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Ἡ καρδιά μου, ἡ δική σου καρδιά!
Τὰ μηνύματα τῆς φετινῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας Καρδιᾶς.
Γεώργιος Σ. Γκουμᾶς

Διευθυντὴς Καρδιολογικῆς Κλινικῆς, Εὐρωκλινικὴ Ἀθηνῶν
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ὐτὴ τὴ χρονιά, μέσῳ τῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας Καρδιᾶς,
θέλουμε νὰ δημιουργήσουμε μία παγκόσμια κοινότητα
ἀπὸ Ἥρωες Καρδιᾶς: ἀνθρώπους, ἀπὸ ὅλα τὰ μονοπάτια
τῆς καθημερινότητας, ποὺ δραστηριοποιοῦνται προκειμένου
νὰ ζήσουν μεγαλύτερες, καλύτερες, γεμᾶτες ὑγεία γιὰ τὴν
καρδιὰ ζωὲς καὶ γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ δίνουν μία ὑπόσχεση!
Μία ὑπόσχεση στὶς οἰκογένειές τους νὰ μαγειρεύουν καὶ νὰ
τρέφονται πιὸ ὑγιεινά. Μία ὑπόσχεση στὰ παιδιά τους νὰ
ἀσκοῦνται περισσότερο, νὰ τά διευκολύνουν νὰ ἀσκοῦνται
καὶ αὐτά, καθὼς καὶ νὰ μείνουν μακριὰ ἀπὸ τὸ κάπνισμα.
Μία ὑπόσχεση ἀπὸ κάθε ἐπαγγελματία ὑγείας ὅτι θὰ βοηθήσει τοὺς ἀσθενεῖς του νὰ διακόψουν τὸ κάπνισμα καὶ νὰ
μειώσουν τὰ ἐπίπεδα χοληστερίνης τους. Μία ὑπόσχεση ἀπὸ
κάθε ἁρμόδιο ὅτι θὰ ὑποστηρίξει πολιτικὲς ποὺ προωθοῦν
καὶ ὑποστηρίζουν τὴν καρδιαγγειακὴ ὑγεία. Μία ὑπόσχεση
ἀπὸ κάθε ἐργαζόμενο ὅτι θὰ ἐπενδύσει σὲ ὑγιεῖς γιὰ τὴν
καρδιὰ χώρους ἐργασίας. Μία ἁπλὴ υπόσχεση... για τὴν
καρδιά μου, γιὰ τὴν καρδιά σου, γιὰ ὅλες τὶς καρδιές μας!
Οἱ καρδιαγγειακὲς παθήσεις ἀποτελοῦν τὸ νούμερο ἕνα

δολοφόνο παγκοσμίως στὴ σύγχρονη ἐποχή. Ὅμως, αὐτὸ
δὲν εἶναι κάτι ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀλλάξει! Κάνοντας λίγες
μικρὲς ἀλλαγὲς στὴ ζωή μας μποροῦμε νὰ μειώσουμε τὸν
κίνδυνο γιὰ ἐμφράγματα καὶ ἐγκεφαλικά, νὰ βελτιώσουμε τὴν
ποιότητα τῆς ζωῆς μας καὶ νὰ δώσουμε τὸ καλὸ παράδειγμα
γιὰ τὶς ἑπόμενες γενιές. Τὸ μόνο ποὺ χρειάζεται νὰ ρωτήσουμε
τὸν ἑαυτό μας, τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἀγαπᾶμε, ἀλλὰ καὶ
ὅλους τοὺς ἀνθρώπους γύρω μας εἶναι «τί μπορῶ νὰ κάνω
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ἀμέσως τώρα γιὰ νὰ φροντίσω τὴν καρδιά μου...και τὴν
καρδιά σου;». Ἡ ὑγεία τῆς καρδιᾶς μας εἶναι στὴν καρδιὰ
ὅλης τῆς ὑγείας μας! Φροντίζω τὴν καρδιά μου σημαίνει
τρέφομαι σωστά, ἀσκοῦμαι, μειώνω τὸ ἀλκοόλ, σταματῶ
τὸ κάπνισμα... ὅλα αὐτὰ δηλαδή, ποὺ ὄχι μόνο μὲ κάνουν
πιὸ ὑγιῆ, ἀλλὰ ἐπιπλέον μὲ κάνουν νὰ νοιώθω καλὰ καὶ νὰ
ἀπολαμβάνω ὅσο περισσότερο γίνεται τὴ ζωή.
