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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

    Πολυάριθµες µελέτες ανέδειξαν την στεφανιαία νόσο ως την συχνότερη 

αιτία θανάτου στις προηγµένες χώρες και την δραµατική της αύξηση τα 

τελευταία πενήντα χρόνια. Αύξηση της συχνότητας εµφάνισης της στεφανιαίας 

νόσου, παρουσιάζεται και στην Ελλάδα, λόγω της καταστρεπτικής συνήθειας 

του καπνίσµατος, του καθιστικού τρόπου ζωής και των διαιτητικών 

παρεκτροπών. Ωστόσο, µε την εφαρµογή των τεχνολογικών επιτευγµάτων 

της επιστήµης έχει σηµειωθεί αλµατώδης εξέλιξη της χειρουργικής καρδιάς. Η 

χρησιµοποίηση της εξωσωµατικής κυκλοφορίας µε τη βοήθεια ειδικών 

συσκευών έκανε δυνατή την εκτέλεση χειρουργικών επεµβάσεων στην καρδιά 

και στα αγγεία όπως και τη διόρθωση πολλών καρδιακών και αγγειακών 

βλαβών. 

    Η εργασία που ακολουθεί διακρίνεται σε γενικό και ειδικό µέρος. Στο γενικό 

µέρος παρουσιάζεται η ανατοµία και η φυσιολογία του καρδιαγγειακού 

συστήµατος, παραθέτονται στοιχεία για την παθοφυσιολογία της νόσου, τη 

διάγνωση καθώς και την αντιµετώπισή της. Στο ειδικό µέρος περιλαµβάνονται 

το προεγχειρητικό και το µετεγχειρητικό φυσικοθεραπευτικό πρόγραµµα 

αποκατάστασης του καρδιοχειρουργηµένου ασθενή. 
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1.ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Το κυκλοφορικό σύστηµα αποτελείται από δύο επιµέρους συστήµατα .το 

αιµατικό κυκλοφορικό και το λεµφικό σύστηµα .το καρδιαγγειακό σύστηµα 

αποτελείται :α)από την καρδιά και β) τα αιµοφόρα αγγεία που είναι οι 

αρτηρίες, οι φλέβες και τα τριχοειδή αγγεία . 

 

 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ-ΑΝΑΤΟΜΙΑ 

 

Η καρδιά είναι το κεντρικό όργανο της κυκλοφορίας. Είναι ένα κοίλο µυώδες 

όργανο, που δέχεται το αίµα πού προέρχεται από τις φλέβες και το ωθεί προς 

τις αρτηρίες. 

Βρίσκεται µέσα στη θωρακική κοιλότητα ανάµεσα στους δύο πνεύµονες. Το 

σχήµα της παροµοιάζετε µε το σχήµα κώνου. Η κορυφή της αντιστοιχεί στο 

πέµπτο αριστερό µεσοπλεύριο διάστηµα. 

Περιβάλλεται από ένα υµένα από δύο φύλλα, το περικάρδιο, ενώ οι 

εσωτερικές της κοιλότητες καλύπτονται από µια λεπτή µεµβράνη, το 

ενδοκάρδιο. Ανάµεσα στο περικάρδιο και ενδοκάρδιο βρίσκεται το παχύτερο 

τοίχωµα της καρδιάς που ονοµάζεται µυοκάρδιο και αποτελείται από δυνατές 

µυϊκές ίνες 

Το χρώµα της είναι βαθύ ερυθρό, αλλά η οµοιοµορφία του χρώµατος 

διακόπτεται από κίτρινες ραβδώσεις οι οποίες οφείλονται στη συσσώρευση 

λίπους. Ο όγκος τής ποικίλλει στα διάφορα άτοµα. Οι διαστάσεις της στον 

ενήλικα είναι κατά µέσον όρο οι εξής: 

Μήκος: 98 χιλιοστά. 



 8 

Πλάτος: 105 χιλιοστά. 

Περιφέρεια: 230 χιλιοστά. 

Το βάρος της φθάνει τα 275 περίπου γραµµάρια. 

Η καρδιά της γυναίκας έχει διαστάσεις µικρότερες από του άνδρα κατά 5 - 10 

χιλιοστά και ζυγίζει 5-10 γραµµάρια λιγότερο 

1.1.1 Οι κοιλότητες της καρδιάς 

Εσωτερικά ή καρδιά διαιρείται σε δύο τµήµατα, ένα δεξιό και ένα αριστερό, τα 

οποία χωρίζονται µεταξύ τους µε ένα µυώδες διάφραγµα που ονοµάζεται 

µεσοκοιλιακό διάφραγµα. 

Καθένα από τα τµήµατα αυτά αποτελείται από δύο κοιλότητες: την επάνω, 

πού λέγεται κόλπος και την κάτω, που λέγεται κοιλία. Ο κόλπος και η κοιλία 

συγκοινωνούν µεταξύ τους µε το λεγόµενο κολποκοιλιακό στόµιο. Η καρδιά 

λοιπόν χωρίζεται σε τέσσερες κοιλότητες:  

τον αριστερό κόλπο  

την αριστερά κοιλία,  

τον δεξιό κόλπο και  

τη δεξιά κοιλία. 

Ενώ ο κόλπος και η κοιλιά της ίδιας πλευράς επικοινωνούν µεταξύ τους, δεν 

υπάρχει καµιά επικοινωνία µε τις κοιλότητες της άλλης πλευράς δηλαδή το 

αίµα του αριστερού τµήµατος της καρδιάς δεν ανακατώνεται µε το αίµα του 

δεξιού τµήµατος. 

Ας εξετάσουµε τώρα µε συντοµία και ξεχωριστά τις τέσσερες κοιλότητες τής 

καρδιάς.  

∆εξιός κόλπος 

∆έχεται την κάτω κοίλη φλέβα πού µεταφέρει στη καρδιά το αίµα από το 

κεφάλι και τα άνω άκρα, καθώς και την κάτω κοίλη φλέβα, πού µεταφέρει το 

αίµα από το κάτω τµήµα του σώµατος. Ο δεξιός κόλπος συγκοινωνεί µε τη 

δεξιά κοιλία µέσω του δεξιού κολποκοιλιακού στοµίου. Εκεί υπάρχει η δεξιά 

κολποκοιλιακή βαλβίδα πού ονοµάζεται και τριγλώχινα επειδή αποτελείται 

από τρία τριγωνικά βαλβιδικά τµήµατα (γλωχίνες). Η λειτουργία της βαλβίδας 
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είναι να επιτρέπει τη δίοδο του αίµατος από τον κόλπο στην κοιλία και να 

εµποδίζει την επαναφορά του αίµατος από την κοιλία στον κόλπο. 

∆εξιά κοιλία 

∆έχεται το αίµα από τον δεξιό κόλπο µέσω τριγλώχινος βαλβίδας. Από την 

δεξιά κοιλία αρχίζει η πνευµονική αρτηρία η οποία µεταφέρει το αίµα στους 

πνεύµονες. Η δεξιά κοιλία και η πνευµονική αρτηρία επικοινωνούν µέσω της 

πνευµονικής βαλβίδας η οποία εµποδίζει το αίµα να επιστρέψει από την 

πνευµονική αρτηρία στην δεξιά κοιλία. 

Αριστερός κόλπος 

∆έχεται το αίµα από τις τέσσαρες πνευµονικές φλέβες και επικοινωνεί µε την 

αριστερά κοιλία µέσω του αριστερού κολποκοιλιακού στοµίου. Και στο σηµείο 

αυτό υπάρχει µια βαλβίδα, ή µιτροειδής βαλβίδα όπως ονοµάζεται, που 

αποτελείται από δύο µόνο τριγωνικά βαλβιδικά τµήµατα. Η βαλβίδα αυτή 

λέγεται µιτροειδής επειδή έχει σχήµα επισκοπικής ανεστραµµένης µίτρας. 

Αριστερά κοιλία 

∆έχεται το αίµα από τον αριστερό κόλπο µέσω της µιτροειδούς βαλβίδας. Από 

την αριστερά κοιλία αρχίζει η µεγαλύτερη αρτηρία του ανθρώπινου 

οργανισµού, η αορτή. Το στόµιο της αορτής κλείνει και αυτό όπως και της 

πνευµονικής µε µια βαλβίδα, που ονοµάζεται αορτική βαλβίδα και επιτελεί  

την ίδια λειτουργία µε την βαλβίδα της πνευµονικής αρτηρίας, εµποδίζει 

δηλαδή την επιστροφή του αίµατος από την αορτή στην κοιλία. 
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1.1.2 Τα τοιχώµατα της καρδιάς 

Η καρδιά αποτελείται από µυϊκό ιστό, µε ειδικό γνώρισµα τις γραµµωτές 

µυϊκές ίνες. Οι γραµµωτές µυϊκές ίνες χαρακτηρίζουν τούς µύες πού 

εξαρτώνται από τη θέλησή µας. Οι µύες των χεριών και των ποδιών λόγου 

χάρη, τούς όποίους ο άνθρωπος κινεί σύµφωνα µε την επιθυµία του είναι 

γραµµωτοί. Οι µύες πού δεν υπόκεινται στη θέλησή µας (όπως λ.χ. εκείνοι 

των σπλάχνων) είναι λείοι.  

Ο καρδιακός µυς, λοιπόν, αποτελεί εξαίρεση γιατί παρόλο πού η λειτουργία 

του δεν εξαρτάται από τη θέλησή µας, αποτελείται ωστόσο από γραµµωτές 

µυϊκές ίνες. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του καρδιακού µυός είναι ότι 

αποτελείται από πολλές συνενωµένες µυϊκές ίνες. Έτσι δηµιουργείται ή 

εντύπωση ότι η καρδιά είναι ένας µοναδικός µυς και όχι ένα σύνολο από 

ανεξάρτητες µυϊκές ίνες, όπως συµβαίνει σε όλους τούς µυς. Ο καρδιακός µυς 

ονοµάζεται µυοκάρδιο. Μέσα στο µυοκάρδιο βρίσκονται τέσσερις ινώδεις 

δακτύλιοι, πού αποτελούν τον ινώδη σκελετό τής καρδιάς. Όπως έχουµε 

αναφέρει, ο καρδιακός µυς περιβάλλεται από ένα ινώδη θύλακο, πού λέγεται 

περικάρδιο και πού δεν εφάπτεται σταθερά στο µυοκάρδιο.  

