
Kraftmikið starf áhugamannasamtaka, líknarfélaga og sjúklinga-
samtaka á Íslandi og stuðningur þeirra við tilteknar greinar lækn-
inga og umönnun sjúkra hefur vakið athygli út fyrir landsteinana. 
Oddfellowar unnu þrekvirki með því að hjálpa til við að koma upp 
og reka líknardeild á Landspítala, Hringskonur hafa áratugum 
saman unnið að heill íslenskra barna, Velferðarsjóður barna vinn-

ur á hverju ári mikið og gott starf, og hvers kyns 
klúbbar og samtök leggja sitt af mörkum til að 
gera góða heilbrigðisþjónustu betri.

Hjartaheill hafa sömuleiðis unnið ómetanlegt 
starf í þágu hjartasjúkra og þar með í þágu heil-
brigðisþjónustunnar allrar. Samtökin hafa fært 
fjölmörgum stofnunum tæki og búnað sem gagn-
ast í þjónustunni við hjartasjúklinga og hafa að 
þessu leyti lyft grettistaki. 

Hjartaheill og Gjafa- og styrktarsjóður Jónínu 
S. Gísladóttur, sem hún stofnaði til minningar um 
eiginmann sinn Pálma Jónsson í Hagkaupi, hafa 
sennilega lagt hvað mest fram til að styrkja og 

vinna að velferð hjartasjúklinga. Framlag beggja er ómetanlegt og 
stendur íslenskt samfélag og hjartasjúklingar í mikilli þakkarskuld 
við þau. Á krepputímum er okkur hollt að hugsa um áhugann sem 
rekur samtök eins og Hjartaheill áfram og um þá einskæru góðvild 
sem fólst í því, þegar Jónína S. Gísladóttir stofnaði styrktarsjóðinn 
sem hér er nefndur.

Það er rúmur aldarfjórðungur frá því að samtök hjartasjúklinga 
voru stofnuð, samtökin sem nú bera nafnið Hjartaheill. Auk beins 
framlags í formi búnaðar og tækja hefur það verið annað markmið 
samtakanna að beita sér fyrir fræðslu og forvörnum til að vinna 
gegn  hjartasjúkdómum, að veita aðstoð og ráðgjöf og að berjast 
almennt fyrir umbótum í þágu hjartasjúkra. Stofnfélagarnir voru 
230, en síðan hafa þeir rúmlega fimmtánfaldast.

Í tilefni 25 ára afmælis Hjartaheilla hafa samtökin nú ákveð-
ið að blása til sóknar og safna fyrir þriðja hjartaþræðingartæk-
inu fyrir Landspítalann og óska eftir stuðningi þjóðarinnar til að ná 
megi þessu markmiði á afmælisárinu. Efnt verður til landssöfnun-
ar undir merkjum Hjartaheilla og stefnt að því að safna fjármunum 
svo koma megi upp tækinu og mun allt það fé sem safnast renna til 
hjartalækningadeildar Landspítala.

Það eru fáar þjóðir sem sinna hjartasjúkum eins vel og við. Við 
gerum fleiri aðgerðir á hjartveikum en tíðkast meðal nágrannaþjóð-
anna, aðgengi að læknum er hér betra en annars staðar, biðlistar 
styttri og árangur hjartalækninga með því besta sem þekkist. Á 
þessum grundvelli eigum við að byggja upp og sækja fram. Söfn-
un Hjartaheilla fyrir nýju hjartaþræðingartæki er einn liður í upp-
byggingunni.

Mér er það mæta vel ljóst að eins og stendur er víða þröngt í búi. 
Mjög margir glíma við erfiðleika nú, meðal annars vegna athæf-
is þeirra athafnamanna, sem flugu svo nærri sólu að allur þeirra 
auður gufaði upp, og eftir urðu aðeins afleiðingarnar fyrir okkur al-
menning til að kljást við. Þrátt fyrir þetta óréttlæti hvet ég alla Ís-
lendinga til að láta sitt ekki eftir liggja og taka vel í beiðni Hjarta-
heilla.

Það geta allir látið eitthvað af hendi rakna, auðvitað í samræmi 
við efni og aðstæður, en í þessu sambandi skiptir upphæðin ekki 
máli. Nú skiptir máli að vera með.
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Íslendingar hafa iðulega tekið 
höndum saman í baráttunni við 
skæða sjúkdóma. Berklaveikinni 
var útrýmt með átaki almennings 
og forystusveitar lækna og hjúkr-
unarfólks. Árangurinn í glím-
unni við krabbamein hefur einnig 
náðst vegna víðtækrar þátttöku 
landsmanna í söfnunum og for-
varnastarfi. Samtök sjúkra og 
fjölskyldna þeirra hafa á ýmsum 
sviðum skilað miklu. 

Í aldarfjórðung hefur Hjarta-
heill – Landssamtök hjartasjúkl-
inga verið í fararbroddi víðtæks 
samstarfs sem stuðlað hefur að 
lækningu hjartasjúkra og öflugri 
endurhæfingu sem gert hefur 
þúsundum kleift að lifa áfram 
góðu lífi.

Þrátt fyrir þennan árangur 
og aukinn skilning á mikilvægi 
hollra lifnaðarhátta eru hjarta-
sjúkdómar enn langalgeng-
asta dánarorsökin á Íslandi. Í 

hverri viku lætur rúmlega tugur 
Íslendinga lífið af þeirra völdum. 
Og hjartasjúkdómar herja ekki 
aðeins á roskið fólk; þeir geta 
líka verið örlög æskunnar, fjöldi 
barna og ungmenna glímir við 
veikt hjarta. 

Á undanförnum áratugum 
höfum við samt notið ótrúlegra 
framfara, árangur lækna hefur 
vaxið hröðum skrefum og áhersl-
an á mataræði og hreyfingu hefur 
skipt sköpum. En það er hægt að 
gera betur. Þá er áríðandi að við 
eigum kost á að nýta hin bestu 
tæki, búnað sem vísindamenn og 
verkfræðingar í fremstu röð hafa 
hannað og smíðað. 

Hin nýju tæki eru í augum 
okkar leikmanna nánast galdra-
verk en þau gefa íslenskum lækn-
um kost á að auka lífslíkur sjúk-
linga og bæta lífsgæði þeirra.

Nú leitar Hjartaheill til þjóðar-
innar og biður um stuðning til að 

efla tækjakost Landspítalans og 
styrkja þannig til muna þjónust-
una sem þar fer fram. 

Landssöfnunin er bæði í þágu 
þess góða málefnis og í tilefni 
af 25 ára fórnfúsu og árangurs-
ríku starfi Landssamtaka hjarta-
sjúklinga.

Stuðningur okkar er því í senn 
framlag sem auka mun lífslíkur 
fjöldans og þakkargjörð til þess 
góða fólks sem um áraraðir hefur 
helgað baráttunni gegn hjarta-
sjúkdómum krafta sína. Kjörorð 
söfnunarinnar „Öll þjóðin – eitt 
hjarta“ felur í sér brýnan boðskap 
og leiðarljós á framtíðarvegi.

Þjóðin glímir nú við erfiðleika, 
atvinnuleysi og efnahagslegar 
þrengingar en Íslendingar hafa 
áður sýnt að samstaðan í barátt-
unni við sjúkdóma er jafnan sterk 
þótt við höfum storminn í fangið. 
Slík barátta hefur ætíð átt vísan 
stuðning þjóðarinnar.

ÁVARP FORSETA ÍSLANDS ÓLAFS RAGNARS GRÍMSSONAR, VERNDARA LANDSSÖFNUNAR HJARTAHEILLA:

Samstaða hjálpar sjúkum

ÁVARP HEILBRIGÐISRÁÐHERRA:

Það skiptir máli að 
allir geti verið með

Ögmundur Jónas-
son heilbrigðisráð-
herra.

Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Skiptir sköpum
Nýtt hjartaþræðingartæki styttir bið-
lista verulega að sögn Kristjáns Eyjólfs-
sonar, yfirlæknis hjartaþræðinga. SÍÐA 5
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Tvö tæki til hjartaþræðinga 
eru til á landinu. Þau eru hins 
vegar bæði úrelt, segir tals-
maður Hjartaheilla sem nú 
standa fyrir söfnun fyrir nýju 
tæki svo stytta megi biðlista 
eftir þræðingum.

Nær annar hver maður hérlendis, 
um 700 manns á ári hverju, deyr 
úr hjartasjúkdómum. Hátt í 300 
Íslendingar eru á biðlista eftir 
hjartaþræðingum og einungis tvö 
úrelt hjartaþræðingartæki eru til 
á landinu. Þessu vilja samtökin 
Hjartaheill reyna að breyta og hafa 
því staðið fyrir söfnun upp á síð-
kastið fyrir nýju tæki, sem lýkur 
um helgina.

„Við erum með tvö þræðing-
artæki hér á Íslandi og bæði eru 
úrelt,“ segir Sveinn Guðmunds-
son, formaður Hjartaheilla á höfuð-
borgarsvæðinu. „Tækin úreldast á 
sjö árum en bæði eru komin yfir 
þann tíma. Annað þeirra er níu ára 
og hitt ellefu ára.“

Sveinn segir nýtt tæki með 
öllum fylgibúnaði kosta um og 
yfir 250 milljónir króna. Þegar sé 
búið að fá um helming fjárins með 
styrkjum úr ýmsum sjóðum og frá 
ríkinu. Eftir standi ríflega hundr-
að milljónir sem vonir standa til að 
söfnunin sjái um að útvega. „Það 
gerist náttúrulega örugglega ekki,“ 
segir Sveinn. „En allt er gott. Ég 
vona að við náum sem næst þeirri 
tölu.“

Sveinn telur að efnahags ástandið 
muni óhjákvæmilega hafa áhrif á 
það hversu mikið fólk er tilbúið að 

láta af hendi rakna í söfnun sem 
þessa. „Auðvitað höfum við áhyggj-
ur af því, en eins og ég segi: Það 
geta allir tekið þátt. Eina skilyrðið 
er að þú hafir hjarta. 

Menn verða að skilja þennan 
vanda sem við erum að kljást við,“ 
segir hann.

Sveinn segir misskilnings gæta 

varðandi hjartasjúkdóma. „Marg-
ir halda að þetta sé bara öldrun-
arsjúkdómur en það er alls ekki. 
Ungt fólk er líka að falla úr þessu, 
og í raun fólk alveg frá barnsaldri 
til elliára.“ Þræðingartækin skipti 
höfuðmáli í þessu tilliti, þar sem 
þau séu nauðsynleg til að greina 
vandann nægilega snemma. „Við 
höfum fólkið, sérfræðingana, bara 
ekki búnaðinn,“ segir hann.

Söfnunin nær hámarki á laugar-
dagskvöld með ríflega þriggja 
klukkustunda dagskrá á Stöð 2. 
Söfnuninni lýkur svo daginn eftir. 
Einnig eru seld merki til styrktar 
söfnuninni hjá N1, í apótekum og 
víðar um landið. - sh

Eina skilyrðið er að 
þú hafir hjarta

Sveinn Guðmundsson er formaður Hjartaheilla, landssamtaka hjartasjúklinga, á 
höfuðborgarsvæðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fréttamaðurinn Eggert Skúlason 
hjólaði hringinn í kringum landið 
árið 2005 til styrktar Hjartaheill-
um og Neistanum. Fjórum árum 
áður hafði hann fengið kransæða-
stíflu en lifir góðu lífi í dag, þökk 
sé heilbrigðu líferni og mikilli 
hreyfingu.

„Þetta var allur tilfinningaskal-
inn,“ segir Eggert um hringferð-
ina þar sem hann hjólaði hvorki 
meira né minna en 1.389 kílómetra. 
„Þetta var mjög skemmtilegt en ég 
átti líka nokkrar stundir þar sem 
ég grét einn með sjálfum mér upp 
í kaldan vindinn. Þetta voru fimmt-
án dagar sem ég hjólaði og þar af 
var rok í þrettán. Það er svo undar-
legt á þessu skeri okkar að það er 
alltaf á móti. Það var líka rigning í 
níu daga en að öðru leyti var þetta 
æðislegt,“ segir hann.

Fótboltakappinn Eiður Smári 
Guðjohnsen, sem leikur með knatt-
spyrnuliðinu Barcelona á Spáni, 
tók þátt í verkefninu en lét sér þó 
nægja að hjóla með Eggerti upp að 
Litlu-kaffistofunni. Þar skildu leið-
ir og hélt Eggert áfram för sinni, 
sem átti eftir að reyna mikið á 
hann.

Í dag stundar Eggert líkams-
rækt þrisvar til fimm sinnum í 
viku og tók einmitt fram hjólið sitt 
fyrir skömmu og skellti sér í hjól-

reiðatúr. „Ég er enn að hjóla á sama 
hjólinu og þegar ég fór hringinn. 
Mér telst til að á þessu hjóli hafi ég 
farið svona 3.500 plús kílómetra. 
Það er slatti af pedalatroði.“

Hann hefur góð ráð fyrir þá 
sem ætla í langa hjólreiðatúra 
þegar sólin fer að hækka á lofti. 
Annars vegar að vera með hlífðar-

gleraugu til að forðast flugurnar 
og hins vegar að nota alla gírana. 
„Málið er að halda sama átaki á fót-
unum og stjórna átakinu út í hjól-
in með gírunum, þannig að maður 
sé alltaf að hjóla með svipuðu átaki 
með áreynslu á fæturna hvort sem 
maður er að fara upp eða niður 
brekku.“ - fb 

Grét upp í vindinn

Hjartaheill, landssamtök hjartasjúklinga, eru samtök fólks sem feng-
ið hefur hjartasjúkdóm, aðstandenda þeirra og annarra sem vilja 
leggja samtökunum lið. Hlutverk samtakanna er að veita fræðslu 

og upplýsingar um hjartasjúkdóma, stuðla að 
hvers konar forvörnum, veita sjúklingum og 
aðstandendum þeirra félagslega ráðgjöf og 
þjónustu. Síðast en ekki síst hafa samtökin á 
undanförnum árum beitt sér á margvísleg-
an hátt fyrir framförum, betri aðstöðu fyrir 
sjúklinga og stórbættum tækjabúnaði á heil-
brigðisstofnunum.

Og nú er einu sinni enn komið að stórátaki 
í þessum efnum. Á Landspítala – háskóla-
sjúkrahúsi (LSH) fara fram allar megin hjart-
arannsóknir og allar hjarta- og kransæðaað-
gerðir sem gerðar eru á Íslandi. Undir staða 
rannsókna og greiningar er góður tækjabún-

aður, ekki síst við hjartaþræðingar. Til skamms tíma hafa verið tvö 
hjartaþræðingartæki á LSH, bæði komin til ára sinna, annað níu og 
hitt ellefu ára gamalt. Og þótt þau gegni enn hlutverki sínu er ljóst að 
„líftími“ slíks hátæknibúnaðar er almennt talinn skemmri en þetta 
og því er yfirvofandi hætta á að annað eða bæði tækin gætu hvenær 
sem er lokið hlutverki sínu.

Því hefur verið ráðist í það stórvirki að endurnýja þennan búnað 
með kaupum á nýju og fullkomnu hjartaþræðingartæki. Nemur 
kostnaður við þau kaup ásamt fylgibúnaði og breytingum á húsnæði 
LSH, svo koma megi hinum nýja tækjabúnaði fyrir og stórbæta að-
stöðu sjúklinga, á þriðja hundrað milljónir króna. Fyrirheit Hjarta-
heilla um fjárstuðning við framkvæmd þessa réði úrslitum um að í 
verkið var ráðist. Með því hafa samtökin einu sinni enn sannað gildi 
sitt og hlutverk og orðið til þess að brýnum framfaramálum í þágu 
sjúklinga er ýtt úr vör.

