αφιέρωµα //
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΚΕΙΜΕΝΑ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Οδηγός υγείας για γερή καρδιά
Σ

τα πέτρινα χρόνια της οικονοµικής κρίσης οι καρδιοπάθειες γνωρίζουν έξαρση, συγκρίσιµη µε αυτήν του πρόσφατου επιδηµικού ξεσπάσµατος της ιλαράς που, παρ’
ότι υπήρξε ξεχασµένη λοίµωξη, τους τελευταίους µήνες έφτασε να «µετρά» 14.000 κρούσµατα στην Ευρώπη. Στην περίπτωση των καρδιοπαθειών, βέβαια, τα νοσήµατα µόνο ξεχασµένα δεν µπορούν να θεωρηθούν, αφού διεθνώς εξακολουθούν να αποτελούν την 1η αιτία θανάτου. Εντός των συνόρων, η αύξηση των περιστατικών των εµφραγµάτων και των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων είναι διαρκής, καθώς σχετίζονται άµεσα µε το άγχος, το κάπνισµα, την ανθυγιεινή διατροφή και την
έλλειψη άσκησης, δηλαδή µε όλους εκείνους τους παράγοντες που παραµένουν σε αυξητική τροχιά. Ανήµερα του εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας Καρδιάς, το ένθετο
υγείας που κρατάτε στα χέρια σας φιλοδοξεί να ξεκλειδώσει τα µυστικά της καλής λειτουργίας της καρδιάς και να σας ενηµερώσει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε ώστε
να διαφυλάξετε την καρδιαγγειακή σας υγεία. Η πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων στηρίζεται στη σωστή διατροφή, στην καθηµερινή άσκηση, στη διατήρηση του
σωστού σωµατικού βάρους και στα τακτικά ιατρικά τσεκάπ, ειδικά σε ό,τι αφορά τη µέτρηση της κακής χοληστερόλης, των τριγλυκεριδίων και της ολικής χοληστερόλης. Επίσης, είναι πολύ σηµαντικό για τους καρδιοπαθείς να µετρούν τακτικά την αρτηριακή τους πίεση και το σάκχαρο στο αίµα τους, αφού τόσο η υπέρταση όσο και ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελούν συχνές συννοσηρότητες στην περίπτωσή τους. Αν µάλιστα λάβουµε υπόψη ότι περισσότεροι από 2 εκατοµµύρια Έλληνες έχουν υπέρταση και
περίπου 1 εκατοµµύριο διαβήτη, αντιλαµβανόµαστε πόσο σηµαντική είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης αυτών των παθήσεων για τη διαφύλαξη της υγείας της καρδιάς.
Και µια και βρισκόµαστε στο ξεκίνηµα ενός Σαββατοκύριακου κατά το οποίο οργανώνονται µεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις στην Αθήνα, όπως είναι το «Greece Race for
the Cure» για την πρόληψη του καρκίνου του µαστού και τα «Βήµατα Καρδιάς» για την υγεία του καρδιαγγειακού συστήµατος, το µήνυµα που στέλνει η FS στους αναγνώστες της συνοψίζεται στην εξής φράση: «Πάρτε στα χέρια σας την υγεία της καρδιάς σας!». Μικρές αλλαγές στην καθηµερινή ρουτίνα µπορούν να κάνουν µεγάλη διαφορά
στην καταπόνηση που δέχεται το καρδιαγγειακό σας σύστηµα και να αποµακρύνουν τον κίνδυνο µιας οξείας ή εκφυλιστικής βλάβης.
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Περίπατος
αφιερωµένος
στην υγεία
της καρδιάς

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΚΑΡ∆ΙΑΣ

Ένας στους δύο Έλληνες
έχει υψηλή χοληστερόλη

Η

υψηλή χοληστερόλη έχει λάβει διαστάσεις επιδηµίας στη χώρα µας. Τα ευρήµατα του προγράµµατος
«Εκτίµηση καρδιαγγειακού κινδύνου» που εκπονεί
το Ελληνικό Ίδρυµα Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ) µε
δωρεάν εξετάσεις για τρεις ηµέρες κάθε Σεπτέµβρη στο µετρό στο
Σύνταγµα φανερώνουν πως ένας στους δύο Έλληνες έχει υψηλή
χοληστερόλη, ένας στους τέσσερις έχει υπέρταση, ένας στους δέκα
έχει διαβήτη, 42% είναι υπέρβαροι και 50% καπνιστές. Μόνο το
30% πετυχαίνει τον στόχο της υπολιπιδαιµικής αγωγής (µε στατίνες) και απ’ όσους έχουν υψηλή χοληστερόλη µόνο οι µισοί κάνουν κάτι γι’ αυτό. Και φέτος διοργανώνεται το τριήµερο των δωρεάν εξετάσεων, για 12η χρονιά, από το ΕΛΙΚΑΡ, µε καταληκτική
ηµεροµηνία την 30ή Σεπτεµβρίου, στην αίθουσα του µετρό στο
Σύνταγµα (9:00-17:00).

∆

ίνουµε ραντεβού για έναν περίπατο που κάνει καλό στην καρδιά
την Κυριακή 1 Οκτωβρίου στις
11 το πρωί στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).
Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος-Καρδίας-Αγγείων διοργανώνει την εκδήλωση «Βήµατα Καρδιάς – Ανάσες Ζωής»
µε στόχο την ενηµέρωση του κοινού για τα
οφέλη της πιο απλής άσκησης, της βάδισης.
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να βρίσκονται
στο ΚΠΙΣΝ 30 λεπτά πριν από τις 11:00,
για να παραλάβουν το t-shirt του περιπάτου, ενώ µετά το πέρας της εκδήλωσης θα
χορηγηθεί σε όλους πιστοποιητικό συµµετοχής. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, το περπάτηµα αυξάνει την υψηλής πυκνότητας χολη-

Όταν
η χοληστερόλη
ανεβαίνει στα ύψη
ανεξαρτήτως
της διατροφής

«Τα άτοµα που
γεννιούνται
µε οικογενή
υπερχοληστερολαιµία
έχουν αφύσικα υψηλή
ολική χοληστερόλη
που φτάνει τα 500
mg/dl και κακή
LDL που φτάνει
τα 250 mg/dl».
Χρήστος Πίτσαβος,
αν. καθηγητής
Καρδιολογίας

Μ

πορεί οι Έλληνες να µένουν µετεξεταστέοι στον έλεγχο της χοληστερόλης τους και να τρώνε ανθυγιεινά, αγνοώντας τις συµβουλές
του γιατρού τους –και το αυθεντικό µοντέλο της µεσογειακής διατροφής–, ωστόσο
για µια οµάδα ασθενών ο εφιάλτης της υψηλής χοληστερόλης δεν οφείλεται στο φαγητό ή στο στρες αλλά
στα γονίδιά τους. Πρόκειται για 40.000 συνανθρώπους
µας που πάσχουν από την πιο κοινή κληρονοµική διαταραχή, την ετερόζυγη µορφή της οικογενούς υπερχοληστερολαιµίας, κατά την οποία, όπως εξηγεί ο αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας Χρήστος Πίτσαβος, η κακή και η ολική χοληστερόλη καταγράφουν
αφύσικα υψηλές τιµές. Αν οι άνθρωποι αυτοί µείνουν
χωρίς σωστή διάγνωση και δεν λάβουν θεραπεία –κάτι

Κ

που συµβαίνει συχνά–, κινδυνεύουν ως νεαροί ενήλικες να υποστούν έµφραγµα του µυοκαρδίου και να
πεθάνουν. Στην Ελλάδα µόλις 1.000 ασθενείς έχουν
διαγνωστεί, ενώ περίπου 39.000 πάσχοντες δεν γνωρίζουν ότι νοσούν. Εκείνοι που πρέπει να ανησυχήσουν και να εξεταστούν είναι όσοι έχουν στενό συγγενή άνδρα ή γυναίκα που υπέστη έµφραγµα σε νεαρή
ηλικία, στα 30 ή στα 40 έτη. Οι πάσχοντες από οικογενή υπερχοληστερολαιµία πρέπει να λαµβάνουν διά
βίου αγωγή, ξεκινώντας από παιδιά, καθώς στην περίπτωσή τους η διατροφή δεν αρκεί για να µειωθεί η
τόσο υψηλή χοληστερόλη.

