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Eksperci Sekcji Rytmu Serca PTK apeluj¹:
ZMIERZ RODZICOM PULS – CHROÑ BLISKICH PRZED UDAREM!

prof. Zbigniew Kalarus, 
Kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu, 

Cz³onek Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Migotanie przedsionków jest groŸn¹ arytmi¹, która piêciokrotnie zwiêksza ryzyko udaru 
niedokrwiennego mózgu. Migotanie przedsionków nie zawsze ³atwo zdiagnozowaæ, ale na 
co dzieñ warto zwróciæ uwagê, czy u naszych bliskich – szczególnie rodziców i dziadków, 
osób w podesz³ym wieku, serce bije miarowo. Jeœli nie, mo¿e to byæ sygna³, ¿e potrzebna jest 
szczegó³owa diagnostyka i leczenie arytmii – po to, by chroniæ naszych bliskich przed udarem 
niedokrwiennym mózgu, gro¿¹cym kalectwem lub œmierci¹ – radz¹ eksperci Sekcji Rytmu 
Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.                                                                           .

Uwaga na arytmie!                                                                                                                                                             
Nie wszystkie zaburzenia rytmu serca s¹ groŸne i wymagaj¹ leczenia. Niektóre arytmie poddaje siê jedynie 
obserwacji i zaleca pacjentowi przestrzeganie okreœlonych zaleceñ prozdrowotnych. Inne arytmie same w sobie 
nios¹ jednak zagro¿enie niebezpiecznymi incydentami. Takim arytmiom i ich skutkom powinno siê jak najszybciej 
przeciwdzia³aæ: odpowiednio zapobiegaæ i skutecznie leczyæ.                                                                                         

Choroby wieku podesz³ego                                                                                                                                                
W spo³eczeñstwach rozwiniêtych, w których podnosi siê poziom ¿ycia, wyd³u¿a siê równie¿ œredni czas ¿ycia 
populacji. Czêsto d³u¿sze ¿ycie wi¹¿e siê z wystêpowaniem dolegliwoœci i chorób typowych dla wieku podesz³ego. 
W kontekœcie zaburzeñ rytmu serca jest to miêdzy innymi zwiêkszona zapadalnoœæ na niektóre arytmie – ka¿da 
kolejna dekada ¿ycia cz³owieka niesie za sob¹ postêpuj¹c¹ degeneracjê tkanek i narz¹dów, w tym tak¿e uk³adu 
kr¹¿enia.                                                                                                                                                                               

GroŸne migotanie przedsionków                                                                                                                                      
Nawet u pozornie najzdrowszych seniorów mog¹ wystêpowaæ ró¿nego rodzaju zaburzenia rytmu serca, czêsto 
nie daj¹ce wyraŸnych objawów. Najwa¿niejszym przyk³adem arytmii œciœle zwi¹zanej z wiekiem jest migotanie 
przedsionków.                                                                                                                                                                      

  .

  .

 .

  .

  .

  .

Migotanie przedsionków ze wzglêdu na czêstoœæ wystêpowania u osób 
w podesz³ym wieku to rosn¹cy, coraz powa¿niejszy problem zdrowotny. 
Migotanie przedsionków mo¿e wystêpowaæ powy¿ej 70-tego i 80-tego 
roku ¿ycia odpowiednio a¿ u 5 do 10 procent pacjentów. Odpowiednie 
postêpowanie jest w przypadku tej arytmii niezwykle wa¿ne, poniewa¿ 

nieleczone migotanie przedsionków mo¿e skutkowaæ groŸnymi 
powik³aniami zakrzepowo-zatorowymi, a co za tym idzie – spowodowaæ 

wyst¹pienie udaru mózgu i groziæ inwalidztwem b¹dŸ œmierci¹. 
Ryzyko zgonu u chorych po udarze spowodowanym migotaniem 

przedsionków wynosi 20-25% w ci¹gu pierwszych 30 dni. Oko³o 40% 
chorych, którzy prze¿yj¹ udar, ma znaczne deficyty neurologiczne, 

co sprawia, ¿e udar spowodowany migotaniem przedsionków, 
jest uwa¿any za najgorzej rokuj¹cy.



Jak chroniæ bliskich?                                                                                                                                                           
Jedn¹ z metod pozwalaj¹cych na wykrycie migotania przedsionków jest mierzenie têtna. – Badanie têtna jest ³atwe, 
szybkie i nie wymaga u¿ycia specjalistycznego sprzêtu ani wizyty w przychodni. Mo¿na je przeprowadziæ samemu, 
ale mo¿e te¿ je wykonaæ inna osoba – mówi prof. Zbigniew Kalarus. – Przystêpuj¹c do pomiaru têtna, najlepiej 
u³o¿yæ trzy palce: drugi, trzeci i czwarty w niewielkim do³ku na koñcu przedramienia – powy¿ej kciuka, gdzie 
przebiega têtnica promieniowa. Si³a ucisku powinna byæ niewielka. Pod palcami wyczuwa siê falê têtna – puls. 
Nale¿y policzyæ, ile uderzeñ wyczujemy w ci¹gu 30 sekund. Wartoœæ tê mno¿ymy przez dwa i uzyskujemy czêstoœæ 
têtna na minutê. Samo stwierdzenie nieprawid³owoœci w pomiarze têtna nie jest równoznaczne z rozpoznaniem 
migotania przedsionków, ale powinno sk³oniæ nas do wizyty u lekarza, który zleci wykonanie innych badañ takich 
jak EKG i Holter EKG na podstawie których mo¿liwe bêdzie rozpoznanie migotania przedsionków – t³umaczy 
prof. Zbigniew Kalarus.                                                                                                                                                        

Kiedy do lekarza?                                                                                                                                                                
Prawid³owe wartoœci têtna u osób doros³ych to 70 uderzeñ na minutê, u seniorów – 60 uderzeñ na minutê. 
– Jeœli badanie pulsu wykaza³o wynik odbiegaj¹cy od normy, warto za jakiœ czas powtórzyæ pomiar – mówi 
prof. Zbigniew Kalarus. – Badanie powinno byæ wykonywane w stanie spoczynku – nie bezpoœrednio po wysi³ku czy 
w stanie wzburzenia. Jeœli wynik kolejnego pomiaru bêdzie podobny, czyli odbiegaj¹cy od normy, warto skonsultowaæ 
siê z lekarzem, który zleci dodatkowe badania pod k¹tem migotania przedsionków, takie jak: EKG, czy Holter EKG. 
Pog³êbiona diagnostyka da pewnoœæ, ¿e wszystko jest w porz¹dku albo pozwoli szybko ustaliæ odpowiednie leczenie. 
Warto pamiêtaæ, ¿e udarom spowodowanym przez migotanie przedsionków mo¿na skutecznie zapobiegaæ, stosuj¹c 
odpowiedni¹ farmakoterapiê, tzw. leczenie przeciwkrzepliwe, które zmniejsza ryzyko wyst¹pienia udaru o 80%.
 Jest to tym bardziej istotne, im starszy jest cz³owiek, dlatego szczególn¹ opiek¹ i trosk¹ powinniœmy otoczyæ swoich 
rodziców i dziadków – mo¿emy skutecznie ochroniæ ich przed udarem, wiêc warto regularnie mierzyæ swoim bliskim 
puls! – mówi prof. Zbigniew Kalarus.                                                                                                                                   
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