vyšetre-
nia boli negatívne. „Predpokla-
dám, že sa u nej nepotvrdili ani 
hormonálne príčiny zvýšeného 
krvného tlaku, ktoré by mohli 
súvisieť s prechodom. Ak lekár 
vylúčil sekundárnu hypertenziu, 
stanovil jej diagnózu primárna 
hypertenzia,“ usudzuje lekárka. 
Tú má viac ako deväťdesiatpäť 
percent dospelých hypertonikov. 
Zatiaľ nie je presne známe, čo 
ju vyvoláva, preto ju voláme 
aj „esenciálna“. Poznáme však 
rizikové faktory, ktoré ju môžu 
vyvolať a zhoršovať. Niektoré 
ako vek, pohlavie, genetická 
záťaž a rasové odlišnosti nevieme 

ovplyvniť. Iné áno – cukrovku, 
poruchy tukového metabolizmu, 
teda vysokú hodnotu „zlého“ 
cholesterolu, a nesprávnu 
životosprávu. Ľudia, ktorí fajčia, 
veľa solia, jedia mastné pokrmy, 
pijú veľa alkoholu, málo spia, 
ľahko podliehajú stresu, sú tuční 
a nešportujú, majú oveľa väčšiu 
šancu dopracovať sa k vysokému 
krvnému tlaku ako tí na druhej 
miske váh. 

CIEVY STARNÚ
Esenciálnu hypertenziu však 
môžete dostať, aj keď sa budete 
snažiť žiť zdravo – ako Jarka. 
„Správnou životosprávou sa dá 
toto civilizačné ochorenie od-
dialiť a zmierniť jeho priebeh, 
ale nie úplne vyliečiť. Súvisí so 
spôsobom života a s tým, že or-
ganizmus starne. Zjednoduše-
ne možno povedať – starneme 
takou mierou, ako starnú naše 
cievy. A hypertenzia starnutie 
ciev urýchľuje,“ upozorňuje kar-
diologička. Pravdepodobnosť 
jej vzniku teda narastá s vekom, 
nie je však jedno, či ju dostanete 
v štyridsiatke, alebo v šesťdesiat-
ke. V prvom prípade sú vaše zdra-
votné perspektívy oveľa horšie. 

Najväčšia zákernosť hyperten-
zie tkvie v tom, že nebolí. A čo 
nás nebolí, to zväčša ignorujeme. 
MUDr. Slavomíra Filipová, rov-
nako ako jej kolegovia, má veľa 
skúseností s pacientmi, u ktorých 
sa hypertenzia objaví v päťdesiat-
ke alebo v šesťdesiatke. „Prídu 
na preventívnu prehliadku, 
nameriame im zvýšený tlak a sú 
z toho veľmi prekvapení. Stane 
sa tiež, že pacient nemá známu 
hypertenziu vôbec a prvým prí-
znakom ochorenia sa stane 
infarkt myokardu či mozgová 
cievna príhoda. Niektorí hyperto-
nici sú ochotní spolupracovať, až 
keď nastane takáto komplikácia. 
To je neskoro.“

Našťastie, všetkých ľudí s vy-
sokým krvným tlakom netreba 

hádzať do jedného vreca. Pribúda 
tých, ktorí si uvedomujú, aké 
riziká prináša, a zaujímajú sa 
o svoj zdravotný stav. „Spolu-
práca s pacientmi je oveľa lepšia 
ako pred desiatimi, pätnástimi 
rokmi,“ hovorí kardiologička. Sú-
visí to s dostupnosťou informácií, 
osvetou a s používaním domácich 
tlakomerov. Sú kvalitné a cenovo 
prijateľnejšie ako kedysi, keď ste 
sa hodnoty svojho tlaku mohli 
dozvedieť len v lekárni alebo 
u lekára. Okrem toho, že domáce 
monitorovanie tlaku je dôležitou 
informáciou pre lekára, zlepšuje 
sa jeho komunikácia a spätná 
väzba s pacientom. Hypertonik 
sa viac zaujíma o svoju chorobu 
a pristupuje k nej zodpovednejšie. 
Osobný tlakomer sa osvedčuje aj 
u pacientov so syndrómom biele-
ho plášťa. „Máme takých – sotva 
vkročia do ambulancie, tlak im 
vyskočí a je oveľa vyšší ako ten, 
ktorý majú zapísaný v záznam-
níku. Okrem toho sa zvyšuje 
šanca, že včas zachytíme nových 
hypertonikov. Pacient dostane 

tlakomer ako dar na narodeniny 
či na Vianoce. Krvný tlak asi od-
merajú aj ostatní členovia rodiny 
a nezriedka s prekvapením zistia, 
že sú tiež hypertonici.“

HODNOTY KRVNÉHO TLAKU

krvný tlak v mmHg systolický, „horný“ diastolický, „dolný“

optimálny menej ako120 menej ako 80
normálny 120 – 129 80 – 84
vyšší normálny 130 –139 85 – 89
vysoký 140 a viac 90 a viac 

VIETE SI HO MERAŤ?

