
Dostopnost do zdravstvenih storitev, še zlasti za 
koronarne bolnike, je bila pred četrt stoletja zelo omejena, 
ugotavljamo v našem društvu. “Le redki so uspeli in 
dočakali kirurško rešitev svojih težav.” Naraščajoče 
število srčnih bolnikov, skromne zmogljivosti v slovenskih 
bolnišnicah in občutno zaostajanje za razvojem v svetu 
je bilo povod za ustanovitev društva leta 1987.

Triindvajset let pozneje je društvo še vedno prisotno in dejavno, 
saj so žal tudi bolezni srca in ožilja še vedno med vodilnimi 
vzroki umrljivosti prebivalcev v številnih državah razvitega 
dela sveta, tudi Slovenije.  “Vsako leto jim v svetu lahko 
pripišemo 17,5 milijonov smrti, kar 30 odstotkov vseh,” po  
podatkih svetovne zdravstvene organizacije. Največji davek 
terjajo koronarna obolenja srca (srčni infarkt). Tudi  napovedi 
za prihodnost niso rožnate, saj naj bi že čez sedem let število 
smrti doseglo okoli 20 milijonov smrti na leto.
V Sloveniji so leta 2004 bolezni srca in ožilja botrovale 37,5 
odstotkom smrti. Zaradi staranja prebivalstva obolevnost še 
narašča. Tudi oskrba bolnikov še vedno ni najboljša. “ Stanje 
v Sloveniji nekoliko zaostaja za evropskim (glede na prvih 15 
držav Evropske unije). Prezgodnja umrljivost zaradi vseh oblik 
bolezni srca in ožilja je v Sloveniji  taka, kot je bila v omenjenih 
državah pred petimi do šestimi leti.”

Srčnožilnih bolezni ni malo. Sem lahko prištejemo tudi 
možgansko žilne bolezni (možganska kap), ki so prav tako 
med vodilnimi vzroki obolevnosti in umrljivosti v svetu in v 
Sloveniji ter tudi glavni vzrok invalidnosti. 

MED NAJBOLJ RAZŠIRJENE SRČNO - MOŽGAMSKO 
ŽILNE BOLEZNI ŠTEJEMO:

VISOK KRVNI TLAK je eden glavnih in najpomembnejših  
dejavnikov tveganja za srčno žilno obolevnost in umrljivost v 
razvitem svetu. Razširjenost narašča s starostjo prebivalstva. 
Ker se le ta zvišuje je visok krvni tlak, kot dejavnik tveganja,  ki 
ga je mogoče nadzorovati, vse pomembnejši.

ATEROSKLEROZA je kronična, napredujoča vnetna bolezen 
arterijske stene, ki povzroča zožitev ali zamašitev arterij, 
kar ovira pretok krvi. V vnetno območje se nato vztrajno 
odlagajo holesterol in druge škodljive snovi, kar povzroča 
nastanek izboklin v žilni steni (maščobni plaki), ki začnejo ožiti 
svetlino žile. Bolna žila se ne odziva več ustrezno s širjenjem 
in krčenjem. 

ANGINA PEKTORIS je posledica koronarne bolezni. Nastane 
zaradi pomanjkanja krvi in kisika (ishemije)  srčne mišice. Do 
tega po navadi pride, ker je ena ali več koronarnih arterij (žil, 
ki dovajajo kri v srčno mišico) zoženih ali zamašenih. V srčni 
mišici se začnejo pojavljati prsne bolečine (stenokardije). 

MIOKARDNI INFARKT. Med boleznimi srca in ožilja je delež 
koronarne bolezni največji. Vzrok za koronarno bolezen je 
ateroskleroza. Akutni miokardni infarkt (AMI) je le ena od 
njenih pojavnih oblik in je posledica zapore venčne (koronarne) 
arterije s strdkom.

PERIFERNA ARTERIJSKA BOLEZEN. Kadar so prizadete 
arterije spodnjih (ali zgornjih) okončin, govorimo o periferni 
arterijski bolezni. Ta se vrsto let razvija počasi in bolniku sprva 
ne povzroča težav. Šele v napredovalnem obdobju bolezni 
arterij spodnjih okončin se pojavi občasno šepanje. Zanjo je 
značilna stiskajoča bolečina v mečih ali stegnih, ki se pojavi 
med hojo in preneha po počitku.

SRČNO POPUŠČANJE se pojavi, ko srce ne zmore črpati krvi 
dovolj hitro in učinkovito in tako zagotoviti telesu zadostnega 
dotoka kisika in hranljivih snovi. Sčasoma  zastajanje krvi 
prizadene pljuča in oteži dihanje. Zaradi slabšega pretoka 
krvi skozi ledvice le-te zadržujejo tekočino v telesu, kar 
opisane težave še poslabša. Hkrati začno zatekati noge in 
gležnji ter drugi organi v telesu.