Οἱ καρδιαγγειακὲς παθήσεις ἀποτελοῦν τὴν κύρια αἰτία
θνησιμότητας καὶ νοσηρότητας παγκοσμίως, σκοτώνοντας
17,9 ἑκατομμύρια ἀνθρώπους τὸ χρόνο. Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς
ἀντιστοιχεῖ στὸ ἕνα τρίτο ὅλων τῶν θανάτων στὸν πλανήτη καὶ
στοὺς μισοὺς θανάτους ποὺ σχετίζονται μὲ μὴ μεταδιδόμενες
παθήσεις, καὶ μέχρι τὸ 2030 ἀναμένεται νὰ προσεγγίσει τὰ
23 ἑκατομμύρια. Τὸ 85% αὐτῶν τῶν θανάτων ὀφείλονται σὲ
καρδιακὲς παθήσεις καὶ ἐγκεφαλικά. Ἡ Παγκόσμια Ἡμέρα
Καρδιᾶς παίζει ζωτικὸ ρόλο στὴ διαδικασία ἀλλαγῆς αὐτῆς
τῆς κατάστασης. Ἀποτελεῖ μία ζωντανὴ παγκόσμια πλατφόρμα, ποὺ κάθε μέλος ἤ καὶ ἁπλᾶ ὑποστηρικτὴς μπορεῖ νὰ
χρησιμοποιήσει, γιὰ νὰ αὐξήσει τὴν ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ
γιὰ τὶς καρδιαγγειακὲς παθήσεις καὶ νὰ ἐνθαρρύνει πρόσωπα, οἰκογένειες, κοινότητες καὶ κυβερνήσεις νὰ ἀναλάβουν
ἄμεσα δράση. Ὅλοι μαζὶ ἔχουμε τὴ δύναμη νὰ μειώσουμε
τὸ τεράστιο φορτίο καὶ τοὺς πρόωρους θανάτους ἀπὸ καρδιαγγειακὲς παθήσεις καὶ νὰ βοηθήσουμε τοὺς ἀνθρώπους
παντοῦ γύρω μας νὰ ζήσουν περισσότερο καὶ καλύτερα μὲ
μία καρδιὰ γεμάτη ὑγεία.
Ἡ Παγκόσμια Ἡμέρα Καρδιᾶς δημιουργήθηκε τὸ 2000
ἀπὸ μία πρωτοβουλία τῆς World Heart Federation, μίας
ὀργάνωσης μὲ 200 μέλη -ἐθνικὲς καρδιολογικὲς ἑταιρίες
καὶ καρδιολογικὰ ἱδρύματα- ἀπὸ περίπου 100 χῶρες τῆς
Ἀσίας, τῆς Ἀμερικῆς, τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Εὐρώπης. Τὰ
μέλη τῆς World Heart Federation ἔχουν ὡς στόχο, μέσῳ
ὀργάνωσης περιπάτων, ἀγώνων δρόμου καὶ ἄλλων ἀθλητικῶν ἐκδηλώσεων, ἀλλὰ καὶ συναυλιῶν καὶ ὁμιλιῶν γιὰ
τὸ κοινό, τὴν προώθηση τοῦ μηνύματος ὅτι ἡ πλειοψηφία
τῶν θανάτων ἀπὸ καρδιαγγειακὲς παθήσεις ὀφείλονται σὲ
παράγοντες κινδύνου ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ἐλεγχθοῦν,
τροποποιηθοῦν ἤ θεραπευτοῦν. Χιλιάδες δραστηριότητες θὰ
ὀργανωθοῦν σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο, μὲ στόχο νὰ διαδοθεῖ
τὸ μήνυμα, πὼς μποροῦμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν πρόωρη
θνησιμότητα ποὺ ὀφείλεται στὶς καρδιαγγειακὲς παθήσεις,
τὸ νούμερο ἕνα δολοφόνο στὸν κόσμο. Τὸ 2019, λοιπόν,
ζητοῦμε ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, σὲ ὅλο τὸν κόσμο, νὰ εἶναι
Ἥρωες τῆς Καρδιᾶς, κάνοντας μία ὑπόσχεση καρδιᾶς σὲ
κάποιον ποὺ ἀγαποῦν ἤ ἐνδιαφέρονται πραγματικά. Μία
ὑπόσχεση νὰ τρέφονται πιὸ ὑγιεινά, νὰ ἔχουν περισσότερη
φυσικὴ δραστηριότητα, νὰ λένε ὄχι στὸ κάπνισμα. Μία ἁπλὴ
υπόσχεση...για τὴν καρδιά μου, γιὰ τὴν καρδιά σου, γιὰ
ὅλες τὶς καρδιές μας!
