Kif tipproteġi qalbek in-nisa u l-irġiel differenti?
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Li tkun mara jew raġel u jkollok marda tal-qalb
Tagħmel differenza jekk inti mara jew raġel meta jkollok mard
tal-arterji koronarji u attakk tal-qalb?
It-tobba jgħidu li tagħmel differenza u huwa importanti li tifhem
kif tidher fin-nisa u l-irġiel sabiex tkun taf x'għandek tfittex u kif
l-aħjar taffaċjaha jekk ikollok.

In-nisa u l-irġiel huma differenti?
In-nisa u l-irġiel ikollhom għamliet differenti ta' mard tal-qalb f'etajiet differenti,
b'sintomi differenti u jistgħu jeħtieġu tipi
differenti ta' prevenzjoni u terapija.

Xi fatturi ta' riskju għall-mard tal-qalb ivarjaw fin-nisa u l-irġiel
Età: L-irġiel jiżviluppaw mard koronarju, prinċipalment meta jkunu fis
-sittinijiet tagħhom, u n-nisa fis-sebgħinijiet, imma matul ħajjithom, ittnejn jinsabu fl-istess riskju li jiżviluppawh.
Il-pressjoni għolja tad-demm hija komuni ħafna f'irġiel żgħar u
f'nisa anzjani. Il-pressjoni għolja tad-demm tikkawża aktar attakki ta'
puplesija u insuffiċjenza tal-qalb fin-nisa milli fl-irġiel.
Id-dijabete tgħolli r-riskju ta' mard koronarju aktar fin-nisa milli flirġiel. Dan jagħmel in-nisa bid-dijabete pazjenti b'riskju ogħla li
jeħtieġu kura intensiva.
Livelli ta' kolesterol għoljin huma ugwalment perikolużi u
għandhom jiġu ttrattati fin-nisa u fl-irġiel.
Nisa żgħar li jpejpu jżidu r-riskju ta' mard tal-qalb aktar mill-irġiel. Ittipjip, li jkollok piż żejjed u tieħu t-terapija ormonali hija kombinazzjoni perikoluża ħafna.
Id-depressjoni u l-istress huma fatturi ta' riskju kbar fin-nisa. Ta'
spiss jiġu injorati fl-irġiel. Għandhom jiġu ttrattati mit-tobba.
Mard rewmatiku, bħall-artrite, u mard ieħor tas-sistema immuni
jikkaġunaw mard tal-qalb aktar ta' spiss fin-nisa milli fl-irġiel.
Tqala: Nisa li jkollhom pressjoni għolja tad-demm waqt it-tqala - jew
preeklampsja - huma aktar probabbli li jiżviluppaw mard tal-qalb u
pressjoni għolja aktar tard f'ħajjithom u għandu jkollhom il-pressjoni
tad-demm tagħhom immonitorjata wara t-tqala.
In-nuqqas ta' funzjoni erettili jista' jkun sinjal bikri ta' mard koronarju fl-irġiel.

Differenzi fil-fatturi ta' riskju bejn innisa u l-irġiel:
• Età
• Pressjoni tad-demm għolja
• Dijabete
• Tipjip
• Dipressjoni u stress
• Mard rewmatiku
• Kumplikazzjonijiet fit-tqala
• Ormoni sesswali

Il-mard tal-qalb jista' jvarja fin-nisa u fl-irġiel
Arterji koronarji kbar u żgħar: L-irġiel u n-nisa akbar fl-età ġeneralment ikollhom aterosklerożi (depożiti ta' lipidi) fl-arterji koronarji l-kbar
tagħhom. In-nisa li jkunu għadhom m'għalqux il-65 sena ta' spiss ikollhom aktar spażmi (bugħawwiġijiet) tal-arterji koronarji tagħhom jew xi
marda fil-kanali ż-żgħar. Dan jista' jwassal għal sintomi differenti.
Mard tal-qalb minħabba stress: In-nisa wara l-menopawsa jistgħu
jiżviluppaw mard tal-qalb minħabba l-istress - uġigħ fis-sider sever li
jista' jixbah infart mijokardjali. Din il-kundizzjoni tissejjaħ is-sindrome tal
-qalb miksura u hija rari ħafna fl-irġiel. Ġeneralment tiġi kkurata bi trattament mediku.
Waqt u ftit wara t-tqala għamliet akuti speċjali ħafna ta' mard tal-qalb
b'uġigħ sever fis-sider jistgħu jinħassu li jkunu jeħtieġu attenzjoni medika.