Το περικάρδιο αποτελείται από δύο πέταλα το περισπλάγχνιο, πού 

εφάπτεται στο µυοκάρδιο και το περίτονο, πού καλύπτει εξωτερικά το 

προηγούµενο πέταλο. Ανάµεσα στα δυο πέταλα του περικαρδίου υπάρχει 

ένας χώρος, η περικαρδιακή κοιλότητα. Η κοιλότητα του περικαρδίου 

επιτρέπει στο µυοκάρδιο να διαστέλλεται και να συστέλλεται ελευθέρα. 

Οι καρδιακές κοιλότητες καλύπτονται και αυτές από µία µεµβράνη, το 

ενδοκάρδιο. 

 Το ενδοκάρδιο αναδιπλώνεται ανάµεσα στον κόλπο και την κοιλία και 

σχηµατίζει τις κολποκοιλιακές βαλβίδες. Κατά τον ίδιο τρόπο ανάµεσα στις 

κοιλίες και τις αρτηρίες (πνευµονική και αορτή) το ενδοκάρδιο αναδιπλώνεται 

και πάλι για να σχηµατίσει τις µηνοειδείς βαλβίδες. 
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1.1.3 Η κυκλοφορία του αίµατος 

Α. Κολποκοιλιακές βαλβίδες  

 

Μιτροειδής βαλβίδα (διγλώχινα): Η µιτροειδής βαλβίδα παρεµβάλλεται 

µεταξύ του αριστερού κόλπου και της αριστερής κοιλίας. Το φυσιολογικό 

εµβαδόν της είναι 5-6 cm².  

Τριγλώχινα βαλβίδα: Η τριγλώχινα βαλβίδα παρεµβάλλεται µεταξύ του 

δεξιού κόλπου και της δεξιάς κοιλίας. Το φυσιολογικό εµβαδόν της είναι 6-

7cm². Είναι η µεγαλύτερη βαλβίδα του σώµατος.  

Οι κολποκοιλιακές βαλβίδες αποτρέπουν την προς τα πίσω διαφυγή του 

αίµατος από τις κοιλίες προς τους κόλπους όταν συστέλλονται η δεξιά και η 

αριστερή κοιλία.   

Β. Μηνοειδείς βαλβίδες 

Αορτική βαλβίδα: Η αορτική βαλβίδα παρεµβάλλεται µεταξύ της αριστερής 

κοιλίας και της αορτής.  

Πνευµονική βαλβίδα: Η πνευµονική βαλβίδα παρεµβάλλεται µεταξύ της 

πνευµονικής αρτηρίας και της δεξιάς κοιλίας. Το εµβαδόν και των δύο αυτών 

βαλβίδων είναι 4-5 cm².  

Οι µηνοειδείς βαλβίδες αποτρέπουν την προς τα πίσω διαφυγή του αίµατος 

από την αορτή προς την αριστερή κοιλία και από την πνευµονική αρτηρία 

προς τη δεξιά κοιλία κατά τη διαστολή.  

 

Τριγχλώχινα 

βαλβίδα  
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 Λειτουργία των βαλβίδων  

Κατά τη συστολή των κοιλιών: αυξάνει η πίεση στις κοιλίες και εξωθείται το 

αίµα προς τα µεγάλα αγγεία (αορτή, πνευµονική αρτηρία). Η µιτροειδής και η 

τριγλώχινα βαλβίδα, κλείνουν, η δε αορτική και η πνευµονική βαλβίδα 

ανοίγουν.  

 

Πνευµονική 

βαλβίδα  

  

 

Μιτροειδής 

βαλβίδα 

 

Αορτική 

βαλβίδα 

Οι τέσσερες βαλβίδες της καρδιάς 
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Κατά τη διαστολή της καρδιάς: ελαττώνεται η πίεση στις κοιλίες και το αίµα 

εισρέει από τους κόλπους στις κοιλίες. Η µιτροειδής και η τριγλώχινα βαλβίδα 

ανοίγουν, η δε αορτική και η πνευµονική βαλβίδα κλείνουν.  

Φυσιολογικά το κλείσιµο των βαλβίδων δηµιουργεί τους καρδιακούς τόνους 

που ακούγονται, όταν ακροαστούµε την καρδιά µε το στηθοσκόπιο.  

 

1.1.4 ΑΙΜΟΦΟΡΑ  ΑΓΓΕΙΑ 

 Το αίµα για να φθάσει σε κάθε τµήµα του οργανισµού µας, ρέει µέσα σε 

ειδικούς σωλήνες που ονοµάζονται αγγεία. Τα αγγεία τα οποία ξεκινούν από 

την καρδιά και κατευθύνονται στην περιφέρεια ονοµάζονται αρτηρίες. Εκείνα 

τα οποία ακολουθούν αντίθετη κατεύθυνση, δηλ. από την περιφέρεια προς 

την καρδιά, ονοµάζονται φλέβες. Γενικά στις αρτηρίες ρέει αίµα πλούσιο σε 

οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες οι οποίες µεταφέρονται στους διαφόρους ιστούς 

του οργανισµού µας. Στις φλέβες συµβαίνει το αντίθετο, δηλ. επαναφέρουν το 

αίµα από την περιφέρεια στην καρδιά, πλούσιο σε άχρηστα προϊόντα και 

διοξείδιο του άνθρακα. Τα άχρηστα προϊόντα κατόπιν αποµακρύνονται µέσω 

των νεφρών, οι οποίοι έχουν ως αποστολή τους τη διήθηση (καθαρισµό) του 

αίµατος, το δε διοξείδιο του άνθρακα αποµακρύνεται από τους πνεύµονες µε 

την αναπνοή. Οι αρτηρίες, όταν φθάνουν στην περιφέρεια του ανθρώπινου 

σώµατος, δηλ. στους µύες, το δέρµα, σε όλα τα όργανα, διακλαδίζονται σε 

ολοένα µικρότερες αρτηρίες, ωσότου η διάµετρός τους γίνει µικροσκοπική. Σε 

αυτό το σηµείο ακριβώς συντελείται η ανταλλαγή µεταξύ του αίµατος και των 

κυττάρων. Τα µικροσκοπικά αυτά αγγεία ονοµάζονται τριχοειδή και 

σχηµατίζουν µέσα στα διάφορα όργανα και ιστούς ένα εκτεταµένο δίκτυο. Τα 

τριχοειδή συµβάλλουν σε µικρές φλέβες οι οποίες λίγο-λίγο ενώνονται ή µία 

µε την άλλη σε όλο µεγαλύτερες φλέβες και επαναφέρουν το αίµα στην 

καρδια.  
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 Από την καρδιά ξεκινούν δύο µεγάλες αρτηρίες. Η πνευµονική αρτηρία και η 

αορτή.  

Η πνευµονική αρτηρία έχει προορισµό να φέρει το αίµα στους πνεύµονες, 

για να αφήσει το διοξείδιο του άνθρακα και προσλάβει το οξυγόνο. Έπειτα το 

αίµα επιστρέφει στην καρδιά, περνώντας από τις πνευµονικές φλέβες. Αυτό 

αποτελεί τη µικρή κυκλοφορία του αίµατος. 

Η αορτή µεταφέρει το 

αίµα στο υπόλοιπο 

τµήµα του 

οργανισµού µας και οι 

πολυάριθµοι κλάδοι 

της σχηµατίζουν το 

δίκτυο των τριχοειδών 

όλων των οργάνων. 

Το αίµα επιστρέφει 

και πάλι στην καρδιά 

περνώντας από τις 

φλέβες, οι οποίες 

ενώνονται σε δύο 

µεγάλους κλάδους, 

την άνω και κάτω 

κοίλη φλέβα πού 

εκβάλλουν στον δεξιό 

κόλπο. Είναι η 

λεγόµενη µεγάλη 

µεγάλη κυκλοφορία. 
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1.2 ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ 

Η ίδια η καρδιά έχει επίσης ανάγκη από τροφή. Το αίµα πού κυκλοφορεί στην 

καρδιά δεν την τρέφει, απλώς περνά µέσα από τις κοιλότητές της. Για τη 

θρέψη της υπάρχουν ειδικές αρτηρίες οι στεφανιαίες αρτηρίες (δεξιά και 

αριστερά), οι οποίες εκφύονται από την αορτή, λίγο πάνω από την έξοδο της 

από την αριστερά κοιλία. Οι στεφανιαίες αρτηρίες λίγο µετά την έκφυσή τους 

από την αορτή εισχωρούν κατευθείαν στη καρδιά και διακλαδίζονται µέσα στο 

µυοκάρδιο σε πολυάριθµους µικρότερους κλάδους και αυτοί σε πυκνό δίκτυο 

τριχοειδών. Το αίµα πού έδωσε το οξυγόνο και τις θρεπτικές ουσίες στο 

µυοκάρδιο συγκεντρώνεται  από τις φλέβες της καρδιάς στο στεφανιαίο 

κόλπο, ο οποίος εκβάλλει κατευθείαν στον δεξιό κόλπο. Η καρδιά λοιπόν έχει 

µία δική της, µικρή ανεξάρτητη κυκλοφορία. Οι στεφανιαίες αρτηρίες είναι δύο 

1. Η αριστερή στεφανιαία αρτηρία 

Αποτελείται από ένα βραχύ στέλεχος µήκους 1-2 εκατοστά και µετά 

διακλαδίζεται σε δυο µεγάλους κλάδους τον πρόσθιο κατιόντα και την 

περισπωµένη αρτηρία. 

2. Η δεξιά στεφανιαία αρτηρία 

Χωρίζεται σε δύο κλάδους µε µικρότερες διακλαδώσεις ο καθένας και 

αιµατώνει την δεξιά πλευρά της καρδιάς, µέρος του διαφράγµατος και τον 

κολποκοιλικό κόµβο                                                                        
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1.3 ΝΕΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ 

  

Η καρδια δέχεται νεύρωση από τα τµήµατα του φυτικού κεντρικού 

συστήµατος , το συµπαθητικό και το παρασυµπαθητικο.  

