
NAŠE SRCE 

 
29. septembra smo obeležili že 21. Svetovni dan srca, ki ga je Svetovna zveza za srce (World 

Heart Federation) v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo (World Health 

Organisation; WHO) prvič ustvarila leta 2000. Cilji se osredotočajo na ukrepe držav na 

individualno preprečevanje z zgodnjim odkrivanjem in zdravljenjem srčno-žilnih bolezni, 

vključno z boljšim dostopom do zdravil. Splošni zastavljeni cilj je zmanjšati prezgodnjo umrljivost 

prebivalstva zaradi nenalezljivih bolezni do leta 2025 za 25 %, kamor spadajo v največjem 

obsegu srčno-žilna obolenja. V to veliko skupino spadajo koronarna bolezen srca (bolezen 

krvnih žil, ki oskrbujejo srčno mišico), cerebrovaskularna bolezen (bolezen krvnih žil, ki 

oskrbujejo možgane), periferna arterijska bolezen (bolezen krvnih žil, ki oskrbujejo roke in 

noge), revmatična srčna bolezen (poškodba srčne mišice in srčnih zaklopk zaradi revmatične 

mrzlice, ki jo povzročajo streptokokne bakterije), prirojena srčna bolezen (malformacije srčne 

strukture ob rojstvu), globoka venska tromboza in pljučna embolija (krvni strdki v venah nog, ki 

se lahko premaknejo v srce in pljuča). Srčni napadi in možganske kapi so običajno akutni dogodki 

in so večinoma posledica blokade, ki preprečuje pretok krvi v srce ali možgane. Najpogostejši 

razlog je kopičenje maščobnih oblog na notranjih stenah krvnih žil. Kap je lahko posledica 

krvavitve iz krvne žile v možganih ali krvnih strdkov. Seveda obstajajo številni spremenljivi 

dejavniki za srčno-žilne bolezni, med katerimi je treba izpostaviti visok krvni tlak, povišane 

vrednosti holesterola, krvnega sladkorja, ki ga uspešno lahko zmanjšamo z ustreznim 

zdravljenjem in preprečevanjem z zdravim življenjskim slogom (gibanje, spanec, prehrana ipd). 

Našteta bolezenska stanja so še vedno svetovni najpogostejši vzrok umrljivosti. Letno zaradi teh 

bolezni prezgodaj umre okrog 18,6 milijonov ljudi po celem svetu, kar predstavlja 31 % vseh 

smrtnih primerov srčno-žilnih zapletov po celem svetu. Od teh smrti je kar 85 % posledica srčne 

infarkta in možganske kapi. Po najnovejših podatkih se je med letoma 2000 ter 2012 stopnja 

srčno-žilnih smrti globalno zmanjšala za 16 %, čeprav se srečujemo s povečevanjem življenjske 

dobe in s tem staranjem prebivalstva. Na splošno je še vedno umrljivost večja v manj razvitem 

svetu v primerjavi s srednjim in višje razvitim svetom. 

Poudariti je treba pomembnost preverjanja zdravstvenega stanja bolnika, to dovolj zgodaj 



pokaže tveganje za nastanek srčno-žilne bolezni. Tudi tisti, ki že imajo srčno-žilno bolezen, lahko 

na ta način in z zdravim načinom življenja občutno izboljšajo kakovost svojega življenja.  

 Živimo v časih, kakršnih si še pred kratkim nismo predstavljali. Minevata že skoraj dve 

leti, odkar nas je doletela pandemija Covida-19, ki je spremenila življenja vseh nas. Tudi  

zdravstveno stroko, nacionalni zdravstveni sistem, šolski sistem in podjetja. Opozorila nas je, 

kako moramo poskrbeti za naše zdravje ter zdravje družbe. Ne vemo, kako bo pandemija v 

prihodnje vplivala na naše življenje; vemo pa, da je skrb za naše srce v teh razmerah še 

pomembnejša. V času COVID-19 se bolniki s srčno-žilnimi boleznimi na tnalu dvojne grožnje. Ne 

samo, da so zaradi obstoječih bolezenskih stanj bolj ogroženi, temveč se lahko v strahu pred 

okužbo s koronavirusom celo izogibajo rednih zdravniških pregledov. Ugotovitve študij so 

pokazale veliko breme srčno-žilnih bolezni pri bolnikih s COVID-19 študij, kar je pomembno 

povezano s smrtnostjo in sprejemom na oddelke za intenzivno nego.  