Φάρµακα για τη χοληστερόλη, το έµφραγµα
και την καρδιακή ανεπάρκεια
Επί δεκαετίες τα κλασικότερα φάρµακα για την α-

στερόλη (HDL, η λεγόµενη «καλή χοληστερίνη»), η οποία συµβάλλει στη µείωση των
επιπέδων της «κακής χοληστερίνης» (LDL
χοληστερόλη). Επίσης, συµβάλλει στη µείωση της αρτηριακής πίεσης, µε συνέπεια να
µειώνεται έως 40% ο κίνδυνος εκδήλωσης
καρδιαγγειακών νοσηµάτων και έως 63%
ο κίνδυνος ισχαιµικού εγκεφαλικού επεισοδίου. Παράλληλα, µειώνει έως και 58%
τον κίνδυνο ανάπτυξης σακχαρώδους διαβήτη και βοηθά στην ελάττωση του σωµατικού βάρος, καθώς καταστέλλει κατά 50%
τη δράση 12 γονιδίων που τείνουν να µας
οδηγούν σε παχυσαρκία. Μεταξύ άλλων,
προστατεύει από την κατάθλιψη και το Αλτσχάιµερ και φέρνει ευεξία σε µεγαλύτερης ηλικίας άτοµα.

ντιµετώπιση της υψηλής χοληστερόλης ήταν οι στατίνες, που ωστόσο αφήνουν αρρύθµιστους αρκετούς
ασθενείς. Για την υψηλή χοληστερόλη που δεν πέφτει εύκολα υπάρχει ο συνδυασµός στατίνης µε εζετιµίµπη, ενώ την τελευταία τριετία έχουν προστεθεί
στη φαρέτρα φάρµακα νέας γενιάς που ανήκουν στην
κατηγορία των µονοκλωνικών αντισωµάτων και αποκαλούνται αναστολείς PCSK9. Αυτά αφορούν ακριβές
θεραπείες που χορηγούνται ενέσιµα µία φορά το δεκαπενθήµερο και σύντοµα θα χορηγούνται µία φορά
τον µήνα, µε υποδόρια ένεση, σαν αυτή του διαβήτη.
Στους ασθενείς µε οικογενή υπερχοληστερολαιµία ο
στόχος για την κακή LDL χοληστερόλη είναι κάτω από
100 mg/dl και κάτω από 75 mg/dl αν έχουν πάθει ήδη
έµφραγµα. Οι µελέτες δείχνουν πως µόνο δύο στους
δέκα πετυχαίνουν τον στόχο αυτόν, οπότε σε όσους
παραµένουν στη ζώνη κινδύνου τα νέα φάρµακα χαρίζουν νέες προοπτικές και ελπίδα. Επανάσταση έχει
συντελεστεί και στην αντιµετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας, που αποτελεί τη φυσική κατάληξη όλων
των καρδιοπαθειών. Σήµερα, και µετά από περίπου δύο
δεκαετίες στασιµότητας, έχουµε πλέον στα χέρια µας
έξυπνα φάρµακα που µειώνουν εντυπωσιακά τη θνησιµότητα και την ανάγκη για νοσηλεία, η οποία σχετίζεται στενά µε την επίσπευση του τέλους. Κι αυτό
γιατί έχει βρεθεί από µελέτες ότι όσο πιο συχνά εισάγονται στο νοσοκοµείο για νοσηλεία οι ασθενείς,
τόσο πιο γρήγορα πεθαίνουν.

Καφές, το καθηµερινό δυναµωτικό για την καρδιά

αθώς πλησιάζει η Ηµέρα του Καφέ, θα ήταν άδικο να µην αναφερθούµε στην αντιοξειδωτική και τονωτική επίδραση που έχει ο καφές
στην καρδιακή λειτουργία. Πρόσφατα η περίφηµη µελέτη της Ικαρίας της Καρδιολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου νοσοκοµείου έδειξε ότι
η συστηµατική κατανάλωση ελληνικού καφέ µειώνει την αθηροσκλήρωση,
διατηρεί ελαστικότερο το ενδοθήλιο των αγγείων και προστατεύει από τα

εµφράγµατα. Ο καφές και το τσάι, δύο ροφήµατα µε παρόµοια σύσταση,
δρουν αντιοξειδωτικά, µας αναζωογονούν, µας δροσίζουν ή θερµαίνουν ανάλογα µε την εποχή και κάνουν καλό στην καρδιά, συµβάλλοντας στη µακροζωία. Περισσότερες πληροφορίες για το αγαπηµένο σας ρόφηµα µπορείτε να βρείτε στη µεγαλύτερη γιορτή του καφέ, το Coffee Festival, που
θα λάβει χώρα στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι.
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την ευαισθητοποίηση του κοινού. Οι εκδηλώσεις
φωτισµού διεξάγονται σε εµβληµατικά σηµεία-ορόσηµα σε ολόκληρο τον κόσµο, όπως είναι η οθόνη
Nasdaq στην Times Square της Νέας Υόρκης. Στην
Ελλάδα, µε πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, στις 8 το βράδυ της Παρασκευής
29 Σεπτεµβρίου θα φωταγωγηθεί το ιστορικό κτίριο της Ακαδηµίας Αθηνών επί της οδού Πανεπιστηµίου µε στόχο την αφύπνιση των Ελλήνων πολιτών, διαδίδοντας το µήνυµα ότι η πρόληψη και η
γνώση σώζουν ζωές. Μιλώντας στην FS, ο αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας Κωνσταντίνος Τσιούφης, πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, παραθέτει τις πρόσθετες ενέργειες που θα
υλοποιηθούν στην πατρίδα µας για τη διάδοση της
σηµασίας της πρόληψης των καρδιαγγειακών παθήσεων. Έτσι, την Παρασκευή 29 Σεπτεµβρίου (10 το
πρωί - 3 το απόγευµα) µέλη της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (ιατροί και νοσηλευτές) θα βρεθούν στο Mall Athens και στο Golden Hall (στο Μαρούσι) προκειµένου να ενηµερώσουν τους πολίτες
για τα καρδιαγγειακά νοσήµατα. Επίσης, θα διοργανωθούν σε συνεργασία µε κοινωνικούς φορείς αθλητικά γεγονότα, όπως το Play For Your Heart, µε
στόχο την κινητοποίηση των νέων για την ενασχόλησή τους µε τον αθλητισµό. Τέλος, θα µοιραστούν
ενηµερωτικά έντυπα στους πολίτες, δίνοντας πληροφορίες για το έµφραγµα του µυοκαρδίου, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και τους παράγοντες
κινδύνου των καρδιαγγειακών νόσων.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΚΑΡ∆ΙΑΣ

«Παρ’ ότι οι
καρδιαγγειακές
παθήσεις
εξακολουθούν να
αποτελούν διεθνώς
πρώτη αιτία πρόωρου
θανάτου, το 80%
αυτών µπορεί να
αποφευχθεί µε την
υιοθέτηση ενός πιο
υγιεινού τρόπου
ζωής».
Κωνσταντίνος
Τσιούφης,
πρόεδρος της
Ελληνικής
Καρδιολογικής
Εταιρείας

Οι συµβουλές του ειδικού για γερή καρδιά

Η πρόληψη των καρδιαγγειακών
παθήσεων είναι στο χέρι µας!

Π

αγκοσµίως και στην Ελλάδα οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν πρώτη
αιτία θανάτου από εµφράγµατα και εγκεφαλικά επεισόδια, που κόβουν πρόωρα το νήµα της ζωής µας. Η καρδιαγγειακή νόσος
ευθύνεται για τον θάνατο 17,5 εκατοµµυρίων ανθρώπων ετησίως και µέχρι το 2030 αυτός ο αριθµός αναµένεται να φτάσει τα 23 εκατοµµύρια. Παγκοσµίως,
ένας στους δέκα ανθρώπους ηλικίας 30-70 ετών πεθαίνει πρόωρα από καρδιαγγειακό νόσηµα, αλλά τα
αισιόδοξα νέα είναι πως τουλάχιστον το 80% αυτών
των πρόωρων θανάτων µπορεί να αποφευχθεί. Στην
πατρίδα µας ετησίως µετράµε 20.000 εµφράγµατα
και 35.000 εγκεφαλικά επεισόδια, µε τη µεγαλύτερη πρόοδο να έχει συντελεστεί στην αντιµετώπιση των εµφραγµάτων –µε πρωτογενή αγγειοπλαστική (µπαλονάκι) ή θροµβόλυση–, ενώ υστερούµε

