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Τι είναι καρδιακή ανεπάρκεια;
Η καρδιά είναι ένας εξειδικευμένος μυς που αντλεί και προωθεί το αίμα και μέσω
αυτού οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες σε όλα τα μέρη του σώματός σας. Η καρδιακή
ανεπάρκεια προκαλείται από κάποια καρδιακή πάθηση που οδηγεί σε αδυναμία
της καρδιάς σας να επιτελέσει πλήρως το ρόλο της και μπορεί να σας προκαλέσει
λαχάνιασμα/δύσπνοια, κούραση/κόπωση, ζάλη, πρήξιμο στα πόδια και άλλα συμπτώματα. Η βλάβη στην καρδιά μπορεί να οφείλεται σε έμφραγμα μυοκαρδίου,
αυξημένη αρτηριακή πίεση, βαλβιδοπάθεια, μυοκαρδιοπάθεια και άλλες παθήσεις.

Τι πρέπει να κάνω για να ζήσω καλύτερα;
• Α. Φάρμακα
Τα φάρμακα της καρδιακής ανεπάρκειας σας βοηθούν να ζήσετε καλύτερα και
περισσότερο, με λιγότερα συμπτώματα, και να εισάγεστε λιγότερες φορές στο νοσοκομείο. Είναι σημαντικό να παίρνετε τα φάρμακά σας, όπως σας έχουν συνταγογραφηθεί, ακολουθώντας τις οδηγίες του ιατρού σας. Μην αλλάζετε ή διακόπτετε
την αγωγή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντα ιατρού σας. Ενημερώστε τον
ιατρό σας για όλα τα φάρμακα που παίρνετε και για τυχόν παρενέργειες.
• Β. Διατροφή – Υγρά – Αλάτι
Η σωστή διατροφή και η περιορισμένη λήψη αλατιού μειώνουν τα συμπτώματα
και τις εισαγωγές στο νοσοκομείο. Πρέπει να:
Αποφεύγετε τα μεγάλα, λιπαρά γεύματα
Προσέχετε στην κατανάλωση υγρών και αλατιού, από όλες τις πηγές
Επικοινωνείτε με τον ιατρό σας, σε περιπτώσεις πιθανής αφυδάτωσης,
όπως μετά από εμέτους, διάρροιες ή έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες.
• Γ. Άσκηση
Βελτιώνει σημαντικά τη φυσική σας κατάσταση και τη διάθεσή σας
Βελτιώνει τη λειτουργία της καρδιάς και των αγγείων σας
Συστήνεται κυρίως η αερόβια άσκηση όπως περπάτημα, ποδήλατο, κολύμπι, μέχρι το σημείο που θα αισθανθείτε ήπιο προς μέτριο λαχάνιασμα
Πριν ξεκινήσετε άσκηση συμβουλευτείτε τον ιατρό σας

Τι πρέπει να αλλάξω;
Η διακοπή του καπνίσματος (για το σκοπό αυτό υπάρχουν ειδικά ιατρεία από τα
οποία μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες και βοήθεια) και ο σημαντικός περιορισμός ή η διακοπή λήψης αλκοόλ είναι απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να κάνετε
στον τρόπο ζωής σας

Πρέπει να εμβολιάζομαι;
Τα εμβόλια είναι ασφαλή και σας προστατεύουν από λοιμώξεις που μπορεί να
απορρυθμίσουν την κατάσταση της υγείας σας. Συστήνεται ο εμβολιασμός για:
-

Τη γρίπη: κάθε χρόνο, στην αρχή του φθινοπώρου και
Τον πνευμονιόκκοκο

Ποιες δραστηριότητες μπορώ να έχω;
• Οδήγηση
Οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να οδηγούν αυτοκίνητο με ασφάλεια.
Οι ασθενείς που έχουν απινιδωτή επιτρέπεται να οδηγούν μόνο μετά από
ιατρική γνωμάτευση.
Η οδήγηση επαγγελματικών οχημάτων απαγορεύεται από άτομα με απινιδωτή.
• Ταξίδια
Συστήνεται να:
Ενημερώνετε τον ιατρό σας πριν από μεγάλο ταξίδι
Προσέχετε κατά την έκθεση στον ήλιο και σε μεγάλο υψόμετρο
Εφοδιαστείτε με όλα τα φάρμακά σας σε επαρκείς ποσότητες και να τα
τοποθετείτε σε χειραποσκευή
Έχετε διαθέσιμα τα τηλέφωνα επικοινωνίας του καρδιολόγου σας και την
ταυτότητα του βηματοδότη και του απινιδωτή σας, εφόσον έχετε
• Σεξ
-Ν
 α το αποφεύγετε σε περιπτώσεις που κατά
τη διάρκειά του προκαλούνται συμπτώματα
-Η
 λήψη φαρμάκων για στυτική δυσλειτουργία
να γίνεται μετά από ενημέρωση του
ιατρού σας

