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Setjumst aldrei í helgan stein
Kæri lesandi.
Þegar við tökum okkur þetta orðtak í
munn, að setjast í helgan stein, þýðir
það í raun að draga sig í hlé, taka sér
hvíld (frá störfum t.d.). Oftast er það
notað við þau kaflaskipti í lífinu þegar
við hættum launavinnu, erum komin á
ellilífeyrisaldur og margir ætlast til að
við förum að taka lífinu með meiri ró en
áður. Hvílum lúin bein.
Í Íslendingasögum er hugtakið notað
þegar fólk fór að eldast, átti erfitt um vik
til daglegra starfa, og vildi gjarnan tryggja
sér síðustu æviárin í tryggu athvarfi við
góða vernd, og var þá haft í hyggju að fá
inni í klaustri. Steinn þýðir þá klaustur.
Tíðkaðist það stundum að starfsmenn
klaustranna tóku gamalt fólk/veikt undir
sinn verndarvæng og hlotnaðist þeim þá
öryggi og umönnun á efri árum og þá
stundum gegn einhvers konar greiðslu,
jarðarskika, hlunnindi o.fl. Leiðarljós var
þó að lasinn gæti hjálpað til á mörgum
sviðum miðað við getu og hæfni.

Ekki eru margir áratugir síðan
lífeyrissjóðakerfi Íslendinga var lögleitt
á Alþingi, en fram að þeim tíma í kring
um 1970 var algengt að Íslendingar
ynnu langan vinnudag og unnu meðan
stætt var fram á níræðis- og jafnvel
tíræðisaldurinn. Ellilaun voru svo lág að
þau dugðu engum til lífsviðurværis. Oft
var þá sagt að lífið væri vinna og tími til
tómstundayndis var lítill sem enginn. Í
Hávamálum stendur m.a.:
„Haltur ríður hrossi, hjörð rekur
handarvanur.”
Þó að eitthvað sé að okkur í fótum
getum við riðið hrossi og hjálpað til með
ýmsu móti og handlama er getur hjálpað
til við smölun, tekið þátt í umræðum og
skoðanaskiptum og komið með snjallar
tillögur á mörgum sviðum þjóðlífs. Í
stuttu máli: Við þurfum að finna okkur
farveg í lífinu miðað við aðstæður, heilsu
og umhverfi. Við þurfum ætíð að hafa
okkar hlutverk. Setjumst því aldrei í
helgan stein.
Nú á dögum hafa menn fleiri stundir
en áður til að sinna áhugamálum sínum
og oft eru það áhugamál sem fólk getur
lagt stund á til hinstu stundar. Þeir kvíða
helst efri árunum sem hafa ekki fundið
sér neitt tómstundayndi og óttast tímann
sem verður stundum lengi að líða ef
engin eru verkefni, engir vinnufélagar
sem maður hittir á hverjum degi og hafa
verið manni mikils virði, ekkert sem
rekur á fætur hvern morgun og menn
missa orku til að heimsækja vini og
vandamenn.
Flestum er það ljóst að maðurinn er
ekki skapaður til að sitja í stól og hvílast.
Við kyrrsetu stirðnar líkaminn og menn
hrörna mun fyrr en ella. Til að sporna
gegn hrörnun er til sú góða leið sem

nefnd er „hreyfing”. Spurt er: Hreyfum
við okkur? Hreyfum við okkur reglulega?
Höfum við af því yndi og ánægju?
Ánægjuleg hreyfing styrkir ónæmisvarnir
líkamans sem veikjast eftir því sem við
eldumst.
Í Velferð leggjum við enn sem fyrr
áherslu á göngu og hreyfingu og hve
regluleg hreyfing er lífsnauðsynleg
líkama okkar. Líkamsbygging dýra virðist
almennt miðuð við hreyfingu. Um 40%
af líkama mannsins eru vöðvar og um
15% bein! Líkaminn er byggður fyrir
hreyfingu. En hreyfingu þarf líka að fylgja
áhugi og ánægja. Tilhlökkunin skiptir
miklu máli allt frá bernsku og fram til
hinstu stundar. Tilhlökkunin skapar með
okkur sérstakar kenndir. Hún fleytir
okkur áfram yfir erfiða hjalla í lífinu. Hún
hjálpar okkur gegnum raunir og sorgir.
Tilhlökkunin er ótrúlega mikils virði í
lífinu og aldrei eins mikils virði og þegar
við eigum við erfiðleika og þrautir að etja.
Tilhlökkun skapar ákveðna spennu og
reynir á líkama og sál. Hún er því mikill
hluti af lífsgleðinni.
Njótum þess að hlakka til. Njótum
andartaksins á góðri stundu. Einblínum
á það sem er gott og jákvætt. Glaðværð
og jákvæðni auka vellíðan og skapa gott
andrúmslsoft í kring um okkur.
Reynum að hreyfa okkur reglulega,
hóflega og ætíð eftir getu og hæfni. Finna
okkur áhugaverð verkefni og stundir sem
við hlökkum til, félaga og vini sem okkur
langar til að gleðjast með.
Góðar stundir. Gleðilega hátíð.

Velferð, málgagn og fréttabréf Hjartaheilla, landssamtaka
hjartasjúklinga.
Útgefandi: Hjartaheill, landssamtök hjartasjúklinga, Síðumúla 6,
108 Reykjavík.
Heimasíða samtakanna: hjartaheill.is
Sími: 552 5744, Fax: 562 5744
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MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Dýrmæt orkulind, en ekki ótæmandi
Heita vatnið er einhver ódýrasta orka til húshitunar sem við eigum völ á
En það er sjálfsagt að fara eins vel með hana og við getum
Í yfir 50 ár hefur Danfoss stjórnbúnaður staðið vörð um nýtingu heita vatnsins
Við höfum í áratugi verið leiðandi í
framleiðslu stjórnbúnaðar fyrir hitakerfi
og séð notendum um allan heim fyrir
búnaði og lausnum, sem gerir líf þeirra
þægilegra.
Við erum eini framleiðandinn á markaðinum sem sérhæfðir sig í framleiðslu
stjórnbúnaðar ásamt varmaskiptum og
tengigrindum fyrir hitakerfi.
Við leggjum metnað okkar í að finna réttu
lausnirnar fyrir viðskiptavini okkar hverjar
sem stærðirnar, þarfirnar eða kröfurnar
kunna að vera.

Við bjóðum fjölþætt úrval búnaðar til
hitakerfa svo sem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ofnhitastilla
Gólfhitastýringar
Þrýstistilla
Hitastilla
Mótorloka
Stjórnstöðvar
Varmaskipta soðna og boltaða
Úrval tengigrinda á lager
Sérsmíðaðar tengigrindur og stöðvar
fyrir allt að 25 MW afl

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins
Danfoss hf. • Skútuvogi 6 • 104 Reykjavík • Sími: 510 4100 • veffang: www.danfoss.is
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Stjórn Hjartaheilla á höfuðborgar
svæðinu 2010 – 2011
Aðalfundur Hjartaheilla á höfuðborgarsvæðinu var haldinn
29. september síðastliðinn í Skipholti 70 við nokkuð góða
mætingu félaga.
Áður en venjuleg fundarstörf hófust hélt prófessor Sveinbjörn
Gizurarson erindi um blóðfitulækkandi lyf og áhrif þeirra. Talsverðar umræður urðu að loknu fræðsluerindinu og margar fyrirspurnir.
Á annarri myndinni sést Sveinn Guðmundsson, fyrrverandi formaður, afhenda Gizuri gjöf sem þakklætisvott frá Hjartaheillum
fyrir gott og fræðandi erindi.
Ný stjórn var kosin á fundinum, en Sveinn Guðmundsson lét af störfum sem formaður og var Kristján Smith kosinn
í stað hans. Sveinn situr áfram í varastjórn félagsins. Fyrir utan
formennsku í félaginu hefur Sveinn á undanförnum árum verið
verkefnastjóri viðamikilla safnana á landsvísu og átaksverkefna
á vegum landssamtakanna þar sem Sveinn er varaformaður.
Kristján Smith hefur verið virkur félagi um árabil og reynst þar
traustur bakhjarl undir margvíslegum kringumstæðum. Hann
hefur gegnt mörgum trúnaðarstörfum fyrir félagið og landssamtökin, meðal annars sem gjaldkeri.

Ályktun
Formannafundur Hjartaheilla varar við hugmyndum
stjórnvalda
Formannafundur Hjartaheilla, landssamtaka hjartasjúklinga,
haldinn að Sólheimum í Grímsnesi 16. október 2010, varar
sterklega við hugmyndum um að hætta hjartaaðgerðum á Íslandi og flytja þær til útlanda á ný.
Aðal baráttumál Hjartaheilla, þegar samtökin voru
stofnuð fyrir nær 30 árum, var að berjast fyrir því að hjarta
aðgerðir færu fram á Íslandi. Það meginmarkmið samtakanna
náði fram að ganga og í nær aldarfjórðung hafa hjartaaðgerðir
farið fram á hér á Landspítalanum (LSH) með góðum árangri,
þökk sé frábæru starfsfólki íslenskrar heilbrigðisþjónustu.
Það væri því gríðarlegt áfall og skref afturábak um þrjá
áratugi að hætta hjartaaðgerðum á Íslandi. Öllum má vera
ljóst að slíku fyrirkomulagi fylgir ekki aðeins stóraukinn
kostnaður fyrir þjóðfélagið í heild heldur einnig áhyggjur,
fyrirhöfn og kostnaður hjartasjúklinga og aðstandenda
þeirra.
Formannafundur Hjartaheilla skorar því á heilbrigðisráðherra, ríkisstjórn og Alþingi að treysta fjárhagslega stöðu
LSH þannig að tryggt verði að hjartaaðgerðir verði áfram
framkvæmdar hér á landi.
F.h. Hjartaheilla,
Guðmundur Bjarnason, formaður
Sveinn Guðmundsson, varaformaður og fundarstjóri
Ásgeir Þór Árnason, framkvæmdastjóri og fundarritari
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Kristján Smith, nýkjörinn formaður.

Stjórnina skipa eftirtalin:
Aðalmenn:
Kristján Smith, formaður
Sævar Pálsson
Jón Birgir Pétursson					
Sverrir Halldórsson
Valbjörg Jónsdóttir
Ragnar Hauksson					
Guðrún A. Jónsdóttir

Sveinn Guðmundsson fv. formaður og Sveinbjörn Gizurarson.

Varamenn:
Helga Þóra Jónsdóttir
Sveinn Guðmundsson				
Skoðunarmenn reikninga:
Haraldur Finnsson
Kjartan Birgisson
Varamaður:
Óskar Árni Mar
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Ludvig Guðmundsson, yfirlæknir.

HVAÐ UNGUR NEMUR
GAMALL TEMUR
Það virðist sem börn sem eru of þung um 9 ára aldur hafi sterka tilhneigingu til að vera feit
áfram eða allt að 70-80%. Þannig má segja að með þessu sé lagður grunnur að ævilangri
offituáþján enda mótast lífsstíll fólks að verulegu leyti strax í æsku, „hvað ungur nemur, gamall
temur“

Í góðum félagsskap í hópleikfimi.

Fólk fitnar fyrr á ævinni
Það er talið að um þrír fjórðu hlutar
langvinnra sjúkdóma fólks á vesturlönd
um sé tengdur lífsháttum þess að veru
legu leyti.
Þar er um að ræða þætti eins og reykingar, áfengi og fíkniefni, streitu, áhættu
hegðun margs konar en ekki síst óheppi
lega næringu og hreyfingarleysi.
Nú þegar reykingar, góðu heilli,
virðast á undanhaldi, hafa menn áhyggjur
af afleiðingum vaxandi hreyfingarleysis
og ofeldis.
Heilsufarslegar afleiðingar þess eru
margvíslegar, líkamlegar, andlegar og félagslegar.
Ein af birtingarmyndum ofeldis og
hreyfingarleysis er offita og offitutengdir
sjúkdómar, sem eru hratt vaxandi vanda
mál í öllum heiminum, en þó sýnu mest á
vesturlöndum.
Enn meira áhyggjuefni er að fólk
fitnar stöðugt fyrr á ævinni. Áður var
ofþyngd og offita aðallega vandamál
miðaldra og eldra fólks. Með því að yngra
fólk er að fitna aukast heilsufarslegar afleiðingar offitunnar. Þannig er áunnin
sykursýki sem áður þekktist varla fyrir
fertugt orðin stöðugt algengari hjá yngra
fólki.
Sé holdafarsþróun á Íslandi skoðuð
sést að síðustu 30 árin eða svo hefur tíðni
offitu fullorðinna aukist um helming og
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er nú komin vel yfir 20% á aldrinum 20
– 70 ára.
Einnig má sjá að alvarleg offita eykst
enn hraðar.
Á sama tíma hefur offita 9 ára barna
nær fjórfaldast, úr 1,6% í 5,5%. Ofþyngd
og offita á þessum aldri er um 23%.
Það er jafnframt þekkt að offita hefur
slæmar félagslegar og námslegar afleiðing
ar einkum þegar fer að nálgast kynþroska
aldur. Einnig byrja að sjást margvíslegar
sjúklegar breytingar eins og hækkun
á blóðþrýstingi, blóðfitum og insúlíni.
Lélegt þrek, mæði og verkir fara að gera
vart við sig.
Það virðist sem börn á þessum aldri
sem eru of þung hafi sterka tilhneigingu
til að vera feit áfram eða allt að 70-80%.
Þannig má segja að með þessu sé lagður
grunnur að ævilangri offituáþján enda
mótast lífsstíll fólks að verulegu leyti
strax í æsku, „hvað ungur nemur, gamall
temur“

Vatnsleikfimi er góð fyrir líkama og sál.

Forvarnir: foreldrar, skólar, fyrirtæki,
verslanir, yfirvöld
Forvarnir sem snúa að heilbrigðum lífsstíl
eru því afar mikilvægar. Þyngst vegur
ábyrgð foreldra en líka samfélagsins í
heild einkum skóla, heilsugæslu, sveitar
félaga og íþróttahreyfingar að ekki sé
minnst á „markaðinn“, verslanir, fjölmiðla

og fleiri, sem hafa mikil áhrif á eftirspurn
og neysluvenjur.
Ábyrgð þessara aðila er sérstaklega
mikil ef foreldrar af einhverjum ástæðum
ráða ekki við hlutverk sitt í þessum efn
um.
Að börn temji sér heilbrigt líferni er
einhver þýðingarmesta forvörn sem hugs
ast getur.
Til að snúa þróuninni við þarf að
koma tilbreyting á fjölmörgum sviðum
samfélagsins. Hugsanagangur þarf að
breytast, vinna þarf gegn „menningu“ sem
ýtir undir offituhegðun.

