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Efnisyfirlit

Pétur Bjarnason

Á

aðalfundi Hjartaheilla í september
s.l. var kosið til stjórnar samtak
anna. Guðmundur Bjarnason lét
af störfum formanns og Kristján Smith
af störfum gjaldkera. Báðir hafa þeir
unnið vel fyrir samtökin og er þeim hér
með þakkað fyrir framlag sitt til velferðar
Hjartaheilla.
Sveinn Guðmundsson, nýr formaður,
er jafnframt boðinn velkominn til
starfa. Hann kemur ekki ókunnugur
að þessu borði því hann hefur setið í
stjórn samtakanna úm árabil, þar af sem
varaformaður mörg undanfarin ár. Hann
sat í stjórn SÍBS á vegum Hjartaheilla á
síðasta kjörtímabili.
Það skiptir miklu máli að til
forystustarfa veljist hæfir einstaklingar.
Hjartaheill hafa notið velgengni á því
sviði frá upphafi og hefur festa ríkt í
stjórn samtakanna. Á 32 ára tímabili
hafa fimm menn gegnt formennsku
Hjartaheilla og Sveinn Guðmundsson
verður því sá sjötti í röðinni.
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Á formannafundi SÍBS fyrir tæpum
tíu árum var farið yfir meginhlutverk
stjórna í félögum og reynt að skilgreina
það í stórum dráttum. Þar var rætt um
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Í fyrsta lagi eftirlitshlutverk.
Stjórn á að hafa eftirlit með starfsemi
félagsins, því umhverfi sem það býr við
og ekki síst að starfað sé samkvæmt
lögunum, stefnumörkun aðalfunda og
ákvörðunum stjórnarinnar. Þá þarf að
fylgjast með stefnu stjórnvalda gagnvart
heilbrigðismálum hverju sinni og stjórnin
þarf að vera tilbúin til að gagnrýna það
sem miður fer.
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Þjónustuhlutverk stjórna gagnvart
félagsmönnum sínum á að vera í
öndvegi. Í því felst að hlusta á raddir
félagsmanna, reyna að koma til móts við
óskir þeirra og beina starfsemi sinni að
félagsmálaþættinum. Leggja sig fram um
að sýna hinum almenna félagsmanni að
hann skipti máli og framlag hans sé metið.
Í þessu felst að miðla fræðslu með útgáfu
og halda uppi öflugri félagsstarfsemi.

Gjafir félagsamtaka mikilvægar  .  .  . 24

Loks ber að nefna stefnumótunar
hlutverk stjórna. Stjórninni ber að
horfa fram í tímann og gera sitt til að
skipuleggja starf samtakanna til að mæta
nýjum kröfum og nýjum aðstæðum.
Við þá vinnu þarf að hafa í huga stefnu
heilbrigðisyfirvalda og aðstæður sem
skapast í heilbrigðiskerfinu.
Vafalaust hefur ný stjórn Hjartaheilla
þetta allt saman í huga og mun leggja
sig fram við störf sín. Henni er óskað
velfarnaðar í störfum sínum.
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Þakklæti
Sveinn Guðmundsson, formaður Hjartaheilla

Sveinn Guðmundsson

H

vað er þakklæti? Spurningin hljómar óþörf, hver veit
ekki hvað þakklæti er? Raunverulegt þakklæti felur í
sér viðurkenningu á því að við erum öll öðrum háð, líf
okkar væri ekki það sama og ekki eins gott ef við hefðum ekki
notið margvíslegra góðra „gjafa" frá mörgum öðrum.
Í september sl. var haldinn aðalfundur Hjartaheilla. Á þeim
fundi luku tveir heiðursmenn stjórnarstörfum fyrir Hjartaheill,
það voru þeir Guðmundur Bjarnason, fráfarandi formaður
og Kristján Smith, fráfarandi gjaldkeri. Var þeim báðum sýnt
þakklæti fyrir góð störf og veitt heiðursmerki Hjartaheilla.
Samtökin okkar hafa notið góðra gjafa frá velunnurum
og sjálfboðaliðum frá fyrri tíð. Við erum háð því að til eru
einstaklingar sem horfa með jákvæðum augum á þá starfsemi
sem Hjartaheill stendur fyrir eða eins og kemur fram í skýrslu
Guðmundar Bjarnasonar fráfarandi formanns þar sem hann segir
m.a.: „að einn af mikilvægustu þáttunum í starfsemi frjálsra félaga
og samtaka, sem stundum eru kölluð „sjúklingasamtök“, er öflugt
fræðslu- og forvarnarstarf, félagsmönnum þeirra og landsmönnum
öllum til heilla og farsældar.“
Raunverulegt þakklátt viðhorf til lífsins felur í sér að koma líka
auga á og þakka fyrir það sjálfsagða, það sem er allt í kringum
okkur alltaf og við höfum verulega tilhneigingu til að taka sem
gefnu. Þetta eru hlutir eins og falleg sólarupprás, heilbrigði,
börnin okkar, makinn, góðmennska annarra, möguleikinn að
lifa, lífið sjálft.
Það að halda heilsu eru lífsgæði. Sá sem heldur heilsu er
þakklátur fyrir þá lífsgjöf. Aðrir eru ekki eins gæfusamir og þurfa
að horfast á við þann raunveruleika að heilsan brestur skyndilega
og án nokkurs fyrirvara.
Hjartaheill eru landssamtök sem vilja vinna að bættri lýðheilsu
almennings. Allir geta tekið þátt í því starfi. Styrkur okkar felst
m.a. í því að auka þátttöku almennings í félagsstarfi okkar. Sá

sem heldur heilsu getur sýnt þakklæti sitt með því að taka þátt
í starfi sjúklingasamtaka með beinum eða óbeinum hætti. Frá
fyrri tíma hefur stjórn samtakanna sett sér það marmkið að fjölga
félagsmönnum. Tímabært er að setja þá vinnu af stað með krafti
og einurð til að efla starf okkar.
Mikilvægt er fyrir samtökin að efla forvarnarstarfið. Ótímabær
dauðdagi af völdum hjartasjúkdóma er óásættanlegur og hlýtur
öll sú starfsemi sem lýtur að fræðslu og forvörnum og því að
upplýsa fólk sem allra best um aðstæður þess, að vera af hinu
góða. Þar með taldar eru mælingar þær sem Hjartaheill hafa
staðið fyrir.
Fyrir hönd stjórnar Hjartaheilla er ég þakklátur fyrir að okkur
hefur verið treyst fyrir því að leiða samtökin áfram til að efla það
góða starf sem Hjartaheill hefur staðið fyrir í áratugi.
Ég vil gera orð Guðmundar Bjarnasonar að mínum þar sem
hann í niðurlagi ræðu sinnar á aðalfundi Hjartaheilla hvatti
okkur öll til að leggja samtökunum allt það lið sem við getum
og til að reyna eftir fremsta megni að efla starfið og aðstoða nýja
stjórn til að gera Hjartaheill færari um að sinna sínu mikilvæga
þjónustuhlutverki í þágu félagsmanna sinna og skjólstæðinga svo
og þjóðarinnar allrar.
Fyrirfram er ég þakklátur því öllu góða fólki sem mun
leggja leið sína til okkar. Við verðum aldrei sterkari en veikasti
hlekkurinn.
Þakklátt lífsviðhorf verður að teljast vera leið sem fara þarf ævina
á enda og er ekki einföld skyndilausn í neinum skilningi þess
orðs. Allar líkur eru samt á að sú leið verði bæði innihaldsríkari
og skemmtilegri en margar, ef ekki flestar aðrar. Veitum þakkir
og gleðjum þar með okkur sjálf og aðra, öllum til góðs.
Á komandi hátíð ljóss og friðar óska ég fyrir hönd Hjartaheilla
öllum gleðilegra jóla, árs og friðar.

ÞÓR ehf vélaverkstæði
Pósthólf 133, 902 Vestmannaeyjar
Sími 481-2111, fax 481-2918
Netfang: info@velathor.is
Vefsíða: www.velathor.is
VELFERÐ
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12. aðalfundur Hjartaheilla
Haldinn 12. september 2015, kl. 13:00.

A

ðalfundur Hjartaheilla er haldinn á þriggja ára fresti.
Að þessu sinni var fundurinn haldinn í Hringssal,
Landspítalanum við Hringbraut.
Guðmundur Bjarnason setti fundinn og minntist í upphafi
fundar látinna félaga, Vilhjálms B. Vilhjálmssonar, fyrrverandi
formanns Hjartaheilla og Óskars Árna Mar, formanns Styrktarsjóðs
hjartasjúklinga.
Pétur Bjarnason var tilnefndur fundarstjóri og Ásgeir Þór
Árnason ritari.
Eftir að Valbjörg Jónsdóttir hafði gert grein fyrir kjörbréfum
aðalfundarfulltrúa flutti Guðmundur Bjarnason skýrslu stjórnar,
sem er jafnframt yfirlit um störf stjórnarinnar allt síðasta
kjörtímabil.
Formannafundur hefur aðeins verið einn milli þinga og sagði
formaðurinn sérstakar ástæður hafa veldið því. Stjórnin hélt
þrjá til fjóra fundi á ári auk þess sem stjórnarmenn hafa ásamt
starfsfólki Hjartaheilla unnið að ýmsum málum sem upp hafa
komið á hverjum tíma.
Fastir starfsmenn Hjartaheilla eru nú þrír, Ásgeir Þór Árnason,
framkvæmdastjóri og Guðrún Bergmann, fulltrúi í fullu starfi og
Kjartan Birgisson í hlutastarfi. Rúrik Kristjánsson hefur annast
um söfnunarbaukana og Karlotta Jóna Finnsdóttir bókhald, en
Guðmundur R. Óskarsson hefur séð um endurskoðun sem fyrr.
Þakkaði formaður þeim öllum góð störf.

Formaður ræddi um fræðslu- og forvarnarstarf Hjartaheilla
og minnti á baráttu samtakanna á upphafsárum þeirra fyrir því
að hjartaskurðaðgerðir væru framkvæmdar á Íslandi. Þá ræddi
hann um vandamál heilbrigðiskerfisins og þjóðfélagsins alls
vegna víðtækra verkfalla að undanförnu. Hjartaheill hafa stutt og
styrkt heilbrigðisstofnanir um allt land og ekki síst hjartadeildir
LSH, bæði skurðdeild og legudeild, með kaupum á tækjabúnaði,
stórum og smáum, svo og með frumkvæði og stuðningi við
kaup og endurnýjun hjartaþræðingatækja sjúkrahússins, nú
síðast í tilefni 30 ára afmælis Hjartaheilla en þá söfnuðum við 17
milljónir kr. til slíkra tækjakaupa.
Velferð, málgagn Hjartaheilla, kemur út tvisvar á ári með
fræðslu, fróðleik og fréttir og hefur Pétur Bjarnason tekið við
ritstjórn blaðsins af Sveini Guðmundssyni sem sinnt hefur
því verkefni undanfarin þrjú ár. Fræðslubæklningurinn
„Hjartasjúkdómar – forvarnir – lækning - endurhæfing“ kom
út aukinn og endurbættur s.l. haust. Hjartaheill áttu aðild
að myndinni Gáttatif - með hjartað úr takti sem sýnd var í
sjónvarpinu í vor.
Þá hafa Hjartaheill staðið fyrir mælingum á blóðþrýstingi
og blóðfitu og fleiru eins og undanfarin ár í samstarfi við
heilbrigðisstofnanir. Hefur mælingunum verið afar vel tekið og
aðsókn verið mjög góð. Síðustu ár hefur verið efnt til sérstaks
samstarfs við Oddfellowregluna og Ólöfu Guðnýju Geirsdóttur,

Valbjörg Jónsdóttir, formaður kjörbréfanefndar.

Guðmundur Bjarnason fráfarandi formaður flytur skýrslu stjórnar.
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dr. í næringarfræði við LSH, um mælinga- og rannsóknarverkefni.
Samtals hafa frá fyrstu mælingu árið 2000 og til þessa dags verið
mældir um 12 þúsund einstaklingar á vegum samtakanna.
Formaðurinn nefndi í ljósi þýðingar þessa starfs undarlegt
að heilbrigðisyfirvöld skuli ekki sjá sér fært, - eða telja ekki
ástæðu til, - að styðja við þetta mikilvæga forvarnarverkefni
Hjartaheilla. Í allmörg ár, meðan Alþingi sá um styrkveitingar
fengu samtökin fjárstuðning á fjárlögum til að sinna þessu
verkefni. En eftir að Alþingi afsalaði sér úthlutuninni og fól hana
í hendur heilbrigðisráðuneytinu bregður svo við að styrkur þessi
er felldur niður. Hjartaheill mun ekki láta þetta stöðva sig en
halda ótrauð áfram svo lengi sem fjárhagur og aðstæður leyfa, en væntir þess að njóta á ný verðugrar viðurkenningar yfirvalda
við þetta mikilvæga verk sem samtökin hafa að beitt sér fyrir í
þágu heilbrigðisþjónustunnar og velferðar fólksins í landinu.
Hjartaheill hafa áfram tekið þátt í samstarfsverkefninu „Annað
líf“. Er þar fjallað um málefni líffæragjafa og líffæraþega og áfram
lögð áhersla á að ná fram breytingu á lögum um líffæragjafir
þannig að meginreglan verði „ætlað samþykki“. SÍBS hefur stutt
þetta en fulltrúi okkar í hópnum, Kjartan Birgisson, hefur að
mestu leitt verkefnið.
Þá hafa Hjartaheill tekið þátt í kynningarstarfi GoRed
samtakanna ásamt Hjartavernd, Heilaheill og Fagdeild hjartahjúkrunarfræðinga, en GoRed átakinu er einkum beint til
kvenna.
Formaður sagði fækkun félagsmanna áhyggjuefni. Þeir voru
flestir um 3.500 árið 2005 en eru nú um 3.100. Áður fyrr
var helsta fjölgun félagsmanna okkar fengin með kynningu á
sjúkrahúsum og meðferðarstofnunum, en þaðan hefur lítið
komið af umsóknum í nokkur ár. Þetta mál höfum við ítrekað
rætt við starfsfólk hjartadeildar á LSH og nú nýlega á Reykjalundi
í framhaldi af beiðni þeirra um aðstoð við tækjakaup. Einnig
hafa þessi mál verið rædd við forsvarsmenn HL-stöðvanna. Von
er á betri viðbrögðum þaðan á næstunni. Þá velti formaðurinn
fyrir sér öðrum ástæðum, s.s. almennri félagsdeyfð, dugleysi
stjórnarmanna eða öðrum mögulegum ástæðum.
Fjárhagsstaða Hjartaheilla er góð um þessar mundir en
ástæða þess er fyrst og fremst arfgjafir til samtakanna. Hinar
hefðbundnu tekjuleiðir árgjöldin, merkjasala, jólakortasala,
sala minningarkorta og söfnunarbaukarnir skila ekki samanlagt
nægum tekjum til að standa undir, rekstrinum. Það þarf því að
huga vel að þessum málum á næstunni, sagði Guðmundur, og
leita allra leiða til að styrkja fjáröflun samtakanna. Hann sagðist
þess fullviss að arfgjafir þær sem Hjartaheillum hafa hlotnast
á undanförnum árum væru fyrst og fremst til komnar fyrir
framkomu, umhyggju og hlýhug Ásgeirs, framkvæmdastjóra
og samstarfsfólks hans, í garð félagsmanna og skjólstæðinga
samtakanna. Þau hafa stutt, leiðbeint og aðstoðað þetta fólk sem
hafa verið einstæðingar en fundið hér vináttu og samhug. Þetta er
mikilvægur þáttur í starfseminni og fyrir það ber svo sannarlega
að þakka.
Að lokum ítrekaði Guðmundur þá ákvörðun sína, sem kynnt
var á formannafundi og fyrir uppstillinganefnd, að hann gæfi ekki

kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu í Hjartaheillum. Hann
þakkaði fyrir það traust sem honum hafi verið sýnt og þakkaði
gott samstarf og vináttu. Hann vék að lagabreytingu sem gerð
var á síðasta aðalfundi og sagði reynsluna sýna að betur þyrfti að
vinna með það mál, en það biði næstu stjórnar.
Þar sem gjaldkeri Hjartaheilla, Kristján Smith, hefur einnig
óskað eftir að láta nú af þessum trúnaðarstörfum vil ég þakka
honum og öllu öðru því heiðursfólki sem ég hef starfað með í
stjórn undanfarin ár, svo og starfsfólkinu okkar, fyrir afar gott
samstarf og óeigingjarnt og fórnfúst starf í þágu Hjartaheilla.
Lokaorð fráfarandi formanns voru: „Ég vil loks hvetja ykkur
öll, ágætu félagsmenn, sem hér eruð mætt og eruð kjarninn í
félagsstarfinu, til að leggja samtökunum allt það lið sem þið
getið og reyna eftir fremsta megni að efla starfið og aðstoða nýja
stjórn til að gera Hjartaheill færari um að sinna sínu mikilvæga
þjónustuhlutverki í þágu félagsmanna sinna og skjólstæðinga svo
og þjóðarinnar allrar. Kærar þakkir fyrir mig og samstarfið allt, gangi ykkur vel að efla samtökin til enn frekari dáða”.
Guðmundur R. Óskarsson, löggiltur endurskoðandi
Hjartaheilla gerði grein fyrir reikningum félagsins til þriggja ára.
Einnig fór hann yfir reikninga Styrktarsjóðs hjartasjúklinga fyrir
sama tímabil.
Helstu niðurstöður eru þær að tap var á rekstrinum árið 2012
um tæpar fjórar og hálfa milljón en hagnaður árið 2013 rúmar
17 milljónir og 2014 tæplega 19,7 milljónir. Sem fyrr greinir
skýrist þessu hagnaður af arfsgjöfum til Hjartaheilla. Eigið fé
var í árslok 2012 kr. 22.3 milljónir en í árslok 2014 kr. 55.5
milljónir. Afkoma Styrktarsjóðs hjartasjúklinga var frá 1.200
þúsund króna til 1.600 þúsund króna á ári, mest vegna sölu
minningarkorta. Styrkveitingar hafa verið fremur lágar á þessu
tímabili, en sjóðurinn á nú um 18, 3 milljónir króna í eigin fé.