Επηρεάζει η ΚΑ την ψυχική μου διάθεση – τι μπορώ να κάνω;









Η καρδιακή ανεπάρκεια σας προκαλεί σωματικά συμπτώματα που μπορεί να
επηρεάσουν την ευεξία σας, και να σας προκαλέσουν συναισθήματα όπως άρνηση, θυμό, κατάθλιψη.
Η σωστή διαχείριση των συναισθημάτων σας αποτελεί σημαντική πτυχή της
αντιμετώπισης της καρδιακής ανεπάρκειας.
Εκφράστε τα συναισθήματά, τους φόβους, τις ανησυχίες σας και ζητήστε υποστήριξη από ανθρώπους που αγαπάτε ή εμπιστεύεστε
Εκτελείτε τα καθήκοντα σας μέσα στην οικογένεια, την εργασία, την πολιτεία
και συμμετέχετε σε κοινωνικές εκδηλώσεις.
Ενημερώστε τους κοντινούς σας ανθρώπους για την φαρμακευτική σας αγωγή,
Συνεχίστε τις αγαπημένες σας ασχολίες, τροποποιώντας ίσως τη διάρκεια ή την
ένταση προς αποφυγή υπερβολικής κόπωσης.
Ζητήστε ιατρική βοήθεια όταν το θεωρήσετε απαραίτητο

Αυτοφροντίδα – Αυτοέλεγχος. Πώς τα επιτυγχάνω;
Η συχνή εκτίμηση, από εσάς τον ίδιο, της κατάστασης της υγείας σας, μέσω του
ελέγχου των συμπτωμάτων σας και ορισμένων απλών κλινικών δεικτών είναι σημαντική για την πρόληψη υποτροπών της νόσου. Είναι απαραίτητος ο έλεγχος:
 Για δυσκολία στην αναπνοή στο περπάτημα ή/ και την ηρεμία
 Για αίσθημα ζάλης ή λιποθυμίας ή εύκολης κόπωσης
 Για οίδημα (πρήξιμο) στα κάτω άκρα
 Των σφύξεων (παλμών). Πρέπει να έχετε 60-70 παλμούς / λεπτό, σε ηρεμία





Της αρτηριακής πίεσης. Αν η συστολική αρτηριακή πίεση είναι χαμηλή (συνήθως <95mmHg) και παρουσιάζετε συμπτώματα ζάλης ή αδυναμίας, επικοινωνήστε με τον θεράποντα ιατρό
Του σωματικού βάρους. Συστήνεται καθημερινό ζύγισμα. Σε περίπτωση μηαναμενόμενης αύξησης του βάρους>2-3kg μέσα σε 3 ημέρες συνιστάται να
επικοινωνήσετε με τον θεράποντα ιατρό

Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας. Ποιος ο ρόλος του;




Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας, τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής σας και την ελάττωση των νοσηλειών σας στο νοσοκομείο
είναι απαραίτητη η παρακολούθησή σας στο ιατρείο καρδιακής ανεπάρκειας
από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Kατά την επίσκεψη είναι απαραίτητος ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), το πλήρες ιστορικό σας και η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνετε.

Διαδικτυακοί τόποι για περαιτέρω ενημέρωση
1. Heart failure Matters
http://www.heartfailurematters.org
2. Εταιρεία Μελέτης & ‘Ερευνας της Καρδιακής Ανεπάρκειας
http://www.emeka.org.gr/emeka/
3. ESC: European Society of Cardiology
https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines
4. ΑCCF/AHA: American College of Cardiology Foundation/American Heart
Association
http://professional.heart.org/professional/index.jsp
5. NHS: Clinical Guideline Centre
https://pathways.nice.org.uk/pathways/chronic-heart-failure#
6. Heart Failure in Adults
https://www.icsi.org/
7. Heart Failure Program
https://www.ummchealth.com/heartfailure
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