● Merajte si tlak vždy na jednej ruke. Ráno pred užitím liekov,  
pri zmenách liečby aj večer. Pred meraním ostaňte pokojne 
sedieť asi päť minút.  Počas merania nerozprávajte,  nepoze-
rajte sa na displej tlakomeru.

●  Tlak by ste si mali odmerať dva razy za sebou v trojminúto-
vom odstupe. Zapíšte nižšiu hodnotu.

●  Máte výrazne odlišné hodnoty tlaku na ľavej a pravej ruke? 
Je potrebné vyšetrenie, ktoré odhalí príčinu.

●  Do záznamníka si zapisujte nielen systolický a diastolický 
tlak, ale aj srdcovú frekvenciu. 

Aký si máte kúpiť? kvalitný. Nie 
na zápästie, nie lacný, nie z inter-
netu. vyberajte ho v lekárni alebo 
v predajni so špecializovanými 
pomôckami.  Inú šírku manžety 
potrebuje obézny muž, 
inú subtílna žena.

Zdravie téma
názor odborníka
Doc. MUDr. Slavomíra FIlIPová, cSc.
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SPRÁVNE LIEKY

Hypertenzia sa musí liečiť kom-
plexne – režimovými opatrenia-
mi a liekmi. Ak máte počiatoč-
né štádium ochorenia a nízke 
kardiovaskulárne riziko, lekár 
vám pravdepodobne predpíše 
jeden liek. Monoterapia je však 
dlhodobo úspešná asi len u dvad-
siatich až štyridsiatich percent 
pacientov, väčšina hypertonikov 
potrebuje kombinovanú liečbu 
dvomi a viacerými liekmi. Ak 
ich nebudete dobre znášať alebo 
neprinesú efekt, lekár ich zmení. 
„Realitou je, že je často potrebné 
meniť liečbu alebo dávky liekov, 
najmä na začiatku hypertenzie, 
aby sa zabezpečila celodenná 
kontrola krvného tlaku na bez-
pečné hodnoty.“ 

Existuje niekoľko skupín anti-
hypertenzív. Majú – rovnako ako 
iné lieky – aj vedľajšie účinky. 

Peter počul, že niektoré lieky 
vyvolávajú poruchy erekcie. „Je 
to pravda?“ pýta sa. MUDr. Sla-
vomíra Filipová odpovedá: „Áno, 
istá skupina liekov môže spôso-
bovať poruchy erekcie u mužov. 
Môže tiež zhoršovať prieduškovú 
astmu, zapríčiňovať alebo zhor-
šovať depresie, nespavosť. Zistilo 
sa tiež, že pri ich dlhoročnom 
užívaní sa zvyšuje riziko, že 
pacient dostane cukrovku. Práve 
preto sa snažíme nedávať lieky 
z tejto skupiny mladým hyper-
tonikom. Lieky z inej skupiny sú 
veľmi účinné pri znižovaní tlaku 
a pri potláčaní aterosklerotických 
cievnych zmien, ale vyvolávajú 
suchý, dráždivý kašeľ. Máme 
snahu liečiť hypertenziu bez 
vyvolania nežiaducich účinkov, 
radšej dvomi, tromi liekmi z rôz-
nych skupín v nižších dávkach.“ 

Prevencia 
existuje

✓ Jedzte zdravo, soľte mini-
málne, vyhýbajte sa minerál-
kam a iným výrobkom s vy-
sokým obsahom soli. Alkohol  
pite striedmo. Obmedzte pitie 
kávy, iných nápojov s kofe-
ínom a energetických nápojov. 
Nefajčite. 
✓ Ak mate nadváhu, schudni-
te. Dbajte na pravidelný a do-
statočný spánok. 
✓ Hýbte sa, choďte pešo 
na prechádzku, po schodoch, 
športujte.  Voľte si skôr vytrva-
lostné aktivity (beh, rýchlu 
chôdzu, plávanie, bicyklo-
vanie, tréning na rotopéde, 
bežkovanie, nordic walking, 
turistiku) a venujete sa  im 
pravidelne, minimálne tridsať 
minút tri razy do týždňa.  
✓ Pokúste sa znižovať dušev-
nú záťaž. Stresu sa nevyhnete, 
no naučíte sa ovládať ho.