στην άµεση αντιµετώπιση των εγκεφαλικών, καθώς
δεν υπάρχουν στα δηµόσια νοσοκοµεία ειδικές µονάδες για τα εγκεφαλικά επεισόδια.
Καθώς µεταξύ των χρόνιων νοσηµάτων οι παθήσεις της καρδιάς αποτελούν τον Νο1 µαζικό δολοφόνο, η Παγκόσµια Καρδιολογική Οµοσπονδία µε
την υποστήριξη του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας
όρισε την 29η Σεπτεµβρίου ως Παγκόσµια Ηµέρα
Καρδιάς και µε άξονα εκείνη την ηµέρα υλοποιεί εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του
κοινού σχετικά µε τις καρδιαγγειακές παθήσεις µε
στόχο την πρόληψή τους µέσα από µικρές καθηµερινές αλλαγές στον τρόπο ζωής. Ειδικά για τον φετινό εορτασµό η Παγκόσµια Οµοσπονδία Καρδιάς
παροτρύνει τους πολίτες να αναλάβουν δράση, κοινοποιώντας συµβουλές υγείας για την καρδιά και
παρακολουθώντας εκδηλώσεις φωτισµού µε σκοπό

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας
µας υπενθυµίζει πως είναι στο χέρι µας να προλάβουµε
τις καρδιαγγειακές παθήσεις, κάνοντας µικρές αλλαγές στην καθηµερινότητά µας. Έτσι, ο κ. Τσιούφης
µας προτρέπει να υιοθετήσουµε έναν πιο δραστήριο
τρόπο ζωής, κάνοντας άσκηση µέτριας έντασης τουλάχιστον 30 λεπτά, πέντε φορές την εβδοµάδα. «Ενδεικτικά, απλές δραστηριότητες, όπως η ανάβαση µιας
σκάλας ή η αποβίβαση από το λεωφορείο λίγο νωρίτερα, µπορούν να κάνουν τη διαφορά» λέει ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Και
συνεχίζει: «Σηµαντικό ρόλο παίζει η διακοπή του καπνίσµατος στη βελτίωση της υγείας της καρδιάς. Αν
χρειάζεστε βοήθεια για τη διακοπή του καπνίσµατος, µιλήστε µε έναν επαγγελµατία υγείας. Επίσης,
φροντίστε τη διατροφή σας. Προσπαθήστε να τρώτε
5 µερίδες φρούτων και λαχανικών την ηµέρα (κάθε
µερίδα αντιστοιχεί σε µέγεθος µιας χούφτας). Είναι
εξαιρετικά σηµαντικό να µυηθούν τα παιδιά στα µυστικά της υγιεινής διατροφής, γι’ αυτό ενθαρρύνετέ
τα να συµµετέχουν στο µαγείρεµα. Τέλος, µην ξεχνάτε να ελέγχετε τακτικά την αρτηριακή σας πίεση,
καθώς η υπέρταση αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου για την εµφάνιση καρδιοπάθειας».

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία γιορτάζει 70 χρόνια ζωής

Η

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία είναι µία από τις αρχαιότερες επιστηµονικές εταιρείες της χώρας, ιδρύθηκε το 1948, αποτελεί ιδρυτικό µέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και προσφέρει
πλούσιο εκπαιδευτικό και επιστηµονικό έργο, εκπροσωπώντας περίπου 3.000
καρδιολόγους.
Αναλαµβάνει πρωτοβουλίες και πραγµατοποιεί πολύπλευρες δράσεις για
τη µείωση της θνητότητας και νοσηρότητας και ευρύτερα για την πρόληψη από
τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, στοχεύοντας στην επιµόρφωση των καρδιολόγων
ιατρών και των ειδικευοµένων, ενώ παρέχει τη δυνατότητα υποτροφιών στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό για νέους καρδιολόγους. Πραγµατοποιεί µεγάλα δι-

εθνή και περιφερειακά συνέδρια στην Ελλάδα για την επιµόρφωση των καρδιολόγων και ιατρών άλλων ειδικοτήτων, ενώ δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην ενηµέρωση των πολιτών για τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, στις προληπτικές καρδιολογικές εξετάσεις και στα σεµινάρια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.
Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία έχει δηµιουργήσει Κοινωνικό Καρδιολογικό Ιατρείο, πλήρως εξοπλισµένο, σε ιδιόκτητους και κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους. Συµµετέχει σε όλα τα διεθνή καρδιολογικά συνέδρια, έχοντας αξιοσηµείωτη παρουσία, ενώ στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων και της ανταλλαγής επιστηµονικής γνώσης πραγµατοποιεί επιστηµονικές συνεργασίες
σε όλο τον κόσµο µε αντίστοιχες καρδιολογικές εταιρείες.
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Πλήρες τσεκάπ καρδιάς
σε προνοµιακή τιµή
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΚΑΡ∆ΙΑΣ

Παγκόσµια Ηµέρα Καρδιάς
Κυριακή 24 Σεπτεµβρίου

ΟΤ

Τ

ο τακτικό τσεκάπ αποτελεί έναν από τους πυλώνες της πρόληψης, αλλά οι ελληνικές οικογένειες σήµερα αδυνατούν να τηρήσουν τις συστάσεις των ειδικών, λόγω οικονοµικής στενότητας. Τη λύση σε αυτό το καθηµερινό αδιέξοδο δίνουν οι κοινωνικές προσφορές πακέτων εξετάσεων σε προνοµιακές τιµές, στις οποίες πρωτοστατεί ο Όµιλος ΙΑΣΩ. Έτσι, µε
αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Καρδιάς το Καρδιολογικό Εργαστήριο του ΙΑΣΩ General προσφέρει
ολοκληρωµένο καρδιολογικό έλεγχο µε κλινική εξέταση από καρδιολόγο, ηλεκτροκαρδιογράφηµα
(ΗΚΓ) και triplex καρδιάς ή τεστ κοπώσεως (ανάλογα µε την ηλικία και το ιστορικό του ενδιαφερόΠαγκόσµια
Ηµέρα
Καρδιάς
µενου) στην προνοµιακή τιµή των 60 ευρώ. Η προσφορά ισχύει για όσους
τηλεφωνήσουν
και κλείΚυριακή
242017.
Σεπτεµβρίου
σουν ραντεβού στο τηλ. 210 6502641 (8:00-15:00) έως και την Παρασκευή 6
Οκτωβρίου
Ο έλεγχος απευθύνεται σε άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, άνω των 18 ετών.

Ολοκληρωµένος
καρδιολογικός
έλεγχος
• Καρδιολογική εξέταση
• Ηλεκτροκαρδιογράφηµα (ΗΚΓ)
• Triplex καρδιάς
ή τεστ κοπώσεως

60€

Νέες τεχνικές στην αντιµετώπιση
των παθήσεων της σπονδυλικής
στήλης
Ολοκληρωµένος

Μπορείτε να προγραµµατίσετε το ραντεβού σας έως τις 6/10/17, καλώντας
στο Καρδιολογικό Εργαστήριο, τηλ.210 650 2641 (∆ευτ.-Παρ. 08:00-15:00)

Του Γιώργου Βασταρδή, ορθοπαιδικού χειρουργού
σπονδυλικής
καρδιολογικός
στήλης, διευθυντή της Κλινικής Ενδοσκοπικής &έλεγχος
Ελάχιστα Επεµβατικής
Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης (MISS)•στο
ΙΑΣΩ General
Καρδιολογική εξέταση

Τ

α προβλήµατα που σχετίζονται µε τη
σπονδυλική στήλη αποτελούν µεγάλο
βραχνά για τον γενικό πληθυσµό. Παραδοσιακά, η χειρουργική αντιµετώπισή
τους περιλάµβανε µείζονες (ακρωτηριαστικές) χειρουργικές τεχνικές, χωρίς εφαρµογή αυστηρών επιστηµονικών ενδείξεων, που συχνά οδηγούσαν σε
ένα αρνητικό για τον ασθενή αποτέλεσµα. Σήµερα,
η ελάχιστα επεµβατική και ενδοσκοπική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης αντιµετωπίζει όλο το
φάσµα των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης (αυχενικής, θωρακικής, οσφυϊκής και ιεροκοκκυγικής
µοίρας) µε σύγχρονες, προηγµένες τεχνικές. Οι τεχνικές αυτές, οι περισσότερες διαδερµικές, πραγµατοποιούνται µε µικρής έκτασης τοµές δέρµατος και
τη χρήση µικροτεχνικών κάτω από µεγέθυνση. Με
τον τρόπο αυτόν αποφεύγεται η αιµορραγία και ελαχιστοποιείται η καταστροφή των παρακείµενων
ιστών, επιτυγχάνοντας ένα άρτιο χειρουργικό αποτέλεσµα. Η µετεγχειρητική αποκατάσταση και επούλωση είναι γρήγορη και ο πόνος µετά την επέµβαση
συχνά µηδενικός. Οι ασθενείς µπορούν και εξέρχονται από το νοσοκοµείο σε 24 ώρες το πολύ ή και
την ίδια ηµέρα, µόλις µερικές ώρες µετά την επέµβαση. Είναι άµεσα λειτουργικοί και µπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους σε πολύ σύντοµο
χρονικό διάστηµα.
Οι σηµαντικότερες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης περιλαµβάνουν: φθορά και αφυδάτωση
(εκφυλιστική νόσος) των µεσοσπονδύλιων δίσκων
(Degenerative Disc Disease), τραυµατική κήλη του
µεσοσπονδύλιου δίσκου, φλεγµονές των δίσκων και
των σπονδύλων, όπως η σπονδυλοδισκίτιδα, στενώσεις του σπονδυλικού σωλήνα, κακώσεις της σπονδυλικής στήλης, όγκους της σπονδυλικής στήλης
και του νωτιαίου µυελού, παραµορφώσεις, όπως η
σκολίωση και η κύφωση, και κατάγµατα της σπονδυλικής στήλης τα οποία οφείλονται σε τραυµατισµό
χαµηλής ενέργειας (µικρής βίας) ή αυτόµατη καθί-

