Από μια
καλύτερη
οπτική γωνία
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον
οδηγό μπορούν να βοηθήσουν εσάς και τους
οικείους σας να κατανοήσετε καλύτερα αφενός
την πάθησή σας αφετέρου τους τρόπους με τους
οποίους μπορεί να βελτιωθεί η καρδιακή σας υγεία.
Σε καμία περίπτωση, βέβαια, ο οδηγός αυτός δεν
μπορεί να υποκαταστήσει τις συζητήσεις σας με
τον επαγγελματία υγείας που σας παρακολουθεί.

Ελευθέριος Αζάς
Παθολόγος, Ιατρικός Σύμβουλος της Εταιρείας

Καλώς Ορίσατε στο επόμενο
στάδιο της αποθεραπείας σας.
Ξεκινήστε να φροντίζετε την καρδιά σας
Η γνώση είναι δύναμη. Μπορεί να μάθατε αρκετά για την αντιμετώπιση της
νόσου στο νοσοκομείο αλλά όσο περισσότερα γνωρίζετε, τόσο καλύτερα
μπορείτε να φροντίσετε τον εαυτό σας. Χρησιμοποιήστε τον οδηγό αυτό
για να κάνετε την αρχή.

Ο οδηγός περιλαμβάνει 3 ενότητες:
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΑΣ — λεπτομέρειες σχετικά με την αντιαιμοπεταλιακή
φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνετε.
ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ — πληροφορίες σχετικά με την καρδιακή νόσο και την επέμβαση
στην οποία υποβληθήκατε.
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΩΡΑ — συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να επιστρέψετε
στην καθημερινότητά σας και να αναπτύξετε υγιεινές συνήθειες για την
καρδιά σας.
Μοιραστείτε αυτό το βιβλίο με τα άτομα που σας βοηθούν ενόσω
αναρρώνετε.
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Οι πληροφορίες αυτές υποστηρίζονται από την
Παγκόσμια Καρδιολογική Ομοσπονδία

Η αντιαιμοπεταλιακή
φαρμακευτική σας αγωγή.
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΑΣ

Μετά το έμφραγμα του μυοκαρδίου που υποστήκατε, ο γιατρός σας μπορεί
να έχει τοποθετήσει μία ενδοπρόθεση (stent) μέσα σε μία πλήρως ή εν
μέρει αποφραγμένη αρτηρία στην καρδιά σας. Προκειμένου να αποφύγετε
μελλοντικά καρδιακά επεισόδια, είναι καίριας σημασίας να συνεχίσετε να
λαμβάνετε τα φάρμακά σας, συμπεριλαμβανομένης της αντιαιμοπεταλιακής
σας φαρμακευτικής αγωγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του καρδιολόγου σας.

Τι είναι τα αιμοπετάλια;

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ

Τα αιμοπετάλια είναι μικρά κύτταρα που κυκλοφορούν στο αίμα και
συμμετέχουν στο σχηματισμό θρόμβων.

Τι είναι τα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα;

Τα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα μειώνουν την ικανότητα του αίματος να
σχηματίζει θρόμβους και συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στη μείωση του
κινδύνου εμφάνισης ενός μελλοντικού καρδιακού επεισοδίου.
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΩΡΑ

Πώς μπορώ να καταλάβω αν λειτουργεί η αντιαιμοπεταλιακή μου
αγωγή;
Καθώς δεν μπορείτε να αισθανθείτε τα αιμοπετάλια στο αίμα σας,
είναι φυσικό να μην μπορείτε να αντιληφθείτε και τη δράση των
αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων. Σε αντίθεση με την επίδραση των
φαρμάκων για τη χοληστερόλη η οποία μπορεί να εκτιμηθεί βάσει της
μέτρησης της ποσότητας χοληστερόλης στο αίμα σας, οι περισσότεροι
γιατροί δεν μπορούν να εκτιμήσουν την επίδραση των αντιαιμοπεταλιακών
φαρμάκων στα αιμοπετάλιά σας. Εν τούτοις, ακόμη κι αν δεν αισθάνεστε
κάποια διαφορά, τα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα σάς παρέχουν προστασία
έναντι ενός επόμενου καρδιακού επεισοδίου.
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Δράση των αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων
Πλάκα

Όταν συμβεί ρήξη μίας πλάκας
(βλ. σελ.7), τα αιμοπετάλια που έρχονται
σε επαφή με το υλικό της ενεργοποιούνται και γίνονται «κολλώδη».
Τα
ενεργοποιημένα
αιμοπετάλια
αποτελούν βασικό παράγοντα για το
σχηματισμό θρόμβων.

Αιμοπεταλιακά

Χωρίς τη λήψη αντιαιμοπεταλιακών
φαρμάκων,
τα
ενεργοποιημένα
αιμοπετάλια
θα
αρχίσουν
να
προσκολλώνται στη διαρρηγμένη
πλάκα και να συγκολλούνται μεταξύ
τους, σχηματίζοντας θρόμβο.

Αντιαιμοπεταλιακά
φάρμακα
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Τα
αντιαιμοπεταλιακά
φάρμακα
εμποδίζουν τα αιμοπετάλια να
ενεργοποιηθούν. Με αυτόν τον τρόπο,
αποτρέπεται ο σχηματισμός θρόμβων,
καθώς τα μη ενεργοποιημένα
αιμοπετάλια
δεν
συγκολλούνται
μεταξύ τους ή με τη διαρρηγμένη
πλάκα.

Με ποιον τρόπο μειώνουν τα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα τον
κίνδυνο μελλοντικών επεισοδίων;

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ

Η ενδοπρόθεση (stent) απωθεί το υλικό
που έχει προκαλέσει την απόφραξη προς
το τοίχωμα της αρτηρίας, αποκαθιστώντας
τη ροή του αίματος προς την καρδιά.

ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΑΣ

Εάν έχετε υποβληθεί σε διαδικασία τοποθέτησης ενδοπρόθεσης (stent), η
αντιαιμοπεταλιακή φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνετε συμβάλλει επίσης
στην αποτροπή σχηματισμού θρόμβου στο σημείο που έχει τοποθετηθεί η
ενδοπρόθεση. Αν και παρατηρείται σπάνια, μια τέτοια απόφραξη μπορεί να
είναι πολύ σοβαρή.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΩΡΑ

Παρότι συμβαίνει σπάνια, είναι δυνατόν
να σχηματιστεί θρόμβος στο ίδιο το stent.
Κάτι τέτοιο μπορεί να έχει πολύ σοβαρές
επιπτώσεις. Η αντιαιμοπεταλιακή αγωγή
βοηθά στην αποτροπή σχηματισμού
θρόμβου μέσα στην ενδοπρόθεση.
Ενδοπρόθεση (stent)

Τα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα συμβάλλουν
γενικότερα στην αποτροπή συγκόλλησης
των αιμοπεταλίων μεταξύ τους, καθώς
κυκλοφορούν σε όλες τις αρτηρίες της καρδιάς
και όχι μόνο στην αρτηρία που είχε φράξει κατά
τη διάρκεια του επεισοδίου που υποστήκατε.
Μη διαρρηγμένη πλάκα

Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό να μην σταματήσετε να λαμβάνετε
τα φάρμακά σας χωρίς να συμβουλευτείτε πρώτα τον καρδιολόγο σας.
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Ποιες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν τα αντιαιμοπεταλιακά
φάρμακα;

Επειδή όταν λαμβάνετε κάποια αντιαιμοπεταλιακή αγωγή το αίμα σας δεν
πήζει τόσο αποτελεσματικά, ενδέχεται να παρουσιάζετε πιο εύκολα μώλωπες
ή να απαιτείται περισσότερος χρόνος για να σταματήσει η αιμορραγία από
κάποιο μικρό κόψιμο, τραυματισμό ή ρινορραγία. Αυτές οι ανεπιθύμητες
ενέργειες μπορεί να μην παρουσιαστούν σε όλους τους ασθενείς. Ωστόσο,
αν σας παρουσιαστούν, είναι πιθανό να οφείλονται στον τρόπο δράσης των
αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων.

Τι μπορείτε να κάνετε στο σπίτι για την αντιμετώπιση πιθανών
ανεπιθύμητων ενεργειών.

Εάν παρουσιάσετε κάποια από αυτές τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες,
λάβετε υπόψη σας μερικές πρακτικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να
τις αντιμετωπίσετε:
Χρησιμοποιείτε μαλακή οδοντόβουρτσα, ώστε να αποτρέψετε την
αιμορραγία των ούλων
Χρησιμοποιείτε ηλεκτρική ξυριστική μηχανή ώστε να μειώσετε τα μικρά
κοψίματα
Μην φυσάτε ποτέ δυνατά τη μύτη σας και, αν τα ρουθούνια σας είναι
ασυνήθιστα ξηρά, υγράνετέ τα με ένα σπρέι φυσιολογικού ορού ή
βαζελίνη
Γίνετε πιο προσεκτικοί — προσέχετε τον περιβάλλοντα χώρο και κάντε
κάποιες τροποποιήσεις στο σπίτι ώστε να αποφύγετε τα χτυπήματα και
τους μώλωπες

•
•
•
•
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Πότε πρέπει να επικοινωνήσετε με το γιατρό.

 οζ ή καφέ ούρα
Ρ
Ερυθρά ή μελανά κόπρανα,
με ή χωρίς στομαχικό άλγος
Μώλωπες που αυξάνονται σε μέγεθος
Σοβαρή ή μη ελεγχόμενη αιμορραγία (για παράδειγμα, ρινορραγίες που
δεν σταματούν)
Μεταβολές στην όραση, στο επίπεδο συνείδησης ή δυσχέρεια ομιλίας

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ

••
••
•

ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΑΣ

Ορισμένες μορφές αιμορραγίας, είτε εσωτερικές είτε εξωτερικές, μπορεί να
είναι πιο σοβαρές από άλλες. Αν και δεν συμβαίνουν συχνά, επικοινωνήστε
με το γιατρό σας αμέσως εάν παρατηρήσετε κάτι από τα ακόλουθα:

Τα φάρμακα δεν μπορούν να σας προστατεύσουν εάν δεν τα παίρνετε.
Κάποιοι συνήθεις λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν σε πρώιμη διακοπή
των φαρμάκων είναι:

Τελείωσαν τα φάρμακα και δεν πήγατε στο γιατρό για ανανέωση της
συνταγογράφησης
Δεν καταλάβατε σωστά για πόσο χρονικό διάστημα έπρεπε να τα λαμβάνετε
Σταματήσατε τη φαρμακευτική αγωγή κατόπιν συστάσεων άλλων

επαγγελματιών υγείας, όπως οδοντιάτρων, ορθοπεδικών ή δερματολόγων,
οι οποίοι ενδέχεται να μην γνωρίζουν την κατάσταση της καρδιάς σας
Πήγατε διακοπές και ξεχάσατε να πάρετε μαζί σας τα φάρμακα
Σκεφτήκατε ότι δεν χρειάζεστε πλέον τα φάρμακα ή μπορείτε να μειώσετε
τη δοσολογία επειδή αισθάνεστε καλύτερα

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΩΡΑ

•
••
••
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Τι μου συνέβη;
Από τη στιγμή που έχει τεθεί διάγνωση καρδιακής νόσου, είναι σημαντικό να
γνωρίζετε όσο το δυνατόν περισσότερα μπορείτε ώστε να είστε σε θέση να
φροντίσετε την καρδιά σας και την υγεία σας γενικότερα.

