Α΄ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΚΠΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α.

29
.09

Διευθυντής - Καθηγητής: Κων/νος Τσιούφης

WORLD HEART DAY

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΗΜΕΡΑ
ΚΑΡΔΙΑΣ

Συνδέσου με
την καρδιά σου
CONNECT WITH YOUR HEART

Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς
CONNECT WITH YOUR
Ισότητα ιατρικών
υπηρεσιών & στην πιο
αποµακρυσµένη
περιοχή

ΣΤΟΧΟΙ

Άρση της
κοινωνικής &
ιατρικής
αποµόνωσης

Πρόληψη χρόνιων
νοσηµάτων (καρδιακή
ανεπάρκεια, σακχαρώδη διαβήτη,
υπέρταση ή παχυσαρκία)

H A΄Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική συνδηµιούργησε
χρήσιµες εφαρµογές (app) για τους καρδιαγγειακούς ασθενείς:
!" KardiaHf
• Eυαισθητοποίηση & εκπαίδευση από τον ίδιο τον ασθενή
στην αυτο-παρακολούθηση και αυτοδιαχείριση της νόσου σύµφωνα
µε τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού
• ∆υνατότητα αποµακρυσµένης παρακολούθησης εµφυτευµένων συσκευών
(απινιδωτές, βηµατοδότες, εµφυτεύσιµων καταγραφέων ρυθµού)
• Καταγραφή και παρακολούθηση βασικών ζωτικών σηµείων, συµπτωµάτων
και δραστηριότητας του ασθενούς
Σε κάθε µη φυσιολογική αναφορά θα εµφανίζεται µήνυµα προτροπής
για επικοινωνία µε τον θεράποντα ιατρό του.

!" ESH Care
• Ρύθµιση της Αρτηριακής Υπέρτασης
• Συµµόρφωση στην φαρµακευτική αγωγή

Ο καρδιαγγειακός κίνδυνος αποτελεί
την 1η αιτία θανάτου παγκοσµίως

# 520 εκατοµµύρια
ασθενών/έτος
µε καρδιαγγειακή νόσο

#

# 18,6 εκατοµµύρια

33 θάνατοι/λεπτό

θανάτων το 2020
από καρδιαγγειακή νόσο

από καρδιαγγειακή νόσο

# 16 θάνατοι/λεπτό
από στεφανιαία νόσο

#

11 θάνατοι/λεπτό

από αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο

Για να σώσεις την

σου επέλεξε την
και στην εποχή του COVID-19

ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ COVID-19

Κοινωνική
αποµόνωση

Υποτίµηση
συµπτωµάτων
εµφράγµατος

Μειωµένη
πρόσβαση
σε ιατρική
περίθαλψη

Κάθε λεπτό άµεσης ιατρικής βοήθειας µετράει!

Επιλέξτε την
για να τρώτε και
να πίνετε σωστά

!" Eπιλέξτε νερό ή χυµούς χωρίς ζάχαρη
!" Αντικαταστήστε γλυκά µε φρέσκα φρούτα
!" ∆ιατηρήστε περιορισµένη την ποσότητα αλκοόλ

που καταναλώνετε

!" Περιορίστε τα επεξεργασµένα τρόφιµα
!" Κατεβάστε µια εφαρµογή και λάβετε χρήσιµες

συµβουλές συνταγών για µια υγιή καρδιά

• 415 εκατοµµύρια ασθενείς παγκοσµίως πάσχουν
από Σακχαρώδη ∆ιαβήτη
• 1,9 δισεκατοµµύρια ασθενών παγκοσµίως είναι υπέρβαροι
Για ρύθµιση του Σακχαρώδη ∆ιαβήτη, κλείσε ραντεβού στην «Μονάδα Καρδιάς
και Σακχαρώδους ∆ιαβήτη» στο Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο, στο 1535 µε κωδικό 08441.

Επιλέξτε την
για να γίνετε πιο

δραστήριοι

!" Τουλάχιστον 30 λεπτά µέτριας έντασης σωµατική

δραστηριότητα 5 φορές/εβδοµάδα ή 75 λεπτά έντονης
δραστηριότητας αντίστοιχα

!" ∆ραστηριοποιηθείτε κάθε µέρα, ανεβείτε τις σκάλες,

επιλέξτε περπάτηµα ή ποδήλατο αντί για οδήγηση

!" Επιλέξτε άσκηση στο σπίτι σε εικονικά µαθήµατα άσκησης

και προπόνησης για όλη την οικογένεια από απόσταση

!" Χρησιµοποιείστε µια εφαρµογή ή µια φορητή συσκευή για

να παρακολουθείτε τα βήµατα και την ηµερήσια πρόοδό σας

• 1,5 δισεκατοµµύρια ασθενών παγκοσµίως πάσχουν
από Αρτηριακή Υπέρταση παγκοσµίως
• 40% έχουν ρυθµισµένη την αρτηριακή τους πίεση
• H Αρτηριακή Υπέρταση 1η αιτία καρδιαγγειακών επεισοδίων
και θανάτων
Για ρύθµιση της Υπέρτασης, κλείσε ραντεβού στην «Μονάδα Υπέρτασης»
στο Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο, στο 1535 µε κωδικό 00327.

• 64,5 εκατοµµύρια ασθενών παγκοσµίως πάσχουν
από Καρδιακή Aνεπάρκεια
• H 10ετής επιβίωση ανέρχεται µόλις στο 10%
για την Xρόνια Καρδιακή Aνεπάρκεια
Για την αντιµετώπιση της Καρδιακής Ανεπάρκειας, κλείσε ραντεβού στο ιατρείο
«Καρδιακής Ανεπάρκειας» στο Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο, στο 1535 µε κωδικό 02885.

Επιλέξτε την
και πείτε ΟΧΙ
στο κάπνισµα

$

!" Μετά από 2 χρόνια από τη διακοπή

ο κίνδυνος
στεφανιαίας νόσου και καρδιακών παθήσεων

!" Μετά από 15 χρόνια ο καρδιαγγειακός κίνδυνος
!" Το παθητικό κάπνισµα

$

εξισώνεται µε αυτόν του µη καπνιστή

καρδιαγγειακό κίνδυνο

!" Αν δυσκολεύεστε να διακόψετε το κάπνισµα,

αναζητήστε συµβουλές από ειδικούς

• Παγκοσµίως 8 εκατοµµύρια θάνατοι/έτος οφείλονται
στο κάπνισµα
Κλείσε ραντεβού στη «Μονάδα ∆ιακοπής Καπνίσµατος» στο Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο,
στο 1535 µε κωδικό 08150.

• Παγκοσµίως 4,32 εκατοµµύρια θάνατοι/έτος
οφείλονται στην δυσλιπιδαιµία
Για ρύθµιση της ∆υσλιπιδαιµίας, κλείσε ραντεβού στην «Μονάδα Λιπιδίων»
στο 1535 µε κωδικό 07581.