Οι ίνες του συµπαθητικού που νευρώνουν την καρδιά αποτελούν τα 

καρδιακά νευρά και προέρχονται από τα  νευρικά κύτταρα που βρίσκονται στα 

πλάγια κέρατα της φαιάς ουσίας του νωτιαίου µυελού των (θ1) έως (θ5) 

θωρακικών νευροτοµών. Αυτές διανέµονται σε ολόκληρο το µυοκάρδιο των 

κόλπων και των κοιλιών.  

Οι νευρικές ίνες του παρασυµπαθητικού φτάνουν στην καρδιά διαµέσου 

των καρδιών κλάδων του πνευµονογαστρικου νεύρου (9 εγκεφαλική συζυγία) 

και προέρχονται από τον ραχιαίο πυρήνα του πνευµονογαστρικου, που 

βρίσκεται στον προµήκη µυελό. Αυτές κατανέµονται στο µυοκάρδιο των 

κόλπων. Τα νεύρα αυτά ρυθµίζουν τους παλµούς (καρδιακή συχνότητα) της 

καρδιάς: το συµπαθητικό τους επιταχύνει, ενώ το πνευµονογαστρικό τους 

επιβραδύνει 
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣIOΛΟΓΙΑΣ 

Το κυκλοφοριακό σύστηµα αποτελείται από µια κινητήρια αντλία  την καρδιά 

και από ένα κλειστό σύστηµα αγγείων µέσα στο οποία κυκλοφορεί το αίµα . 

Όπως  φαίνεται από την λέξη κυκλοφορία το αίµα κινείται µέσα στο σύστηµα 

αυτό κυκλικά δηλαδή επανέρχεται περιοδικά στο απ’ όπου ξεκίνησε . Η 

κίνηση αυτή του αίµατος είναι αποτέλεσµα µιας ρυθµικής αλληλοδιάδοχης 

συστολής και χάλασης ( διαστολής) των τµηµάτων της καρδιάς . Κατά την 

καρδιακή λειτουργία η συστολή των κόλπων προηγείται άµεσα της συστολής 

των κοιλιών ενώ µετά την τελευταία συστολή ακολουθεί µια περίοδος που 

τόσο oι κόλποι όσο και οι κοιλίες βρίσκονται σε χαλάρωση. 

 

2.1 ΚΑΡ∆ΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει η καρδιά αποτελείται από δυο τµήµατα την δεξιά 

και την αριστερή καρδιά. Από λειτουργική άποψη τα τµήµατα αυτά βρίσκονται 

µεταξύ τους σε µια σύνδεση εν σειρά. Έτσι η δεξιά καρδιά προωθεί το αίµα 

διαµέσου της πνευµονικής αρτηρίας και των κλάδων της προς τα όργανα του 

σώµατος. Από τους πνεύµονες το αίµα επανέρχεται προς την αριστερή 

καρδιά διαµέσου των πνευµονικών φλεβών ενώ από την γενική περιφέρει του 

σώµατος επιστρέφει προς την δεξιά καρδιά διαµέσου της άνω και της κάτω 

κοίλης φλέβας . Τόσο η πνευµονική όσο και η σωµατική κυκλοφορία µπορούν 

να υποδιαιρεθούν λειτουργικά στα εξής τρία τµήµατα. 

(α) το σύστηµα διανοµής 

(β) στην περιοχή ανταλλαγής ουσιών 

(γ) το σύστηµα συλλογής 

Προκειµένου για την µεγάλη κυκλοφορία στο πρώτο τµήµα ανήκουν η 

αριστερή κοιλία καθώς και η αορτή µε όλες τις διακλαδώσεις της µέχρι και τα 

αρτηρίδια στο δεύτερο τµήµα αντιστοιχούν τα τριχοειδή των οργάνων και των 

ιστών του σώµατος και στ τρίτο οι µικρές και οι µεγάλες φλέβες , η άνω και η 

κάτω κοίλη φλέβα και ο δεξιός κόλπος. 

Αντίστοιχα στην µικρή κυκλοφορία η διανοµή γίνεται µε την βοήθεια της δεξιάς 

κοιλίας και της πνευµονικής αρτηρίας µε τους κλάδους της, η ανταλλαγή 
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λαµβάνει χώρα στα τριχοειδή των πνευµόνων και η συλλογή επιτυγχάνει 

διαµέσου των πνευµονικών φλεβών και του αριστερού κόλπου. 

 

2.2 ΚΑΡ∆ΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

Το σύνολο των περιοδικών φαινοµένων που εµφανίζονται κατά την λειτουργία 

της καρδιάς αποτελεί τον καρδιακό κύκλο ως αφετηρία του οποίου λαµβάνεται 

η στιγµή έναρξης της συστολής των κοιλιών. 

∆ιακρίνονται τέσσερις λειτουργικές φάσεις 

(α) Φάση τάσης ή ισοογκοµετρικής συστολής 

Στην αρχή της φάσης αυτής κλείνουν οι κολποκοιλιακές βαλβίδες ενώ οι 

µηνοειδείς είναι ήδη κλειστές . Στην συνέχεια αρχίζει η συστολή των κοιλιών 

µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ταχείας αύξησης της ενδοκοιλιακής πίεσης . Η 

φάση αυτή διαρκεί περίπου 50sec. 

(β) Φάση εξώθησης  

Στην φάση αυτή ανοίγουν οι µηνοειδείς βαλβίδες όταν η ενδοκοιλιακή πίεση 

υπερβεί την πίεση των αγγείων εκροής ( αορτή ή πνευµονική αρτηρία ) , και 

έτσι αρχίζει η εξώθηση του αίµατος προς τα αγγεία. 

(γ)Φάση χάλασης ή ισοογκοµετρικής διαστολής 

Η ενδοκοιλιακή πίεση µειώνεται ραγδαία χωρίς όµως να µεταβάλλεται ο όγκος 

των κοιλιών αφού και οι τέσσερις βαλβίδες είναι κλειστές. Μόλις η πίεση στους 

κόλπους γίνει µεγαλύτερη από την ενδοκοιλιακή ανοίγουν οι. κολποκοιλιακές 

βαλβίδες και αρχίζει η επόµενη φάση. 

(δ)Φάση πλήρωσης 

Γεµίζουν πάλι οι κοιλίες µε αίµα που ρέει διαµέσου των βαλβίδων από τους 

κόλπους . Η φάση τάσης και εξώθησης θεωρείται ότι ανήκουν στην συστολή 

της καρδιάς ενώ η φάση χάλασης και πλήρωσης στην διαστολή της καρδιάς. 
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2.3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΡ∆ΙΑΚΗΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ 

Η περιοδικότητα του καρδιακού παλµού βασίζεται στη διεγερσιµότητα του 

µυοκαρδίου και στη µετάδοση του κύµατος συστολής από τους κόλπους προς 

τις κοιλίες . Αυτή η αλληλοδιαδοχή των γεγονότων που λαµβάνουν χώρα στον 

καρδιακό κύκλο ρυθµίζεται από την ίδια την καρδιά µε το ερεθισµαταγωγό της 

σύστηµα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Η καρδιά αποτελείται από έναν ειδικό ιστό τον βηµατοδοτικό, ο 

ποίος παράγει και άγει από µόνος του , ρυθµικά τα ερεθίσµατα που 

προκαλούν τις συσπάσεις των µυϊκών ινών του µυοκαρδίου . Το σύνολο 

των τµηµάτων του βηµατοδοτικού ιστού αποτελεί το ερεθισµαταγωγό 

σύστηµα της καρδιάς το οποίο αποτελείται από    

α)τον φλεβόκοµβο 
 
Το ερέθισµα στην καρδιά φυσιολογικά παράγεται από τον φλεβόκοµβο.  
 
Ο φλεβόκοµβος εντοπίζεται στη συµβολή του δεξιού κόλπου και της άνω 
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κοίλης 
 
 φλέβας. Συνιστά ένα σύνολο κυττάρων που σχηµατίζουν την πρωτογενή  
 
ηλεκτρική γεννήτρια (βηµατοδότη) της καρδιάς. Κάθε καρδιακός παλµός  
 
ξεκινά στο φλεβόκοµβο και πυροδοτεί µια αλυσιδωτή ηλεκτρική αντίδραση 
 
 που διαχέει το σήµα και στους δύο κόλπους, µε αποτέλεσµα την κολπική  
 
σύσπαση. Το ηλεκτρικό σήµα µεταβιβάζεται στη συνέχεια στον κολποκοιλιακό 
 
 κόµβο. 
 
 β)τον κολποκοιλιακό κόµβο 
 
Η ηλεκτρική ώση µεταβιβάζεται από τους κόλπους σε µια ζώνη που βρίσκεται  
 
στη δεξιά οπίσθια θέση του µεσοκολπικού διαφράγµατος. Η ζώνη αυτή  
 
ονοµάζεται κολποκοιλιακός κόµβος και είναι το µοναδικό σηµείο ηλεκτρικής 
 
 σύνδεσης κόλπων και κοιλιών. 
 
Ο κολποκοιλιακός κόµβος λειτουργεί ως θύρα ελέγχου του ηλεκτρικού 
 
 σήµατος µεταξύ του φλεβόκοµβου και των οδών αγωγής των κοιλιών 
 
, προκειµένου να εξασφαλίζει το σωστό χρόνο µετάδοσης της ηλεκτρικής 
 
 ώσης για την πυροδότηση της κοιλιακής σύσπασης. Ουσιαστικά το ερέθισµα 
 
 καθυστερεί για λίγο µέσα στον κολποκοιλιακό κόµβο και µετά µέσω του 
 
 δεµατίου του His διαχέεται στις κοιλίες για να τις διεγείρει. 
 