Τι προκάλεσε την απόφραξη της στεφανιαίας αρτηρίας μου;

Η αρχή συνήθως γίνεται με τη βραδεία συσσώρευση λιπιδικών καταλοίπων
(ή πλάκα) στο τοίχωμα της καρδιακής σας αρτηρίας. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, η πλάκα στο αρτηριακό τοίχωμα υφίσταται ρήξη. Όταν το αίμα
σας έρθει σε επαφή με τη διαρρηγμένη πλάκα, τα αιμοπετάλια του αίματος
αρχίζουν να σχηματίζουν θρόμβο γύρω από την περιοχή της ρήξης (κατά
παρόμοιο τρόπο που σχηματίζεται κρούστα για την κάλυψη ενός τραύματος
στο δέρμα σας). Εάν ο θρόμβος μεγαλώσει αρκετά, μπορεί να φράξει την
αρτηρία σας και να μειώσει τη φυσιολογική ροή αίματος προς την καρδιά
σας. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Οι αρτηρίες μεταφέρουν ερυθροκύτταρα
και αιμοπετάλια σε όλο το σώμα. Μερικές
φορές μπορεί να συσσωρευθεί πλάκα
στην αρτηρία λόγω λίπους, χοληστερόλης,
ασβεστίου και άλλων ουσιών που επίσης
υπάρχουν στο σώμα.
7

Όταν συγκεντρωθεί αρκετή πλάκα, μπορεί
να υποστεί ρωγμές ή μερική ρήξη. Τα
αιμοπετάλια στο αίμα σας αρχίζουν να
σχηματίζουν θρόμβο γύρω από την
περιοχή της ρήξης, συμβάλλοντας στην
απόφραξη της αρτηρίας. Αυτό μπορεί να
οδηγήσει σε πόνο στο στήθος (στηθάγχη)
ή καρδιακή προσβολή.

Γιατί δεν είχα καμία προειδοποιητική ένδειξη;

ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΑΣ

Η αθηροσκλήρωση μπορεί να υπάρχει για χρόνια χωρίς να παρουσιάζετε
συμπτώματα μέχρι να αρχίσει η αρτηρία να στενεύει σε σημαντικό βαθμό.
Ένας λόγος που ενδέχεται να μην έχετε προειδοποιητικά συμπτώματα
είναι ότι ορισμένες φορές όταν μία αρτηρία της καρδιάς υφίσταται
στένωση, κάποια άλλα κοντινά αιμοφόρα αγγεία διαστέλλονται ώστε να
αντισταθμίσουν τη βλάβη.

Γιατί αισθάνομαι στηθάγχη;

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ

Η στηθάγχη ή πόνος στο στήθος, προκύπτει όταν ο καρδιακός μυς δεν
λαμβάνει την ποσότητα αίματος και οξυγόνου που χρειάζεται. Υπάρχουν
δύο τύποι στηθάγχης: Η σταθερή στηθάγχη και η ασταθής στηθάγχη. Η
σταθερή στηθάγχη είναι προβλέψιμη και συνήθως διαρκεί λίγα μόνο λεπτά
της ώρας. Αυτός ο τύπος θωρακικού άλγους συχνά παρουσιάζεται κατά τη
διάρκεια σωματικής άσκησης, όταν ο καιρός είναι ψυχρός, σε συνθήκες
συναισθηματικού άγχους ή μετά από μεγάλα γεύματα και εξαφανίζεται με
την ανάπαυση. Η ασταθής στηθάγχη είναι ένας τύπος θωρακικού άλγους
που δεν είναι προβλέψιμος και συνήθως παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια
ανάπαυσης ή ελάχιστης δραστηριότητας. Η δυσφορία που αισθάνεται ο
ασθενής είναι συχνά πιο έντονη και διαρκεί περισσότερο, σε σύγκριση με
τη σταθερή στηθάγχη. Οι ασθενείς συχνά την περιγράφουν ως βάρος ή
σφίξιμο στο θώρακα, πόνο ή συμπίεση, ή αίσθηση πληρότητας ή καψίματος
του θώρακα. Τα συμπτώματα μπορεί επίσης
να περιλαμβάνουν πόνο στο βραχίονα ή στο
αντιβράχιο, δύσπνοια, ναυτία, ζάλη ή αδυναμία.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΩΡΑ

Με τον πλήρη αποκλεισμό της παθολογικής
αρτηρίας το μυοκάρδιο δεν λαμβάνει αιμάτωση
και οξυγόνωση και αυτό οδηγεί σε καρδιακή
προσβολή ή έμφραγμα του μυοκαρδίου.
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Η στηθάγχη συνδέεται πάντα με καρδιακή προσβολή;

Όχι. Οι πόνοι στο θώρακα δεν σημαίνουν απαραίτητα καρδιακή
προσβολή, αλλά ενδέχεται να είναι προειδοποιητικό σημείο κάποιου
σημαντικού προβλήματος που θα πρέπει να συζητήσετε με το γιατρό σας.

Τι είναι η PCI (διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση);

Η PCI* αναφέρεται σε ένα εύρος ιατρικών διαδικασιών που
χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση ασθενών με στεφανιαία νόσο. Εάν
παρουσιάσατε σταθερή ή ασταθή στηθάγχη ή έμφραγμα του μυοκαρδίου,
ο γιατρός σας ενδέχεται να αποφάσισε ότι η καλύτερη επιλογή για εσάς
ήταν να υποβληθείτε σε PCI. Η PCI συχνά αποκαλείται και αγγειοπλαστική
με μπαλονάκι λόγω του ότι στη διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται ένας
λεπτός σωλήνας με μπαλονάκι στο άκρο του, που ονομάζεται καθετήρας.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αγγειοπλαστική περιλαμβάνει την
τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent).

