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Ἄς μοιραστοῦμε τὴ δύναμη!
Τὰ μηνύματα τῆς φετινῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας Καρδιᾶς.
Γεώργιος Σ. Γκουμᾶς, Ἐπιμελητής, Ἀν. Διευθυντὴς Καρδιολογικῆς Κλινικῆς, Εὐρωκλινικὴ Ἀθηνῶν.
Ἡ World Heart Federation δημιούργησε τὴν Παγκόσμια Ἡμέρα Καρδιᾶς, προκειμένου νὰ ἐνημερώσει τοὺς
ἀνθρώπους σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ὅτι οἱ καρδιαγγειακὲς
παθήσεις, ποὺ περιλαμβάνουν τὶς καρδιοπάθειες καὶ
τὰ ἐγκεφαλικά, ἀποτελοῦν τὴν κυρίαρχη αἰτία θανάτου,
ὥστε μεγάλος ἀριθμός, 7,5 ἑκατομμύρια πρόσωπα κάθε
χρόνο νὰ ἔχουν πρώιμη ἀπώλεια τῆς ζωῆς τους. Αὐτὸς ὁ
ἀριθμὸς ἀναμένεται νὰ φτάσει τὰ 23 ἑκατομμύρια μέχρι
τὸ 2030. Ἡ World Heart Federation ὁδηγεῖ σὲ παγκόσμιο
ἐπίπεδο τὴ μάχη ἐναντίον τῶν καρδιοπαθειῶν καὶ τῶν
ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων καὶ ὡς στόχο ἔχει νὰ βοηθήσει
τοὺς ἀνθρώπους νὰ ζήσουν περισσότερο καὶ καλύτερα
μέσῳ τῆς πρόληψης καὶ τοῦ ἐλέγχου τῶν καρδιαγγειακῶν
παθήσεων. Ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ἑστιάζει τὶς προσπάθειές της κυρίως σὲ χῶρες μέσου καὶ χαμηλοῦ εἰσοδήματος καὶ βάσει ἑνὸς δικτύου, μὲ περισσότερα ἀπὸ 200
μέλη ἐθνικῶν καρδιολογικῶν ἑταιριῶν καὶ καρδιολογικῶν ἱδρυμάτων. Αὐτὰ τὰ μέλη εἶναι ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο,
περισσότερες ἀπὸ 100 χῶρες τῆς Ἀσίας, τῆς Ἀμερικῆς,
τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Εὐρώπης. Ἡ Παγκόσμια Ἡμέρα
Καρδιᾶς ἀποτελεῖ τὴ μεγαλύτερη ἐκδήλωση ἐνημέρωσης
καὶ εὐαισθητοποίησης τοῦ κοινοῦ γιὰ τὶς καρδιαγγειακὲς
παθήσεις. Τὰ μέλη τοῦ World Heart Federation στόχο
ἔχουν τὴν προώθηση τοῦ μηνύματος, ὅτι τουλάχιστον τὸ
80% τῶν πρόωρων θανάτων ἀπὸ καρδιακὲς παθήσεις καὶ
ἐγκεφαλικὰ θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποφευχθοῦν μὲ ἔλεγχο
τῶν βασικῶν παραγόντων κινδύνου, ὅπως τὸ κάπνισμα, ἡ
κακὴ διατροφὴ καὶ ἡ ἔλλειψη φυσικῆς-σωματικῆς ἄσκησης. Ἐπιπλέον, ἑνώνουν τὶς προσπάθειές τους μὲ αὐτὲς
τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας μὲ κοινὸ στόχο τὴ
μείωση κατὰ 25% τῆς πρώιμης καρδιαγγειακῆς θνησιμότητας μέχρι τὸ ἔτος 2025.