Guðmundur R. Óskarsson fór yfir fjármálin.
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Kosningar

Afhending heiðursmerkis Hjartaheilla.

Sveinn Guðmundsson var kosinn formaður Hjartaheilla til
þriggja ára. Aðrir í stjórn voru kosnir: Sigurður Aðalgeirsson,
Magnús Þorgrímsson, Valgerður Hermannsdóttir, Friðrik
Ingvarsson, Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir og Helga Þóra Jónsdóttir.
Varamenn í stjórn: Garðar Helgason, Guðný Sigurðardóttir og
Jónína Eyja Þórðardóttir.
Margrét Albertsdóttir og Rúrik Kristjánsson voru kosin
endurskoðendur og til vara Árni Jens Einarsson.
Í stjórn og varastjórn Styrktarsjóðs hjartasjúklinga, til þriggja
ára: Sigurður Aðalgeirsson, Hjörtur Hermannsson og Garðar
Helgason. Til vara Helga Þóra Jónsdóttir.
Í laga- og skipulagsnefnd voru kosnir: Pétur Bjarnason,
Valur Stefánsson, Sigurður Helgason, Kjartan Birgisson og Erna
Lúðvíksdóttir.
Í kjörbréfa- og uppstillingarnefnd: Valbjörg Jónsdóttir, Unnur
Fenger, Friðrik Ingvarsson, Ólafur Magnússon og Jónína Eyja
Þórðardóttir.

Guðmundur Bjarnason og Kristján Smith voru sæmdir
heiðursmerki Hjartaheilla fyrir farsæl störf í þágu Hjartaheilla.
Fundarmenn risu úr sætum og klöppuðu lengi fyrir þeim
félögum.

Lagabreytingar
Samþykktar voru breytingar á lögum samtakanna, m.a. vegna
inngöngu í Öryrkjabandalag Íslands nú nýlega.

Veiting heiðursmerkja. F.v.: Sveinn Guðmundsson, Guðmundur
Bjarnason, Kristján Smith og Guðrún Bergmann Franzdóttir

Að loknu stuttu fundarhléi flutti Berglind Libungan, fyrirlestur
um hjartaþræðingar sem rannsóknartæki og til víkkunar á
kransæðum og uppskar gott lófatak í lok fyrirlestrar síns.

Aðgerðarþjarkur í þágu hjartasjúklinga.
Arnar Geirsson, sem starfað hefur við háskólaspítala í
Bandaríkjunum undanfarin 15 ár, en er nú kominn heim, flutti
erindi og sýndi myndir frá aðgerð þar sem aðgerðarþjarkurinn
kom við sögu.
Að lokum þakkaði Sveinn Guðmundsson, nýkjörinn formaður
Hjartaheilla fráfarandi stjórnarmönnum samstarfið, bauð nýja
stjórnarmenn velkomna og sagðist hlakka til samstarfsins við
nýja stjórn. Hann þakkaði fundastjóra og fundaritara og sleit
síðan aðalfundi og bauð gestum til kaffiveitinga frammi í sal
Hringsins.
Úr fundarsal.

Fulltrúar á aðalfundi Hjartaheilla 2015.
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Framfarir í

hjartalokuaðgerðum
Þórarinn Guðnason hjartalæknir

Þórarinn Guðnason

Opnar hjartaaðgerðir

Ó

sæðarlokan er hjartalokan sem liggur á milli vinstri
slegils hjartans og ósæðarinnar. Lokan sér til þess að
blóðið renni í rétta átt og gætir þess að það leki ekki
til baka niður í slegilinn þó þrýstingur sé hár í ósæðinni. Með
aldrinum getur ósæðarlokan kalkað, jafnvel þannig að hún
þrengist mikið og fari að valda hjartaeinkennum eins og yfirliði,
hjartaverk, mæði og hjartabilun. Þegar það gerist eykst álag á
hjartað mikið og getur eina leiðin þá verið að skipta um lokuna.
Þegar svo er komið eru horfur sjúklinganna fremur alvarlegar og
án aðgerðar eru 50% líkur á andláti innan tveggja ára.
Þörfin á ósæðarlokuaðgerðum vegna kölkunar fer vaxandi
á Íslandi eins og víðast annars staðar í heiminum. Íslenskar
rannsóknir gefa til kynna að tíðni ósæðarlokuþrengsla sem
þarfnast aðgerðar muni tvöfaldast á næstu áratugum. Ástæðan
er meðal annars sú að þjóðin er að eldast og fólk lifir nægjanlega
lengi til að þróa kölkun í lokunni.

Opnar hjartalokuaðgerðir á ósæðarloku hafa verið gerðar í
áratugi. Þá er þröng eða lek ósæðarloka tekin burt og ný loka
saumuð inn í staðinn. Lokur þessar eru ýmist úr lífrænu efni (t.d.
úr mönnum eða dýrum) eða úr málmi eða öðru hörðu efni. Til að
koma lokunum fyrir er brjóstholið opnað gegnum bringubeinið,
hjartað stoppað og hjarta- og lungnavél tengd sjúklingnum. Síðan
er lokan klippt burt og ný saumuð á sinn stað áður en hjartað er
stuðað aftur í gang.

Hjartateymi að störfum við eina af fyrstu ísetningu CorValve hjartaloku
á LSH.

Teikning af ísetningu CorValve loku í ósæðarstað.





Lokuaðgerðir með þræðingatækni
Fyrir nokkrum árum var þróuð aðferð til að skipta um
hjartaloku í ósæðarstað með þræðingatækni. Nokkrar gerðir
slíkra hjartaloka eru í boði. Þær eru flestar byggðar upp þannig
að á grind úr málmblöndu eru saumuð lokublöð úr lífrænu efni
sem hefur fengið sérstaka meðhöndlun. Lokublöðin eru oftast
gerð úr gollurshúsi svína eða nautgripa.
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Hér sést uppblásinn belgur í ósæðarlokunni sem forvíkkar þrönga
ósæðarlokuna.

CorValve loka fyrir ísetningu

Algengast er að færa þessa nýju loku upp í hjartað frá
náraslagæð. Einnig er hægt að fara milli rifja og beint í gegnum
hjartabroddinn. Þá er verið að prófa aðferð þar sem lokan er færð
gegnum aðrar slagæðar líkamans en náraæðina, eins og æðina
undir viðbeini, æð á hálsi eða jafnvel beint gegnum ósæðina en
þá þarf að opna brjóstholið svipað og við opna hjartaaðgerð.
Það er stórt teymi sem framkvæmir aðgerðirnar, hjartalæknar,
hjartaskurðlæknar og svæfinga- og gjörgæslulæknar auk
hjúkrunarfræðinga, lífeindafræðinga og annars starfsfólks á
hjartadeild, hjartaskurðdeild, Hjartagátt, hjartaþræðingu og
svæfinga- og gjörgæsludeild.

Hverjum hentar hin nýja aðferð?
CorValve lokan komin á sinn stað og losun hennar að hefjast.

Hér er búið að sleppa lokunni í ósæðarstað að hálfu leyti og neðri
hluti málmgrindarinnar hefur þanist út.

Lokuaðgerð með þræðingatækni er einkum hentug fyrir eldra
fólk sem hefur aðra sjúkdóma eða þolir af einhverjum ástæðum
illa að fara í langa svæfingu og leggjast í hjarta- og lungnavél.
Aðgerðirnar hafa einkum verið gerðar á sjúklingum sem ekki
hafa átt kost á að fara í opna hjartaaðgerð vegna of mikillar
áhættu, hafa farið áður í opna hjartaaðgerð, eru með skerta
nýrnastarfsemi, eða hafa fengið geislun á brjóstholið. Einnig á
sjúklingum sem eru aldraðir eða yfir 80-85 ára en eru vel á sig
komnir að öðru leyti. Aðgerðirnar eru síður gerðar á sjúklingum
sem eru yngri eða með minni áhættu því ekki er búið að sýna
fram á í vísindarannsóknum að aðgerðin standi jafnfætis opinni
hjartalokuaðgerð fyrir þann hóp. Vegna takmarkaðs framboðs á
þessum aðgerðum er líka mikilvægt að forgangsraða í aðgerðirnar
þeim sjúklingum sem ekki stendur til boða að fara í opna aðgerð.
Það eru góðar rannsóknir sem sýna að hjartalokuaðgerðir með
þræðingatækni bæta lifun og einkenni í þessum hópum.
Í framtíðinni er líklegt að yngri og heilsuhraustari sjúklingar
geti einnig notið þess að komast í þessa tegund aðgerðar því
vísindalegur grunnur sem þær standa á vex sífellt og tæknin
þróast hratt.

Lokuaðgerðir með þræðingatækni á Íslandi

Hér situr lokan á sínum stað, fullþanin og hefur tekið til starfa.
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Alls hafa rúmlega 40 sjúklingar gengist undir hjartalokuaðgerð
með þræðingatækni á Landspítala sl 4 ár. Meðalaldur sjúklinganna
er 84 ár og hafa aðgerðirnar gengið vel. Flestir sjúklinganna hafa
bætt áreynslugetu sína og líðan og einkenni flestra hafa batnað
til muna. Allir hafa sjúklingarnir útskrifast af sjúkrahúsinu eftir
aðgerðina. Alvarlegir fylgikvillar hafa verið fáir eða undir 5%,
en samkvæmt erlendum rannsóknum má búast við alvarlegum
fylgikvillum í um 10-15% tilvika við þessar aðgerðir. Af hinum
rúmlega 40 manna hóp sem farið hefur í aðgerðina á Íslandi eru
einungis 5% sjúklinganna látnir tæpum 4 árum eftir að fyrsta
aðgerðin var framkvæmd. Enginn þeirra hefur látist vegna
hjartalokusjúkdómsins.

Á næsta ári er vonast til að framkvæmdar verði 15-20 slíkar
aðgerðir á Landspítala. Sem stendur fer aðgengi að aðgerðunum
einnig eftir fjármagni sem fengist hefur með samningi við
Sjúkratryggingar Íslands. Sá samningur hefur gert okkur kleift
að framkvæma aðgerðirnar hérlendis fremur en að senda
sjúklingana til útlanda. Slíka fjármögnun þarf ekki fyrir opnu
hjartalokuaðgerðirnar sem eru greiddar af fjárframlagi til
spítalans.
Kostnaðurinn við aðgerð í gegnum nára og opna aðgerð er
svipaður. Legan á gjörgæsludeild og á legudeild er styttri eftir
lokuísetningu með þræðingatækni en eftir opna aðgerð og hægt
er að hefja endurhæfingu þræðingasjúklinganna fyrr.
Sjúklingar með þrönga ósæðarloku geta eftir lokuskipti oft
séð um sig sjálfir á ný og sparast þannig kostnaður við aðstoð,
hjúkrun og umönnun. Þá fækkar spítalalegum og heimsóknum
á bráðamóttöku meðal sjúklinganna. Þá eru ótalin jákvæð áhrif á
lífsgæði þessa hóps.
Þó að lokuaðgerðir með þræðingatækni séu mikilvægt
framfaraskref eru þær fyrst og fremst góð viðbót við opnu
hjartaaðgerðirnar sem verða áfram gerðar. Erlendis hefur komið í
ljós að opnu aðgerðunum fækkar lítið þó að hinar aðgerðirnar komi
til. Það bendir til að nýju aðgerðirnar veiti mörgum sjúklingum
tækifæri til að ná heilsu sem ekki hefðu fengið hjálp áður.
Það hentar ekki öllum að gangast undir aðgerð með
þræðingatækni. Ef þrengingar eru í æðunum niður í fætur
sjúklingsins þá getur verið erfitt að koma lokunni upp þá leið og
þá hentar oft opna aðgerðin betur.

Frekari þróun og framtíðin
CorValve lokurnar sem notaðar eru hér á Íslandi endast í að
minnsta kosti 8 -10 ár og sennilega talsvert lengur. Einn kostanna
við lokurnar er sá að ef hún bilar t.d. eftir 10 ár þá er auðvelt
að endurtaka leikinn og setja aðra loku inní þá gömlu. Það á
reyndar einnig við um þær lífrænu lokur sem oftast eru settar í
opnu aðgerðunum í dag.
Fyrirsjáanlegt er að aðgerðartími mun styttast og framfarir eru
hraðar varðandi ýmsan tæknibúnað kring um aðgerðirnar. Sem
dæmi má nefna framfarir í sleppibúnaði lokunnar og möguleika á
að staðsetja hana enn nákvæmar en hægt er í dag. Eins má búast
við að innan tíðar verði hætt að svæfa sjúklingana og aðgerðirnar
gerðar á vakandi sjúklingum.
Að hafa kost á að framkvæma hjartalokuaðgerðir með
þræðingatækni gerir að hægt er að bjóða sjúklingum lokuskipti,
sem ekki er treyst í opna aðgerð eða hafa mikla áhættu fyrir
fylgikvillum í slíkri aðgerð. Við höldum áfram að fylgjast náið
með langtímarannsóknum og færa nýjungar í lokuaðgerðum
heim. Nýjustu rannsóknir sem hafa birst um þessa meðferð sýna
fram á ótvíræða kosti þessara aðgerða í öldruðum og sjúklingum
með háa áhættu og líkur eru á að fleiri hópar muni fylgja í
kjölfarið á næstu árum.
Þórarinn Guðnason er hjartalæknir á Landspítala og í
Læknasetrinu og hefur verið í teyminu sem sett hefur hjartalokur
með þræðingatækni á Landspítalanum frá upphafi.