Zatajená
Dano (55) sa k lekárovi ešte 
len chystá. Veľmi sa mu 
ne chce, ale manželka mu 
priložila nôž na krk. Alebo 
na srdce? „Prinútila ma nie-
koľkokrát odmerať si tlak. 
Bol som prekvapený, mal 
som 150/100 aj viac. Vraj 
– čo sa čudujem, veď môj 
otec zomrel na in farkt práve 
v mojom veku. Lenže on fajčil 
štyridsať bystríc denne a ja 
som mal cigaretu v ústach 
naposledy na vysokej škole. 
A doteraz som bol u lekára 
iba ak s meniskusom, ktorý 
som si dokaličil pri futbale. Je 
pravda, že v poslednom čase 
horšie spávam a bolí ma hla-
va, ale to hádam rozchodím.“

Kardiologička odporúča Da-
novi to isté, čo jeho starostlivá 
polovička: Mal by čo najskôr 
ísť k všeobecnému lekárovi. 
„Hypertenzia sa dlho nemusí 
nijako prejavovať. Môžete 
mať isté príznaky, ktoré sú 

veľmi nešpecifi cké – ťažšie 
zaspávate, skôr sa prebudíte, 
ste nervóznejší, viac sa potíte. 
Máte závraty, opúchajú vám 
nohy, častejšie alebo, naopak, 
zriedkavejšie močíte, máte 
bolesti hlavy v čelovej oblasti 
alebo v záhlaví, na ktoré vám 
nepomáhajú lieky proti bo-
lesti. Na základe týchto príz-
nakov sa však nedá stanoviť 
diagnóza hypertenzie, môžu 
nám len pomôcť pri jej spres-
není.“ Dano aj veľa ďalších 
ľudí si automaticky zoberie 
na bolesť hlavy, kĺbov či sva-
lov populárne a v lekárňach 
voľne dostupné nesteroidné 
antireumatiká. „Tieto lieky 
však obsahujú látky, ktoré – 
ak ste hypertonik – môžu tlak 
zvyšovať. Preto pacientom 
vysvetľujeme, že by ich nema-
li užívať nekontrolovane. Mne 
sa nepáči, že sú vo voľnom 
predaji, podľa mňa by mali 
byť na predpis.“

váš príbeh
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Kedysi sa hypertenzia považo-
vala za chorobu starých ľudí, 
dnes sa s ňou čoraz častejšie 
stretávame u štyridsiatni-
kov, dokonca u tridsiatnikov 
a mladších. V generácii päť-
desiatročných ľudí je už päť-
desiat percent hypertonikov. 
Sedia tie čísla?
Žiaľ, áno. Do ambulancie k nám 
chodia dvadsaťroční mladí ľu-
dia, ktorí už od svojich detských 
lekárov prichádzajú s diagnó-
zou primárna hypertenzia – nie 
juvenilná ani sekundárna. A je 
ich čoraz viac. Prednedávnom 
prebehla na území bratislavské-
ho vyššieho územného celku 
zaujímavá akcia. Lekári merali 
stredoškolákom tlak a iné para-
metre. Výsledky sú alarmujúce, 
desiatky z nich majú hraničný 
alebo zvýšený tlak a skoro polo-
vica má nadváhu alebo obezitu. 

Prečo je toľko mladých hyper-
tonikov, ale aj tých ostatných?
Pretože my rodičia zanedbáva-
me nielen svoju prevenciu, ale aj 
prevenciu svojich detí. Za prvé 
preventívne opatrenie pokla-
dám pohyb. Som z generácie, 
keď dvanásťročný školák prišiel 
zo školy a išiel von. Behali sme, 
skákali, hrali sa. Koľko dnešných 
detí pozná schovávačku alebo 
skáče cez gumu? Sotva prídu 
domov, už sedia pri počítači a nič 
iné ich nezaujíma. Paradoxné 
je, že dokonale ovládajú stolný 
tenis, tenis alebo golf – ale len 
na obrazovke. Počítačové progra-

my, ktoré imitujú šport, sú teraz 
veľkým hitom. Keď môj otec išiel 
hrať futbal, mama si myslela, že 
sa ide zabávať. Dnes som pre-
svedčený, že každý z nás by mal 
chodiť hrať futbal, posilňovať vo 
fi tcentre, behať, bicyklovať alebo 
chodiť na rýchle prechádzky, 
skrátka, venovať sa akémukoľvek 
pohybu. Športovanie by malo byť 
povinnou súčasťou nášho život-
ného štýlu.