(γ) το δεµάτιο του Ηis, το οποίο ξεκινά από το κάτω άκρο του κολποκοιλιακού 

κόµβου, περνά από το κολποκοιλιακό διάφραγµα και διαιρείται σε δυο σκέλη, 

το αριστερό και το δεξιό. Φυσιολογικά, η αυτόµατη ρυθµική παραγωγή 

ερεθισµάτων γίνεται από τον φλεβόκοµβο, που εµφανίζει και την µεγαλύτερη 

συχνότητα παραγωγής ώσεων ( 60-80/min) και έτσι είναι και πρωτεύον 

κέντρο. Κάτω όµως από παθολογικές συνθήκες ενδέχεται να αναλάβει την 

διατήρηση του καρδιακού ρυθµού ο κολποκοιλιακός κόµβος ( δευτερεύον 

κέντρο ) που εµφανίζει µικρότερη ιδιοσυχνότητα. Τέλος, αν την διατήρηση της 

µυοκαρδιακής λειτουργίας αναλάβουν τριτεύοντα κέντρα, ο ρυθµός γίνεται 

ακόµα αραιότερος ( ιδιοκοιλιακός 20 - 40 / min ) ενώ συνήθως πάει η συστολή 
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των κόλπων. O ρυθµός όµως των παλµών της καρδιάς ελέγχεται από το Φ. 

Ν. Σ. µέσω του πνευµονογαστρικού και των συµπαθητικών νεύρων. Τα νεύρα 

αυτά µπορούν να επηρεάσουν τα εξής στοιχεία της καρδιακής συστολής: 

(α) τη συχνότητα (χρόνος δράσης ) 

(β) τη συστολική δύναµη ( ινότροπος δράση) 

(γ) την αγωγιµότητα (δροµότροπος δράση) 

(δ) το βαθµό διέγερσης ( βαθµότροπος δράση) 

Το συµπαθητικό σύστηµα εµφανίζει θετική δράση και έτσι προκαλεί αύξηση 

στα στοιχεία της καρδιακής συστολής ενώ το παρασυµπαθητικό σύστηµα 

αρνητική δράση και µείωση των στοιχείων της καρδιακής συστολής .Όταν 

υπερισχύει ο τόνος του συµπαθητικού αναστέλλεται ο τόνος του 

πνευµονογαστρικού και έτσι υπάρχει µεταξύ τους ισορροπία. 

 

2.4 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ 

Το έργο της καρδιάς αποτελείται από δυο επιµέρους τµήµατα 

(α) το έργο πιέσεως, όπου είναι εκείνο που χρειάζεται για να 

υπερνικηθεί η πίεση που επικρατεί στις µεγάλες αρτηρίες και να εξωθεί το 

αίµα µέσα σ’αυτές και 

(β) το έργο ροής ή επιταχύνσεως που προσδίδει στο αίµα ορισµένη 

επιτάχυνση. 

Τόσο το έργο πιέσεως , όσο και το έργο ροής επιτελούνται κατά την περίοδο 

της ισοτονικής συστολής, ενώ κατά την περίοδο της ισογκωτικής συστολής, η 

καρδιά δεν παράγει ωφέλιµο έργο. Φυσιολογικά το έργο επιτάχυνσης είναι το 

1/100 του συνολικού έργου. Μπορεί όµως να λάβει αξιόλογες τιµές και να 

αυξηθεί τόσο, ώστε να πλησιάσει την τιµή του έργου πίεσης κατά την έντονη 

µυική εργασία ή την προχωρηµένη αρτηριοσκλήρυνση. 
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2.5 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΡ∆ΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Σε ήρεµη λειτουργία του οργανισµού η καρδιά προωθεί κάθε λεπτό 4 – 6 

λίτρα αίµατος προς την µικρή κυκλοφορία και την ίδια ποσότητα προς την 

µεγάλη κυκλοφορία . Αυτός ο λεγόµενος κατά λεπτό όγκος αίµατος ( ΚΛΟΑ ) 

είναι το γινόµενο του όγκου παλµού ( δηλαδή της ποσότητας αίµατος που 

εξωθείται σε µια συστολή από την κάθε καρδιακή κοιλία) µε την καρδιακή 

συχνότητα ανά λεπτό:                                                                                                                                                       

ΚΛΟΑ = όγκος παλµού (ml) καρδιακή συχνότητα 

Η φυσιολογική µέση τιµή του ΚΛΟΑ αντιστοιχεί σε κατάσταση ηρεµίας στα 5,3 

λίτρα . Η τιµή αυτή ποικίλλει ανάλογα µε την σωµατική διάπλαση , γι’ αυτό 

συχνά αντί του ΚΛΟΑ υπολογίζεται ο καρδιακός δείκτης , όπου πρόκειται για 

τον ΚΛΟΑ ανά  τµ επιφάνειας σώµατος που σε κατάσταση ηρεµίας αντιστοιχεί 

περίπου στα 3 l/m2 στους άνδρες και είναι κατά 7- 10% µικρότερος στις 

γυναίκες. 

Η αύξηση του ΚΛΟΑ γίνεται µε δυο µηχανισµούς: 

(α) µε αύξηση του όγκου παλµού και 

(β) µε αύξηση της καρδιακής συχνότητας 

Πρέπει να τονιστεί ότι αύξηση της καρδιακής συχνότητας πέρα από ένα όριο 

και µάλιστα πέρα από 170 συστολές/min προκαλεί ελάττωση του ΚΛΟΑ διότι 

βραχύνεται σηµαντικά ο χρόνος διαστολής µε αποτέλεσµα η πλήρωση των 

κοιλιών να είναι ανεπαρκής και η τιµή του όγκου παλµού να κατέρχεται κάτω 

από τα φυσιολογικά όρια. 

Κατά την µυϊκή εργασία παρατηρείται αύξηση του ΚΛΟΑ, η οποία στα 

προπονηµένα άτοµα επιτυγχάνεται µε αύξηση κυρίως του όγκου παλµού ενώ 

στα µη ασκηµένα άτοµα µε αύξηση της καρδιακής συχνότητας . Επίσης 

αύξηση του ΚΛΟΑ παρατηρείται και σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις 

όπως π. χ. στον υπερθυρεοειδισµό. 
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 2.6 ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ 

Όταν η καρδιά συστέλλεται και εκτοξεύει αίµα µέσα στις αρτηρίες , η πίεση 

που ασκείται τότε στο τοίχωµα των αρτηριών είναι γνωστή ως συστολική ή 

µεγάλη πίεση, ενώ όταν η καρδιά χαλαρώνει (βρίσκεται σε διαστολή ) για να 

αναπαυθεί και να ξαναγεµίσει, η πίεση που υπάρχει τότε µέσα στις αρτηρίες 

είναι γνωστή ως διαστολική ή µικρή πίεση. 

Η αρτηριακή πίεση εξαρτάται: 

(α) από την ισχύ της καρδιακής συστολής 

(β) από τον όγκο του παλµού 

(γ) από το µέγεθος των περιφερειακών αντιδράσεων 

(δ) από την γλοιότητα του αίµατος 

Η φυσιολογική αρτηριακή πίεση στον ενήλικα κυµαίνεται µεταξύ 60- 90 mmHg 

η διαστολική.Αύξηση της αρτηριακής πιέσεως πέρα των φυσιολογικών ορίων 

οδηγεί σε αρτηριακή υπέρταση ενώ πτώση της αρτηριακής πίεσης κάτω των 

φυσιολογικών ορίων οδηγεί σε αρτηριακή υπόταση.  

Τα συµπτώµατα της υψηλής πίεσης είναι συνήθως φευγαλέα: πονοκέφαλοι, 

ζαλάδες, επιθυµία για συνεχή δουλειά, σωµατική πίεση για συνεχή 

ενεργητικότητα. Ανάµικτα έρχονται στιγµές υπερβολικής κούρασης κατά τις 

οποίες χωρίς δύσκολη άσκηση ή κόπο νιώθει κανείς σωµατικά ανίκανος για 

κάθε προσπάθεια. Ακόµα συχνές είναι και οι πεπτικές διαταραχές. Συνήθως 

παρουσιάζεται και ροδοκόκκινο χρώµα στην αρχή του προβλήµατος . Στο 

επικίνδυνο στάδιο όµως ο ασθενής έχει το χρώµα του πνιγµένου - γίνεται 

χλωµός. 

Αντίθετα, χαµηλή αρτηριακή πίεση σ’ επίπεδα 90 - 100 mmHg και 50 - 60 

mmHg είναι δυνατόν να υπάρχει µονίµως σε ορισµένα άτοµα δίχως να 

προκαλεί κάποια παθολογική σηµασία. Μια άλλη κατηγορία ανθρώπων µε 

ιδιοπαθή αρτηριακή υπόταση εµφανίζει, oορισµένα ενοχλήµατα όπως ζάλη, 

εύκολη κόπωση, κεφαλαλγία, δυσκοιλιότητα, τα οποία όµως δεν οφείλονται 

αποκλειστικά στην υπόταση. Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης γίνεται µε δυο 

τρόπους: (α) µε την µέθοδο ψηλάφησης, όπου είναι δυνατή η µέτρηση µόνο 

της συστολικής πιέσεως και 
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(β) µε την µέθοδο της ακρόασης , όπου είναι και η ακριβέστερη µέθοδος και 

χρησιµεύει για την µέτρηση τόσο της συστολικής όσο και της διαστολικής 

πίεσης.   