MOŽGANSKA KAP je bolezen možganov, ki je posledica 
žilne okvare. Že kratkotrajna prekinitev dotoka krvi v možgane 
ali razpok majhne žilice povzroči hude posledice.

ČAKANJE BI LAHKO BILO USODNO

NE ODLAŠAJTE
Med značilnimi simptomi srčnega infarkta so  pritiskajoča ali pekoča 
bolečina v prsnem košu, ki traja 15 minut ali več in lahko izžareva 
v vrat, čeljust, hrbet, levo roko, trebuh ali drugam. Bolečino pogosto 
spremljajo strah, slabost, bruhanje, dušenje, znojenje, občutek 
nerednega srčnega utripa in motnje zavesti. Ob pregledu zdravnik 
ugotovi še morebitno bledico, hladno in znojno kožo,  vznemirjenost, 
spremembe krvnega tlaka in srčnega utripa. Če se opisani simptomi 
pojavijo, moramo čim hitreje poiskati zdravniško pomoč.

PAZITE DA NE ZBOLITE
Društvo si prizadeva, da bi se nevarnosti bolezni srca in ožilja 
ter pomena zdravega načina življenja  in obvladovanja dejavnikov 
tveganja zavedalo čim več ljudi. V Društvu opozarjamo, da razvoj 
srčno žilnih bolezni spodbujajo dejavniki tveganja, kot so zvišan 
krvni tlak, sladkorna bolezen, povečanje maščobe v krvi, kajenje, 
čezmerno pitje alkohola, nezdrava prehrana z veliko živalskih 
nasičenih maščob in soli, debelost, premajhna telesna dejavnost 
in v teh kriznih časih tudi nezanemarljiv stres. Na nekatere lahko 
pomembno vplivamo sami, druge lahko obvladujemo z zdravniško 
pomočjo.

NI JIH MALO

V društvu si prizadevamo, da bi v Sloveniji še bolj zaživel 
nacionalni program, ki bi preprečeval prezgodnje smrti 
zaradi srčnožilnih bolezni. Predvsem si želimo, da bi 
program zajel že najmlajše. “Pogrešamo zdravstveno 
vzgojo, ki bi že otroke v osnovnih šolah naučila, kaj se 
zgodi, če šolar npr. vsak dan popije eno sladkano pijačo. 
V enem letu bo pridobil še do deset kilogramov več. 
Taka vzgoja naj bi na otrokom priljuden, zanimiv način 
pokazala, kaj se v takšnih primerih  dogaja s telesom.  Vse 
se nam prej ko slej maščuje,” je zapisano v zadnji številki 
glasila Utrip srca. Prepričani smo, da bi taka vzgoja v 
marsičem izboljšala zdravje vsega prebivalstva, saj lahko 
otroci  vplivajo tudi na svoje starše in ne le obratno. 
Menimo, da bi država lahko vplivala tudi na nižanje cene 
zdrave prehrane in na spodbujanje  telesnih aktivnostih 
(ki se prav tako lahko začne že v šolah).

Posebej pazljivi morajo biti tisti, ki že imajo (so imeli) srčno žilne 

bolezni (vključno s srčnim infarktom, nepravilnim srčnim utripom in 

motnjami obtoka v nogah) ali so le te prisotne v družini.



MC MEDICOR, ustanova, ki so jo ustanovili 
slovenski srčni bolniki, skupno s skupino 
slovenskih kardiologov, na čelu s prof.dr. Metko 
Zorc in ob sodelovanju akad. prof.dr. Ninoslava 
Radovanoviča, predstavlja danes tretji slovenski 
srčni center za zdravljenje bolezni srca in ožilja. 
Uspešno deluje že šesto leto. Zavedamo se, 
da smo opravičili zaupanje slovenske javnosti, 
saj danes predstavlja ustanova varen »dom« 
slovenskih srčnih bolnikov.

Društvo smo ustanovili operirani na srcu, kronični bolniki in drugi 
podporniki. Pridobili smo status humanitarne organizacije, ki deluje v 
javnem interesu, posebno na področju varstva kroničnih srčnih obo-
lenj. Namen društva je organizirano reševanje problemov, s katerimi 
se srečujejo kronični srčni bolniki, operirani na srcu in vsi ostali, ki 
operacijo na srcu še potrebujejo.  

Naša humanitarna dejavnost se izraža predvsem pri izvajanju pro-
gramov za lajšanje zdravstvenih in socialnih stisk ogroženih članov, 
enakopravnem vključevanju kroničnih bolnikov in operiranih na srcu 
v vsa področja družbenega življenja.