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Reykjavík
A. Margeirsson ehf
Admon ehf
Aðalverkstæðið ehf
Aðalvík ehf
Antikhúsið ehf
ARGOS ehf-Arkitektastofa Grétars og
Stefáns
Arkitektastofan OG ehf
Arkís arkitektar ehf
ASK Arkitektar ehf
Álftamýri ehf
Álnabær ehf, verslun
Árbæjarapótek ehf
Ársalir ehf, fasteignamiðlun
Balletskóli Sigríðar Ármann ehf
Básfell ehf
BBA/Legal ehf
Bifreiðasmiðja G & Ó sf
Bifreiðastillingar Nicolai
Bifreiðaverkstæði Svans ehf
Bifreiðaverkstæðið Armur
Bílasmiðurinn hf
Bílastjarnan
Blaðamannafélag Íslands
Borgar Apótek
Borgarhjól ehf

Borgarpylsur
Borgir ehf, fasteignasala
Bólstrarinn ehf
Bólstrun Ásgríms ehf
Bón og þvottastöðin ehf
Bónus
Brauðhúsið ehf
Brimdal ehf
Brúskur hársnyrtistofa, s: 587 7900
BSI bifreiðaverkstæði ehf
BSR ehf
Búseti svf
Café Loki
Casa Grande
Dalbær sf
Dale Carnegie - þjálfum næstu kynslóð
Danfoss hf
Danica sjávarafurðir ehf
Dokkan, þekkingar- og tengslahúswww.dokkan.is
Domino’s Pizza
E.T. hf
Efnamóttakan hf
Eignamiðlunin ehf
Eignaskipting ehf
Eignaumsjón hf
Emstrur vefsíðugerð sf

Endurskoðun og reikningshald ehf
Endurskoðun Péturs Jóns ehf
Ernst & Young ehf
Extra lagnir ehf
Farmers Market, hönnunarverslun
Fasteignamarkaðurinn ehf
Fasteignasalan Garður ehf
Fasteignasalan Húsið
Fasteignasalan Miklaborg
Felgur smiðja ehf
Ferðaþjónusta bænda hf
Félag skipstjórnarmanna
Fínka ehf, málningarverktakar
Fjölbrautarskólinn í Breiðholti
Formverk
Forum lögmenn ehf
Fóðurblandan hf
FS Flutningar ehf
Föt og skór ehf
G.Á. verktakar sf
Gallerí Fold
Garðmenn ehf
Garðs Apótek ehf
Geiri ehf, umboðs- og heildverslun
Genís hf
Gjögur hf
Gler og brautir ehf
VELFERÐ
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Forvarnargildi
mælinga

Forvarnargildi mælinga á blóðfitu og blóðþrýstingi
á vegum Hjartaheilla og SÍBS árin 2000 - 2008

Magnús Þorgrímsson, sálfræðingur

Magnús Þorgrímsson, sálfræðingur í Borgarnesi, hefur um árabil staðið í forystusveit
Hjartaheilla á Vesturlandi. Undanfarin ár hefur hann stundað framhaldsnám við Háskóla
Íslands og hefur hann veitt leyfi til að birta í Velferð brot úr ritgerð um mælingastarfið.
Þetta er mikið stytt ágrip þar sem tilvitnunum og fleiru er sleppt.

1. Hjartasjúkdómar

H

jartasjúkdómar hafa undanfarna áratugi verið
ein algengasta dánarorsökin í iðnríkjunum t.d. í
Bandaríkjunum. Sama á við um Ísland, þar sem
hjartasjúkdómar hafa undanfarna áratugi verið algengasta
dánarorsök Íslendinga og þar af hafa kransæðasjúkdómar verið
lang algengastir eða um 80%. Frá 1980 hefur dánartíðnin þó
lækkað hjá körlum á aldrinum 25-74 ára á tímabilinu 1981 - 1998
um 57% og um 51% hjá konum. Nýgengi hefur einnig lækkað
og dánarhlutfall er nú með því lægsta sem gerist samanborið við
aðrar þjóðir. Árið 2006 dóu 363 manns hér á landi úr bráðri
kransæðastíflu, 201 karl og 162 konur, en 165 fengu slag.
Það er ljóst að hjartasjúkdómar eru mjög alvarlegur
heilsufarsvandi hjá þjóðinni og því er full ástæða til að gera það
sem hægt er til að fyrirbyggja hann, draga úr dánarorsökum og
eins að draga úr neikvæðum fylgikvillum hjartasjúkdóma.
Eflaust eru skerðingar vegna hjartasjúkdóma meiri í efri
aldurshópum en meðal yngra fólks. Það er ljóst að skert
hjartastarfsemi takmarkar lífsgæði margra. Þunglyndi er
bæði sjálfstæður áhættuþáttur kransæðasjúkdóma og einnig
algengur fylgikvilli þeirra. Önnur sálræn einkenni fylgja oft
kransæðasjúkdómum. Einnig hefur verið sýnt fram á skerta
vitræna starfsemi eins og minni hjá eldri sjúklingum sem hafa
fengið hjartaáfall.

2. Mælingar á blóðþrýstingi og blóðfitu
Hjartaheill og aðildarfélög þess um allt land hafa staðið
fyrir mælingum á blóðþrýstingi og blóðfitu frá haustinu 2000.
(Þá í Stykkishólmi). Mælingarnar hafa farið fram 55 sinnum á
um 40 stöðum um allt land. Mælingarnar hafa verið gerðar af
heilbrigðisstarfsfólki og lögð hefur verið áhersla á samvinnu
við heilbrigðisstarfsfólk á viðkomandi stað. Að auki fór fram
tilraunaverkefni á Ísafirði í eitt ár sem samvinnuverkefni
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heilsugæslustöðvar og Heilbrigðisstofnunar Ísafjarðarbæjar.
Síðasta haust var farin ferð um 17 staði á Norður- og Austurlandi.
Alls hafa um 7500 manns komið í þessar mælingar.
Mælingarnar hafa stundum verið gerðar í samvinnu við SÍBS og
hefur þá fagfólk á þeirra vegum verið með í för. Auk fyrrnefndra
mælinga á blóðfitu og blóðþrýstingi, hefur púlsinn verið tekinn,
súrefnismettun í blóði verið mæld og gerð öndunarpróf.
Á Ísafirði fór af stað tilraunaverkefni 2002 til 2003 hjá
heilsugæslunni á Ísafirði í samvinnu við Hjartaheill. Umsjón
verkefnisins var í höndum Sigríðar Rögnu Jóhannesdóttur.
Markmið þess var: „Í fyrsta lagi að vekja einstaklinga til
umhugsunar um hversu mikil áhrif og mikla ábyrgð þeir hafa á
eigin heilbrigði og vellíðan. Í öðru lagi að veita einstaklingsmiðaða
fræðslu og ráðgjöf um ýmsa þætti er tengjast lífsháttum og hjartaog æðasjúkdómum, svo sem blóðþrýsting, blóðfitu, mataræði,
hreyfingu, reykingar, streitu o.s.frv. Þriðja markmið verkefnisins
var svo loks að gefa útskrifuðum hjartasjúklingum af bráðadeild
HÍ tækifæri á að fá svör við spurningum sem kunna að hafa
vaknað eftir útskrift þeirra“. Um var að ræða samstarfsverkefni
við læknana á staðnum. Hvorki þurfti að borga fyrir þjónustuna,
né að panta tíma og var hún í boði á föstum tímum síðdegis einu
sinni í mánuði. Auk mælinganna fór fram einstaklingsmiðuð
fræðsla og reynt að finna leiðir sem hentuðu hverjum og einum.
Alls komu 236 einstaklingar í 322 skipti. 63% konur og 37%
karlar. Um 60% þeirra sem komu voru undir 60 ára.
Í upphafi árs 2007 fór af stað tilraunaverkefni á Suðurnesjum,
í samstarfi Hjartaheilla á Suðurnesjum við stéttarfélög,
líkamsræktarstöðvar, íþróttaakademíunnar og Inpro (Heilsu
verndarstöðvarinnar), þar sem 40 ára og eldri var boðið upp á
mælingar á heilsufarsþáttum. 842 einstaklingar nýttu sér þetta
verkefni. 127 manns var vísað til frekara eftirlits. Fólki hefur
verið boðið upp á fræðslu, og tilboði um heilsurækt ofl

3. Forvarnargildi mælinganna
Það er erfitt að meta forvarnargildi þessara mælinga og það
hafa ekki fundist neinar rannsóknir sem sýna forvarnargildi
aðgerða sem þessarar.
Almennt er ánægja með mælingarnar, bæði hjá almenningi
út um allt land og eins hjá heilbrigðisstarfsfólki. Sendar voru út
spurningar til sérfræðinga í hjartasjúkdómum og beðið um álit
þeirra á forvarnargildi mælinga Hjartaheilla. En svörunin var
mjög lítil. Almennt eru læknar mjög jákvæðir og ánægðir með
þessar aðgerðir og hvetja félagið til að halda þeim áfram og að
þær hafi meira gildi en almenn fræðsla um áhættuþætti.
Forvarnargildi mælinganna felst ekki síst í þeirri kynningu sem
er á gildi þess að fylgjast með blóðfitunni og blóðþrýstingnum
og hvernig þessir þættir hafa áhrif á hjartasjúkdóma. Axel
Sigurðsson sagði þetta hvetja einstaklinginn til þess að fylgjast
með eða láta fylgjast með blóðfitum og blóðþrýstingi auk þess
sem það hvetur hann til aðgerða sem hafa áhrif á þessa þætti svo
sem aukin hreyfing, breytt mataræði og fleira

Það er ljóst að miðað við kostnað heilbrigðisþjónustunnar og
samfélagsins í heild, þá fara aðeins smáaurar í forvarnarstarf. Með
aukinni áherslu á forvarnir myndi samfélagið spara verulegar
fjárhæðir.
Í almennri umræðu hafa litlar áherslur verið á sálfræðilegar
orsakir hjartasjúkdóma. Ég tel mjög brýnt að samtök eins og
Hjartaheill bendi á þennan áhættuþátt og leggi áherslu á eflingu
á sálrænni velferð fólks. Gefandi félagsleg samskipti er atriði sem
leggja þarf áherslu á, ennfremur skipta miklu máli einfaldir þætti
eins og að draga úr stressi og leita að gleðinni í lífinu, en þetta
hafa verið áhersluþættir Hjartaheilla á Vesturlandi.
Fræðsla skiptir alltaf máli og hafa samtökin alla tíð lagt áherslu
á hana. En fræðsla ein og sér hefur takmarkað forvarnargildi. Það
er mikilvægt að vita um hlutina, en mikilvægara er að skilgreina
að þekkingin skipti máli fyrir einstaklinginn og að hann upplifi
að hann geti unnið með hana og breytt út frá henni. Stór hluti
fólks veit um óhollustu lifnaðarhátta sinna, án þess að ná að
breyta þeim til langframa, t.d. mataræði sínu.

4. Niðurstaða
Það er ljóst að þessar mælingar Hjartaheilla hafa mest gildi
fyrir þá sem mælast mjög háir þ.e. blóðfitu 7 og yfir eða með
háan blóðþrýsting. Mörgum hefur verið vísað til læknis beint
í kjölfarið á mælingunum og það er ljóst að það hefur bjargað
heilsu og lífi einhverra. Þannig hafa mælingarnar gildi sem 2.
stigs forvörn sem nær að leita uppi fólk sem er í áhættu fyrir
hjartasjúkdóma eða sem hefur þróað með sér ákv. áhættuþætti
þeirra.
Það er ljóst að mælingar Hjartaheilla snúa aðeins að hluta
þeirra áhættuþátta sem orsaka hjartasjúkdóma. Forvarnargildið
snýr að þessum þáttum
Hjartaheill stendur frammi fyrir því hvað er framkvæmanlegt
á vegum samtaka sem byggja á sjálfboðavinnu og velvilja og því
hvað væri æskilegt og bæri að stefna að. Annars vegar er um
að ræða framtak frjálsra félagasamtaka og hins vegar hvað væri
æskilegt samfélagslegt forvarnarstarf.

Mælingastarfi Hjartaheilla hefur verið haldið áfram
síðan þessar niðurstöður birtust.
Frá upphafi hafa 11.854 einstaklingar verið mældir
á 104 mælingarstöðum.

Niðurstaða mín er að mælingarnar hafi ótvírætt forvarnargildi.
Hjartaheill eru sjúklingasamtök sem hafa í raun tekið verkefni
heilsugæslustöðva um landið upp á sína arma og það þeim að
kostnaðarlausu. Það er ástæða til að þróa mælingarnar áfram og
koma upp almennu samstarfi við heilsugæsluna um allt land. Til
þess að það sé hægt verða heilbrigðisyfirvöld að koma af krafti
að þessu verkefni og það er spurning hvort þau séu reiðubúin til
að efla þessar forvarnir, að öðrum kosti verða þær að byggjast á
takmarkaðri getu frjálsra félagasamtaka.

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Gnýr sf
GP-arkitektar ehf
Grettir Guesthouse ehf
Gróðrarstöðin Mörk
Guðmundur Arason ehf, smíðajárn
Guðmundur Jónasson ehf
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gunnar Eggertsson hf
Gúmmísteypa Þ. Lárusson ehf
Gæðabakstur og Ömmubakstur
Hamborgarabúlla Tómasar
Hamborgarabúlla Tómasar - Við erum
öll jöfn
Hárstofan Noon
Háskólinn í Reykjavík
Heimilisprýði ehf
HGK ehf
Hilmar D. Ólafsson ehf
Hjá Dóra ehf, matsala
Hjá GuðjónÓ ehf

Hljóðbók.is - hljóðvinnslan
Hnit, verkfræðistofa hf
Hópferðarþjónusta Reykjavík ehf
Hótel Frón ehf
Hótel Örkin, sjómannaheimili
Hreinsitækni ehf
Hreyfill
Hreyfing heilsurækt
Hvíta húsið hf, auglýsingastofa
Höfðakaffi ehf
Iceland Congress
Iceland verslun, Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka
Icelandic Fish & Chips ehf
Ice-optik ehf
Ísbúðin Erluís
Ísfrost ehf
Íslensk endurskoðun ehf
Íslenskur aðall ehf
Íþróttabandalag Reykjavíkur

Jón Ásbjörnsson hf
Jónatansson & Co lögfræðistofa ehf
JP Lögmenn ehf
K. H. G. Þjónustan ehf
K·R·S·T Lögmenn
Klettur - sala og þjónusta ehf
Knattspyrnufélagið Fram
KOM almannatengsl
Kringlan
Kvikk Þjónustan ehf
Kælitækni ehf.
Lagnalagerinn ehf
Landhelgisgæsla Íslands
Landssamband lögreglumanna
Landssamtök lífeyrissjóða
Langholtskjör ehf
Lásaþjónustan ehf
Le Bistro - franskur bistro & vínbar
Lifandi vísindi
Litamálun ehf
VELFERÐ
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KRANSÆÐAÞRÆÐINGAR
Berglind Libungan MD, PhD
dúkun er ástunga gerð á slagæð á úlnlið eða í sumum tilfellum
nára. Þunnur, um 2mm æðaleggur, er þræddur að hjartanu.
Lítið magn af skuggaefni er sprautað í gegnum æðalegginn
og röntgenmyndir teknar samtímis. Myndir eru teknar frá
mismunandi sjónarhornum. Skipta þarf um æðalegg að minnsta
kosti einu sinni til að geta myndað bæði hægri og vinstri kransæð.
Þá er fyrst hægt að sjá hvort að kransæðar séu með þrengsli.

Berglind Libungan

K

ransæðaþræðing (einnig kallað hjartaþræðing eða
kransæðamyndataka) er rannsókn þar sem skuggaefni
og röntgengeislun er notað til að mynda æðarnar
umhverfis hjartað.
Kransæðaþræðing er ein besta rannsóknin til að greina
kransæðasjúkdóma og gefur möguleika á meðferð við þeim.
Mynd af vinstri kransæð án marktækra þrenginga

Í hvaða tilfellum er rannsóknin gerð?
Fyrst og fremst er rannsóknin gerð á sjúklingum sem
hafa einkenni og lækni grunar að einkennin útskýrist af
kransæðasjúkdómi.
Einkenni eru fyrst og fremst brjóstverkir (stundum kallað
hjartaöng) eða verkur í kjálka, hálsi, baki eða handlegg sem
oftast tengjast áreynslu.