         

 

  
Πώς µετράµε την αρτηριακή πίεση 

 

• Οι µετρήσεις γίνονται σε καθιστή θέση  

• Το χέρι πρέπει να βρίσκεται σε σχεδόν οριζόντια θέση και ο βραχίονας 
να υποστηρίζεται στο ύψος της καρδιάς (ακουµπισµένο στο τραπέζι)  

• Η περιχειρίδα τοποθετείται, ώστε να εφαρµόζει καλά κατ' ευθεία στον 
γυµνό βραχίονα και όχι επάνω σε µανίκι  

• Το κέντρο του αεροθαλάµου (σηµάδι) να βρίσκεται περίπου πάνω από 
το σηµείο που ψηλαφάτε τη βραχιόνια αρτηρία (εσωτερική πλευρά του 
βραχίονα)  

• Φοράτε τα ακουστικά και τοποθετείτε την άκρη τους στο σηµείο που 
ψηλαφάτε την αρτηρία  

• Φουσκώνετε το πιεσόµετρο µέχρι το 200-220. Ξεφουσκώνετε αργά 
(περίπου 10 χιλιοστά κάθε 5 δευτερόλεπτα)  

• Το σηµείο που ακούτε τον πρώτο σαφή ήχο είναι η µεγάλη πίεση 
(συστολική) και το σηµείο που ο ήχος εξαφανίζεται είναι η µικρή πίεση 
(διαστολική)  

• Η πίεση πρέπει να καταγράφεται σε χιλιοστά (mm Hg) (π.χ. 160 και όχι 
16)  
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3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

Οι καρδιολογικές τεχνικές του εργαστηριακού ελέγχου λειτουργίας και 

κατάστασης της καρδιάς διακρίνονται σε αιµατηρές και αναίµακτες. Οι  

αναίµακτες αναφέρονται στις διαγνωστικές εκείνες µεθόδους που δεν 

απαιτούν τη τοποθέτηση ενδοαγγειακών ή ενδοκαρδιακών καθετήρων. 

 

3.1 Ακτινολογική εξέταση της καρδιάς. 

Ο ακτινολογικός έλεγχος της καρδιάς αποτελεί βασική διαγνωστική εξέταση. 

Με αυτή καθίσταται δυνατή η εκτίµηση του σχήµατος και του όγκου της 

καρδιακής σκιάς, του σχετικού µεγέθους κάθε καρδιακής κοιλότητας του 

χαρακτήρα και της  εκτάσεως των καρδιακών συστολών καθώς και η 

αποκάλυψη ενδοκαρδιακών ή περικαρδιακών αποτιτανώσεων. Συγχρόνως 

ελέγχεται η πληρότητα των αγγείων µε αίµα και έτσι υπάρχει η δυνατότητα να 

διεξαχθούν συµπεράσµατα για τη λειτουργική κατάσταση του µυοκαρδίου 

 

 

3.2 Ηλεκτροκαρδιογράφηµα  

Κατά τη λειτουργία της καρδιάς παράγονται δυναµικά διακυµάνσεις. Οι 

διακυµάνσεις του δυναµικού που αντιπροσωπεύουν το αλγεβρικό άθροισµα 

των δυναµικών ενέργειας των ινών του µυοκαρδίου µπορούν να καταγραφούν 

από την επιφάνεια του σώµατος -επειδή τα υγρά του σώµατος αποτελούν 

καλούς αγωγούς - τοποθετώντας ηλεκτρόδια σε συγκεκριµένα σηµεία του 
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δέρµατος, τα οποία είναι συνδεδεµένα µε ειδική συσκευή, των 

ηλεκτροκαρδιογράφο. Η καµπύλη η οποία καταγράφεται από αυτές τις 

διακυµάνσεις του δυναµικού κατά τη διάρκεια του καρδιακού κύκλου αποτελεί 

το ηλεκτροκαρδιογράφηµα και είναι ένα ανεκτίµητο µέρος του κλινικού 

ελέγχου αυτής. 

Σε ένα φυσιολογικό ΗΚΓ διακρίνονται τα κύµατα ή επάρµατα που 

χαρακτηρίζονται σαν θετικά ή αρνητικά, αναλόγως αν βρίσκονται επάνω ή 

κάτω από την ισοηλεκτρική γραµµή και ονοµάζονται µε γράµµατα του 

λατινικού αλφαβήτου. Το ΗΚΓ αποτελείται από τρία συµπλέγµατα επαρµάτων, 

το έπαρµα Ρ, το σύµπλεγµα QRS και το έπαρµα Τ. 

Το έπαρµα Ρ αντιστοιχεί στη διέγερση των κόλπων και είναι κατά κανόνα 

θετικό. 

Το σύµπλεγµα QRS  αποτελείται από ένα αβαθές αρνητικό έπαρµα το Q, ένα 

βαθύ θετικό το R και ένα αρνητικό το S και αντιστοιχεί στη διέγερση των 

κοιλιών. 

Το έπαρµα Τ είναι θετικό και αντιστοιχεί στην επαναπόλωση των κοιλιών. 

Επίσης διακρίνουµε το διάστηµα Ρ -Q απο την αρχή του επάρµατος Ρ µέχρι 

την αρχή του συµπλέγµατος QRS που αντιστοιχεί στο χρόνο αγωγής του 

ερεθίσµατος από τους κόλπους στις κοιλίες και το διάστηµα S-T(ισοηλεκτρικό) 

που σηµαίνει ότι ολόκληρο το µυοκάρδιο των κοιλιών βρίσκεται σε διέγερση. 

Το διάστηµα αυτό επηρεάζεται συχνά σε περίπτωση στεφανιαίας νόσου 

.        
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3.3 Φωνοκαρδιογράφηµα. 

Το φωνοκαρδιογράφηµα γίνεται µε την βοήθεια ειδικής συσκευής, η οποία 

καταγράφει τους καρδιακού ήχους. Το στηθοσκόπιο του φωνοκαρδιογράφου 

εφαρµόζεται στη προκάρδιο χώρα, στο άκρο αυτού βρίσκεται ειδικό 

κρυσταλλικό µικρόφωνο το οποίο συλλέγει τις δονήσεις των καρδιακών ήχων, 

τις µετατρέπει κατάλληλα σε ηλεκτρικά κύµατα και αυτά καταγράφονται σε 

ειδικό χαρτί. 

Το φωνοκαρδιογράφηµα συνήθως λαµβάνεται συγχρόνως µε το 

ηλεκτροκαρδιογράφηµα, ώστε να καθίσταται δυνατός ο χρονικός καθορισµός 

των ήχων, ιδίως σε περίπτωση ταχυκαρδίας. 

 

3.4 Τεστ κοπώσεως. 

Η δοκιµασία κόπωσης είναι µια κλινικά πολύτιµη τεχνική που παρέχει 

σηµαντικές διαγνωστικές και προγνωστικές πληροφορίες σε ασθενείς για τους 

οποίους υπάρχουν υπόνοιες ή είναι γνωστή η ύπαρξη στεφανιαίας νόσου. Η 

δοκιµασία κόπωσης εκτελείται σε κυλιόµενο τάπητα ή στατικό ποδήλατο. Κατά 

τη διάρκεια της εξέτασης παρατηρείται προσεκτικά και καταγράφεται κάθε 

αλλαγή, απ’ τη στιγµή της αρχής της δοκιµασίας µέχρι το τέλος αυτής. 
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Γενικές αντενδείξεις τη δοκιµασίας κόπωσης για µυοκαρδιακή ισχαιµία 

αποτελούν : πολύ πρόσφατο έµφραγµα του µυοκαρδίου (λιγότερες από 5 

µέρες), ενεργός ασταθής στηθάγχη µε πόνο σε κατάσταση ηρεµίας, πιθανώς 

απειλητικές για τη ζωή αρρυθµίες, αξιοσηµείωτη άνοδος της αρτηριακής 

πίεσης του αίµατος ( >2ΟΟmmHg για τη συστολική ή 120mmHg για τη 

διαστολική) σοβαρή συµπτωµατική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας, οξεία 

πνευµονική εµβολή, οξεία θροµβοφλεβίτιδα ή εν τω βάθει φλεβική θρόµβωση, 

νευρολογικές, µυοσκελετικές ή αρθριτικές καταστάσεις που αποκλείουν τη 

δυνατότητα για άσκηση και ανικανότητα ή έλλειψη κινήτρου για τη διεξαγωγή 

της δοκιµασίας. 

Από τεχνικής πλευράς κατά την δοκιµασία κόπωσης τοποθετούνται τα 

ηλεκτρόδια καταγραφής του ΗΚΓ στον κορµό. Ο κυλιόµενος τάπητας θα 

πρέπει να έχει δυνατότητα για διαφορετική ταχύτητα και διαφορετικό βαθµό 

κλίσης, ενώ πρέπει να είναι ρυθµισµένος µε ακρίβεια και να έχει χειρολαβές 

µπροστά και πλάγια. Οι ασθενείς δεν πρέπει να πιάνουν σφιχτά τις 

χειρολαβές γιατί αυτό µειώνει την VO2, αυξάνει τον χρόνο άσκησης και εντείνει 

τις µυϊκές παρεµβολές. 
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3.5 Ηχοκαρδιογραφία. 

Η ηχοκαρδιογραφία χρησιµοποιείται για την απεικόνιση των δοµών και της 

λειτουργίας της καρδιάς, καθώς και της διεύθυνσης της ροής και των 

ταχυτήτων στο εσωτερικό των καρδιακών διαµερισµάτων και αγγείων. 

Η ηχοκαρδιογραφία είναι χρήσιµη για την αξιολόγηση όλων σχεδόν των 

καρδιαγγειακών παθήσεων. Χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση ασθενών µε 

οξείες και χρόνιες µορφές στεφανιαίας νόσου. 

 

3.6 Απεικόνιση µε µαγνητική αντήχηση (µαγνητικός συντονισµός) 

Η απεικόνιση µε µαγνητική αντήχηση (Magnetic Resonance Imaging- MRI) 

είναι µια µέθοδος 3D απεικόνισης γιατί απαιτεί στοιχεία από έναν ολόκληρο 

όγκο ιστού, τα οποία µπορούν µετά να απεικονιστούν σε τοµογραφικές τοµές. 

