
Нейното сърце има значение 
за мен!

Носи червено в подкрепа на женското сърце!

Защо червено? 

Защо носим червено?

Код червено, с който поставяме началото на 

Програма за профилактика и лечение на сърдечно-съдовите 
заболявания при жени в България

Кампания на Българска асоциация по сърдечносъдова образна диагностика и Американската сърдечна 
асоциация (AHA) , съвместно с АСМБ, WS и MR, Сдружение "Lady Bikers MPowered Bulgaria", Община Бургас.

община Бургас

Д-р Неделя Щонова е лице на 
кампанията за България
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Сърдечно-съдови

Онкологични

Респираторни за�олявания

Храносмилателна система

Външни причини

Други причини

По статистически 
данни за България 
жените загиват 
по-често от 
сърдечно-съдови 
заболявания, 
отколкото мъжете. 

Как да бъдат разпознати?

    болка в гърдите или дискомфорт (напр. 
натиск, стягане, парене)

Най-важна е ранната диагноза!

    световъртеж или замайване
    бърз или неправилен пулс

Най-чести симптоми на инфаркт при жените са:

    болка в челюстта, шията, ръката или гърба

Симптомите на 
инфаркт и инсулт 

 при не се разпознават
повече от от 50 % 
жените.

Причините за сърдечно-съдово заболяване са 
различни при жените в сравнение с мъжете.  

Жените са с по-висок риск за сърдечно-съдово заболяване, 
отколкото мъжете при следните състояния:

усложнения при бременност 
(напр. преждевременно раждане, 
диабет или хипертония през 
бременността, прееклампсия)

ранна менопауза 
под 45 г.

синдром на 
поликистозните яйчници 

систематично възпаление 
(напр. ревматоиден артрит, лупус)

тютюнопушене 
(жените са с 3x по-висок риск за 
инфаркт поради тютюнопушене в 
сравнение с мъжете)

захарен диабет 
(жените с диабет са с 3х по - висок 
риск от сърдечно-съдова 
смъртност в сравнение с мъжете)

Всички ние можем да направим много, за да помогнем да се 
 намали сърдечно-съдовия риск за женското сърце

чрез навременна профилактика и лечение.

Погрижи се за себе си, за да бъдеш полезна на любимите си хора!
Потърси помощ от своя здравен специалист: профилактичен преглед и лечение на време. Защото твоето сърце заслужава!

Бъди активна, 
продължавай да се 

движиш

Консумирай 
разнообразни 

здравословни храни

Контролирай 
стреса

Живей свободно 
без тютюнопушене

Ограничи 
алкохола

Провеждай редовна 
профилактика 

(проследявай редовно 
кръвна захар, 

артериално налягане и 
холестерол)

Ключово послание  #1

Ключово послание  #3

Ключово послание  #4

Ключово послание  #2

Ключово послание  #5
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Забележка: Данните са представени в общата глава на Международна статистическа класификация на болестите и 
проблемите, свързани със здравето (MKБ). Деменцията беше добавена към главата за болестите за нервната система, 
за да бъде включена заедно с болестта на Алцхаймер (основна форма на деменция).
Източник: базата данни на Евростат (данните се отнасят за 2004 г.).
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