Τι είναι η ενδοπρόθεση (stent);

Η ενδοπρόθεση (stent) είναι ένας μικροσκοπικός σωλήνας από μεταλλικό
πλέγμα, ο οποίος βρίσκεται πάνω στο μη φουσκωμένο ακόμη μπαλονάκι
του καθετήρα. Μόλις το μπαλονάκι και η ενδοπρόθεση φθάσουν στον
προορισμό τους στη φραγμένη αρτηρία, το μπαλονάκι φουσκώνεται,
διευρύνοντας έτσι την ενδοπρόθεση.
Με αυτόν τον τρόπο, η αθηρωματική πλάκα απωθείται προς το τοίχωμα
της αρτηρίας και η διευρυμένη πλέον ενδοπρόθεση σταθεροποιείται στη
θέση αυτή ώστε να κρατά την αρτηρία ανοιχτή.

*Percutaneous Coronary Intervention
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ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΑΣ

Όταν συσσωρευτεί πολλή πλάκα, μπορεί
να υποστεί ρωγμές ή μερική ρήξη. Τα
αιμοπετάλια στο αίμα σας αρχίζουν
να σχηματίζουν θρόμβο γύρω από
την περιοχή της ρήξης, συμβάλλοντας
στην απόφραξη της αρτηρίας. Αυτό
μπορεί να οδηγήσει σε πόνο στο στήθος
(στηθάγχη) ή καρδιακή προσβολή.

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ

Στη φραγμένη αρτηρία εισάγονται
ένα μπαλονάκι και μια ενδοπρόθεση
για να αποκαταστήσουν την αιματική
ροή. Μόλις φθάσουν στον προορισμό
τους, το μπαλονάκι φουσκώνεται,
διευρύνοντας έτσι την ενδοπρόθεση, η
οποία σταθεροποιείται στη θέση αυτή.
Η
σταθεροποιημένη
ενδοπρόθεση
μετατοπίζει το υλικό που ευθύνεται για
την απόφραξη προς το τοίχωμα της
αρτηρίας.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΩΡΑ

Στη
συνέχεια
το
μπαλονάκι
ξεφουσκώνεται και απομακρύνεται,
αφήνοντας
τη
σταθεροποιημένη
στη θέση της ενδοπρόθεση. Το αίμα
μπορεί πλέον να ρέει μέσα από την
ενδοπρόθεση, με αποτέλεσμα την
αποκατάσταση της αιματικής ροής
προς την καρδιά.
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Τι να περιμένετε από εδώ και πέρα.
Μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποιες σωματικές δυσκολίες.

Η αποθεραπεία μετά από ένα καρδιακό επεισόδιο και μία καρδιολογική
επέμβαση μπορεί να παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες, ιδιαίτερα εάν έχετε
έντονη σωματική δραστηριότητα. Επομένως, μην διστάσετε να ζητήσετε
από την οικογένεια ή τους φίλους σας να σας βοηθήσουν σε δύσκολες και
έντονες δραστηριότητες.

Πότε μπορώ να έχω ξανά σεξουαλική δραστηριότητα;
Οι περισσότεροι γιατροί θα σας πουν ότι, εφόσον δεν παρουσιάζετε
ανεπιθύμητα συμπτώματα όπως δύσπνοια ή πόνους στο θώρακα
κατά τη διάρκεια σωματικής προσπάθειας (όπως για παράδειγμα όταν
ανεβαίνετε σκάλες ή βαδίζετε γρήγορα), η σεξουαλική δραστηριότητα
είναι ασφαλής.

Πότε μπορώ να οδηγήσω;
Μπορείτε να οδηγήσετε μετά την καρδιακή προσβολή και την επέμβαση
αγγειοπλαστικής, αν και μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε μία έως δύο
εβδομάδες για να αποθεραπευθείτε τελείως.

Πότε μπορώ να ταξιδέψω;

Το γεγονός ότι σας έχει τοποθετηθεί ενδοπρόθεση δεν σας εμποδίζει
να ταξιδέψετε κι αυτό ισχύει και για τα αεροπορικά ταξίδια, εφόσον
συμβουλευθείτε το θεράποντα ιατρό σας.
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Πότε μπορώ να ξεκινήσω να ασκούμαι; Θα πρέπει να περιορίσω
την ένταση της άσκησης;

ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΑΣ

Η τακτική αερόβια άσκηση συμβάλλει σημαντικά τόσο στην πρόληψη
καρδιακής προσβολής όσο και στην αποθεραπεία μετά από ένα
καρδιακό επεισόδιο. Πριν ξεκινήσετε κάποιο πρόγραμμα άσκησης,
συζητήστε το με το γιατρό σας. Προτιμήστε την άσκηση παρουσία
άλλων ατόμων.

Μπορεί να παρατηρήσετε συναισθηματικές αλλαγές.

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ

Το καρδιακό επεισόδιο μπορεί επίσης να επηρεάσει τη συναισθηματική
σας κατάσταση. Τις πρώτες εβδομάδες μετά από την καρδιακή
προσβολή ή την επέμβαση αγγειοπλαστικής είναι φυσιολογικό να έχετε
συναισθήματα όπως θλίψη, θυμό, φόβο ή μοναξιά. Κάποιες φορές τα
συναισθήματα αυτά εμφανίζονται μόλις τρεις μέρες μετά το επεισόδιο
ή την επέμβαση και σε πολλούς ανθρώπους διατηρούνται για διάστημα
2 έως 6 μηνών. Συνήθως, τέτοιου είδους συναισθήματα είναι παροδικά
και φεύγουν καθώς σιγά-σιγά η ζωή σας επανέρχεται σε ρυθμό. Αν τα
συναισθήματα αυτά επιμένουν συζητήστε με τον θεράποντα ιατρό σας.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΩΡΑ
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Μάθετε να αναγνωρίζετε τα συμπτώματα μίας καρδιακής προσβολής.