Οι  απεικονίσεις MRI είναι ιδιαίτερα χρήσιµες στη διάγνωση νόσου της αορτής 

συµφυτικής περικαρδίτιδας,  ανώµαλων πνευµονικών φλεβικών συνδέσεων 

και συστολικών πνευµονικών αρτηριακών επικοινωνιών. Επίσης 

χρησιµοποιείται όλο περισσότερο για την ανίχνευση ενδοκαρδιακών µαζών, 

τον προσδιορισµό σύνθετης συγγενούς καρδιοπάθειας, την εκτίµηση 

εµφράγµατος και της βιοσιµώτητας του µυοκαρδίου και τον προσδιορισµό 

ανοικτού µοσχεύµατος by-pass στεφανιαίας αρτηρίας. 
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3.7 Αξονική τοµογραφία 

Η αξονική τοµογραφική απεικόνιση µπορεί να δώσει γρήγορα απεικονίσεις και 

σε πολλαπλά επίπεδα χωρίς σάρωση ή µετακίνηση του ασθενούς. Η αύξηση 

της αντίθεσης µε σκιαγραφικό επιβάλλεται για να διακρίνει η αξονική 

τοµογραφία την αιµατική δεξαµενή από το µυοκάρδιο. Στις κλινικές εφαρµογές 

περιλαµβάνονται η ανίχνευση ασβεστοποίησης των στεφανιαίων, ο ποσοτικός 

προσδιορισµός της µάζας της αριστερής κοιλίας, η µέτρηση του κλάσµατος 

εξώθησης της αριστερής κοιλίας, του τελοδιαστολικού και τελοσυστολικού 

όγκου καθώς και του όγκου παλµού, η αξιολόγηση τµηµατικής µυοκαρδιακής 

συστολικής σύσπασης και η αξιολόγηση της µυοκαρδιακής αιµάτωσης µετά 

από ταχεία έγχυση σκιαγραφικού υλικού. 

 

 

3.8 Καρδιακός καθετηριασµός (αιµατηρή µέθοδος) 

Ο  καθετηριασµός της καρδιάς παρέχει αιµοδυναµικές, αγγειογραφικές και 

άλλες πληροφορίες που περιγράφουν την ανατοµία και τη φυσιολογία της 

καρδιάς σε φυσιολογική και παθολογική κατάσταση. 

Οι  ασθενείς µε γνωστή νόσο στεφανιαίας αρτηρίας ή υπόνοιες για τη νόσο 

µπορεί να χρειάζονται καρδιακό καθετηριασµό για την εκτίµηση της 

παρουσίας ή του µεγέθους της νόσου. 
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Η τεχνική που θα ακολουθήσουµε εξαρτάται από τις πληροφορίες που 

θέλουµε να πάρουµε. Ο καρδιακός καθετηριασµός χωρίζεται στον δεξιό και 

αριστερό. 

Η στεφανιαία αγγειογραφία πραγµατοποιείται µε ειδικά σχεδιασµένους 

καθετήρες οι οποίοι εισάγονται µέσω της βραχιόνιας ή της µηριαίας αρτηρίας 

ή επιτρέπουν επιλεκτική έγχυση σκιαγραφικού στη δεξιά και αριστερή 

στεφανιαία αρτηρία. 
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4. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 

 

4.1 Ρευµατικός πυρετός - Βαλβιδοπάθειες 

Ο ρευµατικό πυρετός αποτελεί µια από τις αιτίες των επίκτητων βαλβιδικών 

βλαβών της καρδιάς. Η χρόνια ρευµατική βαλβιδοπάθεια εµφανίζεται 

συνήθως πολλά χρόνια µετά την οξεία φάση. Εποµένως οι περισσότερες από 

τις περιπτώσεις αυτές έχουν στο ιστορικό τους προσβολή ρευµατικού 

πυρετού ή χορείας στην παιδική ηλικία. 

Χαρακτηριστικό γνώρισµα της χρόνιας ρευµατικής βαλβιδοπάθειας είναι η 

παραµόρφωση και η απώλεια της ελαστικότητας των βαλβίδων. Οι βαλβίδες 

υφίστανται δυο ειδών βλάβες : α) είτε συγκολλούνται κατά τα ελεύθερα χείλη 

τους, πράγµα που παρακωλύει τη ροή του αίµατος προς τα εµπρός και 

µιλούµε τότε για στένωση της βαλβίδας, β) είτε δεν µπορούν να εφάπτονται 

τελείως κατά την σύγκλεισή τους ώστε να δηµιουργείται παλινδρόµηση του 

αίµατος προς τα πίσω, οπότε µιλούµε για ανεπάρκεια του στοµίου. 

Η στένωση της µιτροειδούς και η ανεπάρκεια της αορτής αποτελούν τις πιο 

συχνές βαλβιδικές βλάβες της καρδιάς και ακολουθούν η ανεπάρκεια της 

µιτροειδούς και η στένωση της αορτής. 

Επιπλοκές των βαλβιδοπαθειών αποτελούν η καρδιακή ανεπάρκεια, εµβολες, 

µικροβιακή ενδοκαρδίτιδα. 

 

4.2 Επίκτητες βαλβιδοπάθειες 

 

4.2.1 Στένωση µιτροειδούς. 

Η στένωση της µιτροειδούς αποτελεί τη πιο συχνή βαλβιδική βλάβη της 

καρδιάς και είναι σχεδόν πάντοτε ρευµατικής αιτιολογίας. Εξαιτίας της 

στενώσης της βαλβίδας παρεµποδίζεται η κανονική ροή του αίµατος από τον 

αριστερό κόλπο προς την αριστερή κοιλία. 
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Ο άρρωστος εµφανίζει το καλούµενο «µιτροειδικό προσωπείο» δηλαδή, 

ερυθρές κηλίδες και στις δύο παρειές. 

Μικρή στένωση δεν απαιτεί ιδιαίτερη θεραπεία όµως αποφεύγεται η κόπωση. 

Όλες οι άλλες περιπτώσεις αντιµετωπίζονται χειρουργικά. Η πιο συνηθισµένη 

χειρουργική θεραπεία είναι η διάνοιξη του στοµίου (βαλβιδοτοµή) ενώ εφόσον 

υπάρχει και ανεπάρκεια του στοµίου τότε γίνεται τοποθέτηση τεχνητής 

βαλβίδας. 

 

 

4.2.2 Ανεπάρκεια µιτροειδούς 

Στην ανεπάρκεια της µιτροειδούς δεν γίνεται καλή σύγκλειση του στοµίου και 

το αίµα παλινδροµεί σε κάθε συστολή της καρδιάς, από την αριστερή κοιλία 

στον αριστερό κόλπο. Συχνά η ανεπάρκεια συνδυάζεται και µε την στένωση 

του στοµίου. 

Αιτιολογία είναι ο  ρευµατικός πυρετός ή διάταση της αριστερής κοιλία. 

Σε µεγάλου βαθµού ανεπάρκεια µε παραµόρφωση της βαλβίδας γίνεται 

αντικατάσταση της µε τεχνητή. 

 

4.2.3 Στένωση της αορτής. 

Η στένωση της αορτής σε ένα µεγάλο ποσοστό µπορεί να οφείλεται σε 

ρευµατικό πυρετό. 

Επειδή υπάρχει στένωση του στοµίου η αριστερή κοιλία πρέπει να εργασθεί 

περισσότερο για να στείλει το αίµα µέσα από το στενοµένο στόµιο, µε 

αποτέλεσµα να υπερτρέφεται στην αρχή ενώ αργότερα όσο η κατάσταση 

προχωρεί εξελίσσεται σε ανεπάρκεια της αριστερής κοιλίας. 

Η θεραπεία συνίσταται σε τοποθέτηση τεχνητής βαλβίδας. Κατά τα άλλα 

επιβάλλεται περιορισµός της σωµατικής δραστηριότητας και αντιµετώπιση της 

καρδιακής ανεπάρκειας. 
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4.2.4 Ανεπάρκεια αορτής 

Στην ανεπάρκεια αορτής το αίµα παλινδροµεί σε κάθε συστολή, από την 

αορτή προς την αριστερή κοιλία. Έτσι η αριστερή κοιλία πρέπει να χωρέσει το 

αίµα που έρχεται από τον αριστερό κόλπο και αυτό που παλινδροµεί µε 

αποτέλεσµα να διατείνεται και αργότερα κάµπτεται. 

Ο ρευµατικός πυρετός είναι η συνηθέστερη αιτία ενώ σπανιότερα η πάθηση 

µπορεί να οφείλεται στη σύφιλη της αορτής. 

Η µόνη αποτελεσµατική θεραπεία είναι η τοποθέτηση τεχνητής βαλβίδας. 

 

4.3 Συγγενείς καρδιοπάθειες 

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες είναι παθήσεις της καρδιάς που οφείλονται σε 

ατελή ανάπτυξη της κατά την εµβρυϊκή ζωή. 

Η αιτιολογία των συγγενών καρδιοπαθειών στο 80 - 90% των περιπτώσεων 

δεν είναι γνωστή. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις ενοχοποιούνται τόσο γενετικοί 

όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Η γενετική µεταβίβαση είναι συνήθως 

πολυγονική. Αν σε µια οικογένεια υπάρχει παιδί µε συγγενή καρδιοπάθεια, οι 

πιθανότητες να γεννηθεί και δεύτερο παιδί µε ανωµαλία είναι 3 - 4 φορές 

µεγαλύτερη απ’ ότι σε οικογένειες χωρίς παιδί µε συγγενή καρδιοπάθεια. 

Εξωγενείς παράγοντες που σχετίζονται µε συγγενή καρδιοπάθεια είναι η 

συγγενής ερυθρά, η χρήση διαφόρων φαρµάκων από τη µητέρα στο πρώτο 

τρίµηνο της εγκυµοσύνης και ο διαβήτης της µητέρας. Χρωµατοσωµικές 

ανωµαλίες που συνήθως συνυπάρχουν µε συγγενή καρδιοπάθεια είναι το 

σύνδροµο Down το σύνδροµο Turner το σύνδροµο Μarfan και οι τρισωµίες 18 

και 13- 15. 

Η συχνότητα των συγγενών καρδιοπαθειών είναι 8/1000 γεννήσεις. Η 

µεσοκολπική επικοινωνία η µεσοκοιλιακή επικοινωνία, ο ανοικτός αρτηριακός 

πόρος, η στένωση της αορτής, η στένωση του ισθµού της αορτής, η στένωση 

της πνευµονικής, η τετραλογία του Fallot και η µετάθεση των µεγάλων 

αρτηριών, καλύπτουν το 93% περίπου των συγγενών καρδιοπαθειών. 