En fámenn og fjárvana sjúklingasamtök eins og Hjartaheill eru 
lítils megnug ein og sér. Þau eru drifkrafturinn og hreyfiaflið en 
sigurinn vinnst því aðeins að þeim takist að blása til sóknar og efna 
til samstöðu þjóðarinnar allrar um stórátak af því tagi sem nú er 
ráðist í.  

Hjartaheill efna því til landssöfnunar sem skila þarf að minnsta 
kosti 100 milljónum króna svo ljúka megi verkefninu með fullum 
sóma. Nú þegar hafa fjölmargir einstaklingar, félagasamtök og fyrir-
tæki lagt söfnuninni lið en betur má ef duga skal og nú er komið að 
lokaátakinu.

Efnt er til merkjasölu þessa dagana og eru landsmenn beðnir að 
taka sölufólki Hjartaheilla vel er það knýr dyra þessa dagana og um  
næstu helgi. En aðalsöfnunarátakið fer fram með aðstoð Stöðvar 2 
í beinni og opinni dagskrá næstkomandi laugardagskvöld, hinn 28. 
mars. Þar munu koma fram fjölmargir listamenn og skemmtikraftar 
svo og margir viðmælendur, fagfólk og sjúklingar. Þar verður hægt 
að hringja inn og leggja söfnuninni lið með fjárframlögum.

Það mun vart til sú fjölskylda sem ekki þekkir til einstaklinga 
sem fengið hafa hjartasjúkdóma; foreldrar, börn, ættingjar, vinir, 
og þótt það takist því betur að lækna fjöldann allan af þeim sem fá 
hjartaáfall, þá látast á milli 700 og 800 einstaklingar úr sjúkdómum 
af þessu tagi á ári hverju.

Því er nú leitað til allrar þjóðarinnar með að leggja Hjartaheill lið 
nú um helgina – við lokaátak þessarar miklu landssöfnunar. Stönd-
um saman: ÖLL ÞJÓÐIN – EITT HJARTA!

ÁVARP FORMANNS STJÓRNAR HJARTAHEILLA:

Góðir landsmenn!

Eggert Skúlason hjólaði hringinn  árið 2005. Eiður Smári Guðjohnsen hjólaði með 
honum fyrsta spölinn. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Guðmundur  Bjarnason.

SÖFNUNARNÚMERIN ERU: 
903-5000 til að gefa 5000 krónur. 

903-3000 til að gefa 3000 krónur.

903-1000 til að gefa 1000 krónur.

Útgefandi:  Hjartaheill Landssamtök hjartasjúkling

Heimilisfang:  Síðumúla 6, 108 Reykjavík

Vefsíða: www.hjartaheill.is

Netfang:  hjartaheill@hjartaheill.is

Ritstjóri:  Ásgeir Þ. Árnason og 

Ábyrgðarmaður:  Sveinn Guðmundsson

Auglýsingar:  Fréttablaðið/Hlynur Þór Steingrímsson

Sími:  512 5439
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- Lifið heil

www.lyfja.is

Þú ert með hjartað á réttum stað í verslunum Lyfju. Þar getur 
þú styrkt hjörtu landsmanna og þitt eigið með því að kaupa 
merki Hjartaheilla. Merkið kostar 1.000 kr. en ágóðinn af 
söfnuninni rennur til kaupa á hjartagreiningartæki fyrir 
Landspítala - háskólasjúkrahús.

með hjartað á réttum stað

ÍS
L

E
N

S
K

A
  S

IA
.I

S
 L

Y
F

 4
55

88
 0

3
/0

9

sfirði - Ísafirði - Bolungarvík - Blönduósi - Hvammstanga
úðsfirði - Höfn - Laugarási - Selfossi - Grindavík - Keflavík

Við í Lyfju mælum í þér blóðþrýsting og blóðfitu. 
Þannig færðu mikilvægar vísbendingar um heilsufar 
þitt. Með því tekur þú ábyrgð á eigin heilsu og getur 
gripið inn í með breyttu líferni til að bæta líðan þína. 

Láttu hjartað ráða för og pantaðu skoðun í Lyfju 
Lágmúla eða Smáratorgi. 

Hvernig er þrýstingurinn? 

Sjálfvirkur, einfaldur í notkun og nákvæmur. Minni: 30 niðurstöður.
MICROLIFE blóðþrýstingsmælir

Af hverjum seldum
mæli renna 500 kr. 
til Hjartaheilla.  

15% afsláttur í mars
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Karl Roth og Margrét Kristjáns-
dóttir eiga dótturina Heklu 
sem greindist með hjartagalla 
á meðgöngu. Um mánaðamót-
in verður opnaður fræðslu-
vefur um hjartagalla á hjarta-
gattin.neistinn.is sem þau 
fjármögnuðu.

„Dóttir okkar greindist með 
hjartagalla á meðgöngu og það var 
strax ljóst að hún þyrfti að gang-
ast undir meiri háttar aðgerð í 
Boston,“ segir Karl Roth um dóttur 
sína Heklu sem er að verða þriggja 
ára. Hún hefur gengist undir þrjár 
hjartaaðgerðir frá fæðingu. 

„Bára Sigurjónsdóttir sem var 
hjúkrunarfræðingur á Landspítal-
anum á sínum tíma fór í gegnum 
allt ferlið með okkur fyrir fyrstu 
ferðina okkar út. Hún sýndi okkur 
myndir af spítalanum, hvernig 
barnið lítur út eftir aðgerð og fleiri 
hluti sem undirbjuggu okkur fyrir 
ferðina. Það reyndist okkur mjög 
vel því það er svakalega mikið sem 
maður þarf að meðtaka í tengslum 
við aðgerðina og hefur aldrei upp-
lifað áður,“ bætir hann við. 

„Þegar ég varð fimmtugur og 
Margrét Kristjánsdóttir kona mín 

varð fertug árið 2007 héldum við 
stóra veislu þar sem við báðum 
fólk um að leggja pening í söfnun-
arbauk fyrir hjartveika í stað þess 
að gefa okkur gjafir. Það safnað-
ist rúmlega hálf milljón sem við 
ákváðum í samstarfi við lækna og 
fleiri að væri best varið í að búa 
til vefsíðu með efni til að undir-
búa foreldra fyrir hjartaaðgerð-
ir barna. Sigrún Drífa Jónsdóttir, 
Jóhann Grétarsson og ég höfum 
unnið að gerð vefsíðunnar síðan 
2007, en við eigum öll hjartabörn. 
Vefurinn verður formlega opnað-
ur um mánaðamótin á hjartagatt-
in.neistinn.is,“ útskýrir Karl og 
segir vefinn ekki síður gagnlegan 
öðrum sem vilja fræðast almennt 
um hjartagalla.

„Hjartagallar eru langalgeng-
asti fæðingargallinn hjá börnum 
og á vefnum verða alls konar hlutir 
sem gott er að vita varðandi með-
ferðir, bæði erlendis og hér heima, 
rannsóknir, lyf og umönnun. Vef-
urinn nýtist vonandi öllum, bæði 
foreldrum og öðrum sem vilja 
fræðast um lífið með hjartagalla 
og allt sem því tengist.   - ag

Margrét Kristjánsdóttir og Karl Roth 
ásamt börnum sínum Bergi og Heklu.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Opna fræðsluvef um hjarta-
galla fyrir afmælispeningana

Kyrrsetulíf er einn helsti áhættu-
þáttur hjartasjúkdóma. Regluleg 
þolþjálfun hefur marga kosti:

Þú styrkir hjarta- og æða-
kerfið.

Blóðflæði og súrefnisupptaka 
í líkamanum batnar.

Þú eykur orku og bætir þol.
Blóðþrýstingur lækkar.
Þjálfar og eykur vöðvastyrk.
Bætir jafnvægi og liðleika 

liðamóta.
Styrkir bein.
Hjálpar þér að ná og viðhalda 

kjörþyngd.
Bætir sjálfsmynd og eykur 

sjálfstraust.
Minnkar streitu.
Bætir svefn.
Eykur almenna vellíðan.