Εκτός από τις προσπάθειες που κάνετε για να διασφαλίσετε την υγεία της
καρδιάς σας, είναι σημαντικό να παραμείνετε επίσης σε ετοιμότητα για την
αναγνώριση των συμπτωμάτων της καρδιακής προσβολής. Η γνώση των
συμπτωμάτων ενδέχεται να σας βοηθήσει να αποτρέψετε ένα επόμενο
καρδιακό επεισόδιο.
Παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι παρουσιάζουν διαφορετικά συμπτώματα
κατά τη διάρκεια μιας καρδιακής προσβολής, το πιο σύνηθες σύμπτωμα
είναι η στηθάγχη. Η στηθάγχη μπορεί να περιγραφεί ως βάρος, πίεση,
πόνος, κάψιμο, αίσθηση πληρότητας, σφίξιμο ή πόνος στο θώρακα. Μπορεί
να εκληφθεί λανθασμένα ως δυσπεψία ή στομαχική καούρα.
Η στηθάγχη ενδέχεται επίσης να γίνει αισθητή στους ώμους, τους βραχίονες,
το λαιμό, το λάρυγγα, το σαγόνι ή την πλάτη.
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Κάποια άλλα συμπτώματα -αλλά όχι τα μόνα- που μπορεί να εμφανιστούν
όταν ένας άνθρωπος υποστεί καρδιακό επεισόδιο είναι:
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΑΣ

Υπερβολική εφίδρωση ή κρύος ιδρώτας
 λγος στην άνω κοιλία, αίσθηση δυσπεψίας, ναυτία ή έμετος
Ά
Δύσπνοια (με ή χωρίς θωρακικό άλγος)
Παλμοί (ακανόνιστοι καρδιακοί παλμοί, διακεκομμένοι παλμοί ή
αίσθηση “φτερουγίσματος” στην καρδιά)
Ταχυπαλμία
Αδυναμία ή ζάλη
Υπερβολική κόπωση

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ

••
••
••
•

Εάν έχετε κάποια από τα συμπτώματα αυτά για περισσότερα από λίγα
λεπτά, θα πρέπει να αναζητήσετε ιατρική φροντίδα. Δεν είναι απαραίτητο
να παρουσιάζετε όλα τα προαναφερθέντα συμπτώματα κατά τη διάρκεια
μίας καρδιακής προσβολής. Στην πραγματικότητα, κάποιοι άνθρωποι
παρουσιάζουν μόνο ένα ή δύο από τα συμπτώματα αυτά.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΩΡΑ
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Πέρα από τα χάπια.
Καθημερινά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για την καρδιά σας.

Το γεγονός ότι υποβληθήκατε σε καρδιακή επέμβαση, λαμβάνετε τα
φάρμακά σας και κάνετε τακτικές επισκέψεις στο γιατρό σας είναι καίριας
σημασίας για τη ζωή σας, αλλά δεν εξαφανίζει την καρδιακή νόσο από την
οποία πάσχετε. Εξίσου σημαντική είναι η αναγκαιότητα να υιοθετήσετε
υγιεινό τρόπο ζωής και να σταματήσετε τυχόν ανθυγιεινές συνήθειες. Τα
απαραίτητα αυτά βήματα για να σταματήσει η εξέλιξη της καρδιαγγειακής
νόσου δεν μπορεί να τα κάνει κανείς άλλος εκτός από εσάς.

Οι παράγοντες κινδύνου που έχετε.
Τι είναι οι παράγοντες κινδύνου;

Η καρδιαγγειακή νόσος εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου και υπάρχουν
πολλοί παράγοντες που ενδέχεται να προκάλεσαν τα συγκεκριμένα
προβλήματα που παρουσίασε η δική σας καρδιά. Στην περίπτωση της
καρδιαγγειακής νόσου, οι παράγοντες κινδύνου ανήκουν σε δύο κύριες
κατηγορίες – αυτούς που μπορείτε να ελέγξετε και αυτούς που δεν μπορείτε.
Όσους περισσότερους παράγοντες κινδύνου έχετε, τόσο μεγαλύτερο κίνδυνο
διατρέχετε για μελλοντικά καρδιακά προβλήματα.
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ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΑΣ

Κάποιους δεν μπορείτε να τους ελέγξετε.

Οι μη ελεγχόμενοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν την ηλικία και το
οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου.

Άλλους μπορείτε να τους ελέγξετε.

Οι τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν:
Κάπνισμα
Διατροφή
Υψηλή LDL ή “κακή” χοληστερόλη και χαμηλή HDL ή “καλή” χοληστερόλη
Μη ελεγχόμενη υπέρταση (υψηλή αρτηριακή πίεση)
Έλλειψη άσκησης
Υπερβάλλον βάρος (περισσότερο από 20% πάνω από το ιδανικό βάρος)
Διαβήτης
Άγχος

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ

••
••
••
••

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΩΡΑ

Υπό μελέτη είναι επίσης η επίδραση άλλων
πιθανών ελεγχόμενων παραγόντων κινδύνου
όπως η κατάθλιψη.
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Μειώστε τους παράγοντες κινδύνου που έχετε.

