
 

 

Κάθε άτομο οφείλει να γνωρίζει: τι είναι έμφραγμα;, Τι 

έπρεπε να κάνω για να μην το πάθω;, ωραία…. το 

έπαθα…., τη γλύτωσα…. και τώρα τι κάνω;  

Να θυμηθούμε ότι, ένα τμήμα της καρδιάς δεν είχε  αιμά-

τωση  και δεν είχε και οξυγόνο, η καρδιά όμως δεν σταμα-

τά να λειτουργεί, απλά μετά το έμφραγμα και την έγκαιρη 

αντιμετώπιση (αφού εντοπιστεί η αιτία που το προκάλε-

σε), σιγά – σιγά ξαναβρίσκει τους ρυθμούς της. 

Τις πρώτες ημέρες ξεκουραζόμαστε, χαλαρώνουμε, αφή-

νουμε όλα τα…προβλήματα στην άκρη για να μπορέσει 

και η καρδιά μας να 

αναρρώσει, να επου-

λωθεί το «τραύμα» 

της, να σχηματιστεί 

μια σκληρή ουλή και 

να θρέψει ο ιστός 

γύρω από την ουλή. 

Το χρονικό διάστημα 

που θα χρειαστεί γι 

αυτή τη διαδικασία 

εξαρτάται από τον 

ίδιο, δηλαδή, πόσο 

μεγάλη ήταν η βλάβη 

και από την ιδιοσυ-

γκρασία του ατόμου (η ιδιαίτερη οργανική ή ψυχολογική 

κατάσταση του ατόμου και ο τρόπος που αντιδρά στα εξω-

τερικά ερεθίσματα, δηλαδή αυτό που λέμε το σκαρί, είναι 

γερό σκαρί;;). Οι ειδικοί λένε ότι περίπου χρειάζονται 4-6 

εβδομάδες αλλά….το κάθε άτομο είναι μοναδικό γι αυτό ο 

γιατρός του, θα του πει πότε και ποιες δραστηριότητες 

μπορεί να κάνει.  

Ο γιατρός για να θεραπεύσει και να αποκαταστήσει το 

άτομο μετά το έμφραγμα, βλέπει το άτομο ολιστικά, δηλα-

δή, τα ψυχολογικά, τα σωματικά και τα κοινωνικά του 

προβλήματα. Η αποκατάσταση του ατόμου είναι μέρος 

του συνόλου της θεραπευτικής αντιμετώπισης και αρχίζει 

από τη στιγμή που έπαθε το έμφραγμα και έγινε εισαγωγή 

του ατόμου  στη ΜΕΘ. 

Όταν το άτομο βρεθεί στη ΜΕΘ «καλωδιωμένο» σε ένα 

άγνωστο χώρο, με μια άγνωστη  διαφορετική διακόσμηση,  

οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ξαπλωμένοι και λίγοι εί-

ναι αυτοί που…κυκλοφορούν, με ανθρώπους που δουλεύ-

ουν (σχεδόν) χωρίς να μιλούν, δεν έχουν καταλάβει καλά 

– καλά τι έγινε και βρέθηκαν εκεί….τότε η μια σκέψη 

διαδέχεται την άλλη σε γρήγορους ρυθμούς, τα συναισθή-

ματα αλλάζουν συνεχώς, οι ερωτήσεις που θέλετε να κά-

νετε είναι πολλές αλλά…από τη μια πλευρά φοβάστε για 

την απάντηση και από την άλλη δεν εμπιστεύεστε σχεδόν 

κανέναν…και η αβεβαιότητα για το τι θα γίνει μεγαλώνει 

συνεχώς…..  

Ανάλογα με τις γνώσεις που 

έχετε περί εμφράγματος και με 

την ιδιοσυγκρασία σας θα χει-

ριστείτε αυτό το άγχος που 

είναι φυσιολογικό. Το χρονικό 

διάστημα για τον καθένα, για 

να δεχτεί και να αποδεχτεί την 

αρρώστια του, είναι καθαρά 

θέμα διαχείρισης του άγχους 

και ίσως αντιδράστε ή στους 

συγγενείς σας ή στο προσωπι-

κό του νοσοκομείου με τρόπο 

που δεν θα έχει σχέση με την 

δική σας καθημερινή συμπεριφορά, μη σας φανεί περίεργο 

είναι φυσιολογικό. Σας προτρέπω εάν σας συμβεί, να εκ-

φράζετε τα οποιαδήποτε συναισθήματα σας και τις απορί-

ες σας χωρίς φόβο στο ιατρικό και νοση-

λευτικό προσωπικό. Είναι ωφέλιμο να 

συζητάτε όλα τα παραπάνω με ανθρώ-

πους που πιστεύετε ότι μπορούν να σας 

στηρίξουν ψυχολογικά.  