• In-nisa u l-irġiel jistgħu jkollhom
tipi differenti ta' mard tal-qalb.
• Il-mard tal-qalb minħabba stress
hu aktar komuni fin-nisa.
• It-tqala tista' twassal għal forom
speċjali ta' mard tal-qalb.

Prevenzjoni fin-nisa u fl-irġiel
X'jistgħu jagħmlu n-nisa u l-irġiel biex inaqqsu r-riskju
ta' mard koronarju?
Oqgħod attent - Tissottovalutax ir-riskju tiegħek! In-nisa ta' spiss
jagħmlu hekk.
Kun af il-Valuri Normali tiegħek u ħu azzjoni jekk il-valuri tiegħek
huma ogħla!
Pressjoni tad-demm: ottimali <; 120/80 mmHg, il-farmakoterapija hija
indikata f'każ ta' ≥140/90 mmHg
Livell ta' glukosju fid-demm: ≤100 mg/dl (5,6 mmol/l)
Livelli ta' lipidi fid-demm: LDL-Cholesterin ≤115 mg/dl,
Ċirkonferenza tal-qadd: nisa ≤80 ċm, irġiel ≤94 ċm
• Ibqa' b'saħħtek! - Adotta stil ta' ħajja li hu tajjeb għas-saħħa biex
tnaqqas ir-riskju tiegħek għal mard koronarju!
• Ieqaf jew tibdiex tpejjep Huwa aktar diffiċli għan-nisa li jieqfu jpejpu. Ipprova ieqaf u fittex l-għajnuna jekk meħtieġ.
• Agħmel eżerċizzji regolari: In-nisa u l-irġiel jistgħu jagħmlu titjib
kbir fis-saħħa ta' qalbhom jekk jagħmlu l-eżerċizzji b'mod regolari.
Agħmel ħin għalik eż. 30 minuta kuljum (5 ijiem fil-ġimgħa) għallmixi.
• Kul dieta tajba għas-saħħa: Kul ħafna ħbub sħaħ, varjetà ta' frott u
ħaxix frisk, prodotti tal-ħalib bi ftit xaħam jew xkumat, u laħmijiet
dgħifa. Evita x-xaħam saturat jew trans-fat, iz-zokkor miżjud u b'mod
speċjali l-melħ. Żomm piż normali għal saħħa ottimali u għomor twil.
• Alkoħol: irrestrinġi l-konsum tal-alkoħol.

• In-nisa u l-irġiel għandhom
jagħtu attenzjoni għar-riskju
tagħhom ta' mard koronarju.
• In-nisa u l-irġiel jistgħu
jipprevjenu l-mard koronarju bi
stil ta' ħajja li jkun tajjeb għassaħħa.
• F'xi każijiet, ikunu meħtieġa lmediċini.

Is-sintomi ta' attakk tal-qalb u t-tfittxija għall-għajnuna fin-nisa u fl-irġiel
Sintomi:
L-aktar sintomu komuni ta' attakk tal-qalb fin-nisa u l-irġiel hu uġigħ,
pressjoni jew skonfort fis-sider. Mhux dejjem ikun l-aktar sintomu
prominenti.
In-nisa b'attakki tal-qalb ta' spiss jesperjenzaw sintomi oħrajn,
flimkien ma' jew fin-nuqqas ta' uġigħ fis-sider, bħal:
• Skumdità fl-għonq, fix-xedaq, fl-ispallejn, fin-naħa ta' fuq tad-dahar
jew fiż-żaqq
• Nuqqas ta' nifs
• Uġigħ fi driegħ wieħed jew it-tnejn
• Dardir jew remettar
• Tagħriq
• Ħass ħażin jew sturdament
• Għeja mhux tas-soltu

• Is-sintomi ta' attakk ta' qalb jistgħu
jvarjaw fin-nisa u fl-irġiel.
• In-nisa aktar jaf ikollhom attakk tal
-qalb mingħajr uġigħ fis-sider.