Αὐτὸ ποὺ δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε εἶναι ὅτι οἱ καρδιαγγειακὲς
παθήσεις, μαζὶ μὲ τὶς ὑπόλοιπες μὴ μεταδιδόμενες παθήσεις,
συμβάλλουν σὲ μεγάλο βαθμὸ στὴν αὔξηση τῆς φτώχειας,
εἰδικὰ στὶς χῶρες μικροῦ πρὸς μετρίου εἰσοδήματος. Ἡ αἰτία
γιὰ αὐτὸ εἶναι, ἀσφαλῶς, τὸ τεράστιο κόστος ποὺ ἀπαιτεῖται
γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν παθήσεων αὐτῶν, εἴτε ἄμεσα εἴτε
ἔμμεσα, ὅπως γιὰ παράδειγμα γίνεται μὲ τὴν ἀπώλεια ὡρῶν
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ἐργασίας. Ἡ λύση, ὅμως, εἶναι ἁπλὴ καὶ μπορεῖ νὰ ξεκινήσει
ἀπὸ ἁπλὲς, ἀλλὰ πολὺ ἀποτελεσματικὲς παρεμβάσεις στὴν
καθημερινότητά μας. Τριάντα λεπτὰ φυσικῆς δραστηριότητα τὴν ἡμέρα, διακοπὴ τοῦ καπνίσματος καὶ κατανάλωση
μίας ὑγιεινῆς διατροφῆς μποροῦν νὰ προλάβουν σὲ μεγάλο
βαθμὸ ἕνα ἔμφραγμα ἤ ἕνα ἐγκεφαλικό. Εἶναι στὸ χέρι μας
νὰ μοιραστοῦμε τὶς γνώσεις, τὶς συστάσεις καὶ τὴ στρατηγικὴ ποὺ θὰ ἐμπνεύσουν καὶ θὰ ὁδηγήσουν σὲ μία ζωὴ μὲ
καρδιὰ ὅλο ὑγεία.
Τὸ 80% τῶν πρόωρων θανάτων ἀπὸ καρδιαγγειακὲς
παθήσεις μποροῦν νὰ ἀποφευχθοῦν, ἄν οἱ τέσσερις βασικοὶ
παράγοντες κινδύνου - τὸ κάπνισμα, ἡ μὴ ὑγιεινὴ διατροφή, ἡ ἔλλειψη φυσικῆς δραστηριότητας καὶ ἡ κατάχρηση
ἀλκοὸλ- ἐλεγχθοῦν. Τὸ κάπνισμα εἶναι, χωρὶς ἀμφιβολία, ὁ
σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου γιὰ τὶς καρδιαγγειακὲς
παθήσεις καὶ ὄχι μόνο. Τόσο τὸ ἐνεργητικὸ κάπνισμα, ὅσο καὶ
ἡ ἔκθεση στὸ παθητικὸ κάπνισμα σκοτώνουν 6 ἑκατομμύρια
ἀνθρώπους κάθε χρόνο, καὶ ἐκτιμᾶται ὅτι εἶναι ὑπεύθυνα
σχεδὸν γιὰ τὸ 10% τοῦ συνόλου τῶν καρδιαγγειακῶν παθήσεων. Εἰδικὰ τὸ παθητικὸ κάπνισμα ὁδηγεῖ στὸ θάνατο,
κάθε χρόνο, 600.000 ἀνθρώπους καὶ δυστυχῶς τὸ 28% ἀπὸ
αὐτοὺς εἶναι παιδιά! Τὸ πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ διακοπὴ τοῦ
καπνίσματος, φαίνεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι μέσα σὲ δυὸ χρόνια,
ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ κάποιος σταματάει νὰ καπνίζει, βλέπει
τὸν κίνδυνο γιὰ στεφανιαία νόσο νὰ μειώνεται σημαντικά,
ἐνῶ, μέσα σὲ 15 χρόνια, ὁ συνολικὸς καρδιαγγειακός του
κίνδυνος ἐπιστρέφει στὰ ἐπίπεδα ἑνὸς μὴ καπνιστή.