Περίοδοι αποκατάστασης 

1η Ενδονοσοκομειακή περίοδος: Διαρ-

κεί όσο και η νοσηλεία, συνήθως 9-11 

ημέρες, (3-4 ημέρες στη ΜΕΘ & 4-5 στο 

κοινό θάλαμο νοσηλείας). Το άτομο θα 

κάνει πρώιμη δοκιμασία κόπωσης για να 

ελεγχθεί εάν ανήκει σε κατηγόρια υψη-

λού ή χαμηλού κινδύνου.  

Εάν η δοκιμασία είναι αρνητική 

(χαμηλού κίνδυνου), παίρνει εξιτήριο και  

ακολουθεί τις οδηγίες του γιατρού με  

φαρμακευτική αγωγή. 

Εάν η δοκιμασία είναι θετική (υψηλού 

κινδύνου) γίνεται στεφανιογραφία με 

σκοπό την αγγειοπλαστική (μπαλονάκι) 

ή την εγχείρηση για την διάνοιξη της 

υπεύθυνης αρτηρίας. 

2η Περίοδος ανάρρωσης: Σε αυτή την 

περίοδο  προσπαθούν (γιατρός- άτομο- 

περιβάλλον ατόμου - εργοδότης),  να 

επανέλθει το άτομο σε φυσική κατάστα-

ση τέτοια που να μπορεί να γυρίσει στη 

δουλειά του ή στις δραστηριότητες που 

είχε πριν από  το επεισόδιο, έτσι ώστε να 

γίνει η επανένταξη του ατόμου στο κοινωνικό σύνολο σαν 

δραστήριο μέλος και  

3η Περίοδος συντήρησης:  Στην περίοδο αυτή το άτομο 

προσπαθεί να εφαρμόσει τη δευτεροπαθή  πρόληψη, να 

την επιτύχει και να επιστρέψει στη δουλειά του και στις 

δραστηριότητες του.  

Ένα μήνα μετά το έμφραγμα θα κάνει πάλι δοκιμασία 

κόπωσης και ανάλογα με τα αποτελέσματα και λαμβάνο-

ντας υπόψη κι άλλους παράγοντες (ψυχολογικούς, κοινω-

νικούς, οικονομικούς, το είδος της δουλειάς), ο γιατρός θα 

καθοδηγήσει εκ νέου το άτομο.  

 Τροποποιούμε τους προδιαθεσικούς παράγοντες 

Μετά από ένα τέτοιο περιστατικό φροντίζουμε να αλλά-

ξουμε μερικά πράγματα στην ζωή μας ώστε να αποτρέ-

ψουμε το ενδεχόμενο της επανάληψης. 

Α. Τα λιπίδια του ορού, την αρτηριακή υπέρταση και 

την παχυσαρκία 

 Αλλάζουμε διατροφικές συνήθειες έτσι ώστε να διατη-

ρούμε φυσιολογικά τα επίπεδα της χοληστερόλης, το φυ-

σιολογικό σωματικό βάρος και τις φυσιολογικές τις τιμές 

της αρτηριακής πίεσης, δηλαδή, σταματάμε να τρώμε αλά-

τι, πολλά γλυκά, λιπαρές τροφές, τρώμε πολλές σαλάτες, 

όσπρια, φρούτα και δημητριακά ολικής αλέσεως, ψάρια. 

Τρώμε τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο, το οποίο καταπολε-

μά την υπέρταση και την αθηροσκλήρωση, σταθεροποιώ-

ντας το ρυθμό της καρδιάς. Το μαγνήσιο βρίσκεται στους 

ξηρούς καρπούς, τα φασόλια, τα λαχανικά και τα ψάρια. 

Οι βιταμίνης Α, C και Ε που περιέχουν τα φρούτα και τα 

λαχανικά, βοηθούν γιατί οι ειδικοί λένε ότι καταπολεμούν 

την αθηροσκλήρωση και προστατεύουν τις αρτηρίες από 

πιθανή απόφραξη. 

Εάν το άτομο είναι υπέρ βαρο πρέπει να προσπαθήσει 

να αποκτήσει ιδανικό Δείκτη Μάζας Σώματος και φυ-

σιολογική περίμετρο μέσης.  Μετρήστε με μεζούρα 

την περιφέρεια της μέσης σας, λίγο πιο πάνω από τον 

αφαλό και δείτε στον πίνακα αν…..κινδυνεύετε..!!!   

Η τιμή του BMI είναι ανε-

ξάρτητη φύλου και ηλικίας 

αλλά δεν μπορεί να χρησι-

μοποιηθεί π.χ. σε παιδιά 

που ακόμα βρίσκονται σε 

ανάπτυξη, σε εγκύους κ.λ.π.  