Þjálfaðu hjartað

Regluleg þjálfun hefur marga 
kosti. NORDICPHOTOSD/GETTY

Við þökkum stuðninginnVið þökkum stuðninginn

❆AÞ-ÞRIF
899 9900

Reykjavík
About Fish Íslandi ehf.
Adamsson - Arkitektastofa
Aðalblikk ehf.
Aðalhreinsir - Drífa ehf.
Aðalvík ehf
Afl tækni ehf.
Allt fínt ehf.
Antik-bólstrun
Antikhúsið ehf.
Argus & Örkin hf. auglýsingastofa
Arkitektastofan OG ehf
Artis ehf.
Augasteinn sf.
Auglýsingastofan ENNEMM ehf.
Austur Indíafélagið
ÁK Sjúkraþjálfun
Álnabær ehf.
Árni Reynisson ehf.
Ársól í Grímsbæ
Ásbjörn Ólafsson ehf.
B.K. fl utningar ehf.
Bandalag háskólamanna
Barmahlíð ehf.
Barnalæknaþjónustan ehf.
Beggja hagur ehf
Betra grip ehf.
Bifreiðastillingar Nicolai
Bifreiðaverkstæði H.P.
Blaðamannafélag Íslands
Blái turninn - Háaleitisbraut 66
Bortækni ehf
Bókaútgáfan Salka ehf
Bókhaldsstofan Alex
Bókhaldsþjónusta Arnar Ingólfssonar ehf
Bókhaldsþjónusta Gunnars ehf.
Bókhaldsþjónustan Viðvik ehf.
Bólstrarinn
Bólsturverk sf.
Bón-Fús
Breiðholtskirkja
BSR ehf.
BSRB

Börkur Thoroddsen - Tannlæknir
Cabin ehf.
Congress Reykjavík, ráðstefnuþjónusta
Dalbær sf.
Devitos Pizza ehf.
Dyrasímaþjónusta Gests
E. Wang Tannlækningar ehf.
Efl ing stéttarfélag
Efnalaugin Perlan ehf.
Efnalaugin Úðafoss sf.
Eggert Kristjánsson hf.
Einingaverksmiðjan ehf.
Ellen Ingvadóttir lögg. dómtúlkur og 
skjalþýðandi
Endurskoðun Péturs Jónssonar ehf.
Ernst & Young
Europris
Farice hf
Farmanna- og fi skimannasamband Íslands
Faxafl óahafnir
Felgur-smiðja ehf.
Ferðafélag Íslands
Félag íslenskra bifreiðaeigenda
Félagsbústaðir hf.
Fiskisaga ehf.
Fínka málningarverktakar ehf.
Fjölhönnun ehf.
Fjölur ehf.
Fornbókabúð Guðjóns Guðjónssonar
Forum Lögmenn
Fræðslumiðstöð ÖÍ
Fröken Júlía ehf
G.Á. húsgögn ehf.
G.B. Tjónaviðgerðir ehf.
Gagnageymslan ehf.
Gallerí Fold
Garðmenn ehf.
Gítarskólinn
Gjögur hf.
Gnýr sf.
Gottfreð Árnason/Ásdís Magnúsdóttir
Grásteinn ehf.
Grensásvideo ehf.

Guðmundur Arason ehf. Smíðajárn
Gull- og silfursmiðjan Erna hf.
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gúmmíbátar og gallar
Hafgæði sf.
Halli Gullsmiður
Haukur Hjaltason
Hárgreiðslustofa Heiðu
Hársnyrtistofan Aida
Heimabíó/James Bönd
HGK ehf.
Hilmar D. Ólafsson ehf.
Hjálpræðisherinn á Íslandi
Hjólbarðaverkstæði Sigurjóns ehf.
Hollt og Gott ehf.
Hópferðaþjónusta Reykjavíkur
Hótel Frón
Hótel Leifur Eiríksson ehf.
Hreinsibílar ehf.
Húsaklæðning ehf.
Húsalagnir ehf.
Hvalaskoðun Reykjavíkur ehf.
Hýsing, vöruhótel
Höfðakaffi  ehf.
i 8 gallerí
Iceland Seafood ehf
Iceland Travel ehf.
Iðntré ehf.
INOX ehf
Intrum á Íslandi ehf.
Íslensk endurskoðun ehf.
Janusbúðin Emla ehf.
JBS ehf.
Jens Guðjónsson hf.
JGG ehf
Jón Ásbjörnsson hf. heildverslun
K. Norðfjörð ehf
Kemi ehf.
Kemis ehf.
Klapparholt ehf.
KOM Almannatengsl
Kr. St. lögmannsstofa ehf
Kvika ehf.

Kvikk þjónustan ehf
Landsnet hf
Landssamband eldri borgara
Landssamband lögreglumanna
Laxabraut ehf.
Legis ehf. Lögfræðistofa
Leturval slf.
Lindin, kristið útvarp Fm:102,9
Lífstykkjabúðin ehf.
Læknasetrið sf.
Lögmannsskrifstofa Kjartans Reynis Ólafss
Lögron ehf.
Lögskil  ehf.
Margt smátt ehf.
Málarameistarafélagið
Málarasmiðjan ehf.
Málningarþjónustan Litaval ehf.
MEBA - Magnús E. Baldvinsson sf.
Minjavernd
Móa - The Greenbalm - Face Icelandic
Múli ehf.
Múli réttingar og sprautun ehf.
Múrarameistarafélag Reykjavíkur
Neskirkja
Njálsbúð ehf.
Norræna félagið á Íslandi
Nói Síríus hf.
Olíudreifi ng ehf.
Orkuvirki ehf
Ottó B. Arnar ehf.
Ó. Johnsson & Kaaber ehf.
Ósal ehf.
P & S Vatnsvirkjar ehf.
P.S. Rétting ehf.
Parlogis hf.
Páll Skúlason hdl
Pétur Stefánsson ehf
Pústþjónustan Ás ehf
R.J. Verkfræðingar ehf.
Rafás
Rafco ehf.
Rafl agnateiknistofa Thomasar Kaaber
Rafneisti ehf
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Með tilkomu nýs hjartaþræð-
ingartækis hefur biðlisti eftir 
þræðingum minnkað úr 250 
manns í 120, segir Kristján 
Eyjólfsson, yfirlæknir hjarta-
þræðinga. Myndgæðin í nýja 
tækinu séu mun betri en í því 
eldra og því sjái læknar betur 
hvað þeir eru að gera. 

„Við höfum tvö tæki til hjarta-
þræðinga. Annað er okkar elsta 
tæki, um ellefu ára gamalt, og 
svo þetta nýja tæki,“ segir Kristj-
án Eyjólfsson, yfirlæknir í hjarta-
þræðingum hjá Landspítala – há-
skólasjúkrahúsi. „Að nota eldra 
tækið er eins og að setjast upp í 
tólf ára gamlan bíl. 

Mekanisminn hefur þróast svo-
lítið síðan þá.“ Sem dæmi nefn-
ir Kristján að myndgæðin í nýja 
tækinu til hjartaþræðinga séu 
mun betri en í hinu eldra og þar af 
leiðandi sjái læknarnir betur hvað 
þeir eru að gera í aðgerðum. Auk 
tveggja tækja til hjartaþræðinga 
er á deildinni eitt tæki sem notað 

er í raflífeðlisfræðilegum rann-
sóknum. 

Þegar rætt var við Kristján var 
„þræðingadagur“, enda aðgerð-
ir á flestum dögum. Á síðasta ári 
voru gerðar 1.950 hjartaþræðing-
ar og segir Kristján að þar af hafi 
kransæðavíkkanir verið um 755. 
Það gerir um fjörutíu aðgerðir 
á viku. Þrátt fyrir þennan fjölda 
segir Kristján að fjöldi þræðinga 

sé um meðallag, sé litið til Vest-
urlanda. „Þetta er bara svona 
alengt,“ segir hann. „Sumir eru 
áður búnir að fara í rannsóknir, 
víkkanir og skurðaðgerðir. Þetta 
eru ekki allt nýgræðingar, en það 
eru ekki margir sem koma tvisvar 
á sama árinu.“  

Vegna þess hve hjartakvillar 
eru algengir hefur fólki á biðlista 
eftir aðgerð fjölgað, en með til-
komu nýja hjartaþræðingartækis-
ins hefur verulega tekist að vinna 
á þeim lista. „Í fyrra voru um 250 
manns á biðlista en nú eru um 120. 
Þannig að þetta hefur skánað veru-
lega,“ segir Kristján. 