Skoða þarf holla, hæfilega
næringu, reglulega hreyfingu
og reglulegan svefn sem jafn
sjálfsagðan og óhjákvæmi
legan hlut og hreinlæti,
tannhirðu og slysavarnir enda
ekki síður mikilvæg.
Skólar þurfa að líta á það sem eitt
meginhlutverk sitt að stuðla að heilbrigðu
líferni og sjá til þess að börn og unglingar
fái á þeirra vegum holla næringu og hæfi
lega hreyfingu. Á þessu er mikill misbrestur þó víða sé vel gert. Þannig skortir
sums staðar allan metnað í fæðuvali og
framreiðslu í skólamötuneytum, oft undir
formerkjum sparnaðar. Þó hafa þeir sem
meiri metnað hafa margsinnis sýnt fram
á að hollt fæði er síst dýrara en óhollt. En
það krefst meiri alúðar.
Hreyfing er ekki síður mikilvægur þátt
ur í starfi skóla. Það snýr ekki eingöngu að
heilbrigði heldur líka að skólastarfinu og
námsárangri. Rannsóknir, bæði hér á landi
og erlendis, sýna að skólastarf þar sem
nemendur fá hollt fæði og næga hreyfingu
gengur betur, agavandamál minnka og
námsárangur batnar. Í skólastarfi ætti að

hafa hreyfingu í einhverju formi á hverj
um degi og ekki minni en sem nemur
einni kennslustund.
Þegar ávinningur af hreyfingu er
skoðaður má furðulegt teljast hve mikil
mótstaða er gegn hreyfingu innan skólanna.
Íþróttahreyfingin hefur verið ásökuð
um að einblína um of á afreksíþróttir og
ýta frá sér þeim sem minna mega sín, en
þeir þurfa mest á henni að halda.

Skandinavar hafa reynt að
hamla gegn þessu með því að
láta börn ekki „keppa“ fyrr en
um 12 ára aldur í þeirri von að
fleiri börn verði virk í íþrótta
starfi. Þessi stefna virðist ekki
koma niður á frammistöðu
þeirra í keppni seinna meir.
Mér sýnist því að við mættum
taka þetta upp eftir þeim.
Markaðsöflin og fjölmiðlar hafa mikil áhrif
á neyslumynstur, tískustrauma, skoðanir

og þekkingu barna og uppalenda. Ábyrgð
þeirra er því mikil. Þannig þurfa framleiðendur og sölumenn að sýna aukna
ábyrgð gagnvart því sem í boði er og ekki
láta stjórnast of mikið af ábatahugsun
einni. Sem dæmi má nefna að matvöruverslanir virðast gera í því að halda sætind
um að börnum með staðsetningarvali og
tilboðum. Hollusta svo sem ávextir og
grænmeti sitja oftast á hakanum að þessu
leyti.

heilbrigði. Þeir gera til dæmis ekki greinar
mun á kenningum eða fullyrðingum um
hollustu og heilbrigði sem studdar eru
með vel upp byggðum rannsóknum eða
þeim sem ekki byggja á neinum rann
sóknum eða illa undirbyggðum. Reyndar
hafa þeir líka tilhneygingu til að taka tilgátur rannsókna sem enn eru í vinnslu
sem endanlega niðurstöðu og sannleik.
Með þessu hafa þeir oft leitt til þess að
fólk verður alveg ringlað og veit ekkert
hverju á að trúa og hvað er gott og gilt.
Á hátíðum og tyllidögum er oft sagt að
æskan sé framtíð þjóðarinnar og muni
erfa landið. Það er alveg tímabært að
sýna að hugur fylgi máli og taka al
varlega framtíðarheill hennar og heilsu.
Við þurfum að vanda okkur betur.

Árlegur vísindadagur á Reykjalundi.

Ludvig Guðmundsson
Yfirlæknir offitu- og næringarsviðs
Reykjalundi

		
Áberandi er hve fjölmiðlar vanda oft lítið
til verka þegar þeir fjalla um hollustu og

Subway styrkir
			
Hjartaheill
Á 20 ára afmæli Hjartaheilla, árið 2003,
tókst samvinna og samstarf með fulltrúum
Hjartaheilla og eigendum Stjörnunnar ehf
sem rekur SUBWAY® á Íslandi.
Forgöngumenn Stjörnunnar lögðu til
að andvirði ákveðinnar sölu skyldi renna
til Hjartaheilla einu sinni á hverju ári.
Var ákveðið að ágóði af sölu svokallaðra
heilsubáta sem innihalda minna en 6 gr.
af fitu og andvirði á sölu Topps-drykkja
skyldi renna til Hjartaheilla og var miðað
við að salan færi fram um svipað leyti og
Alþjóðlegi Hjartadagurinn er haldinn,
sem er á hverju ári síðasta sunnudag í
septembermánuði.
Fyrsti Subway-veitingastaðurinn var
settur á laggirnar í Faxafeni árið 1994
og hefur þeim fjölgað jafnt og þétt síðan.
Ennfremur hefur orðið talsverð aukning
í sölu á heilsubátunum þar sem lögð er
áhersla á skert fituinnihald, forðast er að
nota feita osta og sósur en lögð áhersla á
fjölbreytt grænmeti.
Fulltrúar Hjartaheilla vilja koma á
framfæri þakklæti til eigenda Subways hér
á landi og hlakka til frekara samstarfs.

Það er kærkominn fengur fyrir samtök
eins og Landssamband hjartasjúklinga,
Hjartaheill á Íslandi, að eiga trausta og
góða bakhjarla sem styðja reglulega við
það viðamikla forvarnar-, fræðslu- og

líknarstarf sem þar er innt af hendi og hef
ur vaxið mjög á undanförnum árum.

Ritstjóri Velferðar les prófarkir af blaðinu á Subway - í þunkum þönkum. (Það fylgir ekki
sögunni hvort hann borðaði heilsubát!) Ljósmyndari: Árni Rúnarsson.
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Gönguhrólfar Hjartaheilla

Léttir í lundu
Stiklað á stóru í sögu gönguhóps Hjartaheilla í 12 ár
Viðtal við Rúrik Kristjánsson
Fyrir skömmu hittum við Rúrik Kristjánsson, einn af for
ystusauðum göngugarpanna, sem flestir hafa gengið frá Per
lunni alla laugardaga í 12 ár. Þar ber margt skemmtilegt á
góma og „áfangastaðir,” segir Rúrik, „eru valdir eftir veðri
og vindi, eftir því hvernig liggur á fólki og eftir umhverfi
stjórnmála og þjóðmála hverju sinni.”
Söfnunarbaukar - frábær hugmynd
Hinn knái, þéttvaxni, góðlunda og hugmyndaríki Rúrik
Kristjánsson, var á leið til Noregs er við náðum tali af honum
fyrir skömmu. Hann gaf sér þó tíma fyrir stutt rabb.
Margir þekkja Rúrik í samtökum Hjartaheilla víða um land og
margir þekkja hann sem afgreiðslumann í Nóatúni í Austurveri
síðastliðin ár, en hann hætti þar störfum í byrjun septembermánaðar.
Rúrik er guðfaðir og hugmyndasmiður að söfnunarkúlum/
baukum Hjartaheilla sem liggja frammi í fjölmörgum apótekum
og verslunum landsins. Snilldarhugmyndin sem raungerðist
hefur gefið Hjartaheillum og félögum þess milljónir króna á
undanförnum árum og munar um minna í félagsskap okkar þar
sem verkefnin eru mörg, krefjandi og kosta sitt.
Rúrik og félagar hans eiga miklar þakkir skyldar fyrir framlag sitt á undanförnum árum og óskum við þeim velfarnaðar í
hvívetna á æviferlinum.
Vér göngum svo léttir í lundu
„Það var árið 1999, þann 23. janúar,” segir Rúrik „sem við hófum
gönguferðir okkar einu sinni í viku. Við félagarnir höfðum oft
rabbað saman eins og gengur, Ásgeir framkvæmdastjóri og Vilhjámur Vilhjálmsson, formaður, og komist að þeirri niðurstöðu
að ekki væri eftir neinu að bíða með að stofna gönguhóp. Allir
eru sammála um að hreyfing sé af hinu góða, en fjöldi fólks
hreyfir sig samt lítið eða ekkert. Það er nú svo. Og allir eru sammála um að ganga sé eitt það besta sem við getum gert fyrir
líkama og sál, en ég held það séu ekki margir hlutfallslega sem
fara reglulega í gönguferðir. Það er nú bara svo.
Við hittumst alla laugardaga kl. 11.00 við Perluna. Við tök
um púlsinn hvert á öðru, forvitnumst um heilsufarið, gáum til
veðurs, ákveðum hvert á að ganga og heyrum hvort einhverjir
jarðskjálftar hafi verið í stjórnmálum síðustu viku. Við erum afskaplega óformleg og sveigjanleg í gönguferðum okkar. Það eina
sem er alveg ákveðið er að við ætlum að ganga létt í lundu, hratt
eða hægt, eða hratt og hægt og koma blóðinu vel af stað í öll
um æðum skrokksins. Með þessu styrkist hjarta- og æðakerfið,
geðið léttist til muna og markmiðinu er náð. Svo er nú það.
Það er auðvitað hægt að styrkja allt kerfið með ýmsu öðru
móti. Bara að menn finni sig í því sem þeir eru að gera. Ég
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stundaði sund á hverjum morgni alla virka daga í um 20 ár og
hafði undurgott af því. Svo geta menn bæði gengið og synt. Það
er ekkert sem mælir á móti því. Hver er sjálfum sér næstur, er
það ekki?
Setjum í kraftgír - Enginn í fýlu
Nú eftir 12 ára göngu höfum við gengið 550 ferðir og hver ganga
er um 5-51/2 km að jafnaði. Við höfum því gengið sem svarar
tvisvar sinnum kringum allt landið og erum við ánægð með
það. Og þó að veðrið sé ekki alltaf upp á það besta fer enginn í
fýlu. Menn verða bara að gera sér grein fyrir því að lífið er stutt
og það tekur því ekki að vera fara í einhverja fýlu!
En nú þurfum við að setja í kraftgírinn og fá fleiri með
okkur. Við erum svona 12-15 að meðaltali sem göngum saman, við
höfum gestabók þar sem allt er skráð og hvert einasta nafn fært til
bókar. Þetta er nú meira gert okkur til skemmtunar og fróðleiks.
Þegar göngunni er að ljúka eru allir orðnir svolítið svangir.
Þess vegna hefur sú orðið raunin á að við fáum okkur alltaf súpu
eftir hverja ferð. Og umræðuefnin yfir súpuskálinni eru alltaf
næg. Við tölum saman áður en gangan hefst, við ræðum saman
á göngunni og höldum áfram að tala þegar að súpunni kemur
sem oftast er borðuð í Perlunni þar sem við endum ferð okkur.
Enginn má þó halda að þetta sé "kjaftaklúbbur". Þetta er göngu
hópur Hjartaheilla hérna á höfuðborgarsvæðinu og allir eru velkomnir bæði vinir og vandamenn. Svo er nú það.
Lesendur góðir:
Verið hjartanlega velkomnir í gönguhóp okkar. Ykkur verður vel
tekið. Á laugardögum kl, 11.00 - og súpa á eftir fyrir þá sem
vilja. Lífið er meira en súpa. Hittumst glöð í hjarta.
					
Þ.

Fjallganga
I
Urð og grjót.
Upp í mót.
Ekkert nema urð og grjót.
Klífa skriður.
Skríða kletta.
Velta niður.
Vera að detta.
Hrufla sig á hverjum steini.
Halda að sárið nái beini.
Finna hvernig hjartað berst,
holdið merst
og tungan skerst.
Ráma allt í einu í Drottin:
„Elsku Drottinn,
núna var ég nærri dottinn!
Þér ég lofa því að fara
þvílíkt aldrei framar, bara
ef þú heldur í mig núna!”
Öðlast lítinn styrk við trúna.
Vera að missa vit og ráð,
þegar hæsta hjalla er náð.
II
Hreykja sér á hæsta steininn.
Hvíla beinin.
Ná í sína nestistösku.
Nafn sitt leggja í tóma flösku.
Standa aftur upp og rápa.
Glápa.
Rifja upp
og reyna að muna
fjallanöfnin:
náttúruna. Leita og finna
eitt og eitt.
Landslag yrði
lítils virði,
ef það héti ekki neitt.

að höndin sleppi.
Hugsa sér,
að steinninn skreppi.
Vita urðir við sér taka.
Heyra í sínum beinum braka.
Deyja, áður dagur rynni.
Finnast ekki einu sinni.
IV
Koma heim og heita því
að leggja aldrei upp á ný.
Dreyma margar næstu nætur
hrap í björgum, brotna fætur.
Segja löngu seinna frá því:
"Sjáið tindinn, þarna fór ég!
Fjöllunum ungur eiða sór ég,
enda gat ei farið hjá því,
að ég kæmist upp á tindinn.
Leiðin var að vísu varla
vogandi nema hraustum taugum,
en mér fannst bara
bezt að fara
beint af augum,
því hversu mjög sem mönnum finnast
fjöllin há, ber hinst að minnast,
sem vitur maður mælti forðum
og mótaði með þessum orðum,
að eiginlega er ekkert bratt,
aðeins mismunandi flatt.
Tómas Guðmundsson

III
Verða kalt, er kvöldar að.
Halda seint og hægt af stað.
Mjakast eftir mosatónum.
Missa hælinn undan skónum.
Finna sig öllu taki tapa:
Hrapa!
Velta eftir urð og grjóti
aftur á bak og niðr í móti.
Leggjast flatur.
Líta við.
Horfa beint í hyldýpið.
Hugsa sér,
Brennisteinsalda - Ljósm. Rafn Hafnfjörð
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Frá Kanada

Tvö hjörtu - ein fjölskylda

Sagan af Ray og Atla
Hjartasjúkdómar hrjá fólk á öllum aldri og þar er ekkert kynslóðabil.
Það vita engir betur en þeir Gudjon Ray Johnson og Atli, þriggja ára dóttursonur hans.
Þeir eiga heima í Portage la Praireí Manitoba í Kanada.
Til fróðleiks
Faðir Gudjons Ray Johnson, Björn, var
fæddur í Húsey í Hróarstungu. Afi hans,
Guðmundur Jónsson, skrifaði bókina Að
vestan. Þegar vestur kom hét fjölskyldan
seinna nafni Guðmundar eins og títt var
um fólk frá Íslandi þar vestra.
Móðurfólk Rays var úr Skagafirði, frá
Hróarsdal í Hegranesi. Afi hans var Jónas
Jónasson og langafi Jónas Jónsson bóndi
og yfirsetumaður.
Darren Grimolfson, faðir Atla og
tengdasonur Rays, lést sl. haust. Forfeður
hans voru af Snæfellsnesi. Líklega frá
Mávahlíð.
Ógleymanleg helgarferð
Bæði Ray og Atli hafa orðið fyrir barðinu á
hjartasjúkdómum. Ray var ekki nema 42
ára þegar hjartasjúkdóms varð fyrst vart
hjá honum.
„Við vorum að koma úr helgarferð með
fjölskyldunni, þegar ég fann fyrir brjóstverk, eins og seyðingi. Þar kom, að ég gat
ekki lengur keyrt og varð að standa aftur
í húsbílnum og halda mér í eina kojuna,”
segir Ray.