Τὸ κεντρικὸ σύνθημα τῆς φετινῆς ἡμέρας, ἀφιερωμένης στὴν καρδιά, ποὺ θὰ εἶναι ἡ 29η Σεπτεμβρίου 2017,
εἶναι «νὰ μοιραστοῦμε τὴ δύναμη»: συγκεκριμένα τὴ
δύναμη ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴ γνώση ὅτι μικρὲς παρεμβάσεις στὴ ζωή μας, ὅπως ἡ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος,
ἡ αὔξηση τῆς φυσικῆς δραστηριότητας καὶ ἡ ποιοτικὴ
βελτίωση τῆς διατροφῆς μας μπορεῖ νὰ ὁδηγήσουν στὴν
πρόληψη μεγάλου ἀριθμοῦ καρδιαγγειακῶν παθήσεων.
Πρέπει λοιπὸν νὰ ἀγαπήσουμε τὴν καρδιά μας, νὰ τὴν
τροφοδοτήσουμε μὲ τὰ σωστὰ καύσιμα καὶ νὰ μοιραστοῦμε τὴ δύναμη ποὺ θὰ προκύψει μὲ αὐτοὺς ποὺ γνωρίζουμε

καὶ αὐτοὺς ποὺ ἀγαπᾶμε!!
Ἡ γνώση εἶναι δύναμη, καὶ ἡ φροντίδα γιὰ τὴν καρδιά
μας πρέπει νὰ ξεκινάει ἀπὸ τὴ γνώση τοῦ κινδύνου ποὺ
διατρέχουμε, ἄρα ἀπὸ τὴ γνώση τῶν ἀριθμῶν ποὺ ἀφοροῦν στὴν ὑγεία μας. Αὐτὸ μποροῦμε εὔκολα νὰ τὸ πετύχουμε ἂν ἐπισκεφτοῦμε τὸν ἰατρό μας καὶ τοῦ ζητήσουμε
νὰ κάνουμε κάποιες ἁπλὲς ἐξετάσεις. Ἀρχικὰ πρέπει νὰ
μετρήσουμε τὰ ἐπίπεδα σακχάρου στὸ αἷμα μας. Ὅταν
αὐτὰ εἶναι αὐξημένα αὐτὸ μπορεῖ νὰ ὑποδηλώνει τὴν
παρουσία σακχαρώδη διαβήτη. Οἱ καρδιαγγειακὲς παθήσεις εἶναι ὑπεύθυνες γιὰ τὸ 60% ὅλων τῶν θανάτων
σὲ ἀνθρώπους μὲ σακχαρώδη διαβήτη, μὲ ἀποτέλεσμα σὲ
μὴ ἔγκαιρη διάγνωση νὰ αὐξάνεται σημαντικὰ ὁ κίνδυνος
καρδιοπαθειῶν καὶ ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων. Ἡ ὑψηλὴ
ἀρτηριακὴ πίεση εἶναι ὁ ὑπ’ ἀριθμ. ἕνας παράγοντας
κινδύνου γιὰ καρδιαγγειακὰ νοσήματα. Ὀνομάζεται «σιωπηλὸς δολοφόνος», ἐπειδὴ συνήθως δὲν συνοδεύεται
ἀπὸ ἄλλα σημεῖα ἢ συμπτώματα καὶ πολλοὶ ἄνθρωποι δὲν
συνειδητοποιοῦν ὅτι ἔχουν ὑπέρταση. Ἡ τακτικὴ μέτρηση
τῆς ἀρτηριακῆς μας πίεσης εἶναι, λοιπόν, ἀπαραίτητη. Ἡ
αὐξημένη χοληστερίνη συσχετίζεται μὲ 4 ἑκατομμύρια
θανάτους κάθε χρόνο. Ἔτσι, ἡ μέτρηση τῆς χοληστερίνης, τοῦ βάρους σώματος καὶ τοῦ δείκτη μάζας σώματος
(ΒΜΙ) θὰ βοηθήσει στὸν ὁλοκληρωμένο ὑπολογισμὸ τοῦ
κινδύνου γιὰ μελλοντικὰ καρδιαγγειακὰ ἐπεισόδια. Μὲ
βάση ὅλα τὰ παραπάνω θὰ ὑπολογιστεῖ ὁ κίνδυνος ποὺ
διατρέχουμε γιὰ μελλοντικὰ καρδιαγγειακὰ ἐπεισόδια.