Ὅσον ἀφορᾶ στὴν ὑγιεινὴ διατροφή, πρέπει νὰ προσέχουμε τὶς ἐπεξεργασμένες τροφές, ποὺ συχνὰ περιέχουν
μεγάλες ποσότητες κορεσμένων καὶ τρανς λιπαρῶν, ἀλλὰ
καὶ ζάχαρης. Τὰ σακχαρώδη ροφήματα καὶ χυμοὶ φρούτων
καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ νερὸ καὶ χυμοὺς
φρούτων χωρὶς ζάχαρη, ἐνῶ τὰ γλυκὰ νὰ ἀντικατασταθοῦν
ἀπὸ φροῦτα. Σὲ καθημερινὴ βάση ὁ στόχος εἶναι πέντε μερίδες, μία χούφτα δηλαδή, ἀπὸ φροῦτα καὶ λαχανικὰ σὲ
ὁποιαδήποτε μορφή τους. Τέλος, τὰ γεύματα, ποὺ τὰ μέλη
τῆς οἰκογένειας καταναλώνουν στὸ σχολεῖο ἤ τὴν ἐργασία,
καλὸ θὰ ἦταν νὰ παρασκευάζονται μὲ ὑγιεινὸ τρόπο στὸ σπίτι.
Ἡ σωματικὴ δραστηριότητα ἔχει τεράστια σημασία: ἀκόμα
καὶ 30 λεπτὰ μέτριας ἔντασης φυσικὴ δραστηριότητα, 5 φορὲς
τὴν ἑβδομάδα, μειώνει τὸν κίνδυνο γιὰ καρδιοπάθειες καὶ
ἐγκεφαλικά, ἐνῶ παράλληλα βελτιώνει καὶ τὴ διάθεσή μας.
Καί, βέβαια, ἄς 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.
Ἀντὶ γιὰ τὸ ἀσανσὲρ ἄς χρησιμοποιήσουμε τὶς σκάλες, ἀντὶ
γιὰ τὸ αὐτοκίνητο ἄς πᾶμε μὲ τὰ πόδια ἤ τὸ ποδήλατο. Ἄς
ἀσκηθοῦμε μαζὶ μὲ φίλους ἤ μέλη τῆς οἰκογένειάς μας, θὰ
μᾶς εἶναι ἀκόμη περισσότερο εὐχάριστο. Καί, βέβαια, ἄς
μὴν παραλείψουμε, πρὶν ξεκινήσουμε νὰ γυμναζόμαστε,
νὰ ἐξεταστοῦμε ἀπὸ κάποιον ἰατρό, ποὺ θὰ πιστοποιήσει
ὅτι εἶναι ἀσφαλὲς νὰ τό κάνουμε.
Κάθε ἕνας μας ξεχωριστά, λοιπόν, πρέπει νὰ πάρει τὸν
ἔλεγχο τῆς ὑγείας τῆς καρδιᾶς του, νὰ καταλάβει τὸν καρδιαγγειακό του κίνδυνο, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν κάθε μέλους τῆς

οἰκογένειάς του καὶ νὰ δράσει ἄμεσα, ὥστε νὰ τόν βελτιώσει.
Ἐπιπλέον, οἱ κυβερνήσεις καὶ τὰ ὑπουργεῖα ὑγείας σὲ ὅλες τὶς
χῶρες θὰ πρέπει νὰ καταγράψουν καὶ νὰ συνειδητοποιήσουν
τὴν ἔκταση τοῦ προβλήματος, ἐπενδύοντας στὴν παρακολούθηση τῶν στοιχείων ποὺ ἀφοροῦν στὶς καρδιαγγειακὲς
παθήσεις. Παράλληλα, θὰ πρέπει νὰ ἐπιβάλουν παρεμβάσεις
σὲ ἐπίπεδο πληθυσμοῦ, γιὰ τὴν ἀποτελεσματικὴ μείωση τοῦ

συγκεκριμένου κινδύνου: πολιτικὲς γιὰ τὴ μείωση τόσο τοῦ
ἐνεργητικοῦ ὅσο καὶ τοῦ παθητικοῦ καπνίσματος, φορολογικὲς ἐπιβαρύνσεις μὲ σκοπὸ τὴ μείωση τῆς κατανάλωσης
τροφῶν ποὺ εἶναι πλούσιες σὲ λίπος, ζάχαρη ἤ ἁλάτι, παρεμβάσεις ποὺ θὰ διευκολύνουν τὴ φυσικὴ δραστηριότητα
στὸ ἀστικὸ περιβάλλον καί, τέλος, μέτρα μὲ στόχο τὴ μείωση
τῆς κατάχρησης ἀλκοόλ. 
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