Aðrar ábendingar fyrir kransæðaþræðingu eru
(ekki tæmandi listi):
Í kransæðaþræðingu eru æðarnar umhverfis hjartað myndaðar

Hvernig fer rannsóknin fram?
Sjúklingar eru vakandi meðan á rannsókninni stendur, en
boðið er upp á róandi lyf fyrir rannsókn. Eftir sótthreinsun og
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1. Ný eða versnandi einkenni um brjóstverk (hvikul hjartaöng
eða kransæðastífla)
2. Vegna hjartagalla (meðfæddur hjartasjúkdómur)
3. Hjartabilun
4. Hjartalokusjúkdómar sem gætu þurft meðferð með
skurðaðgerð
5. Alvarlegar takttruflanir

Áhættur
Vegna þess að það er hætta á fylgikvillum, eru kransæðaþræðingar
gerðar eftir að aðrar hjartarannsóknir hafa verið gerðar, svo sem
hjartalínurit, áreynslupróf og/eða kransæðasneiðmyndataka.
Algengasti fylgikvillinn er blæðing frá stungustað, en tíðnin er þó
<5%. Alvarlegir fylgikvillar eru sjaldgæfir (<1%) en helst má nefna:
Heilablóðfall
Æðavandamál
Hjartsláttartruflanir
Ofnæmisviðbrögð vegna skuggaefnis
Nýrnabilun vegna skuggaefnis

Hvað gerist eftir kransæðamyndatöku?
Eftir að búið er að mynda kransæðarnar er rætt við sjúklinginn
um niðurstöðurnar. Eftir þetta samtal, sem oftast fer fram á
meðan sjúklingurinn liggur enn á borðinu, getur þrennt gerst:
1. Sjúklingur fær enga meðferð eða lyfjameðferð. Venjulega
er þá um að ræða engan/vægan kransæðasjúkdóm eða sjúkdóm
sem erfitt er að meðhöndla með víkkun eða hjáveituaðgerð.
2. Sjúklingur fer frá þræðingarstofu, en myndirnar eru sýndar
á svokölluðum hjartafundi. Venjulega eru þetta sjúklingar
með flókinn kransæðasjúkdóm eða sjúklingar sem eru með
lokusjúkdóm. Á slíkum fundum er tekin ákvörðun um hvort eigi
að bjóða upp á hjáveituaðgerð.
3. Sjúklingur fer í kransæðavíkkun sem er gerð í beinu
framhaldi af kransæðaþræðingunni.

Kransæðavíkkun
Kransæðavíkkun er að jafnaði árangursrík fyrir fólk með
kransæðaþrengsli. Þá er þröng kransæð víkkuð út og við það
eykst blóðflæðið til hjartans. Þá geta einkenni sem fólk hafði
vegna þrengslanna minnkað
eða horfið.
Aðgerðin fer þannig fram
að mjór vír er þræddur
framhjá þrengslasvæðinu.
Síðan er belgur blásinn upp á
þrengslasvæðinu. Oftast er sett
stoðnet á svæðið til að minnka
líkurnar á endurþrengslum.

Kransæðaþræðingar á
Íslandi

Skýringarmynd sem sýnir
kransæðavíkkun með
stoðnetsísetningu

Fyrsta kransæðavíkkunin
var gerð á Íslandi árið 1987.
Hröð þróun hefur átt sér stað
frá því að fyrsta þræðingin var
gerð og aðferðin verður stöðugt
öruggari.
Tvær hjartaþræðingarstofur
eru starfandi hérlendis og
gerðar eru um 5-10 þræðingar

Nýja hjartaþræðingartækið á LSH

á virkum dögum. Árið 2014 kom nýtt hjartaþræðingartæki á
Landspítalann sem var að mestu fjármagnað með gjafafé. Í dag er
hægt að meðhöndla fleiri og fleiri með flókinn kransæðasjúkdóm
með víkkun á kransæð/um. Vakt er á hjartaþræðingarstofunni
allan sólarhringinn alla daga ársins. Tafarlaus kransæðavíkkun er
kjörmeðferð við bráðri kransæðastíflu og þarf því að vera í boði
hvenær sem er sólarhringsins.

Fyrirbyggjandi er best
Það besta sem hægt er að gera til að
koma í veg fyrir kransæðasjúkdóm
er fyrirbyggjandi meðferð, helst má
nefna:
1. Hætta að reykja, mjög
mikilvægt!
2. Huga vel að mataræðinu. Borða
hollan mat sem ekki inniheldur of
mikið af kolvetnum og fitu.
3. Hreyfa sig reglulega
Grænmeti
4. Halda kjörþyngd
5. Fylgjast með blóðþrýstingi, efri mörk blóðþrýstings eiga að
jafnaði að liggja <140mmHg en strangara <135mmHg hjá þeim
sem eru með sykursýki
6. Fylgjast með blóðfitu (kólesteról í blóði). Sumir þurfa
kólesteróllækkandi lyf til að lækka blóðfitu. Það er mismunandi
eftir einstaklingum hvað telst vera of hátt kólesteról, og er miðað
við undirliggjandi áhættu fyrir æðasjúkdómi.

Höfundur:
Berglind Gerða Libungan, MD, PhD
Hjartalæknir með undirsérgrein kransæðaþræðingar
og -víkkanir á Landspítala Háskólasjúkrahúsi
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Áfram er þörf fyrir mikilvægt

starf Hjartaheilla
Guðmundur Bjarnason í spjalli við Velferð
Guðmundur Bjarnason

Guðmundur Bjarnason lét af formennsku Hjartaheilla á síðasta aðalfundi eftir að hafa
gegnt því embætti í átta ár. Blaðamaður Velferðar hitti Guðmund og lagði fyrir hann nokkrar
spurningar af þessu tilefni.

Hvers vegna Hjartaheill og hver var aðdragandi
að komu þinni þangað?
Ég held að segja megi að ég hafi alla tíð verið mikil félagsvera
og haft gaman af öllum mannlegum samskiptum, tekið
þátt í félagstarfi, sungið í kórum, ferðast með vinum bæði
heima og erlendis og svo er fátt sem býður upp á eins mikil
mannleg samskipti eins og þingmannsstarfið. Ég hafði átt
nokkur samskipti við forsvarsmenn Hjartaheilla fyrir hönd
Lionshreyfingarinnar, þar sem leiðir lágu saman vegna söfnunar
fyrir hjartalækningatækjum á Landspítalann, og þegar þeir komu
svo að máli við mig og spurðu hvort ég vildi taka þátt í félagsstarfi
með þeim, þá freistaði það mín, enda þá hættur á þingi og farinn
að starfa sem opinber embættismaður og fannst ég eiga tíma
aflögu til að verja í félagsstarf þetta.
Á fyrsta aðalfundinum sem ég sat hjá Hjartaheillum haustið
2006 var ég kosinn í stjórn samtakanna og tók að mér að
gegna varaformannsembættinu. Á formannafundi ári síðar
baðst þáverandi formaður, Vilhjálmur B. Vilhjálmsson, undan
því að gegna embætti áfram og þá kom það í minn hlut sem

varaformanns að taka við keflinu af honum. Ég var svo kosinn
formaður samtakanna á næsta aðalfundi þar á eftir og hef því setið
í stjórn Hjartaheilla í 9 ár og gegnt formannsembættinu í 8 ár þar
af. Þetta hefur verið afar ánægjulegur tími og ég er reynslunni
ríkari eftir þessi ár, hef kynnst fjölda fólks og áhugamálum þess
sem ég þekkti lítið eða ekki fyrir. Ég var svolítið smeykur við að
taka að mér þetta ábyrgðarmikla verkefni þar sem ég hafði ekki
þá „reynslu“ að vera hjartasjúklingur og því ekki eins kunnur
þeim málum sem samtökin berjast fyrir og leggja áherslu á en
held, eða a.m.k. vona, að þetta hafi gengið þokkalega vel þrátt
fyrir þennan „annmarka“ í fari mínu !

Nú hefur þú víðtæka reynslu úr stjórmálum
bæði sem þingmaður og ráðherra. Finnst þér
það hafa komið að notum í störfum þínum fyrir
Hjartaheill?
Ég held einmitt að seta mín á Alþingi í 20 ár og í ríkisstjórn í
8 ár af þeim tíma hafi fært mér dýrmæta reynslu sem nýst hefur
vel í störfum fyrir Hjartaheill. Og öll árin sem ég sat á þingi

Á haustþingi 2006. Guðmundur og Vilhjálmur B. Vilhjálmsson fyrir miðju.
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sem óbreyttur þingmaður átti ég sæti í fjárveitinga- og síðar
fjárlaganefnd. Nefndarstörfin í fjárlaganefndinni á þessum árum
fóru að hluta í það að halda fundi með fulltrúum sveitarfélaga
og félagasamtaka og hlýða á óskir þeirra, viðfangsefni og þarfir.
Reynslan af þessu nefndarstarfi var mjög dýrmæt og gaf mér innsýn
í ótal marga þætti samfélagsins og kynni við forsvarsmenn hinna
ýmsu félagasamtaka svo og sveitarstjórnarmenn um allt land.
Seta í ráðuneytum, ekki síst heilbrigðs- og tryggingaráðuneytinu
árin 1987-1991, var líka mjög reynsluríkur tími. Á þessum árum
kynntist ég einnig vel innviðum stjórnsýslunnar og stjórnarráðsins
og átti góð samskipti við fjölmarga embættismenn. Vona ég að
þetta allt hafi nýst vel fyrir setu mína í stjórn Hjartaheilla.

Viltu nefna málefni sem upp úr hafa staðið í
starfinu eða eru þér minnisstæð?
Eins og fram kom í spjalli okkar í upphafi þá er ég Lionsmaður.
Og það var einmitt í eitt skipti sem oftar sem minn klúbbur var
að safna fé vegna tækjakaupa fyrir Landspítalann að leiðir mínar
lágu saman við Hjartaheillafólk og við styrktum í sameiningu
tækjakaup fyrir hjartadeild LSH. Og eins og alþjóð veit þá nýtur
heilbrigðisþjónustan í landinu þess í mjög miklum mæli að hin
ýmsu líknarsamtök eru jafnan tilbúin til að leggja lið þegar mikið
liggur við að aðstoða við mikilvæg tækjakaup. E.t.v. má segja að
það standi upp úr í starfi Hjartaheilla, þau ár sem ég hef verið hér
í forystusveit, verkefnin sem tengjast söfnunum og í framhaldi af
því kaupum á tækjabúnaði, sem í sumum tilvikum hefur verið
bráðnauðsynlegur ef ekki lífsnauðsynlegur fyrir Landspítalann
og reyndar ýmsar aðrar heilbrigðisstofnanir í landinu þó í
minna mæli hafi verið. Á þessu tímabili höfum við haldið upp
á bæði 25 og 30 ára afmæli Hjartaheilla og í bæði skiptin hefur
aðalverkefni afmælisáranna verið að beita sér fyrir kaupum á
nýjum hjartaþræðingartækjum, sem sannarlega hefur ekki verið
vanþörf á, fyrir hjartadeild LSH. Og þó við værum ekki stærsti
aðilinn í þessum tækjakaupum hvað fjármuni varðaði þá leyfi ég
mér að fullyrða að við áttum stærstan þátt í að ráðist var í þessi
tækjakaup og tókst okkur í báðum tilvikum að styrkja kaupin um
tugi milljóna króna. Í rúmlega 30 ára sögu Hjartaheilla nemur sú
upphæð sem samtökin hafa lagt heilbrigðisþjónustunni til a.m.k.
hálfan miljarð króna framreiknað til verðlags þessa árs! Það
munar um minna og mikilvægt að eiga slíkan bakhjarl.

og betur einstökum verkefnum og sjálfsagt finnst einhverjum
að þær áherslur ættu að vera aðrar en þær sem við höfum
valið að setja í forgang. Þannig er það bara í öllum félagsskap,
það er ekki alltaf hægt að þóknast öllum. Og eitt er það sem
ég vil sérstaklega nefna og þakka starfsmönnum okkar fyrir,
en það er nærgætni og vinarþel sem þau sýna skjólstæðingum
samtakanna sem til þeirra leita. Oft eru þeir haldnir nokkrum
kvíða vegna veikinda og aðgerða sem eru framundan eða eru að
leita upplýsinga og fræðslu um hvernig eigi að haga sér og bera
sig að, bæði í veikindunum og einnig varðandi endurhæfingu og
uppbyggingu að aðgerðum loknum. Ég veit af reynslu að á þessu
sviði standa þau sig með mikilli prýði. Af öðrum þeim sem leggja
lið og standa á hliðarlínunni í starfi samtakanna vil ég sérstaklega
nefna óeigingjarnt sjálfboðaliðastarf Rúriks Kristjánssonar sem
haft hefur umsjón með söfnunarbaukum samtakanna sem
margir kannast við. Baukar þessir hafa að undanförnu skipað
stærri og stærri sess í fjáröflun samtakanna og styrkt starfsemina
umtalsvert, þannig að þeir sem láta af hendi rakna smáaura
er þeir sjá bauka þessa geta verið þess fullvissir að þeir eru að
leggja góðu máli lið. Loks vil ég nefna og þakka fyrir gott og
traust samstarf þeirra einstaklinga sem ég hef unnið með í stjórn
Hjartaheilla undanfarin ár.

Mælingastarf Hjartaheilla og landsbyggðartengsl
samtakanna?
Ég nefndi áðan að á stundum vildi maður geta sinnt ýmsum
verkefnum betur en tekist hefur og vil ég þar sérstaklega nefna
funda- og fræðslustarf fyrir almenning svo og samskipti við hinn
almenna félagsmann samtakanna með fundahöldum, samstarfi
og samráði. En hér er oft við ramman reip að draga og frjáls
félagasamtök eiga mörg hver við það að glíma að félagslegur
áhugi virðist dvínandi, erfitt að fá fólk til að sækja fræðslufundi
og sjálfboðaliðastarf er því miður á undanhaldi. En einn er þó
sá þáttur í starfseminni sem ég er bæði ánægður með og mjög

Viltu segja eitthvað um samferðafólkið þessi ár?
Á þessum 9 árum sem ég hef starfað fyrir Hjartaheill hef ég
kynnst fjöldanum öllum af traustu og góðu fólki sem tilbúið
er til að leggja þeim málum lið sem samtökin hafa á stefnuskrá
sinni. Auðvitað mæðir starfið mest á því góða fólki sem starfar
fyrir samtökin. Þetta fólk þekkti ég ekki mikið er ég fór að taka
þátt í starfinu en hef tengst því traustum vináttuböndum. Þau
Ásgeir Þór Árnason, Guðrún Bergmann Fransdóttir og Kjartan
Birgisson leggja sig öll fram um að sinna af alúð og nærgætni
þeim viðfangsefnum sem á hverjum tíma þarf að glíma við.
Auðvitað finnst okkur öllum að stundum þyrfti að sinna meira

Ásgeir Þór Árnason og Guðmundur í 30 ára afmælisgöngu Hjartaheilla
árið 2013, en þá var genginn kílómetri fyrir hvert ár, alls 30 km.

VIÐEY
PRENTSMIÐJAN

Sími 577 4646 - videy@videy.is
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Með Sveini Guðmundssyni núverandi formanni Hjartaheilla.

hreykinn af. Það er hið svokallaða „mælingastarf“ Hjartaheilla
sem margir kannasat við og hafa notið. Undanfarin mörg ár
hafa Hjartaheill boðið landsmönnum upp á ókeypis mælingar
á blóðþrýstingi, blóðfitu og blóðsykri og að undanförnu einnig
boðið upp á öndunarmælingar þessu samfara, og hafa þúsundir
manna um allt land notið þessa. Leyfi ég mér að fullyrða að með
mælingum þessum hafa Hjartaheill aðvarað fjölda fólks og bent
því á nauðsyn þess að breyta neysluvenjum og lífsháttum og
í sumum tilvikum bent á þörfina að leita tafarlaust til læknis,
sem jafnvel hefur svo komið í veg fyrir ótímabær dauðsföll. Um
tíma nutu samtökin stuðnings Alþingis við þetta þýðingarmikla
forvarnarverkefni en því miður sér þingið ekki lengur um
þessar fjárveitingar heldur velferðarráðuneytið og þá bregður
svo undarlega við að stuðningurinn er felldur niður. Hjartaheill
munu samt ekki láta það stöðva sig og halda ótrauð áfram þessu
þýðingarmikla forvarnarstarfi.