Nýja hjartaþræðingartækið kom 
til landsins síðastliðið haust og 
hefur verið í notkun síðan. Tveir 
styrktaraðilar fengust til að kaupa 
tækið. Annars vegar Jónínusjóður, 
styrktarsjóði Jónínu Gísladóttur, 
sem var eiginkona Pálma í Hag-
kaup. Hins vegar stefndi Hjarta-
heill að söfnun síðasta haust til að 
borga það sem eftir stóð. Vegna 
efnahagsástandsins var söfnun 
Hjartaheilla, sem átti að vera í lok 
síðasta árs, frestað þar til nú.  - ss

Styttir biðlista verulega
Verðið á nýja hjartaþræðingartækinu var mjög hagstætt í útboðinu á síðasta ári. Með hruni krónunnar er það orðið mun dýrara.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Kristján Eyjólfsson, yfirlæknir hjarta-
þræðinga á Landspítala - háskólasjúkra-
húsi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Skemmtidagskrá verður á Stöð 2 á 
laugardagskvöld í beinni útsend-
ingu og í opinni dagskrá þar sem 
ætlunin er að safna fyrir Hjarta-
heill. Takmarkið er að safna nægi-
legu fjármagni fyrir hjartaþræð-
ingarvél fyrir hjartasjúkdóma-
deild Landspítalans sem kostar 
yfir 300 milljónir króna. Vélin er 
bókstaflega lífsnauðsynleg því hún 
styttir til mikilla muna biðina eftir 
hjartaþræðingu.

„Hjartaheill opnaði á þá hug-
mynd á síðasta ári að í tilefni af 
tuttugu ára afmæli félagsins yrði 
blásið til landssöfnunar. Við erum 
síðan þá búin að vera að undir-
búa þessa útsendingu,“ segir 
Pálmi Guðmundsson, sjón-
varpsstjóri Stöðvar 2. „Við 
vorum reiðubúin að styðja 
þetta málefni enda er 
þetta stærsta heilsufars-
vandamál þjóðarinnar. 
Þannig að okkur rann 
blóðið til skyldunnar.“

Meðal þeirra sem 
koma fram í útsending-
unni verða Pétur 
Jóh a n n ,  Jón 
Gnarr, Kjartan 
Guðjónsson, Páll 
Óskar, Jóhanna 
Guðrún, Milljóna-
mæringarnir og 
Ilmur Kristjáns-
dóttir. Þemað verð-
ur ástin, rómant-
íkin og allt það 
sem talist getur 
hjartanlegt.

Þeir sem vilja 
taka þátt í söfn-
uninni geta 

hringt í símanúm-
erin 903-1000, 903-
3000 eða 903-5000. 
Beint númer fyrir 

hærri fjár-
framlög eða 

fjárfram-
lög undir 

þúsund 
krónum er 
551-9020.

 - fb

Safnað fyrir hjartavél

Pálmi Guðmundsson vonast eftir mikilli þátttöku í söfnuninni á laugardagskvöld.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Ilmur Kristjánsdóttir leik-
kona skemmtir áhorfend-

um Stöðvar 2.

Jóhanna 
Guðrún 
söngkona 
kemur 
fram.

Útsölustaðir: Heilsuhúsið, Maður Lifandi, Yggdrasill, Fjarðakaup

Lífsins lind í Hagkaup, Hagkaup Smáralind, Lyfja, Lyfjaval, Krónan,

Blómaval, Nóatún Hafnarfirði og Heilsuhornið Akureyri.

Vegna einstakra gæða nýtur SOLARAY
sívaxandi virðingar og trausts um allan heim
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Miklu skiptir að sjúklingur 
með kransæðastíflu komist 
sem fyrst undir læknishendur 
því að þá batna horfurnar. Því 
skiptir miklu að þekkja ein-
kenni kransæðaþrengsla og 
kransæðastíflu. Við greiningu 
og meðferð er nauðsynlegt að 
hafa góð hjartaþræðingartæki.

„Hin dæmigerðu einkenni krans-
æðaþrengsla eru þyngslaverkur 
fyrir brjósti, herpingur eða þrýst-
ingur sem liggur undir bringubein-
inu og þvert yfir brjóstið sem getur 
síðan leitt út í handleggi, upp í háls 
og kverkar og aftur í bak. Dæmi-
gert er að þessi einkenni komi við 
áreynslu og líði svo hjá við hvíld. 
Maður, sem fær svona einkenni við 
áreynslu og hefur ekki fundið þau 
áður, ætti að láta athuga hvort hann 
sé með kransæðaþrengsli,“ segir 
Gestur Þorgeirsson, yfirlæknir á 
hjartadeild LSH.

„Ef einkennin líða hjá við hvíld 
þá hefur viðkomandi tíma til að 
fara til læknis. Þá fer gjarnan af 
stað rannsókn og meðferð hefst. 
Rannsóknin getur falist í línuriti, 
áreynsluprófi, mati á áhættuþátt-
um, til dæmis ef nákominn hefur 
fengið kransæðasjúkdóma. Síðan 
eru sterkir áhættuþættir eins og 
reykingar, hátt kólesteról, há-
þrýstingur og sykursýki. Þetta 
kemur  inn í matið á því hvað sé að 
og við hverju eigi að bregðast.“

Gestur segir að einkenni krans-
æðastíflu séu svipuð en mun verri. 
„Viðkomandi er yfirleitt móður og 
sveittur og kastar upp. Flestum 
er ljóst að hann á erindi á spítala. 
Þegar slík einkenni koma er mikil-
vægt að komast sem fyrst á spít-
ala því þá er hægt að breyta miklu 
með meðferð. Með bráðri hjarta-
þræðingu er hægt að opna æðar, 
víkka út þrengsli og koma fyrir 
stoðneti til að tryggja blóðrennsli. 
Ef hægt er að minnka drepið í 
hjartavöðvanum þá batna horf-
urnar verulega. Því er mikilvægt 
að allir þekki einkennin og að töfin 
verði sem minnst þar til sjúklingur 
er kominn undir læknishendur.“

Fólk getur fengið kransæða-
stíflu fyrirvaralaust þótt það hafi 

aldrei kennt sér meins. Gestur 
segir að þá hafi orðið rof í æðaþel-
inu sem er innsta lag æðarinnar. 
Undir því safnist stundum blóðfita 
og þó hún valdi ekki þrengslum þá 
geti líkaminn brugðist við með því 
að mynda blóðtappa. 

Algengi kransæðasjúkdóma 

eykst með aldri. Við greiningu er 
nauðsynlegt hafa góð hjartaþræð-
ingartæki. „Tækin á LSH eru átta 
og tólf ára gömul. Við treystum á 
landsmenn að styðja við söfnun 
Hjartaheilla til að kaupa nýtt þræð-
ingartæki á LSH,“ segir Gestur.  
 - ghs

Mestu skiptir að þekkja 
einkennin og bregðast við

Gestur Þorgeirsson „Ef einkennin líða hjá við hvíld þá hefur viðkomandi tíma til að 
fara til læknis,“ segir Gestur Þorgeirsson, yfirlæknir á hjartadeild LSH. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Frá 1. janúar 2007 hefur hjarta-
deild Landspítala skráð upplýs-
ingar um kransæðaþræðingar 
og víkkanir í gæðaskrána Swed-
ish Coronary Angiography and 
Angioplasty Registry eða SCAAR 
í samvinnu við Háskólasjúkra-
húsið í Uppsölum í Svíþjóð. Í jan-
úar árið 2009 var gæðaskráning 
hjartadeildar Landspítala aukin 
með þátttöku í svokallaðri RIKS-
HIA-gæðaskrá og nær því einnig 
til upplýsinga um legu og útskrift 
allra sjúklinga með kransæða-
sjúkdóm. Þetta gerir hjartalækn-
um kleift að fylgjast með gæðum 
starfseminnar í rauntíma og bera 
saman við Svíþjóð. Þar á meðal má 
nefna legutíma, meðferð við bráðu 
hjartadrepi og lyfjagjöf í legu og 
við útskrift.

