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GoRed fyrir konur á Íslandi 
í Smáralind 17. febrúar

Boðsbréf



GoRed fyrir konur á Íslandi býður þér á konukvöld í 
Smáralind þann 17. febrúar frá 19:00-21:00. Tísku-
sýning frá Debenhams, lifandi tónlist, tilboð, fræðsla, 
kynningar, blóðþrýstingsmælingar, sérfræði ngar verða 
á staðnum  - læknar og hjúkrunarfræðingar.

GoRed fyrir konur miðar að því að fræða konur um 
áhættuþætti og einkenni hjarta- og æðasjúkdóma og 
hvernig draga megi úr líkum á þessum sjúkdómum. 
Mikilvægt er að upplýsa konur um fyrstu einkenni 
hjarta- og heilaæðasjúkdóma til að geta brugðist skjótt 
við.  

Enginn einstaklingur læknast af slíkum sjúkdómi –    
heldur lærir hann að lifa með honum.

Margt af því sem vitað er um hjarta- og æðasjúkdóma 
byggist á rannsóknum sem gerðar hafa verið á karl-
mönnum. Færri konur eru þátttakendur í rannsóknum 
og ein stærsta rannsóknin til þessa sýndi að aðeins 
20% birtra vísindagreina um hjarta- og æðasjúkdóma 
tóku sérstaklega til kvenna.

Víðtæk kynning, skemmtun og fræðslu verður í Smára-
lind í Kópavogi frá og með 12. febrúar næstkomandi 
og nær átakið hámarki þann 17. febrúar en þá verður 
haldið konukvöld í Smáralind með ýmsum skemmti-
legum uppákomum.

Á Akureyri verður einnig vegleg dagskrá á konudaginn
þann 20. febrúar.

Vissir þú að?
•  ...af 17.5 milljónum dauðsfalla á heimsvísu sem rekja    
   má til hjarta- og æðasjúkdóma, létust 8.6 milljónir   
   kvenna vegna þeirra.
•  53% íslenskra kvenna hreyfa sig ekki reglulega í frí  
   tíma sínum.
•  46% kvenna eru með kólesteról yfir æskilegum mörkum.
•  17% kvenna eru með háþrýsting.
•  18,9% íslenskra kvenna á aldrinum 40-49 ára reykja. 

•  Heilsa kvenna er oft miðuð út frá meðgöngu og   
   ungbarnavernd og tekur því ekki sérstaklega til 
   hjart a- og æðasjúkdóma.  

Einkenni eru oft óljósari hjá konum en körlum                 
þannig að greiningarferli og áhættumat vegna hjarta- 
og æðasjúkdóma tefst oft hjá þeim. Konur eru líklegri 
en karlar til að látast eða hljóta varanlegan skaða vegna 
enduráfalls eða hjartabilunar.



Þekktu einkenni hjartaáfalls 

  Konur eru líklegri til að upplifa:
•  Óútskýrðan slappleika eða þreytu.
•  Óeðlilegt kvíðakast eða verða taugaóstyrkar.
•  Meltingartruflanir eða verk vegna uppþembu.

  Konur og karlar upplifa:
•  Þyngsl eða verk fyrir brjósti eða fyrir neðan  bringubein.
•  Óþægindi eða verk milli herðablaða, í hálsi, kjálka eða maga.
•  Verkur sem kemur við áreynslu og hverfur við hvíld og getur  
   verið fyrirboði kransæðastíflu.
•  Stöðugan verk fyrir brjósti etv. með ógleði og kaldsvita sem  
   getur verið einkenni um bráðakransæðastíflu og krefst tafar-
   lausrar meðferðar.

Þekktu einkenni heilaáfalls (slags)

•  Dofa eða máttleysi í andliti, handlegg eða fæti, aðallega í  
  öðrum helmingi líkamans.
•  Ringlun, erfiðleika með að tala eða að skilja.
•  Erfiðleika með að sjá með öðru eða báðum augum.
•  Erfiðleika með gang, svima, skort á jafnvægi eða samhæfing u.
•  Slæman höfuðverk af óþekktri orsök.
•  Yfirlið eða meðvitundarleysi.
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