Umhverfi Hjartaheilla og tengsl þeirra við önnur
félagasamtök?
Hjartaheill eiga samskipti við ýmiss félagasamtök sem starfa
að svipuðum markmiðum og að sjálfsögðu við fleiri aðila en
heilbrigðisstofnanir. Þar má fyrst telja SÍBS sem nú er nokkurs
konar „regnhlífarsamtök“ þar sem mörg félög leiða saman krafta
sína. Samskiptin við SÍBS hafa lengi verið náin, ekki síst þar sem
skrifstofa Hjartaheilla er í SÍBS húsinu við Síðumúlann þar sem
þau samtök hafa aðalskrifstofu sína, en auk þess eru Hjartaheill
fjölmennasta félagið undir þessari regnhlíf. Það er því eðlilegt að
Hjartaheill láti nokkuð til sín taka hvað þar er að gerast þó afskipti
af beinum, daglegum rekstri SÍBS séu ekki mikil. Hins vegar
hafa bæði samtökin staðið sameiginlega að ýmsum atburðum.
Þá eru stofnanir þær sem SÍBS á og rekur eins og Reykjalundur

og Múlalundur mjög mikilvægar og fjölmargir félagsmenn
Hjartaheilla hafa notið þeirrar mikilvægu endurhæfingarstarfsemi
sem fram fer á Reykjalundi. Hjartaheill hafa lagt áherslu á að
þetta samstarf sé nýtt vel í þágu félagsmanna samtakanna með
námskeiðum og fræðslufundum og hefur nokkur þróun verið
í þeim málum að undanförnu og áfram þarf að þróa þessa
samvinnu.
Á undanförnum árum hafa Hjartaheill einnig lagt áherslu á
að styrkja samstarf sitt við Hjartavernd. Ég hef reynt að leggja
áherslu á þessi samskipti og talið að þau gætu verið nánari, meiri
og betri en verið hefur. Mér finnst að hér gæti verið um meiri
verkaskipting að ræða þannig að Hjartavernd, sem sinnir fyrst
og fremst rannsóknarþáttum sem eru vissulega uppistaðan í
starfseminni þar, geti nýtt sér í meira mæli starfsemi Hjartaheilla
sem tæku að sér hinn félagslega þátt og kynningarstarfsemi á hinum
gríðarlega þýðingarmiklu verkefnum og rannsóknarniðurstöðum
Hjartaverndar, það er þeim þáttum sem almenning varðar.
Samstarfið hefur vissulega verið gott en gæti verið meira og
báðum til gagns. Við höfum til dæmis unnið saman að einstökum
verkefnum með Hjartavernd, Heilaheillum, GoRed samtökunum
og fleiri aðilum sem hafa gengið mjög vel. En það mun héðan af
bíða nýrra forystumanna Hjartaheilla.
Nýjasta samstarfið sem nefna má til sögunnar er bein aðild
Hjartaheilla að Öryrkjabandalagi Íslands. Að undanförnu hefur
SÍBS verið aðildarfélag að ÖBÍ og má segja að Hjartaheill hafi
þar með átt óbeina aðild að þeim samtökum. Nú hefur hinsvegar
nýlega orðið sú breyting þar á að aðildarfélög SÍBS hafa gerst
beinir aðilar að ÖBÍ. Þar með má segja að hefjist nýr þáttur í
starfsemi Hjartaheilla sem enn er þó að mestu ómótaður og þarf
að huga vel að á næstu mánuðum og misserum og þróa til heilla
og gagns fyrir alla aðila.

Hvernig þú lítur á framtíð samtaka eins og
Hjartaheilla?
Hjartaheill hafa mikilvægu hlutverki að gegna og ég er þess
fullviss að svo mun verða áfram um langt árabil. Þó ýmislegt
hafi vissulega breyst í heilbrigðisþjónustunni, meðhöndlun
hjartasjúklinga og áherslur á heilbrigðari lifnaðarhætti vaxið
mjög á undanförnum árum, þá eru lífsstílstengdir sjúkdómar,
og hjartasjúkdómar eru vissulega þeirra á meðal, ennþá mjög
áberandi. Það er því áfram brýn þörf fyrir fræðslu og forvarnir
sem eru og eiga að vera meginþættir í starfi Hjartaheilla. Vissulega
breytast áherslur og Hjartaheill þurfa á hverjum tíma að finna
þau verkefni sem brýnust eru og leita allra leiða til að sinna
þeim svo sem best verður gert. Ég er þess því fullviss að áfram
er mikil þörf fyrir þann góða félagsskap og það nauðsynlega
starf sem Hjartaheill hefur sinnt og mun áfram sinna og ég óska
samtökunum, félagsmönnum, starfsfólki og stjórn allra heilla í
því mikilvæga starfi.
Pétur Bjarnason skráði.

K línísk T annsmiðja

Kolbrúnar

gervitannasmíði
og viðgerðir

565 7096 - 895 7096
Fa xatúni 4

210 Garðabæ

kolbrun@tannsmidi.com
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Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Ljósmyndastofa Ljósmyndir Rutar
Loftstokkahreinsun.is, s: 893 3397
LOG lögmannsstofa sf
Lyfjaver ehf
Læknasetrið ehf
Lögmannsstofa Jóns G Briem hrl
Lögstofan
Löndun ehf
Margt smátt ehf
Matthías ehf
MD vélar ehf-www.mdvelar.is
Mirage slf
Mokkakaffi
Multivac
Myconceptstore
Nasdaq verðbréfamiðstöð hf
Nói-Síríus hf
Nýherji hf
Nýi ökuskólinn ehf
Nýja vátryggingaþjónustan ehf
Optimar Iceland
Orka ehf
Orkuvirki ehf
P&S Vatnsvirkjar ehf
Parket og gólf
Pétur Stefánsson ehf
PG Þjónustan ehf
Plast - miðar og tæki ehf
Poulsen ehf
Pósturinn
Prentsmiðjan Leturprent ehf
Rafco ehf
Rafey ehf
Rafneisti ehf
Rafsvið sf
Rafver hf
Rafviðgerðir ehf
Rafþjónustan slf
Rarik ohf
Ráðgjafar ehf
Reki ehf
Renniverkstæði Jóns Þorgrímssonar ehf
Reykjagarður hf
Réttingaverk ehf
Ryðvörn ehf
S.Z.Ól. trésmíði ehf
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækjaSSF
Sálfræðiþjónusta Wilhelm Norðfjörð
ehf
Sérefni ehf, málningarvöruverslun
Sigurgeir Sigurjónsson ehf
Sjúkraþjálfun Styrkur ehf
Sjúkraþjálfunin í Mjódd
SM kvótaþing ehf
Smíðaþjónustan ehf

Smur- og viðgerðarþjónustan ehf
Smurstöðin Klöpp ehf
Sproti ehf
Stansverk ehf
Stálflex sf
Steypustöðin ehf
Stjörnuegg hf
Stoð pallaleiga ehf
Storkurinn ehf
Stormur ehf
Stólpi Gámar
Stólpi gámar ehf, gámaleiga- og sala
Styrja ehf
Sveinsbakarí
SVÞ-Samtök verslunar og þjónustu
Sægreifinn
Talenta ehf
Talnakönnun hf
Tannlæknastofa Friðgerðar
Samúelsdóttur
Tannlæknastofa Tómasar Einarssonar
Tannval Kristínar Gígju
Tark - Arkitektar
TBG ehf
TEG endurskoðun ehf
Tékkland bifreiðaskoðun ehf
THG Arkitektar ehf
Tónlistarskóli F Í H
Trévirki ehf
Tölvar ehf
Tösku- og hanskabúðin ehf
Ull og gjafavörur, verslun
Umslag ehf
Úti og inni sf
VA arkitektar ehf
Vagnasmiðjan ehf
Veiðiþjónustan Strengir
Veitingahúsið Perlan ehf
Verkfræðistofan Skipatækni ehf
Verkfræðistofan VIK ehf
Verkfræðistofan Víðsjá ehf
Verksýn ehf
Verslunartækni ehf
Vélaviðgerðir ehf
Vélsmiðjan Harka hf
Vélvík ehf
Við og Við sf
Vilhjálmsson sf, heildverslun
Víkurós ehf, bílamálun og réttingar
VSÓ Ráðgjöf ehf
Vörubíla- og vinnuvélaverkstæðið sf
Þaktak ehf
Ögurvík hf
Seltjarnarnes
Aðalbjörg RE-5 ehf
Björnsbakarí Austurströnd ehf

Falleg gólf-parketþjónusta frá 1984
Felixson ehf
Lög og réttur ehf
Nesskip hf
Nýjaland ehf
Vökvatæki ehf
Vogar
Loftræstihreinsun ehf
Nesbúegg ehf
Kópavogur
ALARK arkitektar ehf
Alur blikksmiðja ehf
AMG Aukaraf ehf
AP varahlutir ehf
Arnarljós
AuðÁs ehf
ÁF Hús ehf
Ásborg slf
Bifreiðastillingin ehf
Bifreiðaverkstæði Jónasar ehf
Bílaklæðningar hf
Bílalakk ehf
Bílamálunin Varmi ehf
Bílaverkstæði Kjartans og Þorgeirs sf
Bílhúsið ehf
Bliki bílamálun / réttingar ehf
Blikkform ehf
Fagtækni ehf
Farice ehf
Fidesta ehf, viðskiptaráðgjöf-www.fidesta.com
Fjölur ehf
Flugfélagið Atlanta hf
Furðufuglar ehf
Gallery13.is
Guðjón Gíslason, dúklagningameistari
Guðmundur Skúlason ehf
Hafið-fiskverslun ehf
Hagbær ehf
Hefilverk ehf
Hilmar Bjarnason ehf, rafverktaki
Hjörtur Eiríksson sf
Iðnaðarlausnir ehf
Ingi hópferðir ehf
Íshúsið ehf
Íslandsspil sf
Jarðtækni ehf
Járnsmiðja Óðins
JÓ lagnir sf
JS-hús ehf
Klippistofa Jörgens ehf
Körfuberg ehf
Lax-á ehf
Ljósvakinn ehf
Loft og raftæki ehf
Lyra ehf
Löggiltir endurskoðendur
VELFERÐ
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Kveðja til Hjartaheilla
frá Öryrkjabandalagi
Íslands
Ellen Calmon, formaður ÖBÍ.

Um leið og ég býð Hjartaheill hjartanlega velkomin undir
regnhlíf Öryrkjabandalagsins, þá langar mig til að minna á hversu
mikilvæg frjáls félagasamtök í velferðargeiranum eru dýrmæt
samfélaginu. Þau veita samfélaginu upplýsingar, fræða, styðja,
vinna gegn fordómum og vinna heilmikið forvarnarstarf. Þá eiga
þau mörg hver í samstarfi við sérfræðinga sem tengjast málefni
hvers félags. Þannig hafa þau bein áhrif á frekari framþróun á
faglegri þekkingu á hjartans málum. Félagsmenn fylgjast margir
hverjir vel með nýjungum og hvetja fagfólkið, sem þeir eiga í
samstarfi við, að tileinka sér þær.
Félagasamtök þurfa mörg hver að hafa mikið fyrir því að afla
fjár til rekstrar. Þó vitum við það sem þekkjum, að hver króna

nýtist margfalt betur hjá þeim en í opinbera geiranum eða á
almennum markaði. Vinna sjálfboðaliða er ómæld og mikils
virði. Því er mikilvægt að hlúa vel að félagsskapnum.
Oftar en ekki er það krafturinn, áhuginn og alúð sjálfboðaliða
til að vinna málstaðnum sess í samfélaginu sem drífur starfið
áfram. Stöðugt þarf að hvetja fólk til þátttöku og minna á að
samtakamátturinn er mikilvægur. Ég vil því þakka það frábæra
starf sem Hjartaheill hefur þegar lagt af mörkum til samfélagsins
og hvet þau til að halda ótrauð áfram. Saman getum við búið
betra samfélag fyrir alla.
Kær kveðja,
Ellen Calmon, formaður ÖBÍ.

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Lögmannsstofa Guðmundar Þórðarsonar
og fasteignasala Kópavogs
Marvís ehf
Nýja kökuhúsið ehf
Pottagaldrar ehf
Pólýhúðun ehf
Rafgeisli ehf
Rafholt ehf
Rafmiðlun hf
Rafnar ehf
Reynir bakari
Sigurbjörg Jónsdóttir ehf
Sjúkraþjálfunin Sporthúsinu ehf
Skilaborg ehf bókhaldsþjónusta
Stífluþjónustan ehf
Svanur Ingimundarson málari
Svissinn hjá Steina
Söguferðir ehf
TripCreator ehf
Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf
Útfararstofa Íslands ehf
Vatnsvirkinn-www.vatnsvirkinn.is
Veitingaþjónusta Lárusar Loftssonar
Vetrarsól ehf, verslun
18
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Vélaleiga Auberts Högnasonar ehf
Vídd ehf, flísaverslun
ZO-International ehf
Garðabær
Garðabær
Geislatækni ehf-Laser-þjónustan
GJ bílahús
H.Filipsson sf
Haraldur Böðvarsson og co ehf
Hárgreiðslustofan Cleó ehf
Icewear
Leiksvið slf
Loftorka ehf
Magdalena Einarsdóttir
Marás vélar ehf
Okkar bakarí ehf
Radíus ehf
Rafvirkinn ehf
Samhentir
Tannlæknastofa Úlfhildar Leifsdóttur
Val - ás ehf
Vörukaup ehf, heildverslun
Vörumerking ehf
Wurth á Íslandi ehf

Öryggisgirðingar ehf
Hafnarfjörður
Alexander Ólafsson ehf
Atlas hf
Ás, fasteignasala ehf
Barkasuða Guðmundar ehf
Bókhaldsstofan ehf
Byggingafélagið Sandfell ehf
Bæjarbakarí ehf
Dekkjasalan ehf
Dverghamrar ehf
Efnalaugin Glæsir
Einar í Bjarnabæ ehf
Eiríkur og Einar Valur ehf
EÓ-Tréverk sf
Essei ehf
Fishproducts Iceland ehf
Fiskvinnslan Kambur ehf
Friðrik A Jónsson ehf
Gaflarar ehf, rafverktakar
Gunnars mæjónes ehf
Hafnarfjarðarhöfn
Hagstál ehf
Hallbertsson ehf

Öryrkjabandalag

Íslands

Hjartaheill hafa ekki átt beina aðild að Öryrkjabandalagi
Íslands (ÖBÍ) fyrr en núna í haust, að samþykkt var umsókn
um aðild þeirra að ÖBÍ ásamt öðrum aðildarfélögum SÍBS.
SÍBS var meðal stofnenda ÖBÍ 1961 og Oddur Ólafsson, einn
frumkvöðla SÍBS, var fyrsti formaður þess. Allt frá þeim tíma
hefur SÍBS átt aðild að ÖBÍ fyrir hönd allra aðildarfélaga
sinna.
Þetta fyrirkomulag hefur verið gagnrýnt af og til á
undanförnum árum, en ekki var hafist handa um að knýja
fram breytingar fyrr en á síðasta ári. Eftir allmiklar umræður
í stjórnum félaganna og breytingar á lögum þeirra hvers og
eins, samþykktu þrjú félög sem aðild eiga að SÍBS að sækja

um aðild að ÖBÍ hvert um sig og öðlast þannig fullan rétt til
þátttöku í störfum bandalagsins. Þetta eru Hjartaheill, Astmaog ofnæmisfélagið ásamt Samtökum lungnasjúklinga. Vífill,
Berklavörn og Sjálfsvörn verða áfram aðilar undir merkjum
SÍBS. Þessi breyting varð að veruleika núna á haustdögum á
framhaldsaðalfundi ÖBÍ. Því mun Hjartaheill héðan í frá taka
þátt í störfum ÖBÍ á eigin forsendum.
Þessu fagna félagsmenn Hjartaheilla, en margir þeirra hafa
átt þetta sem baráttumál um langan tíma. Í tilefni af þessum
tímamótum er hér á eftir stiklað á stóru með nokkrum
fróðleiksmolum um Öryrkjabandalag Íslands. Þetta efni er
fengið úr kynningarbæklingi á vef ÖBÍ:

Við stöndum fyrir réttlæti
Ekkert um okkur án okkar
Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) var stofnað árið 1961. ÖBÍ eru
heildarsamtök fatlaðs fólks og eru aðildarfélög þess 34 talsins.
Hlutverk bandalagsins er að koma fram fyrir hönd öryrkja og
fatlaðs fólks í hagsmunamálum svo sem varðandi löggjöf og
framkvæmd hennar. Einnig er bandalagið með ráðgjöf fyrir fatlað
fólk og aðstandendur þess. Þá tekur ÖBÍ þátt í erlendu samstarfi
félaga- og heildarsamtaka fatlaðra.