Παράλληλα θὰ καταρτιστεῖ ἕνα σχέδιο γιὰ τὴ μείωση τοῦ
κινδύνου, ποὺ θὰ περιλαμβάνει ὑγιεινοδιαιτητικὲς παρεμβάσεις καὶ θεραπευτικὲς ἐπιλογὲς γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση
συγκεκριμένων παραγόντων κινδύνου.
Ὅταν πίνουμε καὶ τρῶμε σωστά, ἡ καρδιά μας ἐφοδιάζεται μὲ τὰ ἀπαραίτητα καύσιμα γιὰ τὴ σωστή της λειτουργία. Θὰ πρέπει νὰ προσπαθοῦμε νὰ περιορίζουμε τὶς
προπαρασκευασμένες καὶ ἐπεξεργασμένες τροφές, ποὺ
εἶναι πλούσιες σὲ ζάχαρη, ἁλάτι καὶ λιπαρά, ἀλλὰ καὶ τὰ
ἀναψυκτικὰ καὶ χυμοὺς μὲ ζάχαρη. Τὴ θέση τῶν τελευταίων μπορεῖ νὰ πάρουν τὸ νερὸ καὶ οἱ φυσικοὶ χυμοί.
Ὅλα τὰ μέλη τῆς οἰκογένειας θὰ πρέπει νὰ ἐνθαρρύνονται
νὰ ἑτοιμάζουν οἱ ἴδιοι τὸ φαγητό τους στὸ σπίτι, ὥστε
νὰ εἶναι βέβαιοι γιὰ τὶς ὑγιεινὲς ἐπιλογές τους. Ἔτσι θὰ
ἀποφεύγουν τροφὲς ἀμφιβόλου ποιότητας στὸ σχολεῖο
ἢ στὸ χῶρο τῆς ἐργασίας. Τὰ πολλὰ γλυκὰ θὰ πρέπει νὰ
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ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ φροῦτα. Καλὰ θὰ ἦταν νὰ φροντίζουμε νὰ τρῶμε πέντε-5 μερίδες λαχανικῶν καὶ φρούτων
κάθε μέρα, μιὰ μερίδα εἶναι περίπου μιὰ χοῦφτα. Ἡ καθημερινὴ ποσότητα λήψης ἀλκοόλης πρέπει νὰ κρατηθεῖ
μέσα στὰ συνιστώμενα ὅρια, π.χ. ἀναφερόμενοι σὲ κρασί,
αὐτὸ νὰ εἶναι 2-3 ποτήρια τὴν ἡμέρα γιὰ τοὺς ἄντρες καὶ
1-2 ποτήρια γιὰ τὶς γυναῖκες.
Οἱ ἀλλαγές, ποὺ θὰ ὁδηγήσουν σὲ αὔξηση τῆς φυσικῆς δραστηριότητας, εἶναι ἐπίσης ἐξαιρετικὰ σημαντικές, ἀφοῦ θὰ μειώσουν τὸν καρδιαγγειακὸ κίνδυνο, ἐνῶ
ταυτόχρονα θὰ βελτιώσουν καὶ τὴ διάθεσή σας. Ἀκόμα
καὶ μὲ 30 λεπτὰ μέτριας ἔντασης φυσικῆς δραστηριότητας 5 φορὲς τὴν
ἑβδομάδα ἔχουμε
σημαντικὴ μείωση
τοῦ κινδύνου γιὰ
καρδιοπάθειες
καὶ ἐγκεφαλικά. Καὶ βέβαια
μὴ ξεχνᾶμε, ὅτι
φυσικὴ δραστηριότητα δὲν εἶναι
μόνο τὰ διάφορα
ἀθλήματα, ἀλλὰ
μπορεῖ νὰ εἶναι
καὶ τὸ παιχνίδι
μὲ τὰ παιδιά μας
σὲ ἐξωτερικοὺς χώρους, τὸ περπάτημα, ὁ χορός, ἀκόμα
καὶ ἀρκετὲς ἐργασίες τοῦ νοικοκυριοῦ. Οἱ οἰκογένειες
πρέπει νὰ περιορίζουν τὸ χρόνο ποὺ ἀφιερώνουν στὴν
παρακολούθηση τηλεόρασης καὶ αὐτὸ σὲ καμία περίπτωση