• Ηλεκτροκαρδιογράφηµα (ΗΚΓ)
µικροεπεµβατικά
η αποσυµπίεση, καθώς και η δι• Triplex καρδιάς
αδερµική
σπονδυλοδεσία,
ή τεστ κοπώσεως δηλαδή η τοποθέτηση

ζηση των σπονδυλικών σωµάτων λόγω οστεοπόρωσης ή άλλων αιτίων. Επίσης, το πρόβληµα µπορεί
να οφείλεται σε προηγούµενες αποτυχηµένες χειρουργικές επεµβάσεις.

βιδών και µεσοσπονδύλιων κλωβών για τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης χωρίς ευρεία τοµή.

Οι νέες τεχνικές στο µικροσκόπιο

Πώς αντιµετωπίζονται

60€

Η ελάχιστα επεµβατική αντιµετώπιση των παθήτα σπονδυλικά κατάγµατα
σεων της σπονδυλικής στήλης καθίσταται δυνατή
Ένα άλλο κεφάλαιο των παθήσεων της σπονδυλικής
χάρη στις εξής προηγµένες µεθόδους: την επισκληστήλης είναι τα κατάγµατα τραυµατικά ή αυτόµατα
τωντις
σπονδύλων.
Ηκαλώντας
αντιµετώπιση των σταθερών καρίδιο,Μπορείτε
ενδοτρηµατική
έγχυση
(Block),
τον
αποκλεινα προγραµµατίσετε το ραντεβού σας έως
6/10/17,
σµό των
οπίσθιων
αρθρώσεων
(facet
joints)
και
τις
ταγµάτων
της
σπονδυλικής
στήλης τα οποία οφείλοστο Καρδιολογικό Εργαστήριο, τηλ.210 650 2641 (∆ευτ.-Παρ. 08:00-15:00)
εγχύσεις στο συµπαθητικό πλέγµα. Οι παραπάνω µένται σε κάποιον τραυµατισµό ή σε αυτόµατο µηχανισµό λόγω καταπόνησης της σπονδυλικής στήλης
θοδοι αντιµετωπίζουν χρόνιο ή οξύ πόνο στη σπονκαι κάποιας συνοδού παθολογίας, όπως η οστεοπόδυλική στήλη και τα νωτιαία νεύρα µε τοπικές εγχύσεις ουσιών υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση σε όλο
ρωση ή άλλες παθήσεις, γίνεται µε τη µέθοδο της διτο µήκος της σπονδυλικής στήλης και υπό τοπική ααδερµικής κυφοπλαστικής. Η κυφοπλαστική είναι
ναισθησία. Επίσης, εφαρµόζεται η θερµική ή χηµική
µία µέθοδος µέσω της οποίας επιτυγχάνεται εσωεξάχνωση του πυρήνα του µεσοσπονδύλιου δίσκου
τερική ανάταξη και σταθεροποίηση των καταγµά(δισκοπλαστική) σε περιπτώσεις παθολογίας αυτού.
των διαδερµικά χωρίς να χρειαστεί µετάγγιση, ενώ
ο ασθενής δύναται να ορθοστατήσει και να βαδίσει
Στη φαρέτρα υπάρχει και η ενδοσκοπική θεραπεία
χωρίς υποστήριξη άµεσα µετεγχειρητικά. Ο ασθεπου επιτυγχάνει: αφαίρεση της κήλης του δίσκου,
νής σε λιγότερο από 24 ώρες είναι σπίτι του µε µηκαθώς και πλαστική του ινώδους δακτυλίου αυτού,
δενικό πόνο. Σε αντίθεση µε τις έως τώρα ευµεγέπροκειµένου να ελαχιστοποιηθούν ο µετεγχειρητικός πόνος και οι επιπλοκές. Επίσης, ριζοτοµή, µε την
θεις τοµές για αντιµετώπιση παρόµοιας παθολογίας
οποία αντιµετωπίζεται ο πόνος στη µέση (οσφυαλ(καναλική και τρηµατική στένωση, δισκοκήλη, κακώσεις), το ίδιο ή και ακόµη καλύτερο αποτέλεσµα
γία) που προέρχεται από αρθρίτιδα ή φλεγµονή των
οπίσθιων αρθρώσεων της σπονδυλικής στήλης (facet
και µε λιγότερες επιπλοκές επιτυγχάνεται µε τις παjoints) απονευρώνοντας µε τη βοήθεια laser ή ειδικής
ραπάνω τεχνικές. Οι ελάχιστα επεµβατικές χειρουρδιαθερµίας τους παράπλευρους νευρικούς κλάδους
γικές τεχνικές εφαρµόζονται για την αντιµετώπιση
και των παραµορφώσεων της σπονδυλικής στήλης,
που ευθύνονται για την πρόκληση του πόνου. Γίνεόπως η σκολίωση και η κύφωση ενηλίκων και παίται επίσης αποσυµπίεση µε θυριδοποίηση ή ηµιπεταλεκτοµή της σπονδυλικής στήλης σε περιπτώσεις
δων, καθώς και για την αντιµετώπιση προηγουµένων
όπως η κεντρική στένωση της σπονδυλικής στήλης.
αποτυχηµένων χειρουργικών επεµβάσεων σπονδυΤέλος, έχουµε την τρηµατοπλαστική, δηλαδή διάλικής στήλης. Πολλές από τις παραπάνω τεχνικές
νοιξη-διεύρυνση του τρήµατος και αποσυµπίεση των
πραγµατοποιούνται µε τοπική αναισθησία. Έτσι,
νευρικών δοµών σε πλάγια-τρηµατική στένωση. Σε
ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκοµείο συνήθως
περίπτωση που χρειάζεται πιο ευρεία αποσυµπίεση,
την ίδια ηµέρα, δηλαδή µερικές ώρες µετά την εαυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µε ειδικούς
πέµβαση, µε οδηγίες για το σπίτι, επιστρέφοντας
διαδερµικούς διαστολείς µέσω των οποίων γίνεται
το συντοµότερο στις συνήθεις δραστηριότητές του.
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Χίλια ελληνόπουλα
γεννιούνται
ετησίως µε συγγενή
καρδιοπάθεια

Μ

ε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα
Καρδιάς οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συλλόγου «Η Καρδιά του Παιδιού» επισηµαίνουν ότι κάθε χρόνο
γεννιούνται περίπου 1.000 ελληνόπουλα µε συγγενείς καρδιοπάθειες. Από τα παιδιά αυτά, περισσότερα
από 500 περιστατικά χρειάζονται καρδιοχειρουργική αντιµετώπιση µία ή και περισσότερες φορές στη
ζωή τους. Πολύ συχνά, µάλιστα, χρειάζονται εγχείρηση καρδιάς σε επείγουσα βάση, σαν νεογέννητα,
πριν καν βγουν από το µαιευτήριο. Σύµφωνα µε τα
στοιχεία των καταξιωµένων παιδοκαρδιολόγων και
παιδοκαρδιοχειρουργών του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Συλλόγου «Η Καρδιά του Παιδιού», οι
παιδικές καρδιοπάθειες στη συντριπτική τους πλειονότητα αντιµετωπίζονται άριστα στη χώρα µας, µε
καρδιοχειρουργικά αποτελέσµατα πιστοποιηµένα
από διεθνείς επιστηµονικούς φορείς. Ακούραστος
σύµµαχος των οικογενειών µε λιλιπούτειους καρδιολογικούς ασθενείς είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος
«Η Καρδιά του Παιδιού». Πρόκειται για έναν καθαρά εθελοντικό, φιλανθρωπικό σύλλογο που ιδρύ-