Hann fór beina leið á sjúkrahúsið í Portage þar sem voru gerð ensímapróf og
síðan var hann sendur til Winnipeg í
æðamyndatöku. Stuttu seinna var hon
um sagt að hann hefði fengið minniháttar
hjartaáfall.
„Þegar ég spurði lækninn, hvers vegna
ég hefði fengið hjartaáfall bara 42ja ára,
svaraði hann stutt og laggott: „Þú valdir
þér ranga foreldra!””
Þetta voru ekki góðar fréttir fyrir Ray
og Normu, konu hans, sem vissi að hjarta
sjúkdómar voru algengir í fjölskyldu
Rays. Ray átti þrjá bræður sem allir höfðu
fengið hjartasjúkdóm og faðir hans dó úr
blóðtappa aðeins 67 ára.
„Ef maður fékk æðakölkun á sjötta
áratugnum, þá var maður bara með
æðakölkun og við því var ekkert að gera.
Ég átti betri kosta völ en faðir minn,” segir
hann.
Ray var settur á betablokka og hjarta
magnýl. Læknirinn sagði honum að iðka
gönguferðir og lengja síðan göngurnar þar
til hann væri kominn upp í rúmlega þrjá

kílómetra á dag. Honum tókst þannig að
halda hjartveikinni í skefjum með hollu
mataræði og daglegum gönguferðum.
„Þá var ekkert rætt um að fylgjast með
blóðþrýstingi eða að mæla kólesteról.
Ég bara gekk og hljóp á hverjum einasta
degi, hvernig sem viðraði og um vorið var
ég kominn upp í rúma þrjá kílómetra á
dag. Ég fór reglulega í æðamyndatöku og
að þremur árum liðnum sagði aðstoðarmaður á læknastofunni: „Þetta var nú
eiginlega bara tímasóun.” „Og ég túlkaði
það á þann veg að markinu væri náð.”
Frú hjartakveisa
Það var svo ekki fyrr en tíu árum síðar
á miklum álagstímum, í lok skólaársins
10
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1992, að skólastjórinn og stærðfræði
kennarinn Ray fékk aftur þennan seyðing
fyrir brjóstið. Hann fór í rannsókn og ekki
greindist hvikul hjartaöng fyrr en eftir að
hann lét af störfum 1996. Í desember
það ár fór Ray í æðavíkkun með ísetn
ingu stoðnets, en þá losnaði um stíflurnar
þannig að hann var verkjalaus um hríð.
Tíu árum seinna árið 2005 var Ray
önnum kafinn og vann langan vinnudag
þótt hann væri hættur sem skólastjóri.
Um uppskerutímann ók hann vörubíl og
flutti kartöflur af ökrunum í kartöflu
vinnslu. Hann var iðinn veiðimaður og
dró ekki af sér við að höggva í eldinn, en
þá kom „frú hjartakveisa” aftur í heimsókn, eins og hann orðar það.
Hann fór í æðamyndatöku á St. Boniface spítalanum í Winnipeg og var sagt
að þjár slagæðar væru stíflaðar og að hann
þyrfti að fara í þrefalda hjáveituaðgerð.
Þetta voru slæmar fréttir, því þetta áttu
að vera gleðistundir fjölskyldunnar, því
Raelene Grimolfsson, einkabarn þeirra
Ray og Normu, átti von á barni, fyrsta
barnabarninu þeirra.
„Ég hafði gengið í gegnum ýmislegt með
pabba varðandi hjartasjúkdóma og það
tók oft á taugarnar”, sagði Raelene. „En
ég vissi að pabbi var í góðum höndum.
Einu vonbrigði mín voru, að ég var komin
ansi langt á leið og því gat ég ekki keyrt
hann eða komið eins oft í heimsókn og ég
hefði viljað,” sagði hún.
Ray var settur á biðlista fyrir hjáveitu-

aðgerðir og var honum sagt að hann yrði
að vera í Winnipeg svo þau gistu hjá vina
fólki um nóttina. Klukkan tvö um nóttina
vaknaði Ray við brjóstverk sem ekki vildi
fara. Hann vakti Normu og sagði að þau
yrðu að fara aftur á spítalann.
„Þá fyrst varð nú allt vitlaust,” sagði Ray.
„Við fórum út og læstum á eftir okkur og
fórum inn í bílinn en þá var rafgeymirinn
steindauður. Við höfðum ekki lykil að
húsinu þar sem gistum svo ég hringdi í
neyðarlínuna úr farsímanum mínum og
sagði þeim sem svaraði hvernig komið
var; ég væri með hjartakveisu, við værum
læst úti, bíllinn rafmagnslaus og það væri
tuttugu stiga frost!
„Við erum á leiðinni”, svaraði konan
á neyðarlínunni. Og Ray segist hafa
heyrt í sírenum þegar hann slökkti á far
símanum.
„Þetta var í rauninni það albesta sem
gat gerst því bráðaliðarnir í sjúkrabílnum
hófust strax handa og allt var til reiðu á
spítalanum, þegar þangað kom.”
Nú var biðlistinn úr sögunni og Ray fór
beint í þrefalda hjáveituaðgerð. Raelene
dóttir hans og Darren maður hennar
komu akandi frá Portage til Winnipeg og
heimsóttu Ray.
„Við vorum að grínast með það eftir
aðgerðina að sennilega yrðum við sam
tímis á spítalanum!” Og viti menn! Hríð
irnar byrjuðu stuttu seinna hjá Raelene og

hún var lögð inn á næstu hæð fyrir ofan
föður sinn.
„Þetta var nú eiginlega dálítið fyndið,”
sagði Raelene hlæjandi. „Pabbi var útskrif
aður daginn sem Atli fæddist og mamma
var á þönum upp og niður í lyftunni til að reyna að
vera hjá okkur báðum.”
Framfarir
Meðgangan hjá Raelene sem var 37 ára
hafði verið eðlileg í alla staði og hún
hraust. Það var ekki fyrr en hríðirnar voru
komnar vel af stað að hjartaóregla kom í
ljós hjá Atla. Raelene var þegar í stað send
á skurðstofu þar sem gerður var keisara
skurður. Það sem í upphafi var mikil
hamingjustund, breyttist fljótt í martröð
fyrir þessa nýbökuðu foreldra, þegar þeim
var sagt að nýfæddur sonur þeirra, Atli,
væri með hraðan óreglulegan gáttatakt.
Atli fékk þegar í stað rafstuð til að
reyna að endurræsa hjarta hans eða koma
því í réttan takt. Læknarnir stöðvuðu og
gangsettu hjarta hans nokkrum sinnum.
„Slík meðferð getur verið sársaukafull svo þeir ákváðu að endurtaka hana
ekki fyrr en hann væri orðinn nokkurra
mánaða,” sagði Raelene.
Atli var strax settur á gjörgæsludeild
fyrir nýbura og var síðan sendur á aðra
stofnun þar sem hann dvaldist í þrjár
vikur. Raelene reyndi að fá þar inni líka,
en það tókst ekki, svo hún dvaldist hjá
vinafólki í Winnipeg.
„Þetta var erfitt vegna þess að ég gat
ekki haft hann hjá mér og ég gat ekki verið
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hjá honum. Við vissum ekki nákvæmlega hvað var að eða hvort hann mundi
lifa þetta af,” sagði Raelene, sem ásamt
manni sínum heimsótti Atla á hverjum
degi meðan á þessu stóð.
„Auðvitað saknaði hún þess að geta
ekki haft Atla hjá sér á spítalanum eins
og aðrar mæður. Hún stóð sig einstaklega
vel í þessum hremmingum” sagði Ray,
sem hafði áhyggjur af dóttursyni sínum
meðan hann sjálfur var að ná bata. „Ég var
nú ekki mikið á ferðinni en þau fóru með
mig í heimsókn til hans á spítalann.”
„Ég gat tekið því rólega með Ray því
hann var á batavegi”, sagði Norma. „Ég
einbeitti mér að Raelene og Atla. Það var
trúin sem var mín bjargvættur.”
Í lokin var Atli sendur heim með lyf til að
stýra hjartslættinum, en Raelene sagði að
það hefði verið óþekkt fram til þessa, - að
senda kornabörn heim með svona lyf.
„Hann er alveg frábær,”segir Norma
stolt. „Hann tekur lyfin sín þrisvar á dag.
Á morgnana, um kvöldmatinn og svo um
miðnætti. Svo tyggur hann eina hjartamagnýl á dag.”
Foreldrarnir verða að fylgjast vel með
honum, gæta þess að varirnar bláni ekki
og að hann fái nóg súrefni. Það er hugsanlegt að þegar Atli stækkar geti hann farið
í lazer hjartaskurð. Foreldrar hans hafa
ákveðið að doka við og sjá hverju fram
vindur og hvort þetta verður nauðsynlegt,

12
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því að aðgerð af þessu tagi fylgir ávallt
nokkur áhætta.
„Upphaflega var okkur sagt að Atli gæti
ekki tekið þátt í keppnisíþróttum, en
auðvitað vill hann helst taka þátt í þeim,”
segir Raelene hlæjandi. „Nú segir hjarta
læknirinn okkur bara að láta hann gera
það sem hann treystir sér til.“
Í dag eru þeir Atli og Ray prýðilega
hraustir og Ray er þakklátur fyrir stund
irnar með dóttursyni sínum hvort sem
þeir eru í körfubolta eða með veiðistöng.
„Ray getur gert allt”, segir Norma.„
Hann starfar sem sjálfboðaliði, hann fisk
ar, fer á veiðar, heggur í eldinn, lagfærir
húsið okkar, kennir stærðfræði í einka
tímum og situr í sex nefndum!”
Ray hefur lengi starfað sem sjálfboðaliði fyrir Hjarta- og heilablóðfalls
stofnun Manitoba, en árlega ganga sjálfboðaliðar í hús fyrir hönd stofnunarinnar
í „hjartamánuðinum,“ sem er febrúar.
„Það hafa orðið miklar framfarir í lækningu
hjartasjúkdóma, þökk sé þessari stofnun.
Hefði það til dæmis verið mögulegt fyrir
barn eins og Atla með hjartslátt yfir 200
slög á mínútu, fyrir tuttugu og fimm
árum, að fá að fara heim með foreldrum
sínum? Við Atli höfum báðir notið góðs
af viðleitni lækna og vísindamanna til að
bæta tæknina við hjartaskurði og þróa lyf

og meðferð til að lengja líf sjúklinga í öll
um aldursflokkum,” sagði Ray.
„Fjölskylda okkar hefur notið góðs af
framförum á svo mörgum sviðum,“ sagði
Raelene. „Þetta hefði getað orðið miklu
verra hjá Atla. Meira að segja, þegar hann
var á gjörgæslu með öðrum veikum ný
burum, þá þóttumst við viss um að líkast
til færi þetta allt vel og við vorum hepp
in að geta tekið hann heim og haft hann
heima og fyrir það erum við þakklát.”
Það er enginn óhultur fyrir hjartasjúkdómum. Í Kanada fæðist eitt af hverjum
hundrað börnum með einhverskonar
hjartagalla. Hjarta- og æðasjúkdómar eru
algengasta dánarorsök fólks í Manitóba
og í Kanada. Líklegt er að þú, lesandi
góður, þekkir einhvern, annaðhvort í fjöl
skyldunni, vin, félaga eða vinnufélaga sem
hefur orðið fyrir barðinu á þessum erfiðu
sjúkdómum. Við ættum öll að leggja eitt
hvað af mörkum til að kosta rannsóknir
sem gefa fólki eins og Ray og Atla vaxandi
lífsgæði og lífslíkur.
Þessi grein er birt með góðfúslegu leyfi
Hjarta- og heilablóðfallsstofnunar Manitoba. Myndirnar eru birtar með leyfi:
“© Doug Little Photography”
Eiður Svanberg Guðnason, fyrrverandi
sendiherra og aðalræðismaður Íslands í
Winnipeg snaraði greininni.

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Reykjavík
A. Margeirsson ehf.
Aðalvík ehf.
Afltækni ehf.
Alþýðusamband Íslands
Antikmunir
Arkitektastofan Úti og inni sf.
Augað Gleraugnaverslun
Auglýsingastofan ENNEMM ehf.
Austur Indíafélagið
Á DAG 10 - hárstofa
Áman ehf
Árbæjarapótek ehf.
Ásbjörn Ólafsson ehf.
B.J. Endurskoðunarstofa hf.
B.K. flutningar ehf.
Bakkus ehf.
Bananar ehf
Bandalag háskólamanna
Ber ehf.
Bifreiðastillingar Nicolai
BílaGlerið ehf.
Bílamálun Halldórs Þ. Nikulássonar sf
Bílasmiðurinn hf.
Bílaverkstæði Jóns T. Harðarssonar
Borgarpylsur
Bólsturverk sf.
Brauðhúsið ehf.
Brim hf.
Brimdal ehf.
Brynjar Nielsson hrl.
BSRB
Bygg Ben ehf.
BYR Sparisjóður
Cafe konditori
Cetus ehf
Columbus Classis ehf.
Congress Reykjavík, ráðstefnuþjónusta
Danica sjávarafurðir ehf.
Dentalstál ehf.
DFK Endurskoðun ehf.
Dímon Lína ehf.
E. Ólafsson ehf.
Efling stéttarfélag
Eignamiðlunin ehf.
Einar Jónsson Skipaþjónusta
Endurskoðunarskrifstofan Skil hf.
Ernst & Young
Europris Ísland ehf.
Exís ehf.
Extón ehf.
F&F Kort ehf.
Fasteignasalan Garður
Fastus ehf.
Felgur-smiðja ehf.
Félag hrossabænda
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga
Fínka málningarverktakar ehf.
Forum Lögmenn
Fossberg ehf.
Fosshestar
Fótoval ehf.
Fraktflutningar ehf.