∆ιακρίνονται σε µη κυανωτικές και κυανωτικές συγγενείς καρδιοπάθειες. 
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4.3.1 Μη κυανωτικές 

 

Μεσοκοιλιακή επικοινωνία 

Είναι  η πιο συχνή συγγενής καρδιοπάθεια. µε συχνότητα 20 - 25% του 

συνόλου των συγγενών καρδιοπαθειών. Εµφανίζει ένα έλλειµµα στο 

µεσοκοιλιακό διάφραγµα αµέσως κάτω από την αορτική βαλβίδα. Η 

αιµοδυναµική διαταραχή συνίσταται στη διαφυγή αίµατος από την αριστερή 

στη δεξιά κοιλία. Οι κλινικές εκδηλώσεις εξαρτώνται απο το µέγεθος του 

ελλείµµατος. ∆ιακρίνεται σε µικρή µέτρια και µεγάλη µεσοκοιλιακή 

επικοινωνία. Χειρουργική  αντιµετώπιση έχουµε στις περιπτώσεις µέτριας και 

µεγάλης µεσοκοιλιακής επικοινωνίας. 

Στη µέτρια µεσοκοιλιακή επικοινωνία η διάµετρος του ελλείµµατος είναι 0.5-

1εκ. Στη βρεφική ηλικία η θεραπεία είναι συντηρητική. Όταν απαιτείται 

χειρουργική αντιµετώπιση γίνεται τον 4ο –6ο χρόνο της ζωής. 

Στη µεγάλη µεσοκοιλιακή επικοινωνία η διάµετρος του ελλείµµατος είναι >1εκ. 

Τα  συµπτώµατα εµφανίζονται συχνά στους πρώτους µήνες της ζωής. 

 

Μεσοκολπική επικοινωνία. 

Αποτελεί το 10% του συνόλου των συγγενών ανωµαλιών της καρδιάς. Στη 

µεσοκολπική επικοινωνία υπάρχει έλλειµµα του µεσοκολπικού διαφράγµατος, 

µε αποτέλεσµα τη διαφυγή αίµατος από τον αριστερό στο δεξιό κόλπο και στη 

συνέχεια στη δεξιά κοιλία και στην πνευµονική αρτηρία. Αυτό έχει σαν 

συνέπεια την αύξηση της πνευµονικής ροής. 

Στη παιδική ηλικία τα συµπτώµατα είναι ελάχιστα, αυτά εµφανίζονται κυρίως 

κατά την τρίτη ή τέταρτη δεκαετία της ζωής. Ο µέσος χρόνος επιβίωσης είναι 

τα 40 χρόνια. 

Όταν η πνευµονική ροή είναι διπλάσια ή µεγαλύτερη της συστηµατικής ροής 

συνίσταται χειρουργική σύγκλειση η καλύτερη ηλικία είναι µεταξύ  4 –6 

χρόνων. 
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4.3.2 Κυανωτικές 

 

Τετραλογία του Fallot  

Είναι πολύ συχνή κυανωτική νόσος (10% περίπου). Χαρακτηρίζεται ανατοµικά 

από τέσσερα στοιχεία: 

1)  Στένωση της πνευµονικής αρτηρίας. 

2)  Μεσοκοιλιακή επικοινωνία. 

3)  Μετατόπιση της αορτής προς τα δεξιά ώστε αυτή να επικοινωνεί τόσο 

µε 

την αριστερή όσο και µε τη δεξιά κοιλία. 

4)  Υπερτροφία της δεξιάς κοιλίας. 

Τα νεογνά µε τετραλογία εµφανίζουν συνήθως φυσιολογικό χρώµα µετά τον 

τοκετό ενώ η κυάνωση εµφανίζεται µετά από µερικές εβδοµάδες ή µήνες. 

Όταν πάσχοντα παιδιά αρχίζουν να περπατούν παίρνουν την χαρακτηριστική 

στάση οκλαδόν. 

Μετά τον πρώτο χρόνο της ζωής γίνεται πλήρης διόρθωση µε χειρουργική 

επέµβαση και η πρόγνωση είναι ενθαρρυντική. 

 

Ολική µετάθεση των µεγάλων αρτηριών. 

΄Εκφυση της αορτής από την δεξιά κοιλία και της πνευµονικής αρτηρίας από 

την αριστερή κοιλία. Η συχνότητα της είναι 12% περίπου. Η αιµοδυναµική 

ανωµαλία χαρακτηρίζεται από την είσοδο φλεβικού αίµατος στην αορτή. Το 

κύριο κλινικό εύρηµα είναι η κυάνωση. 

Θεραπεία είναι χειρουργική επέµβαση σε δύο χρόνους, τους πρώτους µήνες 

της ζωής γίνεται µικρή χειρουργική επέµβαση και τέλος του πρώτου χρόνου 

τη ζωής γίνεται και η οριστική διορθωτική επέµβαση. Η πρόγνωση είναι βαριά. 
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4.4 Στεφανιαία νόσος. 

Στεφανιαία νόσος καλείται η νόσος κατά την οποία εκδηλώνεται ελαττωµένη 

παροχή αίµατος λόγω στένωσης εξαιτίας αθηρωµατικών βλαβών στα 

στεφανιαία αγγεία. Αποτελεί κύρια αιτία θανάτου στα άτοµα της παραγωγικής 

ηλικίας. Οι κλινικές εκδηλώσεις της στεφανιαίας νόσου οφείλονται στην 

υπάρχουσα ισχαιµία. Ανάλογα µε τον βαθµό και τη διάρκεια της ισχαιµίας θα 

έχουµε την κλινική εικόνα διαφόρων µορφών στηθάγχης ή του εµφράγµατος 

του µυοκαρδίου. 

- Στηθάγχη. Αποτελεί κλινικό σύνδροµο που χαρακτηρίζεται από πόνο στο 

θώρακα µετά από κόπωση ή ψυχικές συγκινήσεις. Είναι αποτέλεσµα 

προσωρινής αδυναµίας των στεφανιαίων αγγείων να τροφοδοτήσουν την 

καρδιά µε το απαιτούµενο ποσό οξυγόνου για την οµαλή λειτουργία. 

Ο πόνος στη στηθάγχη είναι οπισθοστερνικός και συχνά αντανακλάται προς 

τον αριστερό βραχίονα. Μπορεί όµως µερικές φορές να ακτινοβολεί και προς 

το δεξιό βραχίονα, τον αυχένα, την κάτω γνάθο, µεταξύ των ωµοπλατών ή και 

προς το επιγάστριο. Περιγράφεται ως πιεστικός, µερικές φορές όµως 

εµφανίζεται και ως ακαθόριστη δυσφορία στο θώρακα. Χαρακτηριστικό του 

στηθαγχικού πόνου είναι ότι υποχωρεί µόλις το άτοµο αναπαυθεί για λίγα 

λεπτά. 

- Έµφραγµα του µυοκαρδίου. Ως έµφραγµα του µυοκαρδίου καλείται η 

εντοπισµένη νέκρωση του µυοκαρδίου που οφείλεται σε απόφραξη κλάδου 

των στεφανιαίων αρτηριών, συνήθως από αρτηριοσκλήρωση. Ο πόνος 

αποτελεί το συνηθέστερο σύµπτωµα µε το οποίο εκδηλώνεται η πάθηση. 

Είναι εντονότατος. εντοπίζεται οπισθοστερνικά και αντανακλάται στις ίδιες 

περιοχές µε τη στηθάγχη. 

∆ιαφέρει από τη στηθάγχη στο ότι ο πόνος εµφανίζεται αιφνιδίως, ως επί 

πλείστον νύχτα, διαρκεί περισσότερο χρόνο, συνοδεύεται συχνά από ναυτία 

εµετούς. Συνυπάρχουν καµία φορά σηµεία shock µε χαµηλή αρτηριακή πίεση, 

ασθενή και ταχύ σφυγµό, ψυχρό και υγρό δέρµα. Επίσης µπορεί να υπάρξουν 

σηµεία καρδιακής ανεπάρκειας µε δύσπνοια, κυάνωση, πνευµονικό οίδηµα. 
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5. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟ∆ΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΡ∆ΙΟΠΑΘΕΙΩΝ 

 

Στην διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών ένας µεγάλος αριθµός από 

προσεγµένες και εκτεταµένες µελέτες έχουν προσδιορίσει ορισµένους 

“επικίνδυνους’’ παράγοντες καρδιοπαθειών. Όσο µεγαλύτερο αριθµό από 

τους παράγοντες αυτούς συγκεντρώνει κάποιος, τόσο µεγαλύτερη είναι και η 

πιθανότητα να εµφανίσει µια συγκεκριµένη καρδιοπάθεια. 

Εποµένως οι κυριότεροι προδιαθεσικοί παράγοντες είναι:  

1)  ΗΛΙΚΙΑ: η στεφανιαία νόσος εµφανίζεται µε µεγαλύτερη συχνότητα µεταξύ 

των ηλικιών 59 - 75 ετών όπου θεωρούνται και οι πιο κρίσιµες ηλικίες. 

2)  ΦΥΛΛΟ: Η Σ. Ν. είναι πιο συχνή στους άνδρες απ’ ότι στις γυναίκες. Πριν 

την εµµηνόπαυση η σχέση Σ. Ν. σε άνδρες - γυναίκες είναι : 2/1 Μετά 

όµως οι πιθανότητες γίνονται σχεδόν ίδιες. 

3)  ΚΑΠΝΙΣΜΑ: αυξάνει τις πιθανότητες στεφανιαίας καρδιακής πάθησης στο 

τριπλάσιο και τις πιθανότητες αιφνίδιου θανάτου στο πενταπλάσιο. 

4)  ΑΡΤΗΡ1ΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ: ασθενείς µε µικρή υπέρταση έχουν τριπλάσια 

πιθανότητα εµφάνισης εµφράγµατος και πενταπλάσια πιθανότητα 

ανάπτυξης χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας. 

5)  ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ:  Η Σ. Ν. συνδέεται µε αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης. 

Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη όταν συσχετίζεται µε υπέρταση, υψηλά επίπεδα 

χοληστερίνης και σακχάρου. Τότε διαπιστώνεται ότι οδηγεί τρεις φορές 

περισσότερο στον αιφνίδιο θάνατο. 