 

Υπολογιστής Δείκτη Σωμα-

τικού Βάρους (ΒΜΙ) = Βά-

ρος σε κιλά / (Ύψος σε 

μέτρα)2  

             

                                                                

 

                      

Εάν κάποιος  έχει π.χ. ύψος 1,80m και βάρος 80 κιλά 

το BMI του είναι 80/(1,8)2 = 24,69 kg/m2 και είναι 

στο ιδανικό του βάρος.  

Στην ιστοσελίδα, http://www.paxysarkia.net/

gomed_bmi_calcuator.htm,  μπορείτε να βρείτε εύκολα το 

ΔΜΣ σας.  

Β.  Σακχαρώδης διαβήτης. Τα άτομα με σακχαρώδη 

διαβήτη οφείλουν να ρυθμίζουν το σάκχαρο έτσι ώστε να 

βρίσκεται σε φυσιολογικές τιμές. 

Γ. Κάπνισμα. Το κάπνισμα είναι ισχυρός παράγοντας 

κινδύνου ακόμη και με ελάχιστο κάπνισμα 1-4 τσιγάρων 

την ημέρα και ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα σε 

νικοτίνη, γι αυτό μετά το έμφραγμα ΔΕΝ το ελαττώνω 

αλλά… το κόβω!!!  

Δ. Άγχος - Stress και προσωπικότητα. Αν είστε προσω-

πικότητα τύπου Α (βιαστικοί, ανταγωνιστικοί, ανυπόμο-

νοι, να παίρνετε τη δουλειά σας πολύ στα σοβαρά και να 

πέφτετε εύκολα θύμα πρόκλησης και εχθρικότητας), προ-

σπαθήστε να ξεκουράζεστε αρκετά κατά τη διάρκεια της 

ημέρας, να κοιμάστε αρκετά, να μειώστε οσο μπορείτε το 

άγχος σας. Σκέψεις που σας βασανίζουν και συναισθήμα-

τα που σας κουράζουν φροντίστε να τα συζητήστε με συγ-

γενείς και φίλους ή με ανθρώπους που είχαν την ίδια ε-

μπειρία. Αλλάξτε τρόπο ζωής, βρείτε έναν που να σας 

αντιπροσωπεύει χαλαρό και ήρεμο. 

 Ε. Σεξουαλικές σχέσεις. Το άγχος σας, σχετικά με αυτό 

το θέμα, μειώνεται αισθητά εάν το συζητήστε με τον για-

τρό  και την/το σύντροφο σας με ειλικρίνεια. Ο γιατρός θα 

σας καθοδηγήσει  για το  πότε μπορείτε να έχετε σεξουα-

λικές σχέσεις μετά από την έξοδό σας από το νοσοκομείο 

(συνήθως μετά από 3 - 6 εβδομάδες)            
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ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΙ;;;;;;     

Θυμάμαι ότι: 

α) Οι ψυχολογικοί και οι κοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν τη σωματική μας υγεί-

α τόσο, οσο οι βιολογικοί μπορούν να επηρεάσουν την ψυχική μας υγεία.!!! 

β) Είμαστε άνθρωποι που ζούμε στη γη, μέσα σε μια κοινωνία, που  αλλάζει συνε-

χώς…!!! 

ΒΜΙ   Κατάσταση  
Βά-
ρους              
     

Περίμετρος 
μέσης        

Περίμετρος μέσης 

    Α<102,   
Γ<88               

Α>102,  Γ>88 

<16 kg/m2        Σοβαρός  
Υποσιτι-
σμός              
            

- - 

16-18,5 kg/
m2   

Ελλιποβαρής  - - 

18,5-24.9 kg/
m2 

Φυσιολογικό 
εύρος τιμών  

Αυξημένος           Υψηλός 
  

25-29.9 kg/
m2    

Υπέρβαρο  Υψηλός     Πολύ υψηλός 
  

30-39.9 kg/
m2    

Παχυσαρκία  Πολύ υψη-
λός                

Πολύ υψηλός 

>40 kg/m2        Παθολογική 
παχυσαρκί-
α                    
  

Εξαιρετικά 
υψηλός       

Εξαιρετικά υψηλός 
  

          Βάρος (σε κιλά) 
ΔΜΣ=--------------------- 

         (Ύψος σε μέτρα)2             ΠΙΝΑΚΑΣ : Δείκτης Μάζας Σώματος και κίνδυ-
νος νοσηρότητας 
  
Πηγή: http://www.dimosthenopoulos.gr/ipostiriksi/kariaggeiaka.html?rd=184 

http://www.paxysarkia.net/gomed_bmi_calcuator.htm
http://www.paxysarkia.net/gomed_bmi_calcuator.htm