• da se bolniki srečajo s sebi enakimi, se pogovarjajo ter 
izmenjajo izkušnje, nasvete in spodbude,

• da izmenjajo informacije o metodah, poteku in 
uspešnosti zdravljenja, o pravicah in dolžnostih pa-
cientov,

• da se seznanijo tudi z drugimi oblikami organiziranosti 
in oblikami pomoči, (npr. o rehabilitaciji v zdraviliščih in 
drugo),

• da se srečajo s strokovnjaki in se na predavanjih sez-
nanijo o posebnostih svoje bolezni, z dosežki zdrav-
ljena doma in v svetu,

• da vspostavijo stike s specialisti in strokovnjaki s 
področja svojih interesov zdravljenja,

• da se na organiziranih srečanjih razvedrijo in izključijo 
iz vsakodnevnih težav in stresnih situacij, da se 
vključijo v skupinske pohode, plavanje, vodene oblike 
rekreacije in druge oblike telesnih aktivnosti,

• da poiščejo poti iz vsakodnevnih težav, skrbi in zagat

TRETJ I  SRČNI  CENTER

Ožje dejavnos t i  us tanove M.C .  Medicor

1.Vse neinvazivne diagnostične preiskave 
srca in ožilja: 
•Ultarzvočne preiskave srca.
•Dopplerske preiskave perifernega ožilja.
•Funkcionalna diagnostika srca in ožilja.
•Obremenilno testiranje.
•Laboratorijske preiskave.
•RTG preiskave, vključno s CT koronarno 
angiografijo in CT preiskavami perifernega 
ožilja.
2.Vse invazivne diagnostične preiskave srca 
in ožilja:
•Srčna kateterizacija
•Koronarografija
•Angiografije perifernega ožilja
3.Vse vrste invazivnih posegov na srcu in 
ožilju:
•Dilatacije koronarnih arterij
•Dilatacije koronarnih arterij z 
vstavljanjem žilnih opornic v koronarne 
arterije
•Dilatacije perifernih arterij

•Dilatacije perifernih arterij z vstavljanjem 
žilnih opornic v periferne arterije
•Vstavljanje žilnih protez v aorto in njene 
veje
4.Vse vrste operativnih posegov na srcu 
in ožilju:
•Operacije na zaklopkah
•Rekonstruktivni posegi na zaklopkah
•Vse vrste by-pass operacij na koronarnem 
ožilju
•Endarterektiomije koronarnega ožilja
•Operacije pri bolnikih s srčnim 
popuščanjem (RADO operacija)
•Operacije prirojenih srčnih hib
•Kombinirane operacije zaklopk in by-
pass-ov
•Kombinirane operacije zaklopk, by-passov 
in perifernega ožilja
•Operativni posegi na aorti in njenih vejah
5.Ambulantne kontrole bolnikov pred in po 
posegih ter zasledovanje neposrednih in 
long-term rezultatov zdravljenja.

Ambulantna dejavnost – naročanje (pon, tor, sreda od: 12-14. ure)
tel. 01 432 21 52,  Kotnikova ulica 5, Ljubljana www.drustvo-nsos.si

• IZMENJAJTE Z NAMI IZKUŠNJE, NASVETE IN SPODBUDE

• NUDIMO INFORMACIJE O METODAH, POTEKU IN USPEŠNOSTI 

ZDRAVLJENJA

• SREČANJA S STROKOVNJAKI NA PREDAVANJIH IN ZDRAVSTVENIH 

DELAVNICAH

• STIK S SPECIALISTI IN STROKOVNJAKI S PODROČJA SVOJIH 

INTERESOV ZDRAVLJENJA

• ORGANIZIRAMO RAZVEDRILNA SREČANJA

• PRIREJAMO SKUPINSKE REKREATIVNE DEJAVNOSTI PRILAGOJENE 

VAŠIM ZMOGLJIVOSTIM

Naslov: Tbilisijska 81, 1000 Ljubljana
Telefon-tajništvo: 

Kako se včlaniti: 
Izpolnite priloženo prijavnico v tej zloženki ali na spletni strani društva

Spletna stran: http://www.drustvo-nsos.si
E-mail:  srce@drustvo-nsos.si

KAKO VAM LAHKO POMAGAMO

DRUŠTVO NA SRCU 
OPERIRANIH SLOVENIJE

OD PREPREČEVANJA DO LAJŠANJA

ZAKAJ BI SE VČLANILI V DRUŠTVO?

DRUŠTVO NA SRCU OPERIRANIH SLOVENIJE