Tfittxija għall-għajnuna: Peress li n-nisa ta' spiss ma jindunawx li
jkun qed ikollhom attakk tal-qalb, għandhom tendenza jaslu aktar tard
fl-isptarijiet mill-irġiel!

Id-dijanjosi ta' mard koronarju
It-testijiet li t-tobba jagħżlu biex jiddijanjostikaw il-mard koronarju
kroniku jista' jvarja fin-nisa u fl-irġiel.
Ġeneralment jintużaw testijiet b'eżerċizzji u anġjopatija koronarja fl
-irġiel u huma applikabbli fin-nisa jekk għandhom għadd ta' fatturi
ta' riskju u jistgħu jagħmlu biżżejjed eżerċizzju.
Jekk in-nisa jkunu iżgħar, ma jistgħux jagħmlu eżerċizzju u
m'għandhomx aktar fatturi ta' riskju, tista' tkun ippreferuta dijanjostika alternattiva.

Hemm modi differenti kif wieħed jista'
jagħmel dijanjosi ta' mard koronarju u
t-tabib tiegħek jista' jagħżel l-aktar
metodu effettiv.

Il-ġestjoni tal-mard tal-qalb jista' jvarja fin-nisa u fl-irġiel
Terapija bil-mediċini:
Il-pressjoni tad-demm għolja u lipidi għolja fid-demm għandhom
jiġu ttrattati l-istess fin-nisa u fl-irġiel.

•

Dożi ottimali u effetti avversi talmediċini jistgħu jvarjaw fin-nisa u flirġiel.

It-terapija ormonali wara l-menopawsa ma tipprevenix il-mard talqalb.

•

In-nisa u l-irġiel jibbenefikaw minn
kirurġija u interventi moderni.

Il-mediċini jistgħu jaġixxu differenti fin-nisa u fl-irġiel u jista' jkollhom effetti avversi differenti. Effetti avversi huma aktar frekwenti
fin-nisa u għandhom jiġu rrapportati lit-tabib!

•

In-nisa jeħtieġu riabilitazzjoni wara
infart mijokardjali jew kirurġija

L-aspirina ma tipprevenix il-mard koronarju f'nisa b'saħħithom
taħt il-65 sena.

X'jista' jsir aktar? — Interventi:
Kemm in-nisa u anke l-irġiel jistgħu jibbenefikaw ħafna minn terapija invażiva eż. kateters, dilazzjonijiet bil-bżieżaq, kirurġija
kardijaka u pacemakers avvanzati. Madanakollu, in-nisa jiġu
ttrattati inqas ta' spiss. Kellem lit-tabib tiegħek.
Irkupru u riabilitazzjoni:
In-nisa jieħdu aktar żmien biex jirkupraw mill-irġiel wara attakk tal
-qalb jew kirurġija. Dan jista' jkun dovut għat-tkomplija bikrija ta'
attivitajiet tad-dar, kura tal-familja u n-nuqqas ta' riabilitazzjoni
kardijaka. Huwa importanti li kemm l-irġiel u n-nisa jmorru għal
rijabilitazzjoni kardijaka.

Fil-qosor
•

Il-mard tal-qalb jista' jkun differenti fin-nisa u fl-irġiel, f'riskji, sintomi, kawżi u dijanjosi. Oqgħod
attent - kun af il-fatturi tar-riskju tiegħek!

•

Agħmel eżerċizzji regolari, kul dieta tajba għas-saħħa, żomm piż tajjeb għas-saħħa, u ieqaf jew
tibdiex tpejjep. Kun attiv!

•

Hemm diversi modi kif issir dijanjosi ta' problemi fil-qalb. Isma' l-għażliet - ipproteġi lilek innifsek
minn dijanjosi ttardjata!

•

L-aħjar mediċini u dożi jistgħu jvarjaw fin-nisa u fl-irġiel. Kellem lit-tabib tiegħek!

•

In-nisa u l-irġiel jibbenefikaw minn interventi kardijaċi, kirurġija, pacemakers u riabilitazzjoni
kardijaka.
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