θηκε πριν από 35 χρόνια από γονείς καρδιοπαθών
παιδιών και είναι ταγµένος στην ενηµέρωση, προστασία και βοήθεια των καρδιοπαθών παιδιών. Από
τότε στηρίζει ακούραστα και µε κάθε δυνατό τρόπο
τα καρδιοπαθή παιδιά και τις οικογένειές τους, ενηµερώνει τους γονείς, εγκύπτει στα προβλήµατά τους,
παρεµβαίνει προς κάθε δηµόσια αρχή και ιδιωτικό
φορέα µε υποµνήµατα και αιτήµατα υπέρ των παιδιών και στηρίζει αµερόληπτα τις επιλογές των γονέων για θεραπεία, όπου εκείνοι επιθυµούν και επιλέγουν, στην Ελλάδα.
Μεγάλος βραχνάς για τις οικογένειες των ασθενών είναι το κόστος της θεραπείας των παιδιών τους,
καθώς αυτή περιλαµβάνει αρκετές λεπτές επεµβάσεις. Η «Καρδιά του Παιδιού» παρέχει και οικονοµική βοήθεια στους γονείς, στο µέτρο των δυνατοτήτων του Συλλόγου, καθώς έχει λιγοστούς πόρους.
Επειδή σήµερα ολοένα και µεγαλύτερος αριθµός
καρδιοπαθών παιδιών (και οι οικογένειές τους) αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα, η ανάγκη του Συλλόγου για οικονοµική ενίσχυση είναι
µεγάλη. Η ιδέα που πρεσβεύει ο Πανελλήνιος Σύλ-

λογος «Η Καρδιά του Παιδιού» είναι ότι κάθε παιδί
µε καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη αξίζει και
δικαιούται να έχει την ίδια ουσιαστική ευκαιρία για
αποκατάσταση της υγείας του. Επίσης, κάθε γονιός
δικαιούται το παιδί του να έχει ισότιµη πρόσβαση
στα µέσα και στους πόρους που απαιτούνται για τον
σκοπό αυτόν. Ας δείξουµε, λοιπόν, τη συµπαράστασή
µας σε όλους τους µικρούς µαχητές της ζωής και ας
βοηθήσουµε όλα τα καρδιοπαθή παιδιά να βγουν
νικητές. Με τη συνεχή σας στήριξη θα ενδυναµώσετε τον Σύλλογο, ώστε να µην υπάρχει οικονοµικό
εµπόδιο για την αποκατάσταση της υγείας ούτε ενός
παιδιού. Η «Καρδιά του Παιδιού», µε το πανελλήνια αναγνωρισµένο αφιλοκερδές και πολυετές έργο
της, δεκαετιών, και έχοντας την αρωγή, όποτε χρειάζεται, των καταξιωµένων ειδικών ιατρών - επιστηµόνων, παιδοκαρδιολόγων και παιδοκαρδιοχειρουργών, που συµµετέχουν εθελοντικά στο επίσηµο Επιστηµονικό και Εποπτικό της Συµβούλιο, εγγυάται
ότι οι γενναιόδωρες συνεισφορές και χορηγίες όλων
θα αξιοποιούνται ισότιµα και δίκαια σε όλα τα παιδιά που έχουν πραγµατική, τεκµηριωµένη ανάγκη.
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Ένα στα δύο παιδιά
που γεννιούνται
µε βλάβη στην
καρδιά θα χρειαστεί
να υποβληθεί σε
αρκετές επεµβάσεις
τα πρώτα χρόνια της
ζωής του.

(Και) οι καρδιοπαθείς χρειάζονται τη φυσικοθεραπεία τους

Τ

ις τελευταίες δεκαετίες η συχνότητα των καρδιολογικών νοσηµάτων
έχει αυξηθεί ιδιαίτερα. Τα περισσότερα από αυτά αντιµετωπίζονται µε
φαρµακευτικές και χειρουργικές προσεγγίσεις. Σε κάθε περίπτωση,
όµως, ο ρόλος της φυσικοθεραπείας µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα
αποτελεσµατικός στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών µε καρδιοπάθειες. Όλοι γνωρίζουµε λίγο-πολύ πως οι καρδιοπαθείς πρέπει να ασκούνται και
κυρίως να περπατούν. Όµως στην αποκατάστασή τους και στην πρόληψη µελλοντικών προβληµάτων συµβάλλουν κι άλλοι παράγοντες, πέρα από το καθηµερινό
περπάτηµα. Χρειάζονται κι αυτοί τον… φυσικοθεραπευτή τους. Τα προγράµµατα
καρδιακής αποκατάστασης έχουν θεραπευτικό χαρακτήρα, τόσο συντηρητικό όσο
και µετεγχειρητικό, σε πλήθος παθολογιών, ειδικότερα στο έµφραγµα, στην καρδιακή ανεπάρκεια, στη χειρουργική αντικατάσταση βαλβίδας, στην αορτοστεφανιαία παράκαµψη και στη διαδερµική στεφανιαία παρέµβαση. Η καρδιακή αποκατάσταση, όµως, έχει και προληπτικό χαρακτήρα, στη µείωση των προδιαθεσικών παραγόντων των καρδιολογικών προβληµάτων, ενώ, σε γενικότερο επίπεδο,
συνεισφέρει στην υγεία και στη βελτίωση του επιπέδου ζωής, µειώνει την ανάγκη
για χορήγηση φαρµάκων, µειώνει το ποσοστό της επιστροφής των ασθενών στο νοσοκοµείο και αποτρέπει την εµφάνιση µελλοντικών καρδιολογικών προβληµάτων.
Ο σχεδιασµός και η επίβλεψη των προγραµµάτων άσκησης, τα οποία εκπονούν οι φυσικοθεραπευτές, συµβάλλουν σηµαντικά στην πρόληψη της εµφάνισης
ή της επανεµφάνισης καρδιολογικών προβληµάτων. Η αποκατάσταση των καρδι-

ολογικών παθήσεων απαιτεί, ιδιαίτερα, εξειδικευµένη προσέγγιση από διεπιστηµονική οµάδα, µέλος της οποίας είναι και ο φυσικοθεραπευτής. Με τα κατάλληλα
προγράµµατα άσκησης η φυσικοθεραπεία επιτυγχάνει κατ’ αρχάς την ενίσχυση
της λειτουργικότητας του µυοκαρδίου. Επίσης, τη µείωση του καρδιακού έργου
µετά από καρδιολογικό επεισόδιο και την οµαλή επαναφορά του καρδιαγγειακού
συστήµατος στις ανάγκες της καθηµερινότητας. Παράλληλα, παρατηρείται βελτίωση της καρδιακής παροχής και της φλεβικής επιστροφής, καλύτερη συνεργασία
του µυϊκού και του καρδιαγγειακού συστήµατος, αύξηση της αεροβικής ικανότητας του ατόµου, µυϊκή ενδυνάµωση, αύξηση της ελαστικότητας και βελτίωση της
νευροµυϊκής συναρµογής.
Μέσω της φυσικοθεραπευτικής παρέµβασης, αρχικά, επέρχεται η ανακούφιση
των συµπτωµάτων του ασθενή και η επανένταξή του στις καθηµερινές του δραστηριότητες, ενώ µακροπρόθεσµα βελτιώνεται η ποιότητα ζωής και µειώνονται οι εισαγωγές στο νοσοκοµείο, αλλά και τα ποσοστά θνησιµότητας.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, µε τα περιφερικά τµήµατά του
και τα επιστηµονικά τµήµατά του στα οποία συµπεριλαµβάνεται το Επιστηµονικό
Τµήµα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας - Αποκατάστασης,
προάγει, αναγνωρίζει, εκπαιδεύει και ενηµερώνει το ευρύ κοινό για τη σηµασία
της πρόληψης, της αξιολόγησης και της κλινικής εφαρµογής του κατάλληλου προγράµµατος καρδιοαγγειακής φυσικοθεραπείας και άσκησης των ασθενών µε καρδιοαγγειακές παθήσεις.