Ďalším režimovým opatrením 
je výživa?
Iste. Neviem, či je to naša národ-
ná črta, ale – sadneme si k jedlu 
a prvá vec, čo chytíme do ruky, 
je soľnička. Sme presolení. Keď 
športujete, vydáte veľa energie 
a potíte sa. Stratíte veľa minerá-
lov, ktoré potom treba doplniť. 
Ale naozaj len po športe. Nesú-
hlasím však s odporúčaniami 
niektorých odborníkov, že by 
sme mali jesť nízkotučné jedlá. 
Kolegovia chirurgovia hovoria, 
že cievy chlapíka z Oravy, ktorý 
celý život je slaninu, ale stále 
je v pohybe, sú oveľa pevnejšie 
a pružnejšie, a teda aj zdravšie 
ako cievy mestského človeka, 
ktorý je rôzne light jogurty a pije 
nechutné nízkotučné mlieko. 
Problém obezity podľa mňa 
nie je v tom, že občas si dáme 
niečo „tučné“, ale v tom, že sa 
extrémne prejedáme a konzu-
mujeme nekvalitné jedlá, najmä 
vyprážané a údené. Keď budeme 
dodržiavať pravidlo, že príjem 
kalórií má byť nižší ako ich výdaj, 

Pomôže príroda?

Existujú látky na prírodnej 
báze, ktoré  znižujú tlak: bylin-
kové a močopudné čaje, aktívne 
látky v cesnaku a cibuli. 

Dôležitá diagnostika
Milanovi (45) zistil všeobecný 
lekár zvýšené hodnoty krvného 
tlaku. „Najprv mi dal magné-
zium, potom som vyskúšal dve, 
tri antihypertenzíva. Až keď 
sa nedostavil žiadaný výsle-
dok, poslal ma k internistke. 
Dala spraviť rôzne vyšetrenia 
a nastavila ma na liečbu. Bo to 
správny postup?“ MUDr. Slavo-
míra Filipová má viaceré výh-
rady: „ V prvom rade už všeo-
becný lekár musí zistiť, či ide 
o primárnu, alebo sekundárnu 
hypertenziu, až potom môže 
začať liečbu medikamentmi. 
Mnohé lieky proti vysokému 
tlaku totiž môžu prekryť diag-
nostické znaky sekundárnej 
hypertenzie. Všeobecní lekári 
však niekedy začnú liečiť hy-
pertenziu hneď ako esenciálnu. 
Príde pacient s vysokým tlakom 
a lekár prvého kontaktu mu 
predpíše antihypertenzívum. 
Tlak neklesá, tak skúša druhé, 
tretie..., presne ako hovorí Mi-
lan. Až keď liečba nefunguje 
podľa očakávania, pošle pa-
cienta k špecialistovi na dife-
renciálnu diagnostiku.“

K základným vstupným vy-
šetreniam, ktoré by ste mali 
absolvovať, keď vám zistia 
esenciálnu hypertenziu, patrí 
elektrokardiogram a echo-
kardiografi a. Lekár by vám 
však okrem srdca mal vyšetriť 
aj cievy – posúdi, ako pracu-
jú a aké prípadné zmeny sa 
na nich udiali. „Na tento účel 
sú najdostupnejšie krčné cievy, 
karotídy, ktoré zásobujú mo-
zog. Vyšetrenie karotíd sa robí 
pomocou ultrazvukovej sondy 
a má byť súčasťou bežného 
skríningu.“ Absolvujete tiež 
vyšetrenie očného pozadia, 
laboratórne vyšetrenie krvi 
a chemické vyšetrenie moču. 
Ak je na to dôvod, internis-
ta alebo kardiológ naplánuje 
ďalšie vyšerenia. Na kontrolu 
budete chodiť minimálne raz 
do roka, na začiatku aj častej-
šie. Lekár si musí overiť, či lieč-
ba, ktorú vám predpísal, je pre 
vás tá pravá. „Stáva sa totiž, že 
pacient je liečený nesprávne. 
A zle liečená hypertenzia je 
rovnako riziková ako nerozpoz-
naná, neliečená.“

Raz za rok dajte prístroj skontrolovať, napríklad v lekárni. Ak sa 
hodnoty domáceho monitorovania výrazne líšia od tých, ktoré vám 
nameria lekár, doneste prístroj k nemu. Porovnávacie meranie pre-
zradí, či je problém vo vašom osobnom tlakomere.

