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Сърдечен инфаркт 
 

от анонимен 
 

14 Август 2009 година 

 
 
Вашият уеб сайт спаси живота на майка ми* 
  
* Има се предвид сайта www.learninggnm.com и неговият създател, Каролин Марколин, 
към която е адресирано това писмо.    
 
  
Здравейте Каролин,  
 
Искам да споделя с Вас едно мое преживяване. Можете да го използвате както намерите 
за добре, но предпочитам името ми да не бъде споменавано. Дори не съм казал/а на 
собственото си семейство чий живот спасих.  
 
Преди около година и половина аз посетих 87-годишната си майка. Говорехме си за 
отминалите години и разговорът се обърна към това, че тя винаги бе готова да се бори и 
да защитава своята цялост, себе си. Каза: „Това е глупаво! Не трябва да бъде повече 
така.”  
 
След това започна да се оплаква, че лявата ръка я боли и че болката се разпростира към 
челюста и гръдния кош. Инфаркт! 
 
 Попитах я дали усеща някаква болка в главата. Тя потвърди – вдясно над ухото.  
 
Изтичах до фризера, сграбчих един пакет замразена риба и го задържах на мястото на 
болката – над дясното ухо.  
Тя изпадна в шок. Исках да се обадя на Спешна помощ, но тя отказа да отиде в болница. 
Каза, че иска да умре вкъщи. Помислих си: „Дано Хамер не греши!”  
 
След около 3-4 минути тя се поизправи и каза, че се чувства по-добре. Продължих да 
държа леда до главата ѐ още 15 минути. След това сякаш нищо не се беше случило. 
Всъщност, тя каза че се чувства много по-добре, отколкото преди инфаркта.  
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Направих ѐ чаша черно кафе и го изстудих с кубчета лед. В крайна сметка аз изпаднах в 
шок. Мислех си какво можеше да се обърка; собствената ми майка можеше да умре. Какво 
щеше да стане, ако д-р Хамер грешеше?  
 
Измина година и половина оттогава и тя не е имала други сърдечни проблеми.  
 
Сертифициран/а съм за спешна сърдечно-белодробна реанимация (CPR – 
Cardiopulmonary resuscitation), но няма CPR или дефибрилатори, които да я спасят от 
отока в мозъка. Когато говорих с инструктора по CPR, той каза, че CPR спасява 1 от всеки 
10 жертви на сърдечен инфаркт. Може би CPR всъщност не спасява никой? Може би 
мозъчният оток спада по някакъв начин в тези случаи?  
 
Вашият уеб сайт спаси живота на майка ми. Благодаря Ви!   
 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 

превод: http://www.gnm-bg.com 
 

Английски: www.LearningGNM.com 
 

Информацията в този разказ не заменя професионалния лекарски съвет!  
 