Με τη φυσικοθεραπεία
βελτιώνεται η
ποιότητα ζωής των
ασθενών, µειώνονται
τα συµπτώµατα,
όπως η δύσπνοια
και το λαχάνιασµα,
και αποφεύγονται
µελλοντικές εισαγωγές
στο νοσοκοµείο, που
επιβαρύνουν την
καρδιά.
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µείου Brigham & Women’s της Βοστόνης δείχνουν
ότι τα οφέλη του µουρουνέλαιου είναι εξίσου ισχυρά
και στους καρδιοπαθείς ασθενείς. Τα ευρήµατα δείχνουν ότι οι εµφραγµατίες που παίρνουν καθηµερινά
και επί ένα εξάµηνο µεγάλες δόσεις ωµέγα-3 λιπαρών
οξέων από µουρουνέλαιο εµφανίζουν βελτιωµένη λειτουργία της καρδιάς και έχουν µειωµένες επιπτώσεις
από το καρδιαγγειακό επεισόδιο. Επίσης, προηγούµενη µελέτη είχε δείξει ότι η κατανάλωση ωµέγα-3
από µουρουνέλαιο βελτιώνει την επιβίωση των ασθενών που έχουν πάθει έµφραγµα. Άλλη έρευνα δείχνει
ότι τα ωµέγα-3 βοηθάνε την καρδιά να συστέλλεται
καλύτερα, ενώ προστατεύουν και τον καρδιακό ιστό
που δεν έχει πληγεί από το έµφραγµα.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΚΑΡ∆ΙΑΣ

Μουρουνέλαιο, το χρυσαφένιο
superfood για την καρδιά

Τ

α ωµέγα-3 λιπαρά οξέα που περιέχονται
στο µουρουνέλαιο θωρακίζουν το καρδιαγγειακό σύστηµα ενάντια στην αθηροσκλήρωση και στα εµφράγµατα του µυοκαρδίου, ενώ βοηθούν να µειωθεί η θνησιµότητα
ακόµη και µετά από έµφραγµα.
Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος –και ντόρος– για τις υπερτροφές που συµβάλλουν στην πρόληψη των χρόνιων νοσηµάτων και µας βοηθούν να
διαφυλάξουµε την υγεία µας καθώς µεγαλώνουµε. Ανάµεσα σε σπόρους, καρπούς, τον βασιλικό πολτό και
πολλά θεραπευτικά βότανα, κυρίαρχη θέση στη λίστα
των superfoods κατέχουν τα πολυακόρεστα ωµέγα-3
λιπαρά οξέα, αυτά που οι περισσότεροι γνωρίζουµε
ως ιχθυέλαια ή ως καλά λιπαρά οξέα. Ειδικότερα, τα
ωµέγα-3 λιπαρά οξέα DHA και EPA έχουν αποδειχθεί πολύτιµα για την προστασία της καρδιάς και των
αγγείων και ανεκτίµητοι σύµµαχοι ενάντια στη σύγ-

«Λιγότερο αλάτι στο
φαγητό, περισσότερα
φρούτα και λαχανικά
στο καθηµερινό µενού,
περισσότερο ψάρι και
λιγότερο κρέας στο
τραπέζι αποτελούν
µια καλή αρχή για να
θωρακίσετε την καρδιά
σας».
Ευµένης
Καραφυλλίδης,
κλινικός διαιτολόγος
- διατροφολόγος

Η

κατανάλωση των σωστών τροφών συντελεί στη διατήρηση της καλής λειτουργίας της καρδιάς. Ο κλινικός διαιτολόγος - διατροφολόγος Ευµένης
Καραφυλλίδης, διευθυντής του ∆ιαιτολογικού Τµήµατος στο ΙΑΣΩ General, δίνει χρήσιµες συµβουλές για κάθε οικογένεια.
Καταναλώνετε µικρότερες ποσότητες. Όταν παίρνετε το γεύµα σας στο σπίτι, σερβίρετε το φαγητό
σας σε µικρότερο πιάτο. Να θυµάστε ότι µια µερίδα
κρέας δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από ένα πακέτο τραπουλόχαρτα. Αποφεύγετε τα φαγητά µε
υψηλή συγκέντρωση κορεσµένων λιπαρών και υ-

χρονη µάστιγα των καρδιοπαθειών. Πηγή τους είναι τα
λιπαρά ψάρια και το µουρουνέλαιο, το ρευστό χρυσαφένιο προϊόν που παράγεται από το συκώτι της µουρούνας, το οποίο είναι πλούσιο στα λιπαρά οξέα DHA
και EPA και στις λιποδιαλυτές βιταµίνες Α και D. Η
ευεργετική του σύνθεση το καθιστά εξαιρετικά ωφέλιµο για την καρδιά, τα αγγεία, τον εγκέφαλο, τις κυτταρικές µεµβράνες, την επιδερµίδα και τις αρθρώσεις,
ενώ πληθώρα µελετών επιβεβαιώνει τις αντιοξειδωτικές και αντιφλεγµονώδεις ιδιότητες του µουρουνέλαιου και τα θετικά αποτελέσµατα της συστηµατικής
κατανάλωσής του σε κάθε ηλικία. Ειδικά σε ό,τι αφορά
την καρδιά, το µουρουνέλαιο βοηθά να µειωθούν τα
υψηλά επίπεδα των τριγλυκεριδίων, της LDL (κακής)
χοληστερόλης και της αρτηριακής πίεσης, παραγόντων
που αυξάνουν τον κίνδυνο εµφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων. Νέες µελέτες από την Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ και του νοσοκο-

Συµβουλές
στο πιάτο,
για άτρωτη
καρδιά
δρογονωµένων (trans) λιπαρών, όπως είναι όλα τα
τηγανητά. Υψηλή πρόσληψη τέτοιων λιπαρών είναι
επιβλαβής για την καρδιά. Πίνετε ένα ψηλό ποτήρι
κρύο νερό. Προσθέστε, εάν επιθυµείτε, µια φέτα
λεµόνι για γεύση. ∆ώστε προτεραιότητα στα ψάρια
στο οικογενειακό µενού. Πρέπει να καταναλώνετε
τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα ψάρι, πλούσιο σε ωφέλιµα ωµέγα-3 λιπαρά οξέα, ψητό ή βραστό ή στον φούρνο – όχι τηγανητό. Ελαττώστε τη
χρήση αλατιού. Πετάξτε την αλατιέρα και σταµατήστε να καταναλώνετε φαγητά πλούσια σε αλάτι.
Μάθετε να χρησιµοποιείτε άλλα καρυκεύµατα που
θα δώσουν στο φαγητό σας τη νοστιµιά που θέλετε.

«Όπλο» και ενάντια στην κατάθλιψη
Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα προστατεύουν και από
την κατάθλιψη, που εξελίσσεται σε τρίτη αιτία θανάτου διεθνώς, µετά τις καρδιοπάθειες, οι οποίες διεκδικούν την πρώτη θέση. Σε µία από τις χώρες µε τα
µεγαλύτερα ποσοστά κατάθλιψης, κυρίως λόγω των
καιρικών συνθηκών και της παρατεταµένης έλλειψης φυσικού φωτός κατά τους χειµερινούς µήνες, τη
Νορβηγία, διαπιστώθηκε ότι όσοι κατανάλωναν συχνά
µουρουνέλαιο, πλούσιο σε ωµέγα-3 λιπαρά οξέα, ήταν
λιγότερο επιρρεπείς στην κατάθλιψη και ότι η τάση
αυτή ήταν ευθέως ανάλογη µε το χρονικό διάστηµα
κατά το οποίο χρησιµοποιούσαν µουρουνέλαιο. Τα
ευρήµατα έδειξαν ότι η κατανάλωση µιας κουταλιάς
της σούπας µουρουνέλαιο καθηµερινά µπορεί να µειώσει τον κίνδυνο κατάθλιψης κατά 30%. Συνεπώς για
τα άτοµα µέσης και προχωρηµένης ηλικίας που κινδυνεύουν διπλά, από καρδιοπάθειες και κατάθλιψη,
το µουρουνέλαιο αποτελεί διπλή ασπίδα που θωρακίζει την υγεία τους.
Εξυπακούεται, βέβαια, ότι θα πρέπει να χρησιµοποιούµε µουρουνέλαιο υψηλής ποιότητας, ώστε
να µπορούµε να έχουµε όλα τα οφέλη αυτής της εκπληκτικής υπερτροφής.
Τρώτε άπαχα µόνο κρέατα και ζητήστε από τον κρεοπώλη να σας κόψει τα περιττά ορατά λίπη πριν αγοράσετε το κρέας. Καταναλώνετε φρέσκα φρούτα.
Εντάξτε στο καθηµερινό σας µενού τουλάχιστον 2-3
µερίδες φρούτα, όπως µπανάνα, σταφύλια και πορτοκάλια, και απολαύστε την πλούσια γεύση τους και
τα υγιεινά πλεονεκτήµατά τους. Καταναλώνετε (και)
περισσότερα φρέσκα λαχανικά. ∆οκιµάστε σαν σνακ
ένα πιάτο µε κλωνάρια από καρότα, αγγούρια και πιπεριές ή φτιάξτε χυµό ή smoothie λαχανικών. ∆ιαβάζετε τις ετικέτες διατροφικής επισήµανσης. Μάθετε
να διαβάζετε τις ετικέτες και σύντοµα θα αρχίσετε
να ψωνίζετε πιο έξυπνα και πιο υγιεινά. Περιορίστε
τα πολλά ενδιάµεσα σνακ σε ένα-δύο ηµερησίως. Αντισταθείτε στην ανάγκη να καταναλώσετε κάποιο
σνακ όταν είστε κουρασµένος, αγχωµένος ή απλώς
βαριέστε. Εάν, παρ’ όλα αυτά, δεν µπορείτε, προτιµήστε ένα κοµµάτι φρέσκο φρούτο µε ένα ποτήρι
νερό. Μη βιάζεστε όταν τρώτε. Οι περισσότεροι άνθρωποι, λόγω των γρήγορων ρυθµών στους οποίους
ζούµε, καταναλώνουν βιαστικά το φαγητό τους και
τρέχουν να ασχοληθούν µε κάτι άλλο. Η αργή κατανάλωση φαγητού βοηθάει στην καλύτερη πέψη
και δίνει µια αίσθηση κορεσµού. Μην τσιµπολογάτε µπροστά στην τηλεόραση και στον υπολογιστή,
γιατί όταν η προσοχή σας είναι δοσµένη αλλού δεν
συνειδητοποιείτε πόση ποσότητα φαγητού καταναλώνετε. Αυτό βοηθά στην υπερφαγία.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΚΑΡ∆ΙΑΣ