 Svetovni dan srca nas opozori, kako daleč smo od našega cilja, obenem pa vzpodbudi, da 

ga prej dosežemo. Naj bo to čas za pregled sedanjih in prihodnjih izzivov za reševanje naraščanja 

srčno-žilnih bolezni, čas za prepoznavanje uspehov v znanosti in klinični oskrbi bolnikov. V 

zadnjem desetletju je bilo opravljenih veliko novih kliničnih preizkušanj, razvitih nekaj 

potencialno učinkovitih zdravil, sprejete so bile nove smernice za obravnavo srčnega 

popuščanja, ki bodo narekovale spremenjen pristop k zdravljenju. V ospredju so posebno mesto 

v smernicah kot četrti steber zdravljenja dobili zaviralci natrij-glukoznega prenašalnega sistema 

2 (SGLT2), ki so predhodno bili indicirani le za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2. Empagliflozin 

(Jardiance®) in dapagliflozin (Forxiga®) sta preko študij pokazala pomembne učinke na 

zmanjšanje števila hospitalizacij in umrljivosti pri bolnikih s srčnim popuščanjem. Zdravili sta 

poslej odobreni tudi za zdravljenje odraslih s kroničnim simptomatskim srčnim popuščanjem.  

 Če želimo živeti »srčno« zdravo življenje, se naučimo spremeniti naše navade v bolj 

zdrave – to nam bo koristilo že danes pa tudi v prihodnje. Zmagovalna strategija je preventivna 

naravnanost, ki edina lahko dolgoročno zmanjša svetovno breme bolezni srca in ožilja. 

 

 

 

KOT ZANIMIVOST: 

 Srce povprečno utripne 115.000 x dnevno. 

 Srce prečrpa povprečno 2000 L krvi dnevno, kar je okrog 1,5 L krvi v minuti. 

 Leta 1893 je bila prvič izvedena operacija odprtega srca. 

 Najstarejši znani primer bolezni srca je bil zabeležen pri več kot 3500 let stari egipčanski 

mumiji. 



 Celoten človeški žilni sistem meri v dolžino kar 60 km. 

 Povprečna teža zdravega človeškega srca je cca 370 g. Za primerjavo, srce modrega kita 

tehta 560 kg. 

 Avtorji Framingamske raziskave so po 18 letih dokazali povezavo med uživanjem visoko 

predelane hrane (industrijsko pripravljena živila z umetnimi ojačevalci okusa, sladila, 

barvila, stabilizatorji) in pojavnostjo srčno-žilnih bolezni. Med najnevarnejše živilo so 

ocenili beli kruh ter predelano meso, ki poleg srčno-žilnih bolezni pripomore tudi k 

nastanku raka na debelem črevesju in danki. 

 S pandemijo COVID-19 se je začelo novo obdobje razvoja t.i. digitalnega 

zdravstva/telemedicine. Definiramo jo kot uporaba sodobne informacijske tehnologije, z 

namenom zagotoviti zdravstvene storitve na daljavo. Telemedicina bo omogočala 

bolnikom s pomočjo interneta in komunikacijske naprave nekakšen stik z zdravniki. 

Nekatera orodja telemedicine so že na voljo (Halo Doktor). Za boljšo predstavo v 

Sloveniji imamo na področju telemedicine že vsem znano obliko eRecept in eNaročilnica. 

V razcvetu pa je še portal e-zdravje, ki v epidemiji digitalizirano spremlja zdravstveno 

dokumentacijo za vsakega posameznika. 

Ines Flegar, mag. farm. 

VIRI: 

o https://www.daysoftheyear.com/days/heart-day/ 

o https://nationaltoday.com/world-heart-day/ 

o https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/01.CIR.0000035036.22612.2B 

o https://www.who.int/health-topics/cardiovascular-diseases#tab=tab_1 

o https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5418214/ 

o Updated Cardiovascular Disease Prevention Guidelines (2020) (aedusa.com) 

o https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02144-9/fulltext 

o https://pro.finance.si/GENERALI/8973806/Telemedicina-s-postavljanjem-delovnih-diagn
oz-in-napotitvami-k-specialistom-resuje-zivljenja 
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