Frumkönnun ehf. - Tjónaskoðun
Fröken Júlía ehf
G. Albertsson ehf.
G.B. Tjónaviðgerðir ehf.
G.H. Guðmundssynir ehf.
Gallabuxnabúðin - Kringlunni
Garðsapótek
Gastec ehf
Gilbert úrsmiður Laugavegi 62
Gistihúsið Ísafold
Gjögur hf.
Gluggahreinsun Davíðs G. Diego
Gluggasmiðjan ehf.
Gnýr sf.
Gró ehf.
Guðmundur Arason ehf. Smíðajárn
Gull- og silfursmiðjan Erna hf.
Gullsmíðaverkstæði Hjálmars
Torfasonar
Hafgæði sf.
Hagi ehf.
Hamborgarabúlla Tómasar ehf
Haukur Þorsteinsson tannlæknir
Háfell ehf.
Hárgreiðslustofa Rögnu
Hárgreiðslustofan Evita
Heilsubrunnurinn ehf.
Hekla hf.
Helgason og Co. ehf.
Henson hf.
HGK ehf.
Hjólbarðaverkstæði Sigurjóns ehf.
Hljóðfæraverslun Pálmars Árna
HM Bókhald ehf
Hnit hf.
Hópferðaþjónusta Reykjavíkur
Hótel Flóki
Hótel Frón
Hótel Leifur Eiríksson ehf.
Hótel Óðinsvé
Hreyfill
Hringrás hf.
HSE Bókhald ehf.
Humarhúsið
Húsalagnir ehf.
Húseign, fasteignamiðlun
Höfðakaffi ehf.
Iceland Seafood ehf
Iðntré ehf.
Innnes ehf.
Íslandsfundir ehf.
Íslandsstofa
Íslensk endurskoðun ehf.
Íslensk erfðagreining
Ísloft blikk- og stálsmiðja ehf.
Ísmar hf.
Íþrótta- og tómstundasvið
Reykjavíkurborgar
Íþróttafélagið Fylkir
J.S. Gunnarsson hf.
JANUS Laugavegi 25
Jarteikn ehf.
JBS ehf. - Nonnabiti

Jens Guðjónsson hf.
JGG ehf.
Jón Egilsson lögmannsstofa
KAFFI ROMA
Karton hf.
Kaþólska kirkjan á Íslandi
Kemi ehf. - www.kemi.is
Kemis ehf.
Kjöthöllin Skipholti 70 ehf.
KOM Almannatengsl
Kr. St. lögmannsstofa ehf
KRISTA Gest - Hárgreiðslustofa
Kvikk þjónustan ehf.
Lagnagæði ehf.
Landsnet hf
Landvernd
Litir og föndur - Handlist ehf.
Línuborun ehf.
Loftstokkahreinsun ehf - Sími 893 3397
Lyfjaver apótek
Lögmannafélag Íslands
Lögmannsskrifstofa Kjartans Reynis Ólafss
Lögmannsstofa Ólafs G. Gústafssonar
Lögmenn Jónas & Jónas Þór sf.
Lögmenn Lögsýn ehf.
Lögmenn við Austurvöll
Lögver ehf.
Málarakompaníið ehf
Málningarþjónustan Litaval ehf.
MD Vélar ehf.
MEBA - Magnús E. Baldvinsson sf.
Merkismenn ehf.
Minjavernd
Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur
NASDAQ OMX Kauphöllin á Íslandi
Nýi ökuskólinn ehf.
Oddgeir Gylfason Tannlæknastofa
Olíuverzlun Íslands hf.
Orkuvirki ehf
Ostabúðin Skólavörðustíg
Ó. Johnsson & Kaaber ehf.
Ólafur Þorsteinsson ehf.
Ósal ehf.
P & S Vatnsvirkjar ehf.
Parlogis hf.
Pétur Stefánsson ehf.
Pjakkus Preladus ehf.
Prikið
Rafás
Rafco ehf.
Rafstar ehf
Rafstjórn hf.
Raftíðni ehf.
Rafval
Rafver.is
Rafþjónustan
Rakarastofan sf.
Ráðgjafar ehf.
Rebekka Bergsveinsdóttir
Reimaþjónustan - Reimar og Bönd ehf.
Reykjavíkurborg
Rolf Johansen & co. ehf.
Rossopomodoro veitingastaður
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Hjartaaðgerðir á Íslandi fyrir tæpum 25 árum

Vandi heilbrigðiskerfisins
Úr viðtali við Þórarin Arnórsson skurðlækni í Heilbrigðismálum 1/86
„Kransæðaaðgerð byggist á nánu samstarfi skurðlækna, svæfingarlækna, hjúkrunarfræðinga og tæknimanna.”
„Við kransæðaaðgerðir er tengt fram hjá stífluðum æðum utan á hjartanu.”
Skömmu eftir að Hjartaheill voru stofnuð
á Íslandi var stefnt að því að hefja hjarta
skurðaðgerðir á Íslandi á vormánuðum
árið 1986.
Í Velferð höfum við birt viðtöl við
skurðlækna og gert málinu nokkur skil.
Í tilefni 25 ár afmælis Hjartaheilla fyrir
tveimur árum skrifaði Bjarni Torfason,
skurðlæknir, afar fróðlega grein í Velferð
um hjartaskurðlækningar á Íslandi í 22 ár
(sbr. heimasíðu: hjartaheill.is).
Einnig var fróðlegt að lesa viðtal við
Þórarin
Arnórsson,
sérfræðing
í
skurðlækningum og brjóstholsskurð
lækningum í tímariti Krabbameinsfélags
Íslands, Heilbrigðismálum 1/1986, þar
sem m.a. er rætt um undirbúning á Landspítalanum og væntanlegar aðgerðir.
Þórarinn segir í viðtalinu að stefnt sé
að því að hefja hjartaskurðlækningar hér
á landi í apríl þetta ár, þ.e. 1986. Verið
sé að breyta einni af skurðstofum Landspítalans og nauðsynleg tæki séu á leið
til landsins. Hann hafði þá dvalist um sjö
ára skeið i Svíþjóð og fengist við hjarta
skurðlækningar.

Spurt er hvað sé í raun átt
við með hjartaskurðlækning
um og svarar Þórarinn:
„Hér er átt við allar hjartaðgerðir
þar sem hjarta- og lungnavél er notuð. Í
flestum tilvikum þarf að stöðva hjartað í
aðgerðinni. Þetta eru hjartalokuaðgerðir,
aðgerðir vegna áunninna hjartagalla og
svo kransæðaaðgerðir.
Tenging hjartagangráðs og svonefndar
útvíkkanir á kransæðum falla ekki beint
undir þessa skilgreiningu, en við víkk
anir er þó nauðsynlegt að geta gripið til
kransæðaskurðaðgerða ef eitthvað fer úrskeiðis.
Þegar brjóstbeinið hefur verið opnað í
hjartaskurðaðgerð er hjarta- og lungna
vélin tengd æðunum sitt hvoru megin við
hjartað. Vélin heldur hringrás á blóðinu
fram hjá hjartanu og í henni fara einnig
fram loftskipti.
Rétt er að minna á það að krans
æðarnar eru tvær og sú vinstri greinist í
tvær stórar greinar. Kransæðarnar liggja

að mestu utan á hjartavöðvanum og næra
hann. Aðgerðin byggist á því að taka bláæð
úr fótlegg og tengja hana frá aðalslagæð
(aorta) og við kransæð utan á hjartanu
þannig að blóðið geti runnið óhindrað
fram hjá þrengingu eða stíflu í krans
æðinni. Oft er tengt fram hjá þremur
hindrunum eða fleiri. Æðabútarnir eru 10
til 20 sentimetra langir og nokkrir milli
metrar í þvermál.”
Hvað tekur aðgerðin langan tíma?
Er hætta á sýkingum? og Þórarinn
svarar:
„Kransæðatengingarnar taka allt frá 20
mínútum og upp í tvo og hálfan tíma,
en í heild tekur aðgerðin þrjár til fimm
klukkustundir.
Legutíminn á sjúkrahúsi er um tvær
vikur og sjúklingurinn getur oft farið að
vinna eftir tvo til þrjá mánuði.
Dánartíðni í kransæðaaðgerð og á
fyrstu máunuðunum eftir hana, er víðast
um eða innan við 1%. Hjartaaðgerðir eru
því ekki hættulegri en margar aðrar stórar
skurðaðgerðir t.d. aðgerðir á lungum eða
stórum æðum.
Við allar aðgerðir er viss hætta á
sýkingum, en hún er ekki meiri við
kransæðaaðgerð en aðrar hreinar skurð
aðgerðir.
Aðbúnaður á íslenskum sjúkrahúsum
er það góður að hér ætti að vera hægt að
reikna með að sýkingahættan geti verið
jafn lítil og best gerist erlendis þar sem vel
innan við 5% sjúklinga fá sýkingu í ein
hverju formi eftir aðgerð.”
Allar væntingar og spár Þórarins hafa
gengið eftir að mestu leyti og kemur
það vel fram í áðurnefndri grein Bjarna
Torfasonar. Enn er þó margt sem þarf
að bæta og með tækniframförum þarf
sífellt að endurnýja tæki á öllum sviðum
og bæta aðstöðu skurðteymis og annarra
heilbrigðisstarfsmanna.

Samhæfni, fimi, reynsla og þekking er nauðsynleg við skurðaðgerðir.
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Að undanförnu hefur efnahagur Íslands
verið í mikilli lægð og enn stendur fyrir
dyrum alvarlegur niðurskurður í heil
brigðiskerfinu.
Allir vita hvað erfitt er að forgangsraða
verkefnum og ályktaði formannafundur
Hjartaheilla í október sem haldinn var á
Sólheimum í Grímsnesi um málin. Ályklt
unin var send yfirvöldum og fréttastofum
og minnti á hvílík lífshætta stafaði af lokun
hjarta- og lungnadeildar og niðurskurður á
hjartalækningum á landsbyggðinni.
Aukin vitund almennings í nútímaþjóð
félagi - Átak og sala
Í tilefni alþjóðlega hjartadagsins 26. sept
sl. haust ákvað Hjartavernd, Hjartaheill,
Neistinn og Heilaheill að gefa út bækling,
kálf, sem fylgdi með Morgunblaðinu til
allra áskrifenda á landinu. Og í framhaldi
voru merki Hjartaheilla seld til ágóða fyrir
samtökin.
Allar greinar blaðsins voru afar áhuga
verða, en þar skrifar Bolli Þórsson,
innkirtlasérfræðingur, athylisverða grein

sem heitir: Minni orkuneysla, betri heilsa
og segir þar m.a.:
„Aukin vitund almennings er
lykilatriði. Mikið hefur dregið úr tíðni
hjarta- og æðasjúkdóma á Íslandi undan
farna áratugi. Það er að þakka því að
helstu áhættuþættir þessara sjúkdóma
hafa batnað hjá almenningi. Það hef
ur gerst óháð lyfjameðferð eða annarri
meðferð. Ástæðan er fremur aukin vitund
og breytt hegðun almennings. Reykingar
hafa minnkað, fleiri hreyfa sig í frítíma og
mataræði hefur batnað”.
Í blaðinu skrifar Karl Andersen, hjarta
læknir, einnig grein sem hann nefnir:
Hjartarannsókn: framtíð án hjartasjúkdóma. Þar segir Karl m.a.:
„Hjarta- og æðasjúkdómar eru algeng
asta dánarorsök á Íslandi. Þrátt fyrir að
hjartaáföllum og dauðsföllum þeim tengd
um hafi fækkað um 80% frá því 1986
eru meiri líkur á því að Íslendingur deyi
úr hjartaáfalli en nokkrum öðrum sjúkdómi.
Með því að meta þekkta áhættuþætti
hjartasjúkdóma má beita markvisst for-

varnaraðgerðum og koma þannig í veg
fyrir að sjúkdómur þróist hjá heilbrigðum
einstaklingum. Flestar þessara aðgerða
snúa að lífsstíl . . .
Börn sem fæðast á þessari öld eiga
ekki að þurfa að deyja af völdum hjartaog æðasjúkdóma langt fyrir aldur fram.
Til staðar er nægileg þekking á eðli og
orsökum kransæðasjúkdóma til að koma
í veg fyrir slíkt. Vakningar er þörf. Það
er á okkar ábyrgð að skapa heilsusamlegt umhverfi og lífsstíl sem kemur í veg
fyrir myndun kransæðasjúkdóma á næstu
áratugum”.
Með samvinnu á mörgum sviðum og
markvissum forvarnaraðgerðum getur
okkur tekist að skapa heilsusamlegt
umhverfi og lífsstíl á næstu áratugum.
Einstaklingar, félög, stofnanir, vísinda
menn, fyrirtæki og vinnustaðir, og ekki
síst ríkisstjórn og sveitarfélög þurfa
að taka höndum saman í sameiginlegu
átaki.
Þ.

Íslensk börn, heilsuvernd og framtíðin
Nýlega birtist í fréttum að tannhirða íslenskra barna sé heldur
slæleg miðað við jafnaldra þeirra á hinum Norðurlöndunum. Í
sömu fréttum kom einnig í ljós að íslensk börn eru að jafnaði
mun þyngri og feitari en jafnaldrar þeirra í nágrannalöndunum.
Greinilegt er að við Íslendingar þurfum að líta alvarlega í eigin
barm og endurskoða mataræði og lifnaðarhætti.

Tannhirða Íslendinga fyrir 25 árum!
Í tímariti Krabbameinsfélags Íslands, Heilbrigðismál, 1. tbl. 34.
árg. 1/1986 rákumst við á eftirfarandi frétt:
Til verndar tönnunum.
„Svo virðist sem Íslendingar eigi heimsmet í tannskemmdum.
Til að reyna að bæta úr því beitti Heilbrigðisráðuneytið sér fyrir
sérstökum „tannverndardegi” 29. janúar. Dreift var bæklingum til
allra grunnskólanema og rætt um tannvernd í skólum landsins”.
Greinilegt er að enn er þörf á átaki á sviði tannverndar skv.
nýjustu upplýsingum um tannvernd Íslendinga og íslenskra
barna. Við getum líka spurt: Getur slæleg tannhirða haft áhrif
á hjarta- og æðasjúkdóma? Erum við ekki á villigötum að halda
að sár og bólgur í tannholdi eða annars staðar í líkamanum geti
haft áhrif á æðakerfi líkamans? Getur verið að góð tannheilsa sé
einn af mörgum og mikilvægum þáttum í góðri heilsu? Höfum
við verið á varðbergi?

Hér fer á eftir stutt frétt um tannhirðu sem birtist í Morgunblaðinu sl. vor.

Góð tannhirða er hjartans mál
Vísindamenn segja að þeir sem bursta ekki tennurnar tvisvar
sinnum á dag eigi í hættu á að fá hjartasjúkdóma. Þetta kemur
fram í skoskri rannsókn sem 11.000 manns tóku þátt í.
Fram kemur í rannsókninni, sem er birt í The British Medical
Journal, að þeir sem hirða illa um tennurnar og tannholdið eigi í
aukinni hættu á að fá hjartasjúkdóma miðað við þá einstaklinga
sem bursta tennurnar tvisvar á dag.
Þetta er í fyrsta sinn sem vísindamenn rannsaka hvort tengsl
séu á milli tíðni tannburstunar og þess hvort fólk geti fengið
hjartasjúkdóma.
Þetta styður fyrri rannsóknir sem hafa sýnt fram á tengsl á
milli tannholdssjúkdóma og hjartasjúkdóma.
Fram kemur á vef BBC að góð tannheilsa sé aðeins einn þátt
ur í góðri heilsu. Vitað sé að bólgur í líkamanum, m.a. í munni
og tannholdi, geti haft slæm áhrif á æðakerfi, þ.e. leitt til þess að
æðar stíflist sem geti leitt til hjartaáfalls.
Tækni & vísindi | mbl.is | 28.5.2010 |
								
				
Þ.
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Falleg bók um gómsæta rétti
Höfundur: Hann Ingibjörg Arnarsdóttir
Útgáfa: Birtíngur útgáfufélag og Samtök sykursjúkra
"Þegar ég var pínulítið kríli fyrir nokkuð mörgum árum síðan fannst mér, að sögn foreldra
minna, afar gott að borða. Önnur löppin sveiflaðist í hringi þegar gómsætur matarbiti var settur
inn fyrir mínar varir og allri ættinni fannst gaman að gefa mér að borða. Ég naut hvers bita og
sat iðulega lengur en hinir að borði og geri reyndar oft enn."
Þannig hefst formáli að lítilli, skemmtilegri og handhægri uppskriftabók sem Birtíngur útgáfufélag og Samtök sykursjúkra
gáfu út fyrir skömmu.
Í formálunum segir höfundur einnig: "Í bókinni er einblínt á vel samsett og fjölbreytt fæði þar sem passað er upp á kolvetni, fitu
og salt." Þessum efnum er ekki sleppt og þar sem þau skipa einhvern sess í samsetningu fæðunnar eru þau ávallt í lágmarki og með
hverjum rétti fylgir lítil tafla þar sem hægt er sjá næringargildi og er hún unnin er af Sigríði Eysteinsdóttur, næringarfræðingi M.Sc.
Í upphafi bókarinnar hafa fulltrúar Samtaka sykursjúkra unnið áhugaverða fróðleiksmola um mataræði.
			