Tip pre tlakomeračov Je na vine soľ?
Je lepšie, ak sa hypertenzii 
vyhnete alebo ju aspoň 
oddialite. Ak už ju máte, 
zmeňte svoj životný štýl.

váš príbeh

MuDr. Ivan Halmo
všeobecný lekár, poliklinika 
Mýtna, Bratislava
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nebude nám hroziť ani nadváha, 
ani vysoký krvný tlak. Čo sa týka 
fajčenia a alkoholu – hádam už 
nikomu netreba zdôrazňovať, 
o aké rizikové kardiovaskulárne 
faktory ide. 

A čo stres?
Tomu sa v dnešnej dobe plnej 
vnútorného i vonkajšieho napä-
tia nevyhneme. Fakt, že práca 
je oveľa stresújucejšia ako pred 
tridsiatimi rokmi, že v nej ostá-
vame dlhšie, máme menej času 
na rodinu aj na svoje koníčky, ne-
zmeníme. Stres sa však môžeme 
naučiť ovládať, napríklad tak, že 
sa na psychicky záťažové situácie 
vopred pripravíme. Ale najlepší 
recept naň je – zase len šport.

Keď už hypertenziu máme, má 
význam robiť aj niečo iné, ako 
užívať lieky?
Samozrejme. Dodržiavať vyššie 
spomínanú životosprávu. A to 
dvojnásobne!

Akí sú vaši pacienti?
Rôzni. Niektorí to berú na ľahkú 
váhu, iní sú disciplinovaní. Dva 
extrémne prípady: Mladej žene 
pred štyridsiatkou som vysvetlil, 
že má esenciálnu hypertenziu 
a až do konca života bude užívať 
lieky. Nechce to vôbec akceptovať 
ani spolupracovať. Istému mu-
žovi som nameral hraničný tlak 
a odporučil som mu, aby zmenil 

životosprávu. Po mesiaci prišiel 
na kontrolu. Doniesol záznamy 
asi s tristo hodnotami, grafy, úpl-
ne prestal soliť a schudol dvanásť 
kilogramov. Postoj pacientov 
k chorobe nezávisí od vzdelania 
ani od veku. Skôr od osobnos-
ti a od rodinných pomerov. Ak 
ste mali v rodine otca či babku 
po mozgovej mŕtvici, museli ste 
im utierať sliny a pomáhať so zá-
kladnými potrebami, určite spra-
víte všetko pre to, aby ste sa raz 
neocitli v rovnakej situácii.

Niektorí špecialisti majú vý-
hrady k tomu, že všeobecní 
lekári liečia hypertenziu hneď 
ako esenciálnu bez toho, aby 
pacienta najprv poslali na diag-
nostiku. Aký je váš názor?
Ak by systém nadstavbových 
vyšetrení potrebných na dife-
renciálnu diagnostiku fungoval 
v našom zdravotníctve tak, ako 
má, bolo by všetko v poriadku. 
Predstavte si však reálnu situ-
áciu: Na preventívnu prehliad-
ku príde žena, ktorej nameriam 
tlak 150/110. Pošlem ju na sériu 
vyšetrení, ktoré treba spraviť, 
aby sme zistili, či ide o primárnu 
alebo sekundárnu hypertenziu. 
V praxi trvá aj päť mesiacov, kým 
mi donesie kompletné výsledky. 
Mám dovtedy čakať? S rizikom, 
že jej napríklad ukradnú auto, 
tlak jej vyletí na 210/140 a dosta-
ne porážku? Ja pracujem v po-
liklinike, mám ľahšiu situáciu. 
Môžem ju hneď poslať aspoň 
na základné vyšetrenie EKG ale-
bo očného pozadia a viem, že 
o dve hodiny sa vráti s výsledka-
mi. Ale lekár na odľahlej dedine? 
Výsledky z EKG nebude mať ani 
o tri dni. Má pacienta pustiť do-
mov bez liečby len preto, že ešte 
nemá diagnostiku? Čo keď tento 
muž príde domov, začne rýľovať 
záhradu, rúbať drevo alebo píliť 
konáre a dostane infarkt? Také 
riziko si žiaden všeobecný lekár 
na seba nezoberie. n

Odteraz
karty čakajú

na vás
Otvorte si účet s balíkom služieb 
Tatra PersonalTB a vezmite si svoju novú 
kartu hneď! Tatra banka je jediná banka 
na Slovensku, ktorá vám dá k bežnému 
účtu funkčnú platobnú kartu s PIN kódom 
a sprístupneným Internet bankingomTB 
už pri prvej návšteve. Svoj účet tak 
môžete využívať okamžite.

02/6866 1000 > 02/5919 1000 > 0903 903 902 > 0906 011 000 
0850 111 100 | dialog@tatrabanka.sk | www.tatrabanka.sk
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