Η διακοπή του καπνίσματος, η υγιεινή διατροφή και η τακτική άσκηση
είναι σημαντικές ενέργειες για τη βελτίωση των ελεγχόμενων παραγόντων
κινδύνου.

Ξεκινήστε από μικρούς στόχους για να φτάσετε στους μεγάλους.

Κάποιες από τις συστάσεις του γιατρού σας μπορεί να σας είναι πιο δύσκολο
να τις ακολουθήσετε από άλλες. Για να βοηθηθείτε, προσπαθήστε να
χωρίσετε τον τελικό στόχο σε πολλούς μικρούς βραχυπρόθεσμους στόχους
που μπορούν να επιτευχθούν πιο εύκολα. Κάθε βήμα που θα κάνετε θα κάνει
το επόμενο να φαίνεται πιο κοντά. Για παράδειγμα, ο γιατρός σας μπορεί
να σας έχει συστήσει να χάσετε βάρος, ας πούμε 20 κιλά. Δεν πρόκειται
να χάσετε τα κιλά αυτά, λέγοντας απλά ότι στόχος σας είναι να τα χάσετε
προσέχοντας τι τρώτε και κάνοντας άσκηση. Ξεκινήστε διαιρώντας το μεγάλο
αυτό στόχο σε μικρότερα τμήματα, όπως για παράδειγμα να χάνετε μισό με
ένα κιλό την εβδομάδα. Στη συνέχεια, δημιουργήστε τις συνθήκες που θα
σας βοηθήσουν να το επιτύχετε. Φυσικά, δεν θα πρέπει ποτέ να ξεκινάτε ένα
νέο πρόγραμμα άσκησης ή διατροφής –ή να αλλάζετε το πρόγραμμα που
ακολουθείτε– χωρίς να συμβουλεύεστε το γιατρό σας.
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Γιατί είναι το κάπνισμα τόσο βλαβερό για την καρδιά μου;

••
••

Τι μπορώ να κάνω για να σταματήσω το κάπνισμα;

•
•
•
•
•

του συνόλου
των θανάτων
από καρδιακή
νόσο
σχετίζονται
άμεσα με το
κάπνισμα.
Αυτό
συμβαίνει
επειδή το
κάπνισμα
είναι μείζον
αίτιο
στεφανιαίας
νόσου.
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ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΩΡΑ

Σύμφωνα με τις αρχές υγείας, η διακοπή του καπνίσματος είναι καίριας
σημασίας για την υγεία της καρδιάς σας. Ωστόσο, λόγω της εξάρτησης
που προκαλεί το κάπνισμα, η διακοπή του μπορεί να είναι ένας από τους
πιο δύσκολους στόχους. Επιπλέον, δεν βοηθούν τα ίδια πράγματα όλους
τους ανθρώπους να κόψουν το κάπνισμα. Ιδού μερικές συμβουλές για να
ξεκινήσετε την προσπάθεια:
Ζητήστε τη βοήθεια του γιατρού σας. Συζητήστε μαζί του το ενδεχόμενο
να χρησιμοποιήσετε τσίχλες ή επιθέματα νικοτίνης.
Όποτε μπορείτε, προσπαθήστε να αποφύγετε χώρους, άτομα και συνθήκες
που συνδέονται με το κάπνισμα.
Μασάτε τσίχλα. Μπορεί να σας βοηθήσει να ικανοποιήσετε την ανάγκη
σας να απασχολήσετε τα χέρια σας ή το στόμα σας.
Όταν αισθανθείτε την ανάγκη να καπνίσετε, πάρτε μια βαθιά εισπνοή,
κρατήστε την για 10 δευτερόλεπτα και εκπνεύστε αργά. Επαναλάβετε
αρκετές φορές μέχρι να σας περάσει η ανάγκη για κάπνισμα.
Ασκηθείτε. Θα σας βοηθήσει να χαλαρώσετε.

Περίπου 20%

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ

Ο εισπνεόμενος καπνός των τσιγάρων εναποθέτει πίσσα στις αρτηρίες σας,
κάνοντάς τις πιο στενές και σκληρές. Λόγω αυτού, παρουσιάζετε:
Μειωμένη παροχή οξυγόνου στην καρδιά
Αυξημένη αρτηριακή πίεση και καρδιακό ρυθμό
Αυξημένη θρόμβωση αίματος
Βλάβες στα κύτταρα που καλύπτουν τις αρτηρίες της καρδιάς και άλλα
αιμοφόρα αγγεία

Το γνωρίζατε;
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΑΣ

Στόχος υψηλής προτεραιότητας:
Σταματήστε το κάπνισμα

Αποκτήστε καλή φυσική κατάσταση
Τρώτε υγιεινά.

Η αγορά υγιεινών τροφών, η χρήση υγιεινών τρόπων μαγειρέματος και των
σωστών συνταγών, καθώς και η υποκατάσταση ορισμένων συστατικών με
πιο υγιεινές επιλογές μπορούν να έχουν σημαντικά οφέλη για την υγεία της
καρδιάς σας.
Σε γενικές γραμμές, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά την αύξηση
της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών, οσπρίων, σιτηρών ολικής αλέσεως και
ξηρών καρπών. Θα πρέπει επίσης να περιοριστεί η πρόσληψη ενέργειας από
ολικά λιπαρά, να αντικατασταθούν τα κορεσμένα με πολυακόρεστα λιπαρά και
να εξαλειφθούν τα trans λιπαρά οξέα από τη διατροφή.*

Ορισμένες τροφές είναι καλές για την καρδιά σας.