Το έµφραγµα στέλνει σινιάλο

Τ
«Σε υποψία
εµφράγµατος,
καλούµε αµέσως
ασθενοφόρο για
να µεταφέρει
ταχύτατα τον ασθενή
σε νοσοκοµείο
όπου υπάρχει
αιµοδυναµικό
εργαστήριο».
Γιώργος
Πλακογιαννάκης,
καρδιολόγος

ο οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου είναι
ο πιο ενδόµυχος φόβος µας. Γιατί µπορεί να αποβεί θανατηφόρο και συµβαίνει
ξαφνικά. Σωστά; Κι όµως, τα εµφράγµατα,
προτού συµβούν, στέλνουν προειδοποιητικά σινιάλα
τα οποία µας βοηθούν ώστε να µην πιαστούµε «αδιάβαστοι». Ο καρδιολόγος Γιώργος Πλακογιαννάκης αποκαλύπτει τι πρέπει να προσέχουµε για να
έχουµε το κεφάλι µας και την καρδιά µας ήσυχα.
Ας δούµε τα σήµατα κινδύνου λίγες µέρες πριν
από το έµφραγµα: Οι ασθενείς, συνήθως, περιγράφουν ενδεχόµενα πρόδροµα ενοχλήµατα, όπως πλάκωµα ή σφίξιµο στο στήθος, την αίσθηση πως ένα
«χταπόδι» τούς σφίγγει στο στήθος, πόνο που «χτυπάει» στο στήθος, στην πλάτη και στο σαγόνι και
συνδυάζεται µε µούδιασµα στο αριστερό χέρι, πόνο
και στις δύο ωµοπλάτες, καθώς και στα δύο χέρια,
πόνο στον λαιµό και µούδιασµα στο κάτω σαγόνι ή
πόνο στο στοµάχι ψηλά, εκεί όπου τελειώνουν τα
οστά του θώρακα. Τα συµπτώµατα παρουσιάζονται
πάντα κατά τη διάρκεια της κόπωσης, την ώρα, για
παράδειγµα, που κάποιος περπατάει βιαστικά ή ανεβαίνει µια σκάλα. Αν εκδηλωθούν µετά από σχετικά µεγάλη προσπάθεια, π.χ. µετά από βαριές δουλειές στο σπίτι διάρκειας 1-2 ωρών ή µετά από πολύ
γρήγορο περπάτηµα διάρκειας 10 λεπτών, το περιστατικό είναι ήπιο. Αν εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια
µιας προσπάθειας µικρότερης έντασης, π.χ. όταν ανεβαίνει κάποιος δύο ορόφους µε τα πόδια ή περπατάει γρήγορα για 4 λεπτά, το περιστατικό χαρακτη-

ρίζεται µέτριου βαθµού. Αν όµως εκδηλωθούν µε την
ελάχιστη προσπάθεια, π.χ. όταν κάποιος περπατάει
για µόλις 40 µέτρα, ανεβαίνει στον πρώτο όροφο,
βγαίνει στο κρύο περιβάλλον, µεταφέρει τα ψώνια
του σούπερ µάρκετ ή σκύβει για να στρώσει το κρεβάτι του, τότε το περιστατικό είναι βαριάς µορφής.
Το κύριο, πάντως, χαρακτηριστικό τους είναι πως
µόλις ο ασθενής σταµατήσει τη δραστηριότητά του,
τα ενοχλήµατα υποχωρούν σε 5 λεπτά.
Λίγες ώρες πριν από το έµφραγµα εµφανίζεται
ένας εξαιρετικά δυνατός πόνος στο στήθος που οι
ασθενείς τον περιγράφουν σαν «κάψιµο» ή «µαχαιριά στην καρδιά». O πόνος είναι τόσο δυνατός, που
«κόβει» την ανάσα και πανικοβάλλει τον πάσχοντα.
Παράλληλα, ο ασθενής νιώθει ότι τον λούζει κρύος
ιδρώτας. H ενόχληση αυτή µπορεί να παρουσιαστεί εν ώρα ηρεµίας, µετά από ένα πλούσιο γεύµα,
µια µεγάλη συγκινησιακή φόρτιση, µια κατάσταση
πολύ έντονου στρες ή ακόµη και κατά τη διάρκεια
του ύπνου. ∆εν αποκλείεται, βέβαια, να παρουσιαστεί και κατά τη διάρκεια µιας δραστηριότητας (π.χ.
περπάτηµα). Ακόµη κι αν ο οξύς πόνος υποχωρήσει γρήγορα, η εφίδρωση και η ταχύπνοια µπορεί
να διαρκέσουν 10 λεπτά. Αν συµβεί αυτό, πρέπει να
πάτε αµέσως στο πλησιέστερο νοσοκοµείο, ακόµη
κι αν ο πόνος έχει υποχωρήσει. Προσοχή: Ο ασθενής θα πρέπει να µεταφέρεται στο νοσοκοµείο µε ασθενοφόρο και όχι µε άλλα µεταφορικά µέσα, γιατί
οι αρρυθµίες που συµβαίνουν την πρώτη ώρα µετά
το έµφραγµα είναι πολύ επικίνδυνες. Γι’ αυτό δεν

πρέπει σε καµία περίπτωση ο ασθενής να πάει στο
νοσοκοµείο οδηγώντας. Στο νοσοκοµείο ο εµφραγµατίας εισάγεται σε µονάδα εµφραγµάτων. Η αντιµετώπιση των εµφραγµάτων γίνεται στο αιµοδυναµικό εργαστήριο. Στο αρχικό στάδιο, η ισχαιµία του
µυοκαρδίου είναι αναστρέψιµη, δηλαδή µε την αποκατάσταση της αιµάτωσης η ισχαιµία παρέρχεται.
Ανεπανόρθωτη νέκρωση αρχίζει στο υπενδοκάρδιο
της αριστερής κοιλίας σε 20 λεπτά και προχωρεί
σταδιακά προς το επικάρδιο. Η νέκρωση συνήθως
ολοκληρώνεται µέσα σε 2-4 ώρες, ανάλογα µε τον
βαθµό της ισχαιµίας και την ύπαρξη παράπλευρης
κυκλοφορίας. Με βάση αυτά τα στοιχεία καθίσταται
σαφής ο ρόλος της έγκαιρης και πλήρους αποκατάστασης της στεφανιαίας ροής µε διάνοιξη του υπεύθυνου για το έµφραγµα αγγείου, µε αποτέλεσµα τη
µείωση του µεγέθους του εµφράγµατος, βελτίωση
της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας και µείωση της θνητότητας. Οξεία επαναιµάτωση µπορεί
να επιτευχθεί είτε φαρµακολογικά µε ενδοφλέβια
χορήγηση θροµβολυτικής αγωγής είτε µηχανικά µε
τη λεγόµενη πρωτογενή αγγειοπλαστική.
Ας δούµε τώρα σε τι χρησιµεύει το τεστ κοπώσεως στην πρόγνωση των εµφραγµάτων. Το τεστ κοπώσεως, στο οποίο υποβάλλονται µέχρι σήµερα οι
ασθενείς που έχουν εµφανίσει κάποια συµπτώµατα
καρδιακής πάθησης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και
για τα υγιή άτοµα, προκειµένου να διαγνωστούν ορισµένα σηµάδια που µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο
την υγεία τους στο µέλλον. Έτσι, τα υγιή άτοµα που
εµφανίζουν µικρή διάρκεια κόπωσης ή έκτακτες
κοιλιακές συστολές έχει βρεθεί ότι έχουν µεγαλύτερη θνητότητα αλλά και µεγαλύτερο κίνδυνο να
νοσήσουν στο µέλλον από καρδιοαγγειακές παθήσεις. Με αυτόν τον τρόπο ο γιατρός µπορεί να διαπιστώσει ποιοι ασθενείς έχουν ανάγκη από συστηµατική επιτήρηση στο µέλλον.