Kóríandersósu-salat
fyrir 4
1 askja kóríander,
½ laukur,
5 msk. olía, helst kornolía,
3 msk. hvítt balsamedik,
1 msk. fljótandi hunang,
¼ tsk. salt,
svartur pipar,
2-3 rosmarin-salat hausar, (rosmarin) eða annað stökkt salat,
½ agúrka, skorin í sneiðar,
1 þroskað mangó, skorið í bita,
1 rauð paprika, skorin í bita.
Setjið kóríanderinn, laukinn, olíuna, edikið og hunangið í matvinnsluvél eða notið töfrasprota og maukið algjörlega þannig að
úr verði sósa. Piprið og saltið eftir smekk.
Smakkið og bragðbætið með hunangi ef sósan er of römm
eða setjið svolítið meiri olíu eftir þörfum.
Skerið salatið fremur gróft og setjið í skál ásamt gúrkunni,
mangóinu og paprikunni. Setjið 4 msk. af kóríandersósunni yfir
og smakkið, bætið meiru við af sósunni eftir því hversu mikið
bragð þið viljið hafa. Restin af sósunni má geyma í ísskáp í allt
að 4-5 daga. Sósan passar einnig vel með indverskum og ara
bískum mat.

Orka (kcal)
124
16
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Protein (g)
1

Fita (g)
7

Kolvetni (g)
14

Fyrir
1 persónu

Samtök sykursjúkra
Samtök sykursjúkra voru stofnuð árið 1971 af hópi sjálfboðaliða
með stuðningi Þóris Helgasonar, læknis, sem var á þeim tíma
helsti sérfræðingur landsins á sviði innkirtlasjúkdóma. Starfið
hefur ávallt byggst á framlagi sjálfboðaliða; sykursjúkra, fjöl
skyldna þeirra og vina og áhugasams heilbrigðisstarfsfólks. Í dag
eru félagsmenn í samtökunum um 1200 talsins. Auk sykursjúkra
og aðstandenda þeirra kemur að starfinu fjöldi heilbrigðisstarfsmanna, apóteka, heilbrigðisstofnana og styrktaraðila.
Árlegur aðalfundur er haldinn fyrri hluta árs, venjulega í
mars eða apríl. Þar er kjörin 7 manna stjórn sem skiptir með
sér verkum og fer þessi stjórn með öll málefni samtakanna milli
aðalfunda.
Samtök sykursjúkra eru landssamtök en einnig eru starf
andi nokkrir minni landshlutahópar og einnig samtök foreldra
sykursjúkra barna.
Samtökin hafa einn starfsmann í hlutastarfi og er skrifstofan
opin tvo morgna í viku, á þriðjudögum og fimmtudögum kl. 1012. Skrifstofan er til húsa í Þjónustusetri Líknarfélaga á 9.hæð í
Hátúni 10b, en þar leigja saman aðstöðu 10 sjúklingafélög.
Meginverkefni samtakanna eru:

Mynd úr haustferð félagsmanna í samtökunum, September 2010.

• Að gefa út fræðsluefni um sykursýki og fylgikvilla

Samtökin gefa út ýmis konar bæklinga fyrir sykursjúka og aðra
áhugasama. Einnig gefur félagið út tímaritið Jafnvægi einu sinni
á ári, heldur fræðslu- og skemmtifundi, starfrækir gönguhóp
og skipuleggur ferðalög. Samtök sykursjúkra eru hluti af IDF,
alþjóðlegum samtökum sykursjúkra og félagið er einnig virkt í
samstarfi Norðurlandanna.

• Að skipuleggja fjölbreytt félagsstarf fyrir félags

Heimilisfang: Hátúni 10b, 105 Reykjavík,
Sími: 562 5605, Netfang: diabetes@diabetes.is
Veffang: www.diabetes.is

• Að ljá sykursjúkum rödd í almennri umræðu og að
tala máli þeirra við yfirvöld.

hennar, bæði fyrir sjúklingana sjálfa og fyrir allan
almenning.

menn sína.
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Heilaheill
Félagið HEILAHEILL, samanstendur af
þeim sem fengið hafa slag (heilablæðingu,
blóðtappa eða súrefnisþurrð af einhverju
tagi), aðstandendum og fagaðilum, svo
og þeim er hafa áhuga á málefninu og
koma fræðslu á framfæri.
Tölur segja að allt að 700 manns fái
slag á ári, eða u.þ.b. 2 á dag. HEILAHEILL hefur haldið úti heimasíðu frá því
2005, svo og tengslaneti í gegn um það,
heilaheill.is og er í tengingu við u.þ.b.
1000 manns. Heimasíðan gefur góða lýsingu á starfsemi félagsins og fræðsluhlutverki þess.
Fræðsla og félagsskapur
Markmið félagsins, sem sjálfshjálparfélag,
er að efla félagsstarfið m.a. með því að
vera með reglulega vel sótta kaffifundi, er
kallaðir eru “Heilakaffi". Á þessum vinsælu fundum hittast einstaklingar er hafa
orðið fyrir slagi og aðstandendur þeirra,
eða u.þ.b. 10-12 manns í hverjum hóp.
Fólkið ræðir afslappað saman um stöðu
sína og sinna undir kaffisopa. Þá er félagið reglulega með skemmti- og fræðslu
fundi, fyrsta laugardag hvers mánaðar.
Þá er fjallað um sjúkdóminn og afleiðinga
hans fyrir þá sem hafa orðið fyrir slagi og

aðstandendur þeirra. Þessir fundir eru
aðallega haldnir yfir vetrarmánuðina und
ir yfirskriftinni:
„Þetta er ekki búið” og „Áfall, ekki
endirinn!”.
Þá hefur félagið safnað DVD-mynd
efni um viðtöl við þá sem hafa orðið fyrir
slagi og hafa náð sér og eru komnir aft
ur út í atvinnulífið. Þá er árlegi “SLAG
DAGURINN” haldinn í októbermánuði
og hafa læknar og hjúkrunarfræðingar
verið með mælingar, s.s. á blóðþrýstingi,
o.s.frv. á gestum og gangandi í verslunar
miðstöðvum í Reykjavík og á Akureyri. Í
ráði er að hafa þetta víðar um land.
Hugmyndafræði félagins byggist t.a.m.
á „Snemmtækri íhlutun um atvinnutengda
endurhæfingu” og á forvarnarþættinum og
skiptist í 10 megin málefnahópa. Félagið
hefur fært út kvíarnar og undirritaði samstarf við Landspítala-háskólasjúkrahús og
samráðshóp taugasjúklinga, SAMTAUG.
Þá hefur félagið, sem er aðildarfélag Sjálfsbjargar, verið í mjög góðu samstarfi við
önnur félög, s.s. Hollvini Grensásdeildar,
Hjartaheill, t.d. í „Go Red” átakinu og nú
á alþjóða hjartadeginum. Þessi félög eiga
margt sameiginlegt, sérstaklega í forvarar
þættinum og endurhæfingunni. Er rétt

Edda Þórarinsdóttir, gjaldkeri.

Guðrún Stephensen les ljóð fyrir fundargesti.

að skoða frekara samstarf milli þessara
félaga.
Þórir Steingrímsson

Hjartadrottningar Eflum starfið
Hjartadrottningar Hjartaheilla, GoRed, hafa haldið áfram virku
starfi sínu með ýmsum hætti frá því að samtökin voru stofnsett.
Enn má minna á og ítreka að allar konur eru velkomnar í hópinn
og geta þær fengið fleiri og nánari upplýsingar á skrifstofu Hjarta
heilla við Síðumúla í síma: 552 5744.
Þann 12. október í haust héldu Hjartadrottningarnar fund með
fræðslu, tónlist og spjalli. Axel Sigurðsson, hjartalæknir, hélt
þar fróðlegt og skemmtilegt erindi og Halldór Víkingsson lék
á píanó. Þann 30. nóvember var svo haldið „kósýkvöld” með
aðventustemningu við kertaljós og upplestur.
Á nýju ári
Þann 1. febrúar verður haldinn fundur sem ber yfirskriftina:
Uppörvun á nýju ári og verður efni fundarins: Hreyfing og
gleði.
Þann 12. apríl verður svo haldinn vorfundur undir hækkandi
sól með vorstemningu. Efni fundarins: sportfatnaður og útivera.
Tökum áfram höndum saman og eflum starfið.
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Er ráðstefna
eða fundur á döfinni?
Hjá Iceland Congress vinnur vel menntað og sérhæft starfsfólk
með yfir tuttugu ára reynslu á sínu sviði. Við aðstoðum viðskiptavini
okkar við að skipuleggja og undirbúa allar stærðir og gerðir af
fundum, ráðstefnum og öðrum atburðum. Iceland Congress býður
persónulega þjónustu og hefur áhuga á þér og þínum markmiðum.

Eskihlíð 3

105 Reykjavík

S: 552 9500

info@icelandcongress.is

www.icelandcongress.is

Lánamöguleikar
vegna sérþarfa:
Hámarksupphæð 8 milljónir
Fastir vextir án
uppgreiðsluákvæðis
Lántökugjald 0,5% af
lánsupphæðinni
90% af kaupverði eða
byggingarkostnaði
90% af viðbótar- og
endurbótakostnaði

lll#^ah#^h

6j`Va{ckZ\cVhgÄVg[V
Þeir sem hafa skerta starfsorku, eru fatlaðir eða hreyfihamlaðir geta fengið aukalán
til að gera breytingar á íbúðarhúsnæði eða til að kaupa eða byggja húsnæði vegna
sérþarfa sinna. Lánið kemur til viðbótar 20 milljóna króna hámarksláni Íbúðalánasjóðs
eða öðrum fasteignaveðlánum að hámarki 20 milljónum. Einnig er heimilt að veita
aukalán til forsvarsmanna þeirra sem búa við sérþarfir.
Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Íbúðalánasjóðs
www.ils.is, ils@ils.is eða í síma 569 6900 og 800 6969.

7dg\Vgic^'&!&%*GZn`_Vk`
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Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Ryðvörn Þórðar ehf.
S. Magnússon vélaleiga ehf.
S.G. Þjónustan ehf.
S.Í.B.S.
Sameinaði lífeyrissjóðurinn
Samhjálp félagasamtök
Síma- og tölvulagnir ehf.
Sjálfstæðisflokkurinn
Sjóli hf.
Sjómannafélag Íslands
Sjóvélar ehf
Sjóvík ehf
Sjúkraþjálfun styrkur ehf.
Skeljungur hf.
Skipatækni ehf.
Skolphreinsun Ásgeirs
Skorri ehf.
Skóverslunin Bossanova hf.
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins
Snyrtistofan Ársól í Grímsbæ
Snæland Grímsson ehf. Hópferðabílar
SP Tannréttingar
Stansverk ehf.
Stálbyggingar ehf.
Studio Granda ehf.
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra
Sundsamband Íslands Íþróttamiðstöðin
Suzuki bílar hf.
Svanur Ingimundarson Málarameistari
Söluturninn Drekinn
Söluturninn Vikivaki sf.
Tandur hf.
Tannálfur sf.
Tannlæknar Mjódd
Tannlæknastofa Björns Þorvaldssonar
Tannlæknastofa Jón Birgis Baldurssonar
Tannréttingar sf.
Tengi ehf.
TGM Ráðgjöf
Thai matstofan ehf.
THC Arkitektar ehf.
Tónskóli Sigursveins D. Kristinssonar
Trésmiðjan Jari ehf.
Tæknivélar ehf.
Tækniþjónusta Suðurlands ehf
Tölvar ehf.
Tölvu-og tækniþjónustan hf.
Tösku- og hanskabúðin hf.
Vegahandbókin EHF
Útfararstofa kirkjugarðanna
Vatnstak ehf.
Veiðikortið.is
Veiðiþjónustan Strengir
Veitingahúsið Carúsó
Verðbréfaskráning Íslands hf.
Verkfræðistofan LH-tækni ehf.
Verkfræðistofan VIK ehf.
Verkfærasalan ehf.
Vernd - Fangahjálp
Verslunartækni ehf.
Verslunin Fríða frænka ehf.
Vélar ehf.
Vélaviðgerðir ehf.
20
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Vélvík ehf.
Víkingaslóðir - Ferðaskrifstofan
Víking-hús ehf.
Vínberið
VR
Vörubíla og vinnuvélaverkstæðið sf.
Vörubílastöðin Þróttur
Wilsons Pizza ehf.
Þín verslun ehf. - Melabúðin
Þrep ehf. - Endurskoðun
Þverfell ehf.
Ögurvík hf.
Örninn Golf
Örninn Hjól ehf.
Seltjarnarnes
About Fish Íslandi ehf.
Aðalbjörg RE 5
Hárgreiðslustofan Salon - Nes
Lög og réttur ehf.
Rafþing
Vökvatæki ehf.
Vogar
V.P. Vélaverkstæðið ehf.
Kópavogur
Allianz hf.
Allt-af ehf.
Alur blikksmiðja ehf.
Arnarljós
Arnarverk ehf
Ásborg sf.
Ásklif ehf.
Bianco Smáralind
Bifreiðastillingin ehf.
Bifreiðaverkstæði jónasar ehf.
Bílaklæðningar ehf.
Bílalakk ehf.
Bílamarkaðurinn
Bílasprautun og réttingar Auðuns
Bílaþvottastöðin Löður ehf.
Bíltækni ehf
Bjarni Runólfsson
BJ-verktakar ehf.
Bliki- Bílamálun og réttingar ehf.
Blikksmiðjan Auðás hf.
Bókun sf. Endurskoðun
Cafe Adesso
Debenhams Smáralind
Dælur ehf
Eignarhaldsfélagið Farice ehf. www.farice.is
Einar Beinteins ehf. - Dúkalagnir- og
Veggfóðrun
Fagtækni ehf.
Félagsþjónusta Kópavogs
Flugfélagið Ernir ehf.
Fótaaðgerðaskóli Íslands
Guðjón Gíslason ehf.
Hárgreiðslustofan Delila og Samson sf.
Hefilverk ehf.
Íshúsið ehf. - www.ishusid.is

Íslandsspil sf.
Íssel ehf.
Klippt og skorið Hárfólkið sf.
Kópavogsbær
Kríunes ehf.
Lárus L. Guðmundsson
Listgler
Listinn - www.listinn.is
Litalausnir málningarþjónusta ehf
Lögmannsstofa Guðmundar
Þórðarsonar
Marás vélar ehf.
MHG verslun ehf
Modelskartgripir
Pottagaldrar Mannrækt í matargerð
Prjónastofan Anna sf.
Rafbreidd ehf.
Rafholt ehf
Reynir bakari ehf.
Réttingaverkstæði Hjartar
Réttir bílar ehf.
Ræsting BT ehf.
Sendibílar Kópavogs ehf.
Ship Equip
Skerping sf
Smári söluturn
Suðurverk hf.
Sveinn Ívarsson ehf.
Tannlæknastofan Smárinn
Tannlækningastofa Þóris Gíslasonar
Tengi ehf.
Tækniþjónusta Ragnars G.G
Varmi ehf.
Veitingaþjónusta Lárusar Loftssonar sf.
Vélaleiga Auberts
Vídd ehf.
Ýmus ehf. heildverslun
Garðabær
Bókasafn Garðabæjar
Efnalaug og fataleiga Garðabæjar
Garðabær
Hagráð ehf.
Hagvís ehf.
Hannes Arnórsson ehf.
Haraldur Böðvarsson & Co. ehf.
Hárgreiðslustofan Cleo
IKEA - Miklatorg hf.
Kvótabankinn ehf.
Raftækniþjónusta Trausta ehf.
Stálsmiðjan ehf.
Suðurtún ehf.
Timburhús ehf.
Vefur ehf.
Versus, Bílaréttingar og sprautun ehf.
Würth á Íslandi ehf.
Yggdrasill ehf.
Öryggisgirðingar ehf.
Hafnarfjörður
ABC leikföng www.abcleikfong.is
Bátaraf
Bókhald og uppgjör hf.