Τροφές που είναι πλούσιες σε διαλυτές ίνες είναι τα φασόλια, η βρώμη, τα
μήλα, τα αχλάδια, τα φιστίκια, οι φακές και τα σιτηρά ολικής αλέσεως. Οι ίνες
μπορούν να μειώσουν την “κακή” χοληστερόλη και κατά συνέπεια και τον
κίνδυνο καρδιακής νόσου.
Οι τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε ω-3 λιπαρά οξέα είναι πλούσιες πηγές
φυτικών στερολών, οι οποίες επηρεάζουν την απορρόφηση χοληστερόλης,
μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα επίπεδα της “κακής” χοληστερόλης και την
ανάπτυξη αθηρωματικών πλακών. Εξαιρετικές πηγές φυτικών στερολών είναι
τα λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός, οι ξηροί καρποί, ο λιναρόσπορος, η σόγια, οι
φύτρες σιταριού και το σπανάκι.
Τα μονοακόρεστα λιπαρά μπορεί να έχουν ευεργετική επίδραση στην υγεία
σας όταν καταναλώνονται με μέτρο. Τα μονοακόρεστα λιπαρά συμβάλλουν
στην ελάττωση του κινδύνου καρδιακής νόσου μειώνοντας τα επίπεδα της
χοληστερόλης αίματος, η οποία μπορεί να συσσωρευτεί στις αρτηρίες σας με
τη μορφή πλάκας. Επιλέξτε τροφές όπως οι ελιές, το ελαιόλαδο, τα αβοκάντο,
οι ξηροί καρποί και οι σπόροι αντί για κορεσμένα ή trans λιπαρά που είναι πιο
πιθανό να αυξήσουν τα επίπεδα χοληστερόλης.
*Προσαρμογή από το website του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας: www.who.org. Τα στοιχεία
λήφθηκαν 01/09/09.
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Ορισμένες τροφές είναι βλαβερές για την καρδιά σας.

Τροφές με trans λιπαρά: τα trans λιπαρά είναι η πιο ανθυγιεινή μορφή
λιπαρών και θα πρέπει να εξαλειφθούν από τη διατροφή σας εντελώς, καθώς
αυξάνουν την “κακή” και ελαττώνουν την “καλή” χοληστερόλη. Περιέχονται
σε πολλά επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως μπισκότα, κράκερ και πολλά σνακ.

Τροφές πλούσιες σε χοληστερόλη: Η LDL (ή “κακή” χοληστερόλη) βρίσκεται
σε ζωικά προϊόντα, όπως αυγά, γαλακτοκομικά και κρέας.

Τροφές που παρέχουν μόνο θερμίδες: τροφές που έχουν υψηλό ενεργειακό
φορτίο αλλά προσφέρουν ελάχιστη διατροφική αξία με τη μορφή
βιταμινών, ιχνοστοιχείων, αντιοξειδωτικών, πρωτεϊνών ή φυτικών ινών
πρέπει να αποφεύγονται. Οι τροφές αυτού του τύπου έχουν συνήθως υψηλή
περιεκτικότητα σε επεξεργασμένα σάκχαρα ή λίπη και περιλαμβάνουν:

όπως για
παράδειγμα
μια διατροφή
που
περιλαμβάνει
αλμυρές ή
τηγανιτές
τροφές,
αυξάνει τον
κίνδυνο που
διατρέχετε για
έμφραγμα του
μυοκαρδίου
και ευθύνεται
για το 30% του
συνόλου των
καρδιακών
προσβολών
παγκοσμίως.
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ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΩΡΑ

Τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι: οι μεγάλες ποσότητες άλατος
(νατρίου) μπορεί να αυξήσουν την αρτηριακή σας πίεση. Τα επεξεργασμένα
τρόφιμα και τα πρόχειρα γεύματα των fast food συχνά περιέχουν πολύ
αλάτι. Προτείνεται η χρήση ενός κουταλιού γλυκού αλάτι τη φορά.

διατροφή,

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ

Τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα (ή υδατάνθρακες): Καλό
είναι να αποφεύγετε την κατανάλωση ποτών και τροφίμων με πρόσθετα
σάκχαρα, διότι οδηγούν σε αύξηση βάρους.

Η ανθυγιεινή
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΑΣ

Τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά: Τα κορεσμένα
λιπαρά περιέχονται σε ζωικά προϊόντα, όπως το κρέας και τα γαλακτοκομικά.

Το γνωρίζατε;

•
••
••

 ναψυκτικά και ροφήματα με άρωμα φρούτων και χαμηλή περιεκτικότητα
Α
σε χυμό
Τρόφιμα που περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα ή γλυκά
Υψηλού γλυκαιμικού δείκτη ή ραφιναρισμένα σιτηρά, όπως λευκό ψωμί ή
λευκό ρύζι
Βούτυρο, μαργαρίνη ή χοιρινό λίπος (λαρδί)
Οινοπνευματώδη

Κοιτάζετε πάντοτε τα συστατικά των τροφίμων που αγοράζετε.

Εκτός από το να αναζητάτε τροφές με συστατικά που είναι ωφέλιμα
για την καρδιά σας αποφεύγοντας παράλληλα εκείνες που περιέχουν
επιβλαβή για την καρδιά σας συστατικά, καλό είναι να προσέχετε επίσης
διαφημιστικές φράσεις του τύπου «χωρίς λιπαρά» ή «χωρίς ζάχαρη». Οι
τροφές που διαφημίζονται ως χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά ή χωρίς
καθόλου λιπαρά ενδέχεται να περιέχουν πολλούς υδατάνθρακες (οι οποίοι
μετατρέπονται σε γλυκόζη).

Μαγειρεύετε υγιεινά.