Þjónusta ÖBÍ:
Ráðgjöf til öryrkja, fatlaðs fólks og aðstandenda um réttindi
þeirra og skyldur og aðstoð í samskiptum við ýmsar stofnanir er
varða réttindi og hagsmunamál þeirra. Lögfræðiráðgjöf er veitt til
að auðvelda öryrkjum, fötluðum og aðstandendum að leita réttar
síns sér að kostnaðarlausu.

Hlutverk ÖBÍ er:
• að vinna að samfélagslegu réttlæti, bættum lífsgæðum og
kjörum óháð líkamlegu eða andlegu atgervi einstaklinga
• að vera stefnumótandi í réttindamálum fatlaðra, málsvari og
frumkvöðull í málefnum þeirra
• að vera þekkingarmiðstöð um málefni fatlaðra, ráðgjafi og
stoð aðildarfélaga ÖBÍ

Fyrirtæki á vegum ÖBÍ:
Brynja - Hússjóður Öryrkjabandalagsins leigir út íbúðir
til öryrkja með 75% örorkumat. Hringsjá, náms- og
starfsendurhæfing er fyrir fólk sem er að ná sér eftir veikindi, slys
eða önnur áföll.
Vinnustaðir ÖBÍ eru Örtækni, saumastofa og ræstingarþjónusta.
Markmið með rekstrinum er að veita fötluðum einstaklingum
tímabundna vinnu í formi verkþjálfunar og/eða vinnu til
frambúðar.

Samstarfsaðilar ÖBÍ:
Tölvumiðstöð fatlaðra sinnir ráðgjöf og námskeiðshaldi til
einstaklinga og faghópa varðandi tölvuforrit og sérhannaðan
hjálparbúnað.
Fjölmennt, símenntunar- og þekkingarmiðstöð sinnir
námskeiðshaldi fyrir fatlað fólk og veitir ráðgjöf til náms við
aðrar mennta - stofnanir.

Sjóðir ÖBÍ:
Námssjóður Sigríðar Jónsdóttur og Sjóður Odds Ólafssonar.
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Fiskneysla
og forvarnir

M

argrét Leósdóttir, hjarta og lyflæknir við hjartadeild
Háskólasjúkrahússins á Skáni Malmö Svíþjóð
skrifaði leiðara í Læknablaðið árið 2012, þar sem
hún greinir frá niðurstöðum fjölmargra rannsókna á tengslum
Omega-3 fæðubótarefna og hjartasjúkdómum annars vegar og
hins vegar neyslu á fiskmeti og hjartasjúkdómum. Niðurstöður
safngreiningar á um 20 rannsóknum af þessu tagi sýndu engin
verndandi áhrif af ómega-3 fæðubótarefnum, hvorki á dánartíðni
né nýgengi hjarta- og æðasjúkdóma. Staðfesting á gagnsemi
fiskneyslu er hins vegar vísindalega mun sterkari en ómega-3
fæðubótarefna.
Í nýendurskoðuðum ráðleggingum Evrópsku hjartasamtakanna
er mælt með því að borða fisk að minnsta kosti tvisvar í viku til
að fyrirbyggja hjarta- og æðasjúkdóma.
Í fyrrgreindum leiðara Læknablaðsins segir enn fremur:
Fiskur og lýsi hafa gegnum
aldirnar verið mikilvægur
þáttur í mataræði Íslendinga.
Margir hafa leitt líkur að því
að neysla þessara matvæla sé
að minnsta kosti að hluta til
ástæða þess að tíðni hjartaog æðasjúkdóma hér á landi
er tiltölulega lág miðað við
mörg grannlanda okkar. Þó
ekki skorti tröllatrúna á íslenska lýsinu eru áhrif þess á hjarta- og
æðasjúkdóma lítið þekkt í vísindalegu samhengi.
Könnun á mataræði Íslendinga sem gerð var 2010-2011 sýndi
að fiskneysla meðal ungs fólks (18-30 ára) er lítil, eða helmingi
minni en í elsta aldurshópnum (61-80 ára) miðað við magn á
dag. Samkvæmt könnuninni borðuðu 41% ungra karla og 45%
ungra kvenna fisk einungis einu sinni í viku, sjaldnar eða aldrei,
meðan samsvarandi hlutföll í elsta aldurshópnum voru 16% og
10%. Fiskneyslan á Íslandi er ívið meiri en í nágrannalandi okkar
Svíþjóð, þar sem könnun á mataræði var einnig gerð 20102011. Munurinn skýrist af meiri neyslu í eldri aldurshópunum
hérlendis en enginn munur var á fiskneyslu ungs fólks á Íslandi
og í Svíþjóð. Lítil neysla á fiski og lýsi meðal ungs fólks er
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áhyggjuefni, í samfélagi þar sem offita og hreyfingarleysi eru
einnig stór vandamál.
Það er þekkt staðreynd að forvarnir eru áhrifaríkasta leiðin til
að lækka dánartíðni hjarta- og æðasjúkdóma. Í gegnum tíðina
hefur lýsi gegnt mikilvægu hlutverki í daglegu lífi Íslendinga. Í
ljósi þess hversu stór þáttur lýsið er í daglegu mataræði okkar,
er mikilvægt að auka þekkinguna á áhrifum þess á hjartaog æðasjúkdóma sem eru algengasta dánarorsök Íslendinga.
Áhugavert er að velta fyrir sér áhrifum lýsis á áhættuþætti eins og
blóðfitur og blóðþrýsting.
Nýleg íslensk rannsókn bendir til þess að lýsisneysla geti haft
jákvæð áhrif á blóðþrýsting meðal eldri einstaklinga. Fyrsti
höfundur greinarinnar, sem ber heitið „Fæðuvenjur og fylgni
við blóðþrýsting meðal eldri Íslendinga“, er Atli Arnarson
næringarfræðingur.
Mataræði 236 þátttakenda á aldrinum 65 til 91 árs var kannað
með þriggja daga fæðuskráningu. Blóðþrýstingur var mældur hjá
öllum þátttakendum í upphafi rannsóknarinnar.
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þáttakendur
hafi fengið meira en lágmarksskammt af flestum nauðsynlegum
næringarefnum. Algengustu efni sem neytt var í of litlu magni
voru D-vítamín, joð, B-6 vítamín og járn. Marktæk neikvæð
fylgni var á milli lýsisneyslu og slagbilsþrýstings. Þetta þýðir
að efri mörk blóðþrýstings voru lægri eftir því sem lýsisneysla
var meiri. Höfundar greinarinnar álykta að jákvæð áhrif lýsis á
blóðþrýsting megi rekja til ómega-3 fitusýranna. Kemur þetta
heim og saman við nokkrar aðrar erlendar rannsóknir.
Hár blóðþrýstingur er einn af þekktum áhættuþáttum
hjarta-og æðasjúkdóma. Fjöldi rannsókna hefur sýnt að
lyfjameðferð háþrýstings leiðir til fækkunar á heilablóðföllum
og kransæðaáföllum. Þótt niðurstöður ofangreindrar rannsóknar
sanni ekki orsakasamband milli blóðþrýstings og lýsisneyslu,
álykta höfundar greinarinnar að „telja megi líklegt að lýsisneysla
eða neysla annnarra fæðubótarefna sem innihalda fiskiolíur,
lækki blóðþrýsting meðal eldra fólks og hafi þannig jákvæð áhrif
á heilsufar“.
Heimildir: Læknablaðið 10. tbl. 98. árg. 2012 og af vefnum
www.mataraedi.is.

NÁMSKEIÐ SÍBS VORÖNN 2016
Reykjalundarnámskeið SÍBS um heilbrigði og lífsstíl
eru aðlöguð útgáfa af námskeiðum sem notuð eru í meðferð á Reykjalundi.
Námskeiðin eru kennd af okkar færustu sérfræðingum á hverju sviði
og þú getur treyst faglegu innihaldi þeirra.
Afsláttur til félagsmanna í aðildarfélögum SÍBS og miðaeigenda í Happdrætti SÍBS.
Allar nánari upplýsingar á sibs.is/namskeid eða í síma 560 4800.

Að takast á við
stoðkerfisverki

Hugarfar
og heilsuefling

HAM við þunglyndi
og kvíða

Núvitund HAM eftirfylgd

Skipulag, tímastjórnun og minni

Streita og jafnvægi
í daglegu lífi

Að nærast
með núvitund

Að lifa með
lungnasjúkdóm

Hollt mataræði
og heilbrigði

HAM við hamlandi
stoðkerfisverkjum

Allar nánari upplýsingar
sibs.is/namskeid
eða í síma 560 4800

Stafgöngunámskeið
á Reykjalundi

Leiðbeinendur á námskeiðunum eru fagaðilar af Reykjalundi
Anna Kristín Þorsteinsdóttir, hjúkrunarfræðingur • Arnbjörg Guðmundsdóttir, sjúkraþjálfari • Ásdís Kristjánsdóttir, sjúkraþjálfari, Louisa Sif
Mønster , iðjuþjálﬁ • Elfa Dröfn Ingólfsdóttir, hjúkrunarfræðingur • Guðrún Jóna Bragadóttir, næringarfræðingur
Gunnhildur Gísladóttir, iðjuþjálﬁ • Hans J Beck læknir • Inga Hrefna Jónsdóttir sálfræðingur • Jóhanna Kristín Steingrímsdóttir, hjúkrunarfræðingur • Ágúst Már Jónsson, íþróttafræðingur • Jónína Helgadóttir, iðjuþjálﬁ • Kristbjörg Helgadóttir, sjúkraþjálfari Lilja Sif Þorsteinsdóttir,
sálfræðingur • Claudia Ósk Georgsdóttir, taugasálfræðingur • Rakel María Oddsdóttir, félagsráðgjaﬁ
Rósa María Guðmundsdóttir, hjúkrunarfræðingur • Rúnar Helgi Andrason, sálfræðingur • Stefán E Hafsteinsson, iðjuþjálﬁ
Steinunn B Bjarnason, iðjuþjálﬁ • Ingibjörg Flygenring, félagsráðgjaﬁ • Steinunn H. Hannesdóttir, íþróttafræðingur
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Viltu leggja okkur lið?
SAMTAKA NÚ! – ALLTAF VANTAR
TÆKI Á HJARTADEILD
Á undanförnum árum hefur Hjartaheill
lagt hundruð milljóna króna til sjúkrastofnana
á landinu og þó mest til hjartadeildar
Landspítala-Háskólasjúkrahúss. Með því
að finna nýjan félagsmann stuðlar þú að
framhaldi þessa góða starfs Hjartaheilla og
bættum tækjakosti.
Allir, já það er rétt, ALLIR sem farið hafa
í hjartaþræðingu eða hjartaaðgerð hér síðustu
30 ár hafa notið góðs af starfi Hjartaheilla.
Við heitum á lesendur að leita að nýjum
félagsmönnum og skrá þá í samtökin í síma
552 5744 eða í pósti á hjartaheill@hjartaheill.is.
Líka má senda okkur ábendingar og við
hringjum í viðkomandi.

Líttu við hjá Hjartaheill í Síðumúla 6, efri hæð,
og þar verður tekið vel á móti þér. Alltaf heitt á
könnunni!

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Heimir og Jens ehf
Héðinn Schindler lyftur hf
Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð
Hvalur hf
Íslenskir endurskoðendur, ráðgjöf ehf
Kerfóðrun ehf
Kjartan Guðjónsson, tannlæknir
Markus Lifenet
Matbær ehf
Músik og Sport ehf
Mynstrun ehf
Rafgeymasalan ehf
Rúnir verktakar ehf
Sam-eining ehf
Scandinavian Restaurant
Sjúkraþjálfarinn ehf
Skóhöllin Firði
Sólark-Arkitektar - sola@solark.is
Spennubreytar
22
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Stigamaðurinn ehf
Trefjar ehf
Trésmiðjan okkar ehf
Tæki.is
Umbúðamiðlun ehf
Úthafsskip ehf
Útvík hf
Verkalýðsfélagið Hlíf
Verkþing ehf
Vélaverkstæði Hjalta Einars ehf
Víðir og Alda ehf
Þvottahúsið Faghreinsun
Álftanes
Dermis Zen slf
Prentmiðlun ehf
Reykjanesbær
A. Óskarsson ehf
Allt Hreint ræstingar ehf
Bústoð ehf

DMM Lausnir ehf
Fagtré ehf
Húsagerðin ehf, trésmiðja
Ljósmyndastofan Nýmynd
Lyfta ehf
Matvæladreifing ehf
Neslagnir slf, pípulagningaþjónusta
Nesraf ehf
Plexigler ehf
Radíónaust
Rafeindir og Tæki ehf
Raftré ehf
Reiknistofa fiskmarkaða hf
Skipting ehf
Sporthúsið Reykjanesbæ
Suðurflug ehf
Toyota Reykjanesbæ
Útfaraþjónusta Suðurnesja
Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur

Golfmót Hjartaheilla

2015

G

olfmót Hjartaheilla fór fram á Bakkakotsvelli í Mosfellsdal
sunnudaginn 9. ágúst s.l. Þátttaka í mótinu var góð, en
alls voru keppendur tuttugu og tveir.
Mótsgjald var frjálst framlag eins og áður hefur tíðkast.
Innifaldar voru veitingar í lok móts og myndarleg teiggjöf.
Leikfyrirkomulag var svokallað „Texas scramble“, þar sem
fjórir leikmenn spila saman og mynda lið. Allir slá upphafshögg
af teig, síðan er valinn besti boltinn og þá slá allir þaðan og svo
koll af kolli þar til boltinn fer í holu. Þetta þykir heppilegt form
þar sem eru leikmenn með misjafna getu, því allir eiga einhvern
tíma tækifæri með þessu móti. Ræst er yfirleitt af öllum teigum
samtímis og því ljúka öll lið leik nánast á sama tíma.

Úrslit urðu sem hér segir: Í 1. sæti var sveit sem skipuð var
eftirtöldum: Ásgeir Bjarni Ásgeirsson, Bjarki Flovent Ásgeirsson,
Björgvin Júlíus Ásgeirsson og Karlotta Jóna Finnsdóttir
Í 2. sæti voru: Anna Gunnarsdóttir, Greta Jónsdóttir, Guðný
Sæbjörg Ásgeirsdóttir og Pétur Bjarnason.
Í 3. sæti voru: Gunnar Kvaran, Halldóra Ingólfsdóttir og
Magnús Þórsson.
Nándarverðlaun á par þrjú holunni nr. 9 og 18 hlaut Eysteinn
Marvinsson þau.
Það var samdóma álit þátttakenda að mótið hafi heppnast mjög
vel. Veður var hagstætt, hlýtt en nokkur gola og keppendur fóru
glaðir heim eftir kraftmikla súpu í golfskálanum.