Παράγοντας κινδύνου η διακοπή
των καρδιολογικών φαρµάκων
Πρόσφατες έρευνες από το πρόγραµµα εκτίµησης
καρδιαγγειακού κινδύνου του Ελληνικού Ιδρύµατος Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ) έδειξαν ότι ένας στους
έξι καρδιολογικούς ασθενείς κόβει τα φάρµακά του
ή τα περιορίζει, γιατί δυσκολεύεται να πληρώσει τη
συµµετοχή (ύψους 25%). Η διακοπή ή «αραίωση»
του δοσολογικού σχήµατος της θεραπείας αποτελεί
ισχυρό παράγοντα κινδύνου για έµφραγµα ή εγκεφαλικό επεισόδιο ή για δεύτερο καρδιαγγειακό επεισόδιο, αν έχει προηγηθεί το πρώτο. Αν στη διακοπή της υπολιπιδαιµικής αγωγής προσθέσουµε
και το γεγονός ότι 60% των υπερτασικών ατόµων
παραµένουν αρρύθµιστοι, εύλογα προκύπτει το συµπέρασµα ότι η πλειονότητα των καρδιολογικών ασθενών παραµένει στη λεγόµενη «ζώνη κινδύνου».

Κολπική µαρµαρυγή, η καρδιοπάθεια των
ηλικιωµένων
Η κολπική µαρµαρυγή είναι η πιο συχνή µορφή
αρρυθµίας και απαντάται σε µεγάλο αριθµό ηλικιωµένων ατόµων. Από µελέτες προκύπτει ότι στην
Ελλάδα έχουµε περίπου 300.000 ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή, οι οποίοι αντιµετωπίζουν τριπλάσιο κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο. Τα τελευταία
χρόνια µε τα νέα αντιαρρυθµικά φάρµακα έχει συντελεστεί επανάσταση στην αντιµετώπιση της κολπικής µαρµαρυγής. Παράλληλα, έξυπνες συσκευές
µετρούν τον χρόνο πήξης του αίµατος, ώστε να µη
χρειάζεται να κάνουν τακτικά εξετάσεις οι ασθενείς.

Οι λοιµώξεις πληγώνουν
(και) την καρδιά

Η

πρόσφατη επιδηµική έξαρση της ιλαράς, που
καταγράφηκε στην πατρίδα µας ακολουθώντας άλλα επιδηµικά
ξεσπάσµατα στην υπόλοιπη Ευρώπη, αναθέρµανε τη συζήτηση των ειδικών για το πόσο σηµαντικό είναι να προστατευόµαστε από τις λοιµώξεις.
Ειδικά οι ηλικιωµένοι, που έχουν εξασθενηµένο
ανοσοποιητικό σύστηµα, όπως ισχύει και µε το
«ανώριµο» ανοσοποιητικό των βρεφών. Όλοι οι
καρδιοπαθείς τρέµουν στην ιδέα ότι µπορεί να
κολλήσουν γρίπη ή µια άλλη λοίµωξη τον χειµώνα, που το κρύο καταβάλλει ακόµα περισσότερο τον οργανισµό τους. Κι αυτό γιατί γνωρίζουν από τον γιατρό τους, αλλά και από προσωπική εµπειρία, πως η καρδιοπάθεια δηµιουργεί
ευαλωτότητα. Μπορεί όµως αυτή η εξίσωση να
διαβαστεί ανάποδα και η λοίµωξη να προηγείται
της καρδιοπάθειας; Πρόσφατες έρευνες έδειξαν
ότι οι µεσήλικες και οι ηλικιωµένοι που νοσούν
–και νοσούν βαριά– από ιώσεις και λοιµώξεις,
όπως η γρίπη, βγαίνουν από αυτές τις περιπέ-
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τειες υγείας µε «λαβωµένη καρδιά». Παρ’ ότι η
πιο γνωστή επιπλοκή της γρίπης και µία από τις
γνωστότερες επιπλοκές της ιλαράς είναι η πνευµονία, οι λοιµώξεις δεν καταβάλλουν µόνο το αναπνευστικό σύστηµα. Εκτός της πνευµονίας,
που αποτελεί συχνή και ενίοτε φονική επιπλοκή
(η πνευµονία ευθύνεται για έναν στους τέσσερις θανάτους νοσηλευόµενων ασθενών), η γρίπη
µπορεί να οδηγήσει και σε έµφραγµα. Σε µελέτες διαπιστώθηκε πως ασθενείς που νόσησαν µε
γρίπη και χρειάστηκε να νοσηλευτούν, γιατί πέρασαν τη λοίµωξη βαριά, µετά από χρόνια υπέστησαν έµφραγµα του µυοκαρδίου. Και µάλιστα
όχι απαραίτητα ένα, αλλά σειρά αλλεπάλληλων
εµφραγµάτων, ως απόρροια της προγενέστερης
λοίµωξής τους. Ούτε η ιλαρά είναι λοίµωξη που
επιτρέπεται να υποτιµάµε. Όπως εξηγεί ο καθηγητής Παιδιατρικής Ανδρέας Κωνσταντόπουλος,
πρόεδρος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας
και τέως πρόεδρος της Παγκόσµιας Παιδιατρικής
Εταιρείας, η ιλαρά είναι ύπουλη και ισχυρά µεταδοτική νόσος, µε σοβαρότατες επιπλοκές στα
παιδιά και στους ενήλικες. Από επιδηµιολογικές
µελέτες συµπεραίνουµε ότι τρία στα χίλια παιδιά

που νοσούν πεθαίνουν, ενώ πολύ υψηλό είναι το
ποσοστό των επιπλοκών που αφήνει πίσω της η
λοίµωξη. Έτσι, στο 30% των ασθενών εκδηλώνεται σοβαρή ωτίτιδα, πνευµονία, εγκεφαλικές βλάβες, η µια µορφή ηπατίτιδας. Επίσης, απειλεί να
επανεµφανιστεί η παρωτίτιδα, που έχει προκαλέσει 6.000 κρούσµατα από την αρχή του χρόνου στις ΗΠΑ, αφήνοντας πίσω της ως συχνή επιπλοκή την ορχιδίτιδα.
Τι πρέπει να κάνουµε, λοιπόν, για να προστατευτούµε από τη γρίπη, την ιλαρά και τις
άλλες λοιµώξεις και να διαφυλάξουµε παράλληλα την υγεία της καρδιάς µας; Ο καθηγητής
Παιδιατρικής Ανδρέας Κωνσταντόπουλος και η
αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδιατρικής - λοιµωξιολόγος Βάνα Σπούλου από το Νοσοκοµείο
Παίδων «Αγία Σοφία» επισηµαίνουν πως όσοι
δεν έχουν εµβολιαστεί καθόλου για την ιλαρά
µπορούν να εµβολιαστούν άµεσα (επισπεύδοντας τη 2η δόση), ενώ όσοι έχουν κάνει µόνο µία
δόση ως παιδιά ή έφηβοι µπορούν να κάνουν
τώρα τη δεύτερη. Σε περίπου τρεις εβδοµάδες
τα εµβολιασµένα άτοµα θα έχουν αναπτύξει ανοσία. Αν τώρα µιλάµε για οµάδες πληθυσµού
που επιβάλλεται να κάνουν και το εµβόλιο της
γρίπης και του πνευµονιόκοκκου (καθώς πλησιάζει και η έναρξη του κύµατος της εποχικής
γρίπης), αυτές έχουν δύο εναλλακτικές: είτε θα
κάνουν ταυτόχρονα τα τρία εµβόλια είτε θα ξεκινήσουν µε αυτό της ιλαράς –που περιέχει εξασθενηµένο ιό– και θα κάνουν τα επόµενα σε
δύο ή τρεις εβδοµάδες.

«Οι επιπλοκές των
λοιµώξεων είναι πολλές:
εγκεφαλικές βλάβες,
πυρετός, γαστρεντερικά
προβλήµατα, ηπατική
βλάβη, πνευµονία, µέση
ωτίτιδα, καρδιοπάθεια,
ακόµα και ορχιδίτιδα,
που εµφανίζεται σαν
παρενέργεια της
παρωτίτιδας».
Ανδρέας
Κωνσταντόπουλος,
καθηγητής Παιδιατρικής
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