•
•
•
•
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Το ψήσιμο στο φούρνο είναι μία από τις πιο υγιεινές μεθόδους
μαγειρέματος.
Η παρασκευή των λαχανικών στον ατμό δεν τους προσθέτει καθόλου
λίπος και είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να διασφαλίσετε ότι διατηρούν
όλες τις θρεπτικές τους ουσίες.
Το βράσιμο είναι επίσης υγιεινός τρόπος μαγειρέματος, αλλά κάποιες από
τις θρεπτικές ουσίες των τροφών μπορεί να χαθούν στο νερό.
Το ψήσιμο στο grill επιτρέπει την αποστράγγιση του περιττού λίπους από
τις τροφές κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Αυξήστε το επίπεδο της σωματικής
δραστηριότητάς σας.
.

ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΑΣ

Πώς μπορεί η άσκηση να μειώσει τις πιθανότητες που έχω να
υποστώ ένα ακόμη καρδιακό επεισόδιο;

Η άσκηση θα σας βοηθήσει όχι μόνο να διατηρήσετε το βάρος σας σε υγιή
επίπεδα, αλλά και να ενδυναμώσετε την καρδιά και τους πνεύμονές σας, να
βελτιώσετε την κυκλοφορία του αίματός σας, να αυξήσετε τα επίπεδα
ενέργειάς σας, να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας και πολλά ακόμη.
Κάποιοι πολύ καλοί και απλοί τρόποι για να αυξήσετε το επίπεδο
δραστηριότητάς σας χωρίς πολλή προσπάθεια είναι:
 ρησιμοποιείτε τις σκάλες αντί για τον ανελκυστήρα. Ή κατεβείτε από το
Χ
ασανσέρ πριν από τον προορισμό σας και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε
τις σκάλες.
Μείνετε όρθιοι όταν μιλάτε στο τηλέφωνο.
Αρχίστε μαθήματα χορού ή γραφτείτε σε ένα γυμναστήριο.
Δείτε τα αξιοθέατα στις πόλεις που επισκέπτεστε περπατώντας,

κάνοντας τζόκινγκ ή ποδήλατο.
Κάνετε κάποια φυσική δραστηριότητα με την οικογένειά σας ή φίλους και
εκδρομές στη φύση. Προσπαθείστε να εφαρμόζετε το πρόγραμμά σας σε
τακτική βάση.
Χρησιμοποιείστε λιγότερο το αυτοκίνητό σας.

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΩΡΑ

•
••
•
•
•

Προσαρμογή από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (American Heart Association):
Americanheart.org. Τα στοιχεία λήφθηκαν 10/27/08.
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Μειώστε το άγχος
Αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που να δείχνουν ότι το άγχος
μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη καρδιαγγειακής νόσου, υπάρχουν
ολοένα αυξανόμενες ενδείξεις που υποδεικνύουν την ύπαρξη σχέσης
μεταξύ του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου και παραγόντων όπως η πίεση
στο χώρο εργασίας, η κοινωνική απομόνωση και ορισμένα χαρακτηριστικά
της προσωπικότητας.
Από την άλλη, το άγχος μπορεί να επηρεάσει ορισμένους παράγοντες
κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, ή να
οδηγήσει στην υιοθέτηση ανθυγιεινών για την καρδιά συνηθειών, όπως το
κάπνισμα.
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 φιερώστε 15 ή 20 λεπτά καθημερινά για να καθίσετε κάπου ήσυχα
Α
και να χαλαρώσετε.
Πάρτε μια βαθιά εισπνοή όταν αρχίζετε να αισθάνεστε ανησυχία.
Μάθετε να δέχεστε τα πράγματα που δεν μπορείτε να αλλάξετε και
συνειδητοποιήστε ότι δεν μπορείτε να λύνετε κάθε πρόβλημα που
παρουσιάζεται και κανείς δεν περιμένει κάτι τέτοιο από εσάς.
Μετρήστε μέχρι το 10 πριν να απαντήσετε ή να αντιδράσετε όταν
αισθάνεστε θυμωμένοι.
Προσπαθήστε να εντοπίσετε εκ των προτέρων καταστάσεις που

είναι πολύ πιθανό να σας προκαλέσουν άγχος και να τις αποφύγετε.
Συζητήστε με τον γιατρό σας. Ενδέχεται να μπορεί να σας βρει
κάποιους συμβούλους και ομάδες υποστήριξης.

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΩΡΑ

•
••
•
•
•

ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΑΣ

Συμβουλές για τη διαχείριση του
άγχους

Προσαρμογή από το Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας (National Institute of Mental Health): nimh.
nih.gov. Τα στοιχεία λήφθηκαν 03/11/08.
Προσαρμογή από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (American Heart Association):
Americanheart.org. Τα στοιχεία λήφθηκαν 03/11/08.
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Κάντε ένα βήμα μπροστά
Όταν αρχίσετε να νιώθετε καλύτερα, είναι φυσιολογικό να ξεχάσετε πόσο
φοβισμένοι ήσασταν και να αναρωτιέστε εάν χρειάζεται να λαμβάνετε
ακόμα την αγωγή σας. Το ότι αισθάνεστε καλύτερα είναι σημάδι ότι η αγωγή
σας δουλεύει, οπότε μην την σταματήσετε.
Εάν χρειάζεστε πρόσθετη βοήθεια και ενημέρωση στην προσπάθειά σας
να διατηρήσετε την καρδιά σας υγιή, ρωτήστε το γιατρό σας σχετικά με
άλλα διαθέσιμα προγράμματα που θα μπορούσατε να παρακολουθήσετε.
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Σημειώσεις

ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΑΣ

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΩΡΑ
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Αυτές οι πληροφορίες
προορίζονται για γενική
πληροφόρηση και ενημέρωση
του κοινού και σε καμία
περίπτωση δεν μπορούν να
αντικαταστήσουν τη συμβουλή
ιατρού ή άλλου αρμοδίου
επαγγελματία υγείας.
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