Svíar hafa verið í fararbroddi í 
heiminum í staðlaðri gæðaskrán-
ingu í heilbrigðiskerfinu og því er 
ávinningur fyrir Landspítalann og 
að vera nú þátttakandi í þessum 
viðurkenndu sænsku gæðaskrám. 
Ísland varð fyrst erlendra ríkja til 
að taka þátt í SCAAR-gæðaskránni 
og annað ríkið til að taka þátt í 
RIKS-HIA-skráningunni. 

Það er sérstaklega mikilvægt 
að bera árangur okkar saman við 
stofnanir erlendis í þeim þátt-
um hjartalækninga sem Land-
spítalinn framkvæmir einn hér-
lendis, til dæmis ýmsar aðgerðir 
innan hjartalækninga. Þátttakan 
í gæðaskráningunni veitir þannig 
möguleika á nútímalegri, stöðugri 
og vandaðri gæðastjórnun en hún 

opnar einnig möguleika til vísinda-
rannsókna. Sem dæmi eru gögn úr 
SCAAR nú notuð til að meta áhrif 
reykingabanns á opinberum stöð-
um á tíðni bráðs kransæðasjúk-
dóms á Íslandi. Frumniðurstöð-
ur benda til að færri karlar sem 
ekki reykja fái bráðan kransæða-
sjúkdóm á Íslandi eftir bannið en 
fyrir það.

Niðurstöður samanburðarins við 
Svíþjóð varðandi hjartaþræðingar 
hafa verið kynntar á Landspítalan-
um og á vísindaþingum hérlendis. 
Niðurstöðurnar hafa einnig verið 
kynntar á ráðstefnum erlendis þar 
sem mest athygli hefur beinst að 
því að við höfum sýnt fram á að 
slíkt samstarf, yfir landamæri 
tveggja Evrópuríkja, er bæði 
mögulegt og vænlegt til árang-
urs við að auka gæði þjónustu við 
sjúklinga. Árangur og fylgikvillar 
hafa reynst svipaðir og í Svíþjóð. 
Á Íslandi er þrætt nokkru meira 
en í Svíþjóð eða álíka mikið og að 
meðaltali í Evrópu. Samt reyn-
ast íslensku sjúklingarnir hafa al-
varlegri kransæðasjúkdóma en 
sænskir sjúklingar. Tíðni krans-
æðavíkkana er hin sama í löndun-
um tveim. Fyrstu tölur úr RIKS-
HIA á Íslandi benda til að lyfja-
meðferð við útskrift sjúklinga sé 
samkvæmt leiðbeiningum og mjög 
svipuð í báðum löndum. Það var þó 
ánægjulegt að í einhverjum tilvik-
um virtist meðferðin eftir krans-
æðastíflu jafnvel betri á Íslandi en 
í Svíþjóð. 

Þórarinn Guðnason hjartalæknir 

Gæðastjórnun í 
hjartalækningum

Landspítalinn er nú þátttakandi í viðurkenndum, sænskum gæðaskrám.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

● EINKENNI KRANSÆÐAÞRENGSLA:    Þyngslaverkur fyrir 
brjósti, herpingur eða þrýstingur undir bringubeini og þvert yfir brjóst-
ið. Verkurinn leiðir út í handleggi, upp í háls og kverkar og aftur í bak. 
Dæmigert er að þessi einkenni komi við áreynslu og líði hjá við hvíld.  
Maður sem fær svona einkenni ætti að láta lækni kíkja á sig.

● EINKENNI KRANSÆÐASTÍFLU:    Sömu einkenni og við krans-
æðaþrengsli nema mun verri. Sjúklingurinn verður móður og sveittur 
og kastar upp. Flestum er ljóst að hann á erindi á spítala. Áríðandi er að 
sjúklingurinn komist sem fyrst á sjúkrahús. 

Við þökkum stuðninginnVið þökkum stuðninginn
Ólafsvík
Brauðgerð Ólafsvíkur hf.
Steinunn hf.
Valafell hf.
Hellissandur
Esjar ehf
K.G. Fiskverkun ehf
Ísafjörður
Hafnarbúðin
Ísafjarðarbær
Ráðgjafa og nuddsetrið
Skipsbækur ehf.
Stál og Hnífur ehf.
Verkstjórafélag Vestfjarða
Vélsmiðjan Þristur ehf.

Bolungarvík
Fiskmarkaður Bolungarv.og 
Suðureyrar ehf.
Sérleyfi sferðir
Súðavík
Súðavíkurhreppur
Flateyri
Grænhöfði ehf.
Patreksfjörður
Flakkarinn
Tálknafjörður
Eik ehf. - trésmiðja
Indriði Guðjónsson
Brú
S.G. Verkstæði ehf

Hólmavík
Kaupfélag Steingrímsfjarðar
Hvammstangi
Félagsþjónusta Húnaþings vestra
Blönduós
Búnaðarsamband Húnaþings og 
Stranda
Stéttarfélagið Samstaða
Skagaströnd
Sveitafélagið Skagaströnd
Vík ehf.
Sauðárkrókur
Bifreiðaverkstæði Kaupfélags Skag-
fi rðinga
K-Tak hf

Stoð ehf - verkfræðistofa
Sveitarfélagið Skagafjörður
Trésmiðjan Ýr
Verslun Haraldar Júlíussonar
Vinnuvélar Guðmundar og Skúla sf.
Víðimelsbræður ehf.
Varmahlíð
Akrahreppur - Skagafi rði
Siglufjörður
Egilssíld ehf
Akureyri
Baldur Halldórsson
Bautinn
Bifreiðaverkstæðið Baugsbót ehf.
Félag málmiðnaðarmanna Akureyri

Fjöl-Umboð ehf.
Girðir ehf.
Samvirkni hf.
Sjómannafélag Eyjafjarðar
Tannlæknastofa Ragnheiðar 
Hansdóttur
Tölvís sf.
Vaxtarræktin ehf -Íþóttahöllini
Selfoss
Kvenfélag Grímsneshrepps
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Þegar Landssamtök hjarta-
sjúkl inga, sem nú heita Hjarta-
heill, voru stofnuð var tíðni krans-
æðasjúkdóma á Íslandi í hámarki. 
Þá mátti reikna með því að 20 til 30 
prósent þeirra sem fengju krans-
æðastíflu myndu ekki lifa það af. 
Síðustu ár hefur dánartíðnin við 
kransæðastíflu minnkað og er í 
dag einungis um 5 prósent. Þetta 
var fyrir 25 árum, nánar til tekið 
8. október 1983 og voru stofnfélag-
ar 230, nú eru félagsmenn Hjarta-
heilla 3.600. Allt frá stofnun hafa 
samtökin beitt sér fyrir fræðslu 
og forvörnum varðandi hjarta-
sjúkdóma, veitt aðstoð og ráðgjöf 
og staðið fyrir margvíslegum um-
bótum í þágu hjartasjúklinga.

Forvarnir, ráð-
gjöf og aðstoð

Þrátt fyrir minni dánartíðni vegna 
hjarta og æðasjúkdóma með for-
vörnum, breyttum lífsstíl lands-
manna og framförum í læknis-
meðferð, eru þeir enn langalgeng-
asta dánarorsökin á Íslandi. Allt 
að 700 manns deyja ár hvert af 
völdum hjarta- og æðasjúkdóma 
eða tæp 40 prósent þeirra sem lát-
ast ár hvert, um það bil 360 karl-
ar og 330 konur. Það þýðir að dag-
lega látast nærri tveir Íslendingar, 
einn karl og ein kona, úr hjarta og 
æðasjúkdómum.