νὰ μὴν ὑπερβαίνει τὶς δύο ὧρες τὴν ἡμέρα. Ἀντὶ γιὰ τὸ
ἀσανσὲρ πᾶρτε τὶς σκάλες, ἀντὶ γιὰ τὸ αὐτοκίνητο πηγαίνετε μὲ τὰ πόδια ἢ τὸ ποδήλατο. Ἀσκηθεῖτε μαζὶ μὲ
φίλους ἢ μέλη τῆς οἰκογένειάς σας, ἔτσι θὰ ἔχετε ἕνα
κίνητρο παραπάνω καί, ἐπιπλέον, θὰ σᾶς εἶναι περισσότερο εὐχάριστο. Ὑπάρχουν πολλὲς ἐφαρμογές, ποὺ
μπορεῖτε νὰ κατεβάσετε σὲ κάποιο «ἔξυπνο» τηλέφωνο
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καὶ νὰ μετρᾶτε π.χ. τὴν ἀπόσταση τοῦ διαστήματος ποὺ
περπατᾶτε ἢ τρέχετε, καὶ αὐτὲς θὰ σᾶς βοηθήσουν νὰ
παρακολουθεῖτε καὶ νὰ σχεδιάζετε καλύτερα τὴν πρόοδό
σας. Βέβαια μὴν ξεχνᾶτε, πρὶν ξεκινήσετε νὰ γυμνάζεστε,
νὰ ἐξεταστεῖτε ἀπὸ κάποιον ἰατρὸ ποὺ θὰ πιστοποιήσει
ὅτι εἶναι ἀσφαλὲς νὰ τὸ κάνετε.
Ἡ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος εἶναι χωρὶς ἀμφιβολία
τὸ μοναδικὸ καλύτερο πρᾶγμα ποὺ μπορεῖτε νὰ κάνετε,
προκειμένου νὰ βελτιώσετε τὴν ὑγεία τῆς καρδιᾶς σας.
Μέσα σὲ δυὸ χρόνια μετὰ τὴ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος ὁ
κίνδυνος γιὰ ἔμφραγμα μειώνεται σημαντικὰ καὶ σὲ 15
χρόνια ὁ κίνδυνος αὐτὸς ἐπιστρέφει στὰ ἐπίπεδα ἑνὸς μὴ
καπνιστῆ. Πεῖτε
ὄχι στὸ ἐνεργητικὸ
κάπνισμα καὶ ἀποφύγετε τὴν ἔκθεση
στὸ παθητικὸ κάπνισμα, ποὺ ἀποτελεῖ σημαντικὸ
παράγοντα κινδύνου γιὰ τοὺς μὴ
καπνιστές. Ἔτσι,
μὲ τὴ διακοπὴ τοῦ
καπνίσματος τὰ
ὀφέλη ἀφοροῦν
τόσο στὸν ἴδιο
τὸν καπνιστή, ὅσο
καὶ στοὺς ἀνθρώπους γύρω του. Ἡ ἀπαγόρευση τοῦ καπνίσματος στὸ σπίτι ἀποτελεῖ βασικὸ βῆμα, ἐπειδὴ θὰ
ὁδηγήσει στὴ βελτίωση τῆς ὑγείας ὅλων τῶν μελῶν τῆς
οἰκογένειας. Ἀπαιτῆστε νὰ ἰσχύει ἡ ἀπαγόρευση τοῦ καπνίσματος στὸ χῶρο ἐργασίας σας καὶ ζητῆστε ἀπὸ τὸν ἐργοδότη σας νὰ παρέχει βοήθεια στοὺς συναδέλφους σας,
ποὺ θέλουν νὰ κόψουν τὸ κάπνισμα. Σὲ κάθε περίπτωση,
κι ἐπειδὴ ἡ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος εἶναι πολὺ δύσκολο
νὰ ἐπιτευχθεῖ χωρὶς βοήθεια, καλὸ εἶναι κάθε καπνιστὴς
νὰ ζητήσει ἐπαγγελματικὴ βοήθεια, προκειμένου νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ αὐτὴ τὴν τόσο ἐπιβλαβῆ ἐξάρτηση. 