Sigurliðið í Golfmóti Hjartaheilla.

Þessi urðu í öðru sæti.

Handhafar bronsverðlaunanna.

Eysteinn Marvinsson tekur við verðskulduðum nándarverðlaunum úr
hendi Kjartans Birgissonar mótsstjóra.
VELFERÐ

23

A

Gjafir félagsamtaka
mikilvægar

llt frá upphafi hefur eitt af meginmarkmiðum Hjartaheilla
verið að styðja við Landspítalann með framlögum til
tækjakaupa, einkum varðandi hjartasviðið. Samtökin
lögðu einnig grunn að því með stofnun þeirra og starfsemi að
hjartaaðgerðir fluttust hingað heim. Það er deginum ljósara að
Landspítalinn væri ekki fær um jafn öfluga þjónustu og flóknar
aðgerðir sem raun ber vitni nema vegna þess að félagasamtök og
einstaklingar hafa stutt hann í áranna rás með tækjagjöfum og
fjárframlögum.
Það er ánægjulegt að sjá að þessum hlutum eru gerð góð skil
á heimasíðu Landspítalans og starfsfólk þar sýnir að það kann
vel að meta stuðninginn. Þrátt fyrir hækkuð framlög ríkis til
stofnbúnaðar hrökkva þau engan veginn til að fullnægja þörfinni.
Þess vegna kemur þessi stuðningur sér vel.
Á heimasíðu Landspítalans er hér gripið niður í forstjórapistli
12. sept. s.l.:
Mig langar enn og aftur að vekja athygli á þeim hlýhug sem
starfinu okkar er sýndur. Landsmönnum þykir afar vænt um
þjóðarsjúkrahúsið sitt. Það finnum við á hverjum degi með

stórum og smáum gjöfum sem okkur berast. Í síðustu viku gaf
Lionsklúbburinn Njörður þrjú tæki á hjarta- og lungnaskurðdeild
og Lionsklúbburinn Viðarr gaf brjóstholsdren á sömu deild. Þá
færði Kvenfélagið Hringurinn fósturgreiningardeild spítalans nýtt
sónartæki og Thorvaldsenfélagið nýjan ómhaus við tækið. Nýlega
barst okkur einkar höfðingleg gjöf frá nafnlausum gefanda, 20
milljónir króna. Þeirri stóru gjöf verður varið til uppbyggingar
hermiseturs þar sem við þjálfum starfsfólk í klínsku starfi og
er mjög ánægjulegt að geta bætt aðstöðuna þar. Allt eru þetta
mikilvægar gjafir sem verða vart fullþakkaðar.
Velferð er bæði ljúft og skylt að vekja athygli á þessum þætti
í fjármögnun heilbrigðisþjónustunnar á landinu og er þó bara
sýnishorn, því þær eru fleiri gjafirnar sem aldrei rata í fréttir. Þar
má nefna búnað til sjúkrahúsa og heilsugæslu á landsbyggðinni,
gjafir til dvalar- og hjúkrunarheimila og margt fleira.
Með þessum pistli fylgja myndir af þessum viðburðum, sem
fengnar eru af heimasíðunni, www.landspitali.is

Lionsklúbburinn Njörður færði hjarta- og lungnaskurðdeild 12E
blóðþrýstingsmæli á hjólum, brjóstholsdren og þvagblöðruómtæki.

Lionsklúbburinn Víðarr gaf brjóstholsdren á hjarta- og
lungnaskurðdeild.

Oddfellowsystur úr Rebekkustúku nr. 4, Sigríði og Rebekkustúku nr.
7 Þorgerði hafa fært bráðamóttökunni á Landspítala Fossvogi að gjöf
sjálfvirkt hjartahnoðtæki.

Rótarý á Íslandi gaf höfuðljós til að nota við skurðaðgerðir.
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Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
og nágrennis
Verkfræðistofa Suðurnesja hf
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Vökvatengi ehf
Grindavík
Bókvit ehf
Flutningaþjónusta Sigga ehf
Grindin ehf, trésmiðja
HK Verk ehf
Jens Valgeir ehf
Ó S fiskverkun ehf
Veitingastofan Vör ehf
Víkurhraun ehf
Vísir hf
VOOT Beita
Þorbjörn hf
Sandgerði
Fiskmarkaður Suðurnesja hf
Kvenfélagið Hvöt
Þensla ehf
Garður
Gunnar Hámundarson ehf
Sveitarfélagið Garður
Mosfellsbær
Fagverk verktakar sf
Glertækni ehf

Nonni litli ehf
Akranes
Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar
Bílar og dekk ehf
Brauða- og kökugerðin ehf
Fasteignasalan Hákot
Hús og bátar ehf
Omnis ehf - Verslun og verkstæði
Sjúkraþjálfun Georgs Janussonar
Smurstöð Akraness sf
Snókur verktakar ehf
Vélaleiga Halldórs Sigurðssonar ehf
Vélaleigan Þróttur
Borgarnes
B. Björnsson ehf
Borgarverk
Brákarsund ehf, bifreiðaverkstæði
Eyja- og Miklaholtshreppur
Ferðaþjónustan Húsafelli ehf
Háskólinn á Bifröst ses
J.K. Lagnir ehf
Jörvi hf, vinnuvélar
Nes ferðaþjónusta, www.nesreykholt.is
Samtök sveitarfélaga í
Vesturlandskjördæmi
Skorradalshreppur

Trésmiðja Pálma ehf
Velverk ehf
Vélaverkstæði Kristjáns ehf
Stykkishólmur
Ásklif ehf
BB & synir ehf
Útgerðarfélagið Engey ehf
Þórsnes ehf
Ólafsvík
Brauðgerð Ólafsvíkur ehf
Fiskmarkaður Íslands hf
Steinunn ehf
TS Vélaleiga ehf
Útgerðarfélagið Guðmundur ehf
Hellissandur
Hjallasandur ehf
KG Fiskverkun ehf
Reykhólahreppur
Steinver sf
Þörungaverksmiðjan hf - Reykhólum
Ísafjörður
Bílasmiðja S.G.B. ehf
GG málningarþjónusta ehf
H.V. umboðsverslun ehf-Heklu
söluumboð
Hafnarbúðin
VELFERÐ
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Tómas Guðbjartsson
hjartalæknir forseti Samtaka
hjarta- og lungnaskurðlækna á
Norðurlöndunum fyrstur Íslendinga
Tómas Guðbjartsson, hjarta- og
lungnaskurðlæknir á Landspítala og
prófessor við læknadeild Háskóla Íslands,
hefur verið kjörinn formaður Samtaka hjartaog lungnaskurðlækna á Norðurlöndunum.
Í samtökunum eiga sæti allir sérfræðingar
í hjarta- og lungnaskurðlækningum á
Norðurlöndunum og er hlutverk samtakanna
að skipuleggja fræðslu- og vísindastarf innan
sérgreinarinnar. Þetta er í fyrsta sinn sem
Íslendingur er valinn forseti í 66 ára sögu
Tómas Guðbjartsson
samtakanna.
Tómas Guðbjartsson lauk læknanámi

frá Háskóla Íslands árið 1991 og stundaði síðan
framhaldsnám í almennum skurðlækningum
og hjarta- og lungnaskurðlækningum í Svíþjóð
og framhaldsnám í hjartaskurðlækningum við
Harvardháskóla í Boston. Tómas hefur verðið
virkur í kennslu og rannsóknum og hefur birt
hátt í 200 vísindagreinar og bókakafla, flestar á
sviði hjarta- og lungnaskurðlækninga. Að auki
hefur Tómas verið virkur í félagsstörfum en
hann er formaður prófessoraráðs Landspítala og
situr í ritstjórnum Interactive Cardiovascular and
Thoracic Surgery og Læknablaðsins.
Frétt af heimasíðu Landspítalans.

Hjartaheill fagna þessari viðurkenningu til íslenskra hjartalækninga og óska Tómasi til hamingju með þennan heiður.

LUCAS hjartahnoðtæki

HealthCo ehf

V Scan handfrjálst ómtæki
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Hlíðarsmári
Hlíðasmári 112
201 Kópavogur
Kópavogur
Sími:
3600
Sími: 534
534-3600
www.healthco.is
www.ahr.is

MedicAlert

merki sem bjargar mannslífum

Lúðvík Andreasson

M

edicAlert eru alþjóðleg öryggissamtök, rekin án ágóða,
sem veita upplýsingar um merkisbera á neyðarstundu.
Í næstum þrjá áratugi hefur Lionshreyfingin annast
MedicAlert á Íslandi og nota um 5000 manns á landinu merkið
sem bjargar mannslífum. Það bera nú um 4 milljónir manna í
40 löndum í fimm heimsálfum. Lionshreyfingin vinnur að því
að uppfæra og kynna MedicAlert með ýmsum hætti. Afar brýnt
er til að mynda að heilbrigðisstarfsmenn, sjúkraflutningafólk og
allir þeir sem koma að slysum eða hættuástandi þekki merkið.
Einnig kynnum við nú MedicAlert fyrir skólafólki og leggjum
við einnig áherslu á að læknar og starfsfólk heilbrigðisstofnana
fái upplýsingar um MedicAlert og tilgang þess. Mikil og góð
samvinna er hjá MedicAlert á Íslandi og LSH en tölvukerfi þeirra
eru tengd saman með skrá yfir meðlimi.
Tilgangur MedicAlert er að koma á og starfrækja aðvörunarkerfi
fyrir sjúklinga með alvarlega sjúkdóma eins og t.d. sykursýki eða
ofnæmi, sem af einhverjum ástæðum gætu veikst þannig, að þeir
verði ófærir um að gera grein fyrir veikindum sínum og gætu þar
af leiðandi átt á hættu að fá ranga meðferð.
Aðvörunarkerfið MedicAlert er þríþætt; merki, upplýsingaspjald
og tölvuskrá.

VELKOMIN Í HANNESARHOLT
best geymda leyndarmál Reykjavíkur

Í fyrsta lagi er um að ræða málmmerki sem borið er í keðju um
háls eða með armbandi um úlnlið og greinir helstu áhættuþætti
merkisbera. Til eru mismunandi armbönd og útlit á merkinu.
Í öðru lagi fylgir plastspjald í kreditkortastærð fyrir veski þar
sem fram koma fyllri upplýsingar um viðkomandi sjúkling,
sjúkdómsgreining og/eða ábending um meðferð sjúkdómsins.
Loks er að finna ítarlegar upplýsingar í tölvuskrá, sem er í
vörslu Slysa- og bráðadeildar Landspítalans. Þar er gjaldfrjáls
sólarhrings vaktþjónusta fyrir neyðarnúmer MedicAlert.
Skrifstofa MedicAlert er í Sóltúni 20 í Reykjavík og er síminn
þar 533 4567. Heimasíða MedicAlert er www.medicalert.is.
Á heimasíðunni má sjá margar mismunandi útfærslur á þeim
merkjum sem eru í boði bæði fyrir börn og fullorðna.
Umsóknareyðublöð er að finna bæði á heimasíðu og einnig á
skrifstofu. Læknir þarf að skrifa upp á umsókn til að staðfesta
sjúkdómseinkenni viðkomandi.
HJARTAHEILL er einn af samstarfsaðilum MedicAlert á
Íslandi.
Lúðvík Andreasson er formaður MedicAlert á Íslandi.

Ég lifði af
Skjót fyrstahjálp, hjartahnoð
og hjartastuðtæki björguðu lífi mínu

Matur og menning í sögufrægu húsi
Mánud. - föstud. 8-17
Laugard. - sunnud. 11-17

Byggt árið 1915 - opnað almenningi 2013

Grundarstígur 10
101 Reykjavík
hannesarholt@hannesarholt.is
www.hannesarholt.is
511-1904

Ný vefverslun: www.donna.is
Erum nú á Facebook: donna ehf

Sími 555 3100 www.donna.is
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Alþjóðlegur hjartadagur

2015

Í tilefni Alþjóðlegs hjartadags var Hjartadagshlaupið ræst í
níunda sinn í Kópavogi sunnudaginn 27. september sl. Boðið
var upp á 5 og 10 km vegalengdir og var þátttaka ókeypis eins
og ætíð. Alls luku ríflega 250 manns hlaupinu og lá leiðin út á
Kársnes og endaði á hlaupabrautinni á Kópavogsvelli. Stemningin
var góð enda tóku góðir gestir á móti hlaupurum við endamarkið,
Solla stirða, Siggi sæti og Goggi mega úr Latabæ. Helsta einkenni
Hjartadagshlaupsins er hve aldursdreifing keppanda er mikil.
Í 5 km hlaupinu voru sigurvegarar Arnar Pétursson sem hljóp
á 16:42 mínútum og Ásdís Kristjánsdóttir á tímanum 21:07. Í 10
km hlaupinu sigraði Birna Varðardóttir í kvennaflokki á 41:44
mín. og Kári Steinn Karlsson á 32:13 mínútum. Ármann Kr.
Ólafsson bæjarstjóri veitti verðlaunin og var kynnir.
Samhliða hlaupunum var gengin Hjartaganga um Kópavogsdal
undir leiðsögn Friðriks Baldurssonar garðyrkjustjóra Kópavogs,
og Kjartans Birgissonar frá Hjartaheillum.
Alþjóðahjartasambandið (World Heart Federation) hvetur
aðildarfélög sín um allan heim til að halda upp á Hjartadaginn.
hann er 29. september ár hvert um heim allan en hér á Íslandi
er venjulega notuð aðliggjandi helgi til að halda upp á daginn. Á
Íslandi sameinast Hjartavernd, Hjartaheill, Neistinn og Heilaheill
um að halda daginn hátíðlegan og hafa gert það um árabil í
samvinnu við Kópavogsbæ sem hefur boðið þátttakendum í sund
að hlaupi og göngu lokinni. Frjálsíþróttadeild Breiðabliks sér um
framkvæmd hlaupsins en hlaupaleiðin liggur um Kársnesið.
Þema hjartadagsins í ár var samfélagið og umhverfi
einstaklingsins. Heilbrigður lífsstíll er mikilvægasta forvörn gegn
hjarta- og æðasjúkdómum. Við ráðum sjálf mestu um okkar
eigin eigin lífsstíl. Mikilvægt er þó að gera sem flestum kleift að
haga lífi á sem heilsusamlegastan máta. Umhverfi okkar þar sem
við búum, vinnum og iðkum frístundir, getur haft mikil áhrif á
getu okkar til að taka réttar ákvarðanir með heilsu okkar í huga.
Á síðustu áratugum hefur margt breyst til batnaðar í samfélagi
okkar og umhverfi. Okkur hefur verið gert auðveldara að lifa
heilsusamlegu lífi, sé áhugi fyrir hendi. Hjólastígar, göngustígar,
almenn útivistarsvæði, takmarkanir á reykingum og ýmislegt
fleira hefur skilað sér til þjóðarinnar í bættri heilsu. Sérhver
hreyfing er mikilvæg fyrir heilsuna. Ekki þarf alltaf mikið til.
Stuðst er við upplýsingar frá Bylgju Valtýsdóttur hjá
Hjartavernd, sem sendi út fréttatilkynningu um hjartadaginn.

Hlauparar létu vænt haglél ekki trufla sig mikið.
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Friðrik Baldursson garðyrkjustjóri Kópavogs fræddi göngumenn um
náttúru svæðisins.

Latabæjarfólkið hristi af sér letina og hljóp með. Hér hefur það stillt sér
upp með Guðrúnu Bergmann.

Sigurvegarar hlaupsins ásamt Ármanni Kr. Ólafssyni bæjarstjóra.

Mjög góð þátttaka var í Hjartadagshlaupinu, eions og jafnan fyrr.