Aðalfundur Hjartaheilla
á Vestfjörðum 2010
Hjartaheill á Vestfjörðum hefur starfað í 20 ár. Formaður félagsins öll árin,
Jóhann Kárason, lét af störfum og færði Guðrún Bergmann frá Hjartaheillum
honum blómvönd sem þakklætisvott fyrir starf hans í þágu samtakanna. Jóhann
Kárason sendi Velferð fréttir af aðalfundinum og dró saman það helsta sem á daga
félagsins hefur drifið. Félagið hefur sinnt afar brýnum málefnum á Vestfjörðum
og barist dyggilega fyrir málefnum hjartasjúklinga með margvíslegum hætti.
Velferð óskar Jóhanni velfarnaðar á vegferð hans, þakkar honum og stjórnum
hans ómetanleg störf, félaginu til hamingju með afmælið og nýrri stjórn heilla og
farsældar á komandi tímum.
Ísafjörður.
Aðalfundur á Hótel Ísafirði
Aðalfundur Félags hjartasjúklinga, sem
frestað var í vor, var haldinn á Hótel
Ísafirði 5. september s.l. Var nafni félagsins breytt í Hjartaheill Vestfjörðum
og breytingar gerðar á lögum í samræmi
við nafnabreytinguna. Fræðsluerindi
fluttu þau Jóna Björg Guðmundsdóttir,
sjúkraþjálfari og Salóme Elín Ingólfsdóttir,
næringarfræðingur.
Jóhann Kárason, er verið hefur formaður frá stofnun félagsins 4. nóvember
1990, lét af formensku. Guðrún Bergmann Fransdóttir, skrifstofustjóri Hjartaheilla, landssamtaka hjartasjúklinga, færði
honum blómvönd og kveðju og þakkir frá
stjórn og starfsmönnum samtakanna, sem
og kveðjur til félagsmanna.
Stjórn Hjartaheilla á Vestfjörðum
skipa nú; formaður: Jónína Eyja Þórðar
dóttir, Þórustöðum, Önundarfirði, varaformaður: Pétur Sigurðsson, Ísafirði, rit
ari: Jens Kristmannsson, Ísafirði, gjaldkeri:
Jóhann Kárason, Ísafirði, meðstjórnandi:
Karen Ragnarsdóttir, Ísafirði, varamenn í
stjórn: Bragi Helgason, Bolungarvík, Vilborg Bjarnadóttir, Suðureyri og Karolína
Guðrún Jónsdóttir, Patreksfirði. Endurskoðendur: Jóhannes G. Jónsson og Kristmann Kristmannsson, til vara Halldór
Hermannsson.
Jóhann Kárason hafði tekið saman
nokkra punkta úr sögu félagsins í 20 ár
og fengu fundarmenn eintak til að taka
með sér.
Stjórn Neistans var með okkur á þess
um fundi til að hitta sína félaga hér fyrir
vestan og drukkum við saman kaffi í til
efni af 20 ára afmæli félagsins.

Guðrún Bergmann Franzdóttir afhendir Jóhanni Kárasyni blómvönd með þakklæti fyrir 20 ára
starf.

Hjartans kveðja
Jóhann Kárason, fyrrverandi formaður
Glaðir fundargestir hlusta á Jóhann.
VELFERÐ
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Yfirlit yfir starfsemi Félags hjarta
sjúklinga á Vestfjörðum 1990 – 2010
Hér er stiklað á stóru í starfsemi Hjarta
heilla á Vestfjörðum. Jóhann Kárason
fyrrverandi formaður félagsins gefur
okkur hér áhugavert yfirlit í verkefnum
félagsins og er það sannarlega til hvatn
ingar annarra félaga víða um land þar
sem oft er erfitt um vik, langt á milli
staða og vandasamt að finna verk
efni sem vekja áhuga almennings.Við
hvetjum stjórarmeðlimi félaganna um
allt land til að halda áfram sínu góða
starfi einstaklingum og fjölskyldum
til heilla og yfirvöldum til áréttingar
um að gefa ekki eftir á sviði heilbriðgs
þjónustu með örryggi allra að leiðar
ljósi.
Yfirlit
Ég nefni hér til upplýsingar hlut Félags hjartasjúklinga á Vestfjörðum ásamt
hlut Hjartaheilla, landssamtaka hjarta
sjúklinga, vegna jólakortasölu, merkja
sölu og sölu happadrættismiða árin 1990
til 2007 og er þá miðað við að hlutur okkar hafi alltaf verið 25 % af sölu. Samtals
varð hlutur félagsins um 2,3 milljónir og
hlutur landssamtakanna um 6,9 milljónir.
Og samtals var því sala rúmar 9 milljónir.
Einnig má geta þess að vorið 2009 sáu
unglingadeildir Björgunarfélaganna á Ísa
firði og í Bolungarvík um sölu merkja
fyrir okkur og fengu í sinn hlut sölulaunin
fyrir þau 195 merki er seldust.
Stiklað á stóru
Eitt af markmiðum Félags hjartasjúklinga
á Vestfjörðum hefur verið að veita styrki
til foreldra barna með hjartagalla, sem
hafa þurft að fara erlendis í aðgerðir. Árið
1995 veittum við styrk til foreldra barns
á Patreksfirði, árið 2001 til foreldra í
Önundarfirði, 2002 í Bolungarvík, 2005
á Ísafirði og árið 2008 til foreldra barns á
Hólmavík. Þá höfum við tvívegis styrkt
félaga er fóru í hjarta- og lungnaígræðslur.
Í mörgum af þessum tilfellum var leitað
samþykkis meirihluta stjórnarmanna fyrir
styrkveitingunum en ekki boðað til funda
og því ekki fært í fundargerðarbók þá,
bara reikninga félagsins.
Eins og alkunna er þá þurfa heilbrigðisstofnanir á landinu að treysta á
gjafmildi hinna ýmsu félagasamtaka.
Með stuðningi L.H.S. hefur Félag hjarta
22

VELFERÐ

sjúklinga á Vestfjörðum reynt eftir
fremsta megni að standa sig í þeim efnum,
hagsmunahópi sínum til heilla. Árið 1991
var um að ræða tækjagjöf í sjúkrabifreið
á Ísafirði, að upphæð 30.000 kr. Árið
1992 gáfum við Fjórðungssjúkrahúsinu
á Ísafirði hjartalínuritstæki og göngu
bretti sem samtals kostaði 1.031.360
kr., árið 1993 fékk sama stofnun stjórntæki að upphæð 134.904 kr. Árið 1997
veittum við Neistanum 50.000 kr styrk
og sama upphæð fór til Reykjalundar
ári síðar, en árið 1999 gaf félagið svo
heilsugæslustöðinni í Bolungarvík hjarta
stuðtæki að upphæð 648.194 kr og endur
hæfingardeild Fjórðungssjúkrahússins á
Ísafirði þrekhjól og hlaupabretti að upp
hæð 296.479 kr. Árið 2002 styrktum
við sjúkraþjálfara um 38.000 kr. til að
fara erlendis á ráðstefnu. Þá gáfum við
Heilbrigðisstofnuninni Ísafjarðarbæ nýtt
hjartalínuritstæki og þrekhjól samtals að
upphæð 1.898.400 kr. árið 2004.
Til að aðstoða okkur til að fjármagna
tækið fengum við mikilvægan styrk frá
ýmsum fyrirtækjum og stofnunum á
svæðinu. Í þakklætisskyni buðum við
starfsmönnum þeirra upp á mælingar
á blóðþrýstingi og kólesteróli, ásamt
viðeigandi fræðslu. Sá Sigríður Ragna
Jóhannsdóttir, hjúkrunarfræðingur, um
þá framkvæmd fyrir okkar hönd. Hitti
Sigríður vel yfir eitt hundrað einstaklinga
á Ísafirði, Suðureyri, Flateyri, Þingeyri og
í Súðavík. Að hennar frumkvæði kom
svo lyfjafræðingur frá Astra Zeneca og var
með samskonar mælingar í Bolungarvík
þar sem um 60 manns mættu, og á Flateyri þar sem um 50 manns komu eins og
áður er getið í yfirliti.

Í nóvember 2006 sáum við um að útvega
strimla til mælinga á kólesteróli er starfsfólk á Heilbrigðisstofnuninni Ísafjarðarbæ
stóð fyrir. Var það liður í öflugri fjár
söfnun sem fram fór hér fyrir vestan til
kaupa á sneiðmyndatæki fyrir stofnunina.
Um 270 manns fengu þær mælingar og
fræðslu er stóðu til boða og styrktu um
leið göfugt málefni.
Þá má geta þess að félagið hefur í tvígang boðið upp á samskonar mælingar og
fræðslu og að ofan er greint, í samstarfi
við Hjartaheill, í tengslum við aðalfund
félagsins.
Auk alls þess sem að ofan er greint hef
ur Félag hjartasjúklinga á Vestfjörðum í
gegnum tíðina beitt sér fyrir margvíslegum
hagsmunum sem standa hjartasjúklingum
næst og er þar helst að nefna reglulega
komu hjartasérfræðings á heilsugæslu
stöðina á Ísafirði auk þess sem við höfum
talað fyrir mikilvægi þess að sjúkraflugvél
sé staðsett á Ísafjarðarflugvelli. Þá höfum
við síðan í marsmánuði 1991 komið að
III stigs endurhæfingu sem er tvisvar í
viku undir stjórn tveggja sjúkraþjálfara
á endurhæfingardeild F.S.Í. og einnig
að gönguhópi í Bolungarvík sem hefur
gengið saman á laugardagsmorgnum
síðan 1991.
Með hjartans kveðju og von um að
bréf þetta gefi ykkur yfirsýn yfir helstu
starfsemi okkar hér fyrir vestan, í 20 ára
sögu félagsins.

Varðveit hjarta þitt
Því þar er uppspretta lífsins
Jóhann Kárason

Mynni Patreksfjarðar - Ljósm. Rafn Hafnfjörð

Netverslun
graenihlekkurinn.is

markaður







Sendum landsmönnum öllum
okkar bestu óskir um

gleðileg jól

og farsæld á komandi ári

www.landsvirkjun.is
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Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Bókhaldsstofan ehf.
Byggingafélagið Sandfell ehf.
Eiríkur og Einar Valur ehf.
Endurskoðun Ómars Kristjánssonar slf.
Endurskoðun/reikningsskil ehf.
Fagfólk ehf. - Hársnyrtistofa
Fiskistofa ehf.
Fiskvinnslan Útvík ehf
Fjarðarbakarí ehf.
Fjarðargrjót ehf.
Flúrlampar hf.
Fókus - Vel að merkja ehf.
Gamla Vínhúsið - A. Hansen
Hafdal hf.
Hagtak hf.
Halldór Gíslason verktaki
Heildverslunin Donna ehf.
Héðinn Schindler lyftur hf.
Húsamálarinn ehf
Ísfell ehf.
Kjartan Guðjónsson Tannlæknir
Krossborg ehf.
Lagnameistarinn ehf.
M10 ehf. Fyritækjaráðgjöf
www.blekhylki.is
Mynstrun ehf.
Nostra ræstingar ehf.
P.H. Verk ehf.
Pappír hf.
PON Pétur O. Nikulásson ehf.
Rafgeymasalan ehf.
Rafhitun ehf.
Rúnir Verktakar ehf.
S.B.J. réttingar ehf
Sigga og Timo ehf.
Skerpa - renniverkstæði
Spírall, prentþjónusta ehf.
Strendingur ehf.
Tannlækningastofa Harðar V.
Sigmarssonar sf.
Umbúðamiðlun ehf.
Verkalýðsfélagið Hlíf
Verkþjónusta Kristjáns ehf.
Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar ehf.
Viðhald og nýsmíði hf.
Víðir og Alda ehf.
Álftanes
GP. Arkitekter ehf.
Keflavík
Bílasprautun Suðurnesja hf.
BV-verkstæði
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Geimsteinn ehf.
Grímsnes ehf.
Húsagerðin hf.
Íslenska félagið ehf. / Ice group. ltd.
K - sport ehf.
Ljósmyndastofan Nýmynd
Nesprýði ehf
Radíonaust - Verkstæði
Reykjanesbær
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Samkaup hf
Skipting ehf.
Sparisjóðurinn í Keflavík
Starfsmannafélag Suðurnesja
T.S.A. ehf.
Tannlæknastofa Einars Magnússonar ehf.
TÍ slf
Varmamót ehf.
Verkfræðistofa Suðurnesja ehf.
Verkmáttur ehf
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Keflavíkurflugvöllur
Miðnesheiði ehf.
Suðurflug ehf. Bygging 787
Grindavík
BESA ehf.
Eldhamar ehf.
EVH Verktakar ehf.
Hafsteinn Sæmundsson
Hérastubbur ehf.
Jens Valgeir ehf.
Söluturninn Víkurbraut
Vísir hf.
Sandgerði
Fiskmarkaður Suðurnesja hf.
Flugfiskur ehf.
Krass ehf.
Verkalýðs- og sjómannafélag Sandgerðis
Garður
Dvalarheimili aldraðra Suðurnesjum
Garðvangur
Fiskverkunin Háteigur
Gunnar Hámundarson ehf.
Njarðvík
Bókhaldsþjónustan
Félag Eldri borgara á Nesvöllum
Reykjanesbæ
Fitjavík ehf.
Radióvík ehf.
Sigurður Haraldsson ehf.
Mosfellsbær
Brunnlok ehf.
Garðplöntustöðin Gróandi
Gylfi Guðjónsson, ökukennari
Hestaleigan Laxnesi ehf - www.laxnes.is
Ísfugl ehf.
Kaffihúsið Álafossi
Kjósarhreppur
Matfugl ehf.
Nýblóm ehf.
Nýja bílasmiðjan hf
Venus Hárgreiðslustofa
Vélsmiðjan Sveinn
Akranes
A. Haraldsson ehf.
Apótek Vesturlands ehf.- 101 apótek ehf.