Þessi alvarlega staðreynd blasir 
við þó að undanfarna áratugi hafi 
unnist stórir sigrar við að fyrir-
byggja og meðhöndla hjartasjúk-
dóma. Sem dæmi um framfarir 
má nefna að með öflugu forvarn-
arstarfi hefur tekist að draga úr 
áhrifum helstu áhættuþátta. Helm-
ingi færri reykja en þegar mest 
var og betri stjórn hefur náðst á 
háum blóðþrýstingi og blóðfitu 
landsmanna. Lyfjameðferð hefur 
batnað svo og meðferð á hjarta-
deildum og í endurhæfingu.

Allt að 700 
deyja ár hvert

Betri stjórn hefur náðst á háum blóð-
þrýstingi.

Hjarta- og æðasjúkdómar eru algengasta dánarorsök kvenna á Íslandi líkt 
og annars staðar í heiminum. GoRed-átakið miðar að því að fræða konur um 
áhættuþætti og einkenni hjarta- og æðasjúkdóma og hvernig draga megi 
úr líkum á sjúkdómunum. GoRed-átakið er alheimsátak á vegum World 
Heart Federation og á Íslandi er það unnið í samvinnu við Hjartavernd. 
Verndari átaksins er Ingibjörg Pálmadóttir, fyrrverandi heilbrigðisráðherra.
Af hverju GoRed:
Jafnmargar konur og karlar látast árlega af völdum hjarta- og æðasjúk-

dóma.
Konur gera sér sjaldnast grein fyrir eigin áhættu.
Einkenni sjúkdómsins eru oftar óljósari hjá konum en körlum þannig að 

greiningarferli og áhættumat vegna hjarta- og æðasjúkdóma tefst oft.
Nánar á www.hjarta.is/upplysingatorg/gored-fyrir-konur.

Fræðsla fyrir konur

Ásgeir Þór Árnason, framkvæmdastjóri 
Hjartaheilla.  FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR Ingibjörg Pálmadóttir, fyrrverandi heilbrigðisráðherra, er sérstakur verndari 

GoRed. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Rafstilling ehf.
Raftækjaþjónustan sf.
Rafþjónustan
RARIK hf.
Ráðgjafar ehf.
Reimaþjónustan - Reimar og Bönd ehf.
Ræstivörur ehf.
Rönn ehf. - Afl  til framtíðar
S.Í.B.S.
Sameinaði lífeyrissjóðurinn
Seljakirkja
Setberg bókaútgáfa
SFR - Stéttarfélag í almannaþjónustu
Sigurður Tómasson
Sindrafi skur ehf.
Sjómannadagsráð
Sjómannafélag Íslands
Sjúkraþjálfunin Heil og Sæl ehf.
Skartgripaverslun og vinnustofa Eyjólfs
Skipasalan ehf.
Skolphreinsun Ásgeirs
Skorri ehf.
Skóvinnustofa Sigurbjörns
Skrifstofan ehf
Sláttuvélamarkaðurinn
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins
Smith & Norland hf.
Smurstöðin, Fosshálsi 1
Snæland Grímsson ehf. Hallgrímur 
Lárusson
SP Tannréttingar
Sportbarinn ehf.
Stanislas Bohic garðhönnun
Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar
Stálbyggingar ehf.
Stálfl ex
Stálhönnun
Stálprýði hf.
STEF - samb. tónskálda og eigenda 
fl utningsréttar
Storkurinn ehf
Stólpi hf.
Strætó bs
Studio Granda ehf.
Studio Hallgerður
Sundsamband Íslands Íþróttamiðstöðin
Svipmyndir
Svissinn hjá Steina
Tannlæknafélag Íslands
Tannlæknastofa Friðgerðar 
Samúelsdóttur
Tannlæknastofa Jóns Viðars ehf
Tannlæknastofan Stigahlíð 44
Tannréttingar sf.
Teiknistofa Björns H. Jóhannessonar
Teiknistofa Halldórs Guðmundssonar
Themis ehf, lögmannsstofa
Tilraunastöð Háskóla Íslands í 
meinafræð
Tímaritið Lifandi Vísindi - EG miðlun ehf.
Tískuverslunin Cosmo
Tónastöðin ehf.
Tónskóli Sigursveins D. Kristinssonar
Trésmiðjan Jari ehf.
Trévirki hf
Triton hf.
Tryggingamiðlun Íslands ehf.
Ull og Gjafavörur
Umslag ehf.
Útfararstofa kirkjugarðanna
Útfl utningsráð Íslands Trade Council of 
Iceland
Útgerðarfélagið Frigg ehf
Veiðikortið.is

Veita ehf
Verðbréfaskráning Íslands hf.
Verðlistinn v/Laugalæk
Verkfræðistofan LH-tækni ehf.
Vernd - Fangahjálp .
Verslunin Fríða frænka ehf.
Verslunin Rangá sf.
Vesturröst ehf.
Við og Við sf.
VR
World Class - Þrek ehf.
Yogastöðin Heilsubót
Þingvallaleið ehf.
Þór Elís Pálsson
Þórtak ehf.
Þrep ehf. - Endurskoðun
Þverfell ehf
Ögurvík hf.
Ökukennsla Sverris Björnssonar
Öryrkjabandalag Íslands
Seltjarnarnes
Sef ehf.
Seltjarnarneskirkja
Verkfræðistofan Önn ehf.
Vogar
Normi ehf.
Kópavogur
A P Varahlutir  - Verslun ehf.
Allianz hf.
Allt-af ehf.
Arctico - Röra og skolplagnaviðgerðir
Arnarverk ehf
Áliðjan ehf.
Bílaklæðningar ehf.
Bílalakk ehf.
Bílaverkstæði Kjartans og Þorgeirs sf.
Bílaþvottastöðin Löður ehf.
Bílhúsið
Blikksmiðjan Auðás hf.
Bókun sf. Endurskoðun
Debenhams Smáralind
DK Hugbúnaður
Eignarhaldsfélag Brunabótafélags 
Íslands
Einar Beinteins ehf. - Dúkalagnir- og 
Veggfóðrun -S: 892 4588
Fagtækni ehf.
Félagsþjónusta Kópavogs
Gólfl ist ehf
Gunnar Örn ehf.
Hannes Wöhler & co.
Íris Kristjánsdóttir
Ísnes ehf
Járngerði ehf.
Járnsmiðja Óðins ehf.
JÓ lagnir sf.
Kjörbær ehf.
Listinn
Mannvirkjameistarinn ehf.
Modelskartgripir
Pottagaldrar Mannrækt í matargerð
Rafbreidd ehf.
Ræstingaþjónustan sf.
Samval hf.
Seafood Union ehf.
Smári söluturn
Smurstöðin Stórahjalla ehf.
Snælandsskóli
Steinfag ehf.
Straumver ehf.
Sveinn Ívarsson ehf.
Tækniþjónusta Ragnars G.G
Varmi ehf.
Veitingaþjónusta Lárusar Loftssonar sf.

Verkfæralagerinn ehf.
Vélaleiga Auberts
Ökukennsla Sigurðar Þorsteinssonar
Garðabær
Garðabær 
GP. Arkitektar ehf.
Hannes Arnórsson ehf.
Haraldur Böðvarsson & Co. ehf.
Hársnyrtistofa Þórunnar Ingólfsdóttur
Holdings ehf.
Hurðaborg - Crawford hurðir
Klinisk tannsmiðja Kolbrúnar
Milestone og Hercules hjólbarðar
Rafal ehf.
Raftækniþjónusta Trausta ehf.
Rafvirkinn hf.
Timburhús hf.
Tölvuþjónusta Sveins
Vefur ehf.
Würth á Íslandi ehf.
Hafnarfjörður
Á. Hallbertsson ehf.
BI skór ehf
Bókasafn v/Flensborgarskóla
Byggingafélagið Sandfell ehf.
DS lausnir ehf
Eiríkur og Einar Valur ehf.
Ferskfi skur ehf.
Fiskvinnslan Útvík ehf
Fjarðarbakarí ehf.
Fjarðargrjót ehf.
Fjörukráin ehf.
Flúrlampar hf.
GT verktakar ehf
Héðinn Schindler lyftur hf.
Hlaðbær Colas hf.
K. Unnur ehf
Katla-Seafood ehf.
Klettur, verktakar
Krossborg ehf.
Merkjalist
PON Pétur O. Nikulásson ehf.
Rafgeymasalan ehf.
Rafvirkjar Reykjavíkur ehf.
Rakarastofa Halla
Reebok Ísland ehf
Rótor ehf.
RST net ehf.
Smári ehf.
Spennubreytar
Strendingur ehf.
Stýring ehf.
Sviðsmyndir ehf.
Tannlæknastofa Jóns M. Björgvinssonar
Tækni - Stál ehf
Verkþjónusta Kristjáns ehf.
Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar ehf.
Virðir
Álftanes
Dermis ehf.
Erlendur Björnsson ehf
HBG Þjónusta ehf.
Sveitarfélagið Álftanes
Kefl avík
DMM Lausnir ehf
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Flughótel Icelandair hotels
Grágás ehf.
Hársnyrtistofan Hólmgarði sf.
Húsagerðin ehf.
Húsanes ehf.
Innrömmun Suðurnesja - S: 421 3598
Íslenska félagið ehf. / Ice group. ltd.
K- sport