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Hamraborg ehf
Harðfiskverkun Finnboga, s: 456 3250
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf
Verkalýðsfélag Vestfirðinga
Þristur - Ormsson
Bolungarvík
Flugrúta Bolungarvík
Glaður ehf
Samval ehf
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf
Suðureyri
Berti G ÍS-161
Klofningur ehf
Patreksfjörður
Albína verslun
Bókhaldsstofan Stapar ehf
Einherji ehf
Slaghamar ehf
Tálknafjörður
Bókhaldsstofan Tálknafirði
Gistiheimilið Bjarmalandi ehf
T.V. Verk ehf
Þingeyri
Brautin sf
Tengill, rafverktaki
Hólmavík
Agata ehf
Hólmadrangur ehf
Árneshreppur
Hótel Djúpavík ehf
Hvammstangi
Bíla- og búvélasalan
Bílagerði
Geitafell - Seafood Restaurant
Blönduós
Gistiheimilið Kiljan ehf
Grettir sf, fjölritunarstofa
Húnavatnshreppur
Ljón norðursins veitingahús og
Blönduból gistiheimili
Pöntunar og viðgerðarþjónusta Villa ehf
Skagaströnd
Sjávarlíftæknisetrið BioPol ehf
Trésmiðja Helga Gunnarssonar ehf
Vélaverkstæði Skagastrandar
Vík ehf
Sauðárkrókur
Dögun ehf
Friðrik Jónsson ehf
Háskólinn á Hólum
Héraðsbókasafn Skagfirðinga
Iðnsveinafélag Skagafjarðar
Kaupfélag Skagfirðinga
Króksverk ehf
K-Tak ehf
Skinnastöðin hf
Trésmiðjan Ýr ehf
Vinnuvélar Guðmundar og Skúla sf

Vörumiðlun ehf
Varmahlíð
Ferðaþjónustan Bakkaflöt - Riverafting.is
Akureyri
Akureyrarhöfn
Akureyrarkirkja
Baugsbót ehf, bifreiðaverkstæði
Bifreiðaverkstæði Bjarna Sigurjónssonar
Bifreiðaverkstæði Bjarnhéðins ehf
Bílasala Akureyrar ehf
Blikkrás ehf
Bústólpi ehf
Efling sjúkraþjálfun ehf
Eining-Iðja
Fjölumboð ehf
Fótaaðgerðastofa Eddu
Gísli Einar Árnason, tannréttingar
Grófargil ehf
Hlíð hf
HSH verktakar ehf
Húsprýði sf
Index tannsmíðaverkstæði ehf
India karry kofi ehf
J M J Herradeild
Jón Bjarnason úrsmíðavinnustofa og
verslun
K.B. bólstrun
Litla kaffistofan ehf
Malbikun KM ehf
Miðstöð ehf
Múriðn ehf
Möl og sandur
Pípulagningaþjónusta Bjarna F
Jónassonar ehf
Pólarhestar ehf
Samherji ehf
Sigurgeir Svavarsson ehf,
byggingaverktaki
Sjúkrahúsið á Akureyri
Tannlæknastofa Björns Rögnvaldssonar
Tannlæknastofa Hauks, Bessa og
Hjördísar
Tölvís sf
Vélaleiga HB ehf
Vélsmiðjan Ásverk ehf
Ösp sf, trésmiðja
Grenivík
Grýtubakkahreppur
Grímsey
Sigurbjörn ehf, fiskverkun
Dalvík
G.Ben útgerðarfélag ehf
Híbýlamálun,málningarþjónusta ehf
Promens Dalvík ehf
Tréverk ehf, Dalvík
Vélvirki ehf, verkstæði
Ólafsfjörður
Sjómannafélag Ólafsfjarðar

Hrísey
Eyfar ehf
Húsavík
Jarðverk ehf
Skóbúð Húsavíkur ehf
Steinsteypir ehf
Trésmiðjan Rein ehf
Vélaverkstæðið Árteigi
Víkurraf ehf
Ökuskóli Húsavíkur
Mývatn
Fjalladýrð ehf
Jarðböðin við Mývatn
Sel Hótel, Mývatn
Raufarhöfn
Önundur ehf
Vopnafjörður
Bílar og vélar ehf
Egilsstaðir
Austfjarðaflutningar ehf
Bókráð,bókhald og ráðgjöf ehf
Bólholt ehf
Dagsverk ehf
Héraðsprent ehf
Hússtjórnarskólinn Hallormsstað
Kúpp ehf
Miðás ehf
Myllan ehf, s: 470 1700
Skógrækt ríkisins
Skrifstofuþjónusta Austurlands ehf
Tréiðjan Einir ehf
Þ.S. verktakar ehf
Ökuskóli Austurlands sf
Seyðisfjörður
Ferðaþjónusta Austurlands ehf
Gullberg ehf, útgerð
Seyðisfjarðarkaupstaður
Reyðarfjörður
Félag opinberra starfsmanna á
Austurlandi
Launafl ehf
Tærgesen, veitinga- og gistihús
Eskifjörður
Egersund Ísland ehf
Fjarðaþrif ehf
H.S. Lækning ehf
Tandraberg ehf
Ökuskóli Austfjarða ehf
Neskaupstaður
Síldarvinnslan hf
Tónspil ehf
Trölli ehf-Siggi Nobb, gisting
Verkmenntaskóli Austurlands
Fáskrúðsfjörður
Loðnuvinnslan hf
Stöðvarfjörður
Brekkan - Verslun og veitingastofa
Slöttur ehf
VELFERÐ
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Minningarorð um
Óskar Árna Mar
Óskar Árni Mar fæddist 29.
mars 1930 í Reykjavík. Hann
lést á Landspítalanum við
Hringbraut, 16. ágúst 2015.
Eftirlifandi eiginkona
hans er Vilborg Guðrún
Sigurðardóttur f. 2. júní
Óskar Árna Mar
1931. Þau eignuðust þrjú
börn.
Óskar Árni stundaði nám við Iðnskólann í Reykjavík 1945-1948.
Vélvirkjanám í Landsmiðjunni 1946-1950 og lauk Vélskólaprófi
1953. Vélstjóri hjá Eimskipafélagi Íslands var hann 1952-1967.
Árið 1967 var hann í hópi manna sem ráðnir voru til starfa við
nýtt álver sem þá var í smíðum í Straumsvík. Eftir tveggja ára
þjálfun í Sviss varð Óskar Árni yfirverkstjóri hjá Ísal og varð
þannig meðal brautryðjenda í nýrri atvinnugrein hér á landi.
Óskar Árni var um árabil í stjórn Verkstjórasambands
Íslands og varaforseti þess. Einnig tók hann þátt í starfsemi

og stjórnum margra líknar- og hagsmunasamtaka sjúklinga.
Hann var ötull liðsmaður Hjartaheilla og gegndi fjölmörgum
trúnaðarstörfum á vegum þeirra, m.a. var hann formaður
Styrktarsjóðs hjartasjúklinga. Einnig starfaði hann mikið fyrir
Félag hjartasjúklinga á höfuðborgarsvæðinu, lengst af sem
stjórnarmaður. Hann var formaður Félagsráðs SÍBS 2010-2012
og átti jafnframt sæti í stjórn SÍBS sama tíma. Þá eru ótalin störf
hans fyrir HL stöðina í Reykjavík sem hann kom að síðustu
áratugi.
Við starfsmenn og stjórnarmenn Hjartaheilla söknum vinar og
góðs félaga. Óskar Árni var óþreytandi við að leggja okkur lið ef á
þurfti að halda. Hann var jafnlyndur, traustur og tillögugóður.
Við sendum eiginkonu hans, Vilborgu Guðrúnu Sigurðardóttur
og öðrum aðstandendum innilegrar samúðarkveðjur.
Fyrir hönd stjórnar og starfsmanna Hjartaheilla,
Guðmundur Bjarnason, f.v. formaður Hjartaheilla
Ásgeir Þór Árnason, framkvæmdastjóri

Minningarorð um
Vilhjálm Bjarna
Vilhjálmsson
Vilhjálmur
Bjarni
Vilhjálmsson fæddist 24. júní
1932, og lést á gjörgæsludeild
Landsspítalans
við
Vilhjálm Bjarna Vilhjálmsson
Hringbraut 23. júlí 2015.
Eftirlifandi eiginkona hans er Guðrún Árnadóttir, f. 19.12. 1933.
Þau Vilhjálmur og Guðrún giftu sig 1953 og eignuðust fjögur
börn, sem öll eru á lífi.
Vilhjálmur sat í stjórn Öryrkjabandalags Íslands frá 1981 til
1986 þar af formaður 1983 til 1986. Formaður Hjartaheilla á
höfuðborgarsvæðinu frá 1998 til 2007 og í stjórn Hjartaheilla,
landssamtaka hjartasjúklinga frá 1996 og formaður frá árinu
2000 til 2007. Vilhjálmur sat í stjórn SÍBS frá 2000 til 2002 og
formaður stjórnar Reykjalundar árin 2000 til 2002.
Fyrir Hjartaheill var ómetanlegt að fá Vilhjálm til liðs við
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samtökin, hin mikla reynsla hans á sviði félagsmála kom sér afar
vel. Það var sérlega gott að leita til Vilhjálms og það var afar gott
að starfa með honum. Hann sá hlutina oft í nýjum búningi en
virti ávallt skoðanir samstarfsmanna sinna.
Vilhjálmur hlaut heiðursmerki Hjartaheilla, landssamtaka
hjartasjúklinga, 2. júní 2007 fyrir framlag sitt til samtakanna og
fyrir gæfuríkt og óeigingjarnt starf í þágu þeirra.
Hjartaheill, landssamtök hjartasjúklinga, kveðja tryggan
félagsmann og þakka Vilhjálmi öll hans störf í þágu samtakanna
og senda eiginkonu hans, Guðrúnu Árnadóttur og öðrum
aðstandendum innilegrar samúðarkveðjur.
Fyrir hönd stjórnar og starfsmanna Hjartaheilla,
Guðmundur Bjarnason, f.v. formaður Hjartaheilla
Ásgeir Þór Árnason, framkvæmdastjóri

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning

Breiðdalsvík
Dýralæknirinn á Breiðdalsvík
Höfn í Hornafirði
Funi ehf, sorphreinsun
Króm og hvítt ehf
Skinney-Þinganes hf
Uggi SF-47
Selfoss
Árvirkinn ehf
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf
Bisk-verk ehf
Bílverk BÁ ehf, bílamálun og
bílaréttingar
Bjarnabúð
Bókaútgáfan Björk
Fasteignasalan Árborgir ehf
Flóahreppur
Fossvélar ehf
Gesthús Selfossi, gistihús og tjaldsvæði
Grímsnes og Grafningshreppur
Hárgreiðslustofan Österby
Hótel Selfoss ehf
JÁ pípulagnir ehf
Jötunn vélar ehf
K.Þ Verktakar ehf
Kvenfélag Grímsneshrepps
Kökugerð H P ehf
Landstólpi ehf
Leigubílar Suðurlands ehf

Máttur sjúkraþjálfun ehf
Nesey ehf
Renniverkstæði Björns Jensen ehf
Reykhóll ehf
Stífluþjónusta Suðurlands
Súperbygg ehf
Veiðisport ehf
Vélaþjónusta Ingvars
Hveragerði
Heilsustofnun NLFÍ - heilsustofnun.is
Hótel Örk
kiano.is
Þorlákshöfn
Járnkarlinn ehf
Þorlákshafnarhöfn
Þorlákskirkja
Ölfus
Litla kaffistofan
Flúðir
Áhaldahúsið Steðji
Hrunamannahreppur
Íslenskt grænmeti
Hella
Bílaverkstæðið Rauðalæk ehf
Hestvit ehf
Varahlutaverslun Björns Jóhannsson
Hvolsvöllur
Búaðföng-bu.is
Byggðasafnið í Skógum

Ferðaþjónusta bænda Stóru-Mörk
Krappi ehf, byggingaverktakar
Ólafur Árni Óskarsson
Vík
Arcanum ferðaþjónusta ehf
Hótel Katla
Hrafnatindur ehf
Mýrdælingur ehf
Kirkjubæjarklaustur
Bifreiðaverkstæðið Kirkjubæjarklaustri
Hótel Laki
Systrakaffi ehf
Vestmannaeyjar
Bergur VE44
Bíla- og vélaverkstæðið Nethamar ehf
Bílaverkstæði Sigurjóns
Eyjavík ehf
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
Ísfélag Vestmannaeyja hf
Karl Kristmanns, umboðs- og
heildverslun
Kranabílaþjónustan ehf
Langa ehf
Ós ehf
Prentsmiðjan Eyrún hf
Rannsóknarþjónustan V.M.
Skýlið
Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf
Vöruval ehf

Jólakortasala
Jólakortasalan er hafinn hjá Hjartaheillum.
Félagsmenn og aðrir velunnar samtakanna
eru beðnir um að taka vel á móti sölufólkinu
okkar.
Jólakortin eru með ólíkum myndum frá ári til
árs og eru 10 kort í pakka sem kostar 1500,- kr.
Hönnuður kortanna er Elsa Nielsen.
Jólakortasala Hjartaheilla hefur verið
lykil fjáröflunarleið samtakanna til þessa.
Landsmenn hafa ávallt tekið þessari fjáröflun
vel og vonum við að svo verði einnig fyrir
þessi jól.
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Ræðst gegn verkjum

Paratabs®

– Öflugur verkjabani!
Notkunarsvið: Paratabs inniheldur virka efnið parasetamól 500 mg. Paratabs er verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Lyfið er m.a. notað við
höfuðverk, tannverk, tíðaverk, vöðvaverk og hita. Skömmtun: Fullorðnir og unglingar sem eru 50 kg eða þyngri: 1 til 2 töflur á 4 til 6
klst.fresti eftir þörfum, að hámarki 6 töflur/3 g á dag. Börn og unglingar sem eru 43-50 kg að þyngd: 1 tafla á 4 klst. fresti eftir þörfum, að
hámarki 5 töflur/2,5 g á dag. Börn sem eru 34-43 kg að þyngd: 1 tafla á 6 klst. fresti eftir þörfum, að hámarki 4 töflur/2 g á dag. Börn sem eru
26-34 kg að þyngd: ½ tafla á 4 klst. fresti eða 1 tafla á 6 klst.fresti eftir þörfum, að hámarki 3 töflur/1,5 g á dag. Paratabs 500 mg er ekki ætlað
börnum sem eru innan við 26 kg. Varúðarreglur: Þeir sem hafa ofnæmi fyrir parasetamóli eða einhverju hjálparefnanna eiga ekki að nota
lyfið. Gæta skal varúðar hjá sjúklingum með skerta lifrar- og nýrnastarfsemi, samhliða meðferð með lyfjum sem hafa áhrif á á lifrarstarfsemi,
skort á glúkósa-6-fosfatdehýdrógenasa, rauðalosblóðleysi, ofnotkun áfengis, ofþornun og langvarandi vannæringu. Forðast skal samhliða
notkun Paratabs og áfengis. Paratabs á ekki að nota samtímis öðrum lyfjum sem innihalda parasetamól. Ef teknir eru stærri skammtar en
ráðlagðir hámarksskammtar á sólarhring er hætt við alvarlegum lifrarskemmdum. Langvarandi notkun getur valdið alvarlegum og tíðum
höfuðverkjum. Gæta skal varúðar hjá sjúklingum með astma, sem eru næmir fyrir acetýlsalicýlsýru. Ef hár hiti eða einkenni sýkingar eru enn
til staðar eftir meðferð í meira en 3 daga, eða ef verkur er enn til staðar eftir meðferð í meira en 5 daga, skal leita til læknis. Meðganga og
brjóstagjöf: Nota má Paratabs í ráðlögðum skömmtum á meðgöngu eða samhliða brjóstagjöf. Aukaverkanir: Parasetamól þolist almennt
vel, aukaverkanir eru sjaldgæfar ef ráðlögðum skömmtum er fylgt. Ekki taka meira en ráðlagðan skammt. Athugið að hærri skammtar en
ráðlagðir eru geta valdið mjög alvarlegum lifrarskemmdum. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki
ná til né sjá. Actavis Group PTC ehf. Mars 2015.