Bifreiðastöð Þ.Þ.Þ. ehf.
Borgdal ehf.
Galito Restaurant
GT tækni ehf.
Pípulagninga- þjónustan ehf.
Rafnes sf.
Runólfur Hallfreðsson ehf.
Skagaverk ehf.
Smurstöðin Akranesi sf.
Straumnes ehf., rafverktakar
Verslunin Bjarg ehf.
Vélsmiðja Ólafs R. Guðjónssonar ehf.
Vignir G. Jónsson ehf.
Borgarnes
Borgarverk ehf.
Bókhalds og tölvuþjónustan
Ensku húsin, gistiheimili við Langá
Eyja- og Miklaholtshreppur
Framköllunarþjónustan ehf.
Gösli ehf.
Jörvi ehf. vinnuvélar
Landbúnaðarháskóli Íslands
Meindýravarnir Ella
Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi
Sæmundur Sigmundsson ehf.
Trésmiðja Pálma
Vatnsverk Guðjón og Árni ehf.
Velverk ehf.
Vélaverkstæði Kristjáns ehf.
Stykkishólmur
Ferðaþjónustan Krákuvör
Gunnar Hinriksson
HringHótels Stykkishólmur ehf.
Rannsóknarnefnd sjóslysa
Þórsnes hf.
Grundarfjörður
Berg vélsmiðja ehf.
Eyrbyggja - Sögumiðstöð
Farsæll ehf.
GG-Lagnir ehf.
Hjálmar hf.
Ólafsvík
Benjamín Guðmundsson
Fiskiðjan Bylgja hf.
Steinunn hf.
Sverrisútgerðin ehf.
Tómas Sigurðsson ehf.
Tölvuverk bókhaldsþjónusta slf.
Valafell ehf.
Hellissandur
Breiðavík ehf.
Hótel Hellissandur
Hraðfrystihús Hellissands hf.
K.G. Fiskverkun ehf.
Þorgeir Árnason ehf.
Ísafjörður
BK bílasprautun og réttingar ehf.

Formannafundur Hjartaheilla 2010
Haldinn að Sólheimum í Grímsnesi 16. október
Í samræmi við lög Hjartaheilla, landssamtaka hjarta
sjúklinga, ber að halda formannafund þau árin sem ekki er
haldinn aðalfundur. Samkvæmt því var boðað til fundar þar
sem formenn félaganna og fulltrúar mættu og báru saman
bækur sínar.
Fundurinn var haldinn að Sólheimum í Grímsnesi í fögru umhverfi. Aðstæður til fundahalda voru hinar ákjósanlegustu og
fór fundurinn fram í svokölluðu Sesseljuhúsi umhverfissetri og
er það nefnt eftir stofnanda barnaheimilisins. Sesseljuhús umhverfissetur, er fræðslusetur um umhverfismál og sýningarhús
um sjálfbærar byggingar. Þar fer fram alhliða fræðsla um umhverfismál og námskeið sem haldin eru bæði fyrir nemendur
á grunnskóla- og háskólastigi auk málþinga, funda og annarra
námskeiða þar sem allir eru velkomnir.
Einnig var fundargestum boðið upp á skoðunarferð um
önnur hús og starfsemi Sólheima og saga þessarar merku starfsemi rakin í máli og myndum.
Eftirtalin félög áttu meðal annarra rétt til fundarsetu:
Hjartaheill á:
Vesturlandi Vestfjörðum Norðurlandi-vestra
Eyjafjarðarsvæðinu Þingeyjarsýslum Austurlandi
Suðurlandi Vestmannaeyjum Suðurnesjum og
Neistinn
Fundurinn fór fram við venjuleg fundarstörf þar sem kosnir
voru fundarstjóri og ritari, lesin skýrsla stjórnar og bornir fram
reikningar. Einnig yfirlit frá Styrktarsjóði hjartasjúklinga og
stuttar fréttir frá formönnum deilda Hjartaheilla.
Í máli margra fulltrúa kom fram að félagar í Hjartaheillum
gerast nú óðum rosknir og erfitt reynist að fá unga félaga til að
taka þátt í félagsstarfi. En félög Hjartaheilla eru ekki ein um slíkar
lægðir sem ganga yfir samfélag okkar á síðustu árum. Nánasta
umhverfi okkar og samfélag er ekki eins og áður var, margt hefur
breyst og nú þurfa meðlimir að hugsa dæmið að nýju og reyna
að feta aðrar slóðir sem ef til vill falla betur að nútímafólki í
ýmsu tillliti. Bar þar margt á góma.
Ein af þeim tillögum og hugmyndum sem ræddar voru fjall
aði um ímynd samtakanna út á við og voru fundargestir sammála um að átak þyrfti að gera til að marka samtökunum skýrari
mynd meðal almennings svo að sem flestir Íslendingar væru
með á nótunum þegar rætt væri um víðfemt starf og forvarnir
Hjartaheilla, ekki síst með tilliti til safnana og átaks á landsvísu.
Hefur áður komið upp sú hugmynd meðal annarra hvort breyta
ætti nafni samtakanna í „Hjartaheill, íslensku hjartasamtökin”
og minntu þau þá ekki eins mikið á formleg sjúklingasamtök.
Einnig var bent á það á fundinum að stofnuð yrðu eins konar
regnhlífasamtök með aðild fleiri félaga og félagasamtaka sem
gætu efnt til sameiginlegra átaka eins og forvarna og fræðslu.
Góður og samstilltur andi ríkti á fundinum undir fundarstjórn
Sveins Guðmundssonar, varaformanns, og öllum hvatningar
orðum formannsins, Guðmundar Bjarnasonar var tekið fagn
andi, en hann var óspar á að hvetja og örva fólk til dáða alltaf

þegar færi gafst. Er það tilfinning undirritaðs að félagsmenn hafi
farið heim bjartsýnni með sóknarhug í hjarta og von um samstillt átak og enn betri samvinnu í farteskinu.
					
Þ.
Myndir: Guðrún Bergmann Franzdóttir
				

Formaður Hjartaheilla,

Guðmundur Bjarnason.

Nokkrir fundargestir.

Kertagerð að Sólheimum

- sannkölluð listasmíð.
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Gísli frá Uppsölum
Þegar hinn þekkti fréttamaður, kvikmyndagerðarmaður, náttúruunnandi og skemmtikraftur, Ómar Þ. Ragnarsson, heimsótti Gísla
á Uppsölum á sínum tíma má segja að Gísli hafi orðið landsþekktur á einu kvöldi í einni af Stiklum Ómars. Viðræður Ómars og
viðmót einsetumannsins Gísla frá Uppsölum kom við hjartað á mörgum Íslendingnum. Við þessi tækifæri fékk Ómar einnig ljóð og
kvæði frá Gísla og voru sum þeirra ekki í heilu lagi svo að Ómar lagfærði þau eilítið. Við birtum hér eitt af ljóðum Gísla.

Gef mér kærleik, gef mér trú
Þegar raunir þjaka mig
þróttur andans dvínar,
þegar ég á aðeins þig
einn með sorgir mínar.
Gef mér kærleik, gef mér trú,
gef mér skilning hér og nú.
Ljúfi drottinn, lýstu mér,
svo lífsins veg ég finni,
láttu ætíð ljós frá þér
ljóma í sálu minni.
Gísli frá Uppsölum

Arnarfjörður - Ljósm. Rafn Hafnfjörð

Fylgd
Guðmundur Böðvarsson

Göngum upp með ánni,
inn hjá mosaflánni,
fram með gljúfragjánni,
gegnum móans lyng,
– heyrirðu hvað ég syng, –
líkt og lambamóðir
leiti á fornar slóðir
innst í hlíðahring.

Glitrar grund og vangur,
glóir sund og drangur.
Litli ferðalangur,
láttu vakna nú
þína tryggð og trú.
– Lind í lautu streymir,
lyng á heiði dreymir,
– þetta land átt þú.
Hér bjó afi og amma
eins og pabbi og mamma.
Eina ævi og skamma
eignast hver um sig,
– stundum þröngan stig.
En þú átt að muna,
alla tilveruna,
að þetta land á þig.

115mm

Héðan sérðu hafið
hvítum ljóma vafið,
það á geymt og grafið
gull og perluskel,
ef þú veiðir vel.

En frammi á fjöllum háum,
fjærri sævi bláum,
sefur gamalt sel.

40mm

Komdu, litli ljúfur,
labbi, pabba stúfur,
látum draumsins dúfur
dvelja inni um sinn,
– heiður er himinninn.
Blærinn faðmar bæinn,
býður út í daginn.
Komdu, kalli minn.
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Ef að illar vættir
inn um myrkragættir
bjóða svika sættir,
svo sem löngu ber
við í heimi hér,
þá er ei þörf að velja:
Þú mátt aldrei selja
það úr hendi þér.

www.sigurplast.is
Göngum langar leiðir,
landið faðminn breiðir.
Allar götur greiðir
gamla landið mitt,
sýnir hjarta sitt.
Mundu, mömmu ljúfur,
mundu, pabba stúfur,
að þetta er landið þitt.

SIGURPLAST
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Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
H.V.-umboðsverslun ehf.
Hamraborg ehf.
Ís 47 ehf
Skipsbækur ehf.
Stál og Hnífur ehf.
Tréver sf.
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf.
Útgerðafél. Kjölur
Vélsmiðja Ísafjarðar hf.
Vélsmiðjan Þristur ehf.
Þröstur Marsellíusson ehf.
Bolungarvík
Fiskmarkaður Bolungarv. og
Suðureyrar ehf.
Héraðssjóður Vestfjarðaprófastsdæmis
Flateyri
Sytra ehf.
Suðureyri
Klofningur ehf.
Patreksfjörður
Flakkarinn
Minjasafn Egils Ólafssonar www.hnjotur.is
Nanna ehf.
Vestmar ehf
Tálknafjörður
Bókhaldsstofan Tálknafirði
Gistiheimilið Bjarmalandi ehf.
TV - Verk ehf.
Þórsberg ehf.
Þingeyri
Brautin sf.
Tengill sf.
Hólmavík
Café Riis ehf.
Grundarás
Árneshreppur
Hótel Djúpavík ehf.
Hvammstangi
Aðaltak sf.
Bílagerði ehf.
Selasetur Íslands ehf. - www.selasetur.is
Slökkvistöðin Hvammstanga
Tannlæknastofan Hvammstanga
Veitingaskálinn Víðigerði
Blönduós
Búnaðarsamband Húnaþings og Stranda
Léttitækni ehf.
Stéttarfélagið Samstaða
Skagaströnd
Marska ehf.
Vík ehf.

Sauðárkrókur
Aldan stéttarfélag
Bifreiðaverkstæði Kaupfélags
Skagfirðinga
Byggðasafn Skagfirðinga
Kaupfélag Skagfirðinga
Króksverk ehf.
K-Tak hf
Skinnastöðin ehf.
Starfsmannafélag Skagafjarðar
Trésmiðjan Ýr
Verslun Haraldar Júlíussonar
Vinnuvélar Guðmundar og Skúla sf.

Samherji hf.
Samvirkni ehf.
Seigla hf.
Sjómannafélag Eyjafjarðar
Sjúkrahúsið á Akureyri
Strikið Veitingastaður
Svalbarðsstrandarhreppur
Trésmíðaverkstæði Trausta hf.
Tölvís sf.
Tannlæknastofa Björns
Rögnvaldssonar ehf.
Vélsmiðjan Ásverk ehf.
Viðskiptahúsið ehf.

Varmahlíð
Akrahreppur - Skagafirði
Hestasport - Ævintýraferðir ehf.
Hótel Varmahlíð
Langamýri fræðslusetur

Grenivík
Jói ehf

Hofsós
Heiðrún G. Alfreðsdóttir

Dalvík
B.H.S. ehf, bíla- og vélaverkstæði
Dalvíkurbyggð
Dóttir Skraddarans - Gallery og
vinnustofa
Gistihúsið Skeið www.thule-tours..is
Hýbýlamálun
Kussungur ehf.
Lögreglufélag Eyjafjarðar bt/Grétar
Vilhelmsson
Vélvirki ehf.

Fljót
Víkurver ehf.
Siglufjörður
HM Pípulagnir ehf.
Akureyri
Átak Heilsurækt ehf. Aqua Spa
Bifreiðaverkstæði Bjarnhéðins hf.
Bifreiðaverkstæðið Baugsbót ehf.
Bílasala Akureyrar hf.
Blikkrás ehf.
Bókend ehf
Bónusskór - Skóhúsið
Bútur ehf.
Bæjarverk hf.
Dragi ehf
Fjöl-Umboð ehf.
G. Hjálmarsson hf
Hnýfill ehf.
Index tannsmíðaverkstæði ehf.
Íþróttamiðstöðin Þelamörk
J.M.J. herrafataverslun
Kjarnafæði hf.
Kælismiðjan Frost ehf
Litblær ehf.
Litla kaffistofan
Ljósgjafinn ehf.
Lostæti ehf.
Lögmannsstofan Lögmannshlíð
Malbikun KM
Miðstöð ehf.
Netkerfi og tölvur ehf.
Orlofsbyggðir Illugastaðir
Peka ehf.
Pólarhestar ehf
Raf ehf.
Raftákn ehf.
Rofi ehf.
S.S. byggir ehf.