Kator ehf
OSN lagnir ehf.
Rafi ðn ehf.
Reiknistofa fi skmarkaða hf.
Sjúkraþjálfunarstöðin Átak ehf.
Smurstöð og hjólbarðaþjónusta 
Björns og Þórðar
Soho Veisluþjónusta
Starfsmannafélag Suðurnesja
T.S.A. ehf.
Tannlæknastofa Einars Magnússonar 
ehf
Varmamót ehf.
Verkalýðs- og sjómannafél. Kefl avíkur 
og nágrennis
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Vísir félag skipstjórnarmanna á 
Suðurnesjum
Grindavík
BESA ehf.
Eldhamar ehf.
EVH Verktakar ehf.
Stjörnufi skur ehf
Söluturninn
Torfhóll ehf.
Vísir hf.
Sandgerði
Sandgerðisbær
Verkalýðs- og sjómannafélag 
Sandgerðis
Garður
Sveitarfélagið Garður
Njarðvík
ÁÁ Verktakar ehf.
Fitjagrill ehf.
Rafmúli ehf.
Trausti Már Traustason, múrarameistari
Mosfellsbær
Bílamálunin Örninn ehf.
Bílapartar ehf.
Dalsgarður ehf.
Garðplöntustöðin Gróandi
Hákon og Pétur - Verktakar
K.B. Umbúðir ehf.
Nýja bílasmiðjan hf
Sögumiðlunin ehf
Akranes
Akraneskaupstaður
Golfklúbburinn Leynir
Grastec ehf.
Runólfur Hallfreðsson ehf.
Smurstöðin Akranesi sf.
Straumnes ehf., rafverktakar
Viðskiptaþjónusta Akraness ehf.
Vignir G. Jónsson ehf.
Borgarnes
Borgarverk ehf.
Bókhalds og tölvuþjónustan
Dýralæknaþjónusta Vesturlands ehf.
Eyja- og Miklaholtshreppur
Loftorka Borgarnesi ehf.
Skorradalshreppur
Sæmundur Sigmundsson ehf.
Tannlæknastofa Hilmis ehf.
Velverk ehf
Stykkishólmur
Ferðaþjónusta Flateyjar
Narfeyri ehf.
Rannsóknarnefnd sjóslysa
Vaktþjónustan Vökustaur ehf.
Grundarfjörður
GG-Lagnir ehf.
Grundarfjarðarbær
Hamrabúið ehf.

Við þökkum stuðninginnVið þökkum stuðninginn
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Enda þótt mikið hafi áunnist í 
baráttunni við hjarta- og æða-
sjúkdóma má ekki sofna á verð-
inum. Því er spáð að fjöldi þeirra 
sem munu lifa með afleiðingum 
hjartasjúkdóma og hjartaáfalla 
muni vaxa verulega á næstu ára-
tugum. Þessum hópi verður að 
sinna, og hann mun þurfa áfram-
haldandi lyfjameðferð og eftir-
lit vegna sjúkdóms síns og meðal 
annars vegna þessa mun þörfin 
fyrir þjónustu til handa hjarta-
sjúklingum aukast á komandi 
árum. 

Öll þessi nýju lyf, aðgerðir og 
lækningatæki kosta mikla pen-
inga en fyrir þann kostnað fæst 
ávinningur sem alls ekki má van-
meta. Fyrir einstaklinginn er það 
ómetanlegt að ná aftur heilsu og 
geta farið aftur út á vinnumark-
aðinn. Af því er einnig að sjálf-
sögðu beinn þjóðhagslegur ávinn-
ingur. Sá hluti bókhaldsins gleym-
ist býsna oft. 

Slæmt að sofna 
á verðinum

 Ný lyf, aðgerðir og tæki kosta mikla 
peninga.  NORDICPHOTOS/GETTY

Á fjárlögum er yfirleitt of lítið fé 
ætlað til tækjakaupa í íslenska 
heilbrigðiskerfinu. Einstaklingar 
og samtök þeirra hafa oft brugð-
ist við því með margvíslegum 
stuðningi ekki síst með fjárfram-
lögum til tækjakaupa og eiga því 
ríkan þátt í því að íslenska heil-
brigðiskerfið er jafn gott og raun 
ber vitni.

Á Landspítala – háskólasjúkra-
húsi voru tvö hjartaþræðingar-
tæki með öllum búnaði. Bæði 
eru tækin komin til ára sinna og 
það eldra meira en 10 ára gam-
alt. Slíkur háþróaður tækjabúnað-
ur úreldist fljótt og því brýn þörf 
orðin á endurnýjun auk þess sem 
það er mikið öryggisatriði.

Biðlistar eftir hjartaþræðing-
um og hjartaskurðaðgerðum eru 
langir og því augljóst hversu al-
varlegt ástand myndi skapast ef 
annað þessara tækja yrði ónot-
hæft. Er nú verið að koma upp 
þriðja hjartaþræðingartækinu á 
sjúkrahúsinu.

Langir biðlistar

Á biðlistum eftir hjartaþræðingum og 
-skurðaðgerðum eru nú fjöldi manns.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Á síðustu áratugum hafa komið 
fram margar áhrifaríkar aðferðir 
til að greina og meðhöndla hjarta-
sjúkdóma svo sem hjartaþræðing-
ar og kransæðavíkkanir. Krans-
æðaskurðaðgerðir hafa orðið ein al-
gengasta skurðaðgerð á vestrænum 
sjúkrahúsum. Þá hafa einnig orðið 
miklar framfarir í raflækningum. 
Loks hafa áhrifarík lyf af ýmsu tagi 
komið til sögunnar til dæmis gegn 
hjartabilun, háþrýstingi, blóðfitu og 
til þess að leysa upp blóðsega. 

Hjartasjúkdómar geta einnig 
lagst þungt á ungt fólk og börn. 

Möguleikar til greiningar á með-
fæddum hjartasjúkdómum hafa 
batnað til mikilla muna og miklar 
framfarir hafa orðið í hjartaskurð-
lækningum við meðfæddum hjarta-
göllum. 

Endurhæfing eftir áföll og að-
gerðir hefur reynst mörgum ómet-
anleg til að ná aftur þeim andlega og 
líkamlega styrk, sem þarf til að taka 
fullan þátt í þjóðfélaginu að nýju.

Áhrifaríkar aðferðir

Hjartasjúkdómar geta lagst 
þungt á börn.

 NORDICPHOTOS/GETTY

Markaðstorg heimilanna

Nauðsynlegt fyrir neytendur
– Fullt af frábærum tilboðum

Í Fréttablaðinu færðu nýjustu upplýsingar um vörur og 
þjónustu, heitustu fréttirnar og bestu tilboðin. Á hverjum 

degi í langmest lesna dagblaði á Íslandi, Fréttablaðinu.

Fasteignir

Bílar

Heimilið

Uppskriftir

Borgarferðir

Tónleikar

Heimilistæki

Fyrir veisluna
Líkamsrækt

Sparnaður

Fatnaður

Tilboðin

Fyrir börnin

Menningarviðburðir

Matarkarfan
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