Grímsey
Búðin Grímsey

Ólafsfjörður
Norlandia ehf.
Sjómannafélag Ólafsfjarðar
Sparisjóður Ólafsfjarðar
Hrísey
Ferjan Sævar
Hvatastaðir ehf. Einangrunarstöð
Gæludýra Hrísey
Veitingahúsið Brekka ehf.
www.brekkahrisey.is
Húsavík
Alverk ehf.
Bílaþjónustan ehf.
Gistiheimilið Árból - www.simnet.is
/arbol
Heimabakarí - Eðalbrauð
Hvalasafnið á Húsavík
Höfðavélar ehf.
Jarðverk ehf
Lindi ehf.
Minjasafnið Mánárbakka
Norðurlax hf.
Tjörneshreppur
Vermir sf.
Vélaverkstæðið Árteigi
Víkursmíði ehf.
Laugar
Þingeyjarsveit
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Bylgja Valtýsdóttir, upplýsingafulltrúi Hjartaverndar

Alþjóðlegur hjartadagur 26. september 2010

Ég vinn með hjartanu
17 milljónir karla og kvenna falla
árlega í valinn
Þann 26. september síðastliðinn var hald
inn alþjóðlegur hjartadagur í tíunda skipt
ið. Dagurinn er haldinn á heimsvísu síð
asta sunnudag í september ár hvert en það
er Alþjóðahjartasambandið (World Heart
Federation) með stuðningi frá Alþjóðaheilbrigðisstofnunni (WHO og UNESCO)
sem hvetur aðildarfélög sín um allan heim
til að halda upp á Hjartadaginn. Hjarta
vernd er fyrir hönd Ísland aðli að sambandinu. Markmið Hjartadagsins, sem
yfir 100 þjóðir taka þátt í um allan heim,
er að auka vitund og þekkingu almenn
ings á ógnum hjarta- og æðasjúkdóma og
leggja áherslu á heilbrigða lífshætti svo
að börn, unglingar og fullorðnir um allan
heim öðlist betra og lengra líf. Á hverju ári
falla í valinn í heiminum rúmlega 17 mill
jónir karla og kvenna af völdum hjarta-

Hlauparar mynda hjarta.
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og æðasjúkdóma og eru þessir sjúkdómar
algengasta dánarorsök alls mannkyns.
Þetta þýðir að ein manneskja deyr á
hverjum tveimur sekúndum í heiminum
vegna hjarta- og æðasjúkdóma og er Ísland þar engin undantekning þar sem um
700 manns deyja árlega vegna sjúkdóma
í blóðrásarkerfi.
Einstaklingar, vinnustaðir og samstaða
Á hverju ári hefur dagurinn ákveðið þema
og var í ár haldið áfram með þemað frá
árinu 2009 - Velferð á vinnustað en í ár
var kastljósinu beint að einstaklingnum
sjálfum. Inntak Hjartadagsins í ár var
að hvetja fólk til að segja: "Ég vinn með
hjartanu" til að leggja áherslu á að hver
og einn ber mikla ábyrgð á sinni heilsu.
Með aukinni velferð og heilsuvernd á
vinnustað má verulega draga úr kostn
aði við sjúkdóma; auka afköst, draga úr

sjúkrakostnaði, minnka fjarvistir vegna
veikinda um allt að 20%, bæta anda og
stuðla að jákvæðri ímynd fyrirtækisins.
Um helmingur þeirra sem deyja af völd
um langvinnra sjúkdóma, þar með talið
hjarta- og æðasjúkdóma, er á aldrinum 15
til 69 ára.
Hægt væri að koma í veg fyrir um það bil
80% af ótímabærum dauðsföllum vegna
hjarta- og æðasjúkdóma ef fólk tileinkaði
sér heilbrigðan lífsstíl sem einkenndist
af neyslu á hollum mat, hreyfingu við
hæfi, en ekki síst tóbaksleysi. Þetta eru
þeir áhættuþættir sem hver og einn
hefur mest áhrif á með sinni eigin hegðun
og gjörðum.
Á síðustu árum hafa Hjartavernd, Hjartaheill og Neistinn haldið sameiginlega upp
á daginn og í ár bættist Heilaheill í hópinn.
Þessi fjögur samtök gáfu út í sameiningu
fræðslublað um hjarta- og æðasjúkdóma
þann 18. september sem dreift var með
Morgunblaðinu. Í því kenndi ýmissa grasa
– með samblandi af viðtölum og fræðslu
um hjarta- og æðasjúkdóma auk kynn
inga á samtökunum sjálfum.
Vaskur hópur
Á Hjartadeginum var í fjórða sinn ræst
Hjartadags–hlaupið á Kópavogsvelli og
luku tæplega 200 manns hlaupinu sem
fór fram í roki og rigningu. Í hlaupinu var
boðið upp á tvær vegalengdir 5 og 10 km
og var þátttaka í hlaupinu ókeypis eins og
verið hefur verið frá upphafi. Sigurvegarar
í 10 km hlaupi voru Íris Anna Skúladóttir
sem lauk hlaupinu á 41:22 mínútu og
Sæmundur Ólafsson sem hljóp á tíman
um 40:48 mínútur. Í 5 km hlaupi unnu
þau Þorbergur Ingi Jónsson á 18:29 mín
og Hrönn Guðmundsdóttir. Þau fengu öll
í verðlaun gistingu með morgunverði og
3ja rétta kvöldverði fyrir 2 á Fosshótelum.
Að auki voru glæsileg útdráttarverðlaun
sem allir áttu möguleika á að fá.
Á sama tíma stóð ÍSÍ fyrir kynningu og
kennslu í notkun stafa, en stafganga þjálfar
alla stærstu vöðva líkamans en fyrst og
fremst þann vöðva sem er mikilvægastur

- hjartað. Allir gátu fengið vatn og ávexti
eins og þeir gátu í sig látið og að endingu
bauð Kópavogur öllum þátttakendum í
sund í laugar sínar.
Eins og fyrr segir setti veðrið strik
í reikninginn en þó tókst dagurinn ein
staklega vel og það var vaskur hópur og
hraustur sem í honum tók þátt. Það er
einlæg ósk og vilji Hjartaverndar að gera
daginn enn stærri og betri með áfram
haldandi samstarfi þessara mikilvægu
samtaka sem öll vinna að því sama, það
er að minnka byrði samfélagsins vegna
hjarta- og æðasjúkdóma og lina þann
sársauka sem þessir sjúkdómar geta
orsakað.

Beðið eftir rásmerki.

Fréttir af rannsóknum

Hjartaverndar
Genasvæði sem tengjast innra leiðslukerfi hjartans
Gen sem stýra blóðþrýstingi manna
Hjartavernd, landssamtök, voru stofnuð árið 1964.
Rannsóknarstöð Hjartaverndar hóf starfsemi sína þremur
árum síðar eða árið 1967 með mjög viðtækri faraldsfræðilegri
rannsókn, Hóprannsókn Hjartaverndar, þar sem áhersla var
lögð á að finna helstu áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma
meðal Íslendinga. Á árinu 2005 var gerð breyting á rekstrarformi Hjartaverndar og hún gerð að sjálfseignarstofnun (ses).
Vísindamenn Rannsóknarstöðvar Hjartaverndar í
samvinnu við alþjóðlegan hóp vísindamanna hafa
fundið 9 genasvæði sem tengjast innra leiðslukerfi
hjartans.
Þessar rannsóknar niðurstöður birtust í vefriti hins virta vísinda
tímarits Nature Genetics. Rannsóknin náði til tæplega 29000
einstakling og er samvinna 7 stórra hóprannsókna þ.á.m.
Öldrunarrannsóknar Hjartaverndar, en Vilmundur Guðnason
prófessor og forstöðulæknir Hjartaverndar leiddi hópinn af
hálfu Hjartaverndar.
Innra leiðslukerfi hjartans hefur verið rannsakað með hjarta
línuritum í yfir 100 ár og er það eitt af mikilvægari tækjum í
hefðbundinni læknisfræði í dag. Ítarlegri þekking á þeim þátt
um sem stýra innri leiðslu og samdrætti hjartans opna fyrir
nýja möguleika til að greina fyrr alvarlegar hjartsláttartruflanir
eins og gáttaflökt, en 5 af þessum genasvæðum sem fundust í
erfðamenginu tengjast eðlilegri leiðni í hjartanu og einnig gátta
flökti. Niðurstöður þessarar rannsóknar opna því hugsanlega
fyrir nýja möguleika til að spá fyrir um hjartsláttartruflanir
eins og gáttaflökt og þá um leið möguleika til að nýta niður
stöðurnar í fyrirbyggjandi læknisfræði.

Rannsókn þessi er enn ein merk erfðafræðileg uppgötvun sem
Öldrunarrannsókn Hjartaverndar leiðir af sér.
Sé nánari upplýsinga óskað vinsamlegast hafið þá samband við prófessor Vilmund Guðnason forstöðulækni
Rannsóknarstöðvar Hjartaverndar í síma 535-1806. Netfang
v.gudnason@hjarta.is

Rannsókn HV valin ein af bestu
rannsóknum 2009
Rannsókn sem unnin var í samstarfi Hjartaverndar, evr
ópskra og bandarískra vísindamanna hefur verið valin
ein af tíu mikilvægustu rannsóknum ársins 2009 á sviði
hjarta- og heilasjúkdóma af Bandarísku hjartaverndar
samtökunum (American Heart Association). Vilmundur
Guðnason prófessor og forstöðulæknir Rannsóknarstöðvar
Hjartaverndar stýrði íslenska teyminu, en rannsóknin
leiddi í ljós gen sem stýra blóðþrýstingi hjá mönn
um. Grein um rannsóknina birtist í tímaritinu Nature
Genetics í maí 2009. Frá árinu 1996 hafa bandarísku
Hjartaverndarsamtökin valið árlega top tíu rannsóknir
á sviði hjarta- og æðasjúkdóma og heilaáfalla. Í fréttatil
kynningu þeirra frá 22. desember síðastliðnum kemur
fram að listinn spannar víðfemt svið frá grunnvísindum
til klíniskra rannsókna. Þetta er því gríðarlega mikilvæg
viðurkenning á því starfi sem Hjartavernd hefur staðið
fyrir í 40 ár og sannar mikilvægi þeirra rannsókna sem
Hjartavernd sinnir á sviði hjarta og æðasjúkdóma.
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Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Reykjahlíð
Eldá ehf.
Mývetningur Íþrótta-og ungmennafélag

Breiðdalsvík
Hákon Hansson
Hótel Staðarborg

Kópasker
Búðin Kópaskeri ehf.
Rifós hf.
Röndin ehf.
Vökvaþjónusta Kópaskers ehf.

Djúpivogur
Berunes, farfugla- og gistiheimili
Hótel Framtíð ehf.
Papeyjarferðir ehf.

Þórshöfn
B.J. Vinnuvélar ehf.
Geir ehf.
Bakkafjörður
Skeggjastaðakirkja
Vopnafjörður
ES-vinnuvélar ehf.
Rafverkstæði Árna
Egilsstaðir
Bílamálun Egilsstöðum ehf
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf.
Dvalarheimili aldraðra
Hitaveita Egilsstaða og Fella
Miðás hf.
PV-pípulagnir ehf.
Rafey ehf.
Rafteymi ehf.
Skógrækt ríkisins
Skrifstofuþjón. Austurlands ehf.
Tindaberg ehf.
Tréiðjan Einir hf.
Trésmiðja Guðna Þórarinssonar
Verkfræðistofa Austurlands hf.
Vélaleiga Sigga Þórs
Seyðisfjörður
Gullberg ehf.
Jón Hilmar Jónsson - Rafverktaki
Seyðisfjarðarkaupstaður
Seyðisfjarðarkirkja
Reyðarfjörður
Launafl ehf.
Tærgesen ehf.
Eskifjörður
Fjarðaþrif ehf.
Tandraberg ehf
Neskaupstaður
Árni Sveinbjörnsson
Bólstrun Halldórs Ásgeirssonar
Rafgeisli Tómas R. Zoéga ehf.
Síldarvinnslan hf.
Fáskrúðsfjörður
Loðnuvinnslan hf
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Höfn
Ferðaþjónusta Brunnavöllum
Funi ehf. - Sorphreinsun
Hornabrauð ehf
Ís og ævintýri ehf.
Jökulsárlón ehf
Málningarþjónusta Hornarfjarðar sf.
SF-47 ehf.
Skinney - Þinganes hf.
Vélsmiðjan Foss ehf
Þrastarhóll ehf.
Selfoss
Árþing ehf.
Bakkaverk ehf.
Bílaþjónusta Péturs ehf.
Bjarnabúð
Bókaútgáfan Björk
Búnaðarfélag Grafningshrepps
Búnaðarsamband Suðurlands
Do-Re-Mi
Félag opinberra starfsmanna á
Suðurlandi
Framsóknarfélag Árnessýslu
Fræðslunet Suðurlands
Gesthús Selfoss ehf
Grímsnes & Grafningshreppur
Ingimundur Magnússon
Jeppasmiðjan ehf.
Jötunn vélar ehf.
Kaffi Klettur Reykholti
Kvenfélag Grímsneshrepps
Lagnaþjónustan ehf.
Múrvirkinn ehf.
Nesey ehf.
Pípulagnir Helga ehf.
PriceWaterhouseCoopers ehf.
Rafmagnsverkstæði Jens og Róberts
Rafvélaþjónusta Selfoss ehf.
Renniverkstæði Björns Jenssen
Set ehf.
Stokkar og steinar-www.simnet.is/
stokkarogsteinar
Veiðisport ehf - www.veidisport.is
Verslunin Íris, Kjarnanum
Vinnuvélar - Svínavatni
Hveragerði
Eldhestar ehf. - Vellir Ölfusi
Hamrar hf. - Plastiðnaður
Hannyrðabúðin
Hótel Örk - Örkin veitingar
Kjörís ehf.
Múrás ehf.

Þorlákshöfn
Hafnarvogin
Járnkarlinn ehf.
Fiskmark ehf.
Frostfiskur ehf.
Þorlákshafnarkirkja
Stokkseyri
Pétur Ragnar Sveinsson ehf.
Flúðir
Hrunamannahreppur
Íslenskt Grænmeti
Hella
Heflun ehf. Verktakaþjónusta
Hótel Rangá
Rangá ehf.
Varahlutaverslun Björns Jóhannssonar
Vörufell
Hvolsvöllur
Árni Valdimarsson
Búaðföng/bu.is ehf.
Krappi ehf.
Vík
B.V.T. ehf.
Hótel Höfðabrekka ehf
Klakkur ehf.
Þórisholt ehf. - Þórisholtsgulrófur
Kirkjubæjarklaustur
Icelandair Hotel Klaustur
RKÍ Klausturdeild
Systrakaffi ehf.
Vestmannaeyjar
Alþrif ehf.
Áhaldaleigan ehf.
Bílaverkstæði Sigurjóns
Bókasafn Vestmannaeyja
Eyjablikk ehf.
Frár ehf.
Grétar Þórarinsson ehf
Hárstofa Viktors
Huginn ehf.
Ísfélag Vestmannaeyja hf.
Karl Kristmanns - umboðs- og
heildverslun
Miðstöðin ehf.
Net hf.
Ós ehf.
Prentsmiðjan Eyrún ehf.
Stígandi ehf.
Tollvarðafélag íslands
Vélaverkstæðið Þór hf.
Vilberg kökuhús Vestmannaeyjum og
Selfossi
Vöruval ehf.

HVE R E R
EFTIRLÆTIS
TALAN ÞÍN?
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yfðu þér smá Lottó!

VELFERÐ

31

www.lyfja.is

- Lifið heil

lyfjaskömmtun
Gott skipulag er mikilvægt – ekki síst þegar taka
þarf inn mörg lyf. Tölvustýrð lyfjaskömmtun er
öruggasta leiðin við að skammta lyf. Með því að
pakka lyfjunum í sérstaka litla poka kemst betri
regla á lyfjainntöku og öryggi eykst til muna.
 Aukin þægindi
 Handhægar pakkningar
 Aukið öryggi
 Árangursríkari lyfjameðferð
 Lyfin gleymast síður
 Lyfin tekin í réttum skömmtum
 Lyfin tekin á réttum tíma
 Rétt lyf tekin inn
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Kynntu þér málin í næstu verslun Lyfju.
Við erum þér ávallt innan handar.

Lágmúla - Laugavegi - Garðatorgi - Smáralind - Smáratorgi - Setbergi - Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Patreksfirði - Ísafirði - Bolungarvík - Blönduósi - Hvammstanga
Skagaströnd - Sauðárkróki - Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstöðum - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði - Reyðarfirði - Fáskrúðsfirði - Höfn - Laugarási - Selfossi - Grindavík - Keflavík