6)  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ: Η κληρονοµική επιβάρυνση φαίνεται να παίζει 

σπουδαίο ρόλο στην εµφάνιση Σ. Ν. Είναι αποδεδειγµένο ότι σε 

ορισµένους ασθενείς η Σ. Ν.  είναι κληρονοµική και καθορίζεται στο 

σύνολο της από γενετικούς µηχανισµούς όπως συγγενής υπερλιπιδαιµία, 

υπέρταση , σακχαρώδη διαβήτη κλπ. 

7)  ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ: προδιαθέτουν στην εµφάνιση Σ. Ν. και αγγειακών 

επεισοδίων κυρίως σε γυναίκες πάνω των 40 ετών που καπνίζουν ή στις 

οποίες συνυπάρχουν και άλλοι προδιαθεσικοί παράγοντες. 
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8) ΦΥΣΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:  πολλές µελέτες και έρευνες έχουν 

δηµοσιευθεί και απέδειξαν την σχέση της Σ. Ν. µε την φυσική 

δραστηριότητα. Αποχή από κάθε άσκηση αποτελεί αξιόλογο προδιαθετικό 

παράγοντα. Η καθιστική ζωή προδιαθέτει για παχυσαρκία, για 

αρτηριοσκλήρωση και για άλλους αρνητικούς παράγοντες. 

9)  ΑΛΚΟΟΛ: αλόγιστη χρήση οινοπνεύµατος έχει βλαπτική επίδραση για 

τους παρακάτω λόγους : Το οινόπνευµα αυξάνει τη χοληστερίνη, τα 

τριγλυκερίδια, το ουρικό οξύ του αίµατος, την αρτηριακή πίεση και επίσης 

προκαλεί ταχυκαρδία. Αντίθετα η µέτρια χρήση του δεν βλάπτει. 

10)  ΝΕΡΟ: από µελέτες που έγιναν, αποδείχθηκε έτι το νερό έχει ενεργητική 

επίδραση όταν είναι σκληρό, ενώ το µεταλλικό νερό συντελεί στην 

συχνότερη εµφάνιση της νόσου εξαιτίας της διαφορετικής περιεκτικότητάς 

του σε διάφορα µέταλλα και κυρίως του ασβεστίου και µαγνησίου που 

ασκούν ευεργετική δράση στο µυοκάρδιο. 

11)  ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ: η ανεπάρκεια ορισµένων βιταµινών συµβάλλει στην 

εµφάνιση της νόσου. Η βιταµίνη Ε συσχετίζεται µε την πρόληψη των 

αρτηριοσκληρωτικών αλλοιώσεων. Το νικοτινικό οξύ παίζει σπουδαίο ρόλο 

στην ελάττωση των λιπιδίων του αίµατος. 

12)  ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΛΙΠΙ∆ΙΑ ΣΤΟ ΑΙΜΑ: αυξηµένα επίπεδα χοληστερόλης και 

τριγλυκερίδια στο αίµα οδηγούν στην εµφάνιση αρτηριοσκλήρωσης. 

13)  ΣΑΚΧΑΡΩ∆ΗΣ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ: είναι υπεύθυνος για πολλά περιστατικά 

καρδιαγγειακών παθήσεων και πρόωρου θανάτου. 

14)  ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: δυσλειτουργία του θυρεοειδή, 

εµµηνόπαυση, υπογλυκαιµικά χάπια συνηγορούν στην ανάπτυξη µιας 

καρδιοπάθειας. 

15)  ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ: ο όρος στρες ψυχικό ή σωµατικό 

χρησιµοποιείται για την περιγραφή κατάστασης κατά  την οποία το άτοµο 

είναι υπερφορτωµένο µε εργασία που πρέπει να εκτελέσει σε µικρό 

σχετικά διαθέσιµο χρόνο, µε προβλήµατα, πολλές ευθύνες, µε ανησυχίες , 

διαµάχες συναισθηµατικές και επαγγελµατικές. Γενικότερα, το άγχος είναι 

ένας µηχανισµός που θέτει σε ενέργεια και άλλους παράγοντες κινδύνου, 

όπως αύξηση της αρτηριακής πίεσης, αύξησης των λιπιδίων του αίµατος, 
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επιτάχυνση του σφυγµού. Έτσι, άτοµα πολύ συναγωνιστικά , φιλόδοξα , 

θυµώδη , ορµητικά είναι επιρρεπή σε καρδιοπάθειες. 

16) ΦΥΛΗ: υπάρχουν διαφορές στην εµφάνιση των καρδιοπαθειών µεταξύ 

των διαφόρων φυλών. Έτσι, η συχνότητα σε σχέση µε τις φυλές είναι 

µεγαλύτερη στη λευκή φυλή και στους πληθυσµούς µε υψηλό βιοµηχανικό 

επίπεδα. 
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1. ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Η προεγχειρητική  περίοδος είναι, ο χρόνος ο οποίος προσφέρεται, ώστε ο 

ασθενής και ο φυσιοθεραπευτής να γνωριστούν µεταξύ τους. Για τον 

φυσιοθεραπευτή όµως είναι και µια ευκαιρία να κερδίσει την εµπιστοσύνη του 

ασθενή και την προσοχή του, δείχνοντας ότι κατέχει απόλυτα το αντικείµενο 

του. 

Στις εξηγήσεις που πρέπει να δοθούν στον ασθενή, πρέπει να τονισθεί η 

ανάγκη διατήρησης του καλού αερισµού των πνευµόνων µετά την εγχείρηση, 

η οποία επιτυγχάνεται µε την αποµάκρυνση των εκκρίσεων. Έτσι η 

προεγχειρητική φυσικοθεραπεία θα αποτελέσει έναν ακόµη λόγο γρήγορης 

ανάρρωσης. Όσον αναφορά το χρόνο έναρξης, αυτής θα πρέπει να ξεκινά, 

όσο το δυνατό νωρίτερα περίπου δηλαδή πέντε µέρες πριν την επέµβαση. 

Το πρώτο βήµα της προεγχειρητικής  φυσικοθεραπείας είναι µια προσεκτική 

εξέταση και εκτίµηση της κατάστασης του ασθενή, αφού προηγηθεί βέβαια 

ενηµέρωση από τον θεράποντα ιατρό για το ιστορικό του. 

 

1.1 Προεγχειρητική αξιολόγηση του ασθενή 

Ο φυσιοθεραπευτής κατά την αξιολόγησή του ελέγχει τα εξής σηµεία: 

α) Σχήµα θώρακα: ελέγχεται δηλαδή το σχήµα του θώρακα για την ύπαρξη 

τυχόν ανωµαλιών (συγγενών ή επίκτητων) για παράδειγµα: χωνοειδών, 

πυθοειδών κ.λ.π. που θα µπορούσαν να επηρεάζουν την αναπνοή του 

ασθενή. 

β) Παραµορφώσεις σπονδυλικής στήλης: παρατηρείται η σπονδυλική στήλη 

για την ύπαρξη ανωµαλιών, που επηρεάζουν την κινητικότητα του θωρακικού 

κλοβού, µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται η αναπνευστική λειτουργία. 

γ) Τρόπος αναπνοής: εξετάζεται η κατανοµή του εισπνεόµενου αέρα στο 

πνευµονικό παρέγχυµα και έτσι διαπιστώνεται ποιος τύπος αναπνοής 
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διευκολύνει τον ασθενή: η θωρακική, η διαφραγµατική ή η συγχρονισµένη. 

Παρατηρούµε επίσης την ταχύτητα αναπνοής, το ρυθµό και τη συχνότητά της, 

καθώς και άλλα καρδιοαναπνευστικά σηµεία, όπως δύσπνοια, κυάνωση, 

ορθόπνοια, κ.λ.π. 

δ) Απόχρεµψη: προσδιορίζουµε την ύπαρξη ή µη πτυέλων, την ευκολία η 

δυσκολία αποµάκρυνσής τους, την ποσότητά τους, τον τύπο και την ποιότητα 

 

αυτών (βλεννώδη, ορώδη, πυώδη, αιµορραγικά κ.λ.π.). 

ε) Κινητικότητα του κορµού και των άκρων: µελετάται το εύρος της κίνησης 

(ενεργητικό ή παθητικό) σε διάφορες αρθρώσεις καθώς και η µυϊκή ισχύς. 

Τυχόν διαταραχές της κινητικότητας πρέπει να καταγραφούν και να ληφθούν 

υπόψη, τόσο στο προεγχειρητικό όσο και στο µετεγχειριτικό πρόγραµµα 

αποκατάστασης. 

στ) Ειδικές εξετάσεις του ασθενή: ο φυσιοθεραπευτής είναι υποχρεωµένος να 

µελετήσει τις ιατρικές εξετάσεις και αν χρειαστεί να ζητήσει την γνώµη του 

θεράποντα ιατρού. Τέτοιες εξετάσεις αποτελούν οι ακτινογραφίες, η εξέταση 

αναπνευστικής λειτουργίας, (ζωτική χωρητικότητα, µέγιστος εκπνεόµενος 

όγκος αέρα σε ένα δευτερόλεπτο), η βρογχοσκόπηση, η βρογχογραφία, ο 

καρδιακός καθετηριασµός, και η αγγειογραφία. Τα αποτελέσµατα από τις 

εξετάσεις αυτές Θα πρέπει να καταγράφονται και να συγκρίνονται µε τα 

αντίστοιχα αποτελέσµατα των εξετάσεων που θα πραγµατοποιηθούν 

µετεγχειρητικά. 

 

1.2 Στόχοι της φυσικοθεραπείας προεγχειρητικά 

Στην καταγραφή ενός προγράµµατος προεγχειρητικής φυσικοθεραπείας που 

αφορά έναν καρδιοπαθή, στόχος µας είναι όχι µόνο η προετοιµασία του 

ασθενή για να υποστεί τους κινδύνους που ενέχει η χειρουργική επέµβαση, η 

παρατεταµένη αναισθησία, αλλά και η εξασφάλιση της ετοιµότητάς του για το 

µετεγχειρητικό πρόγραµµα. 

Οι στόχοι που θέτουµε είναι: 

1) Εξήγηση του µετεγχειρητικού προγράµµατος στον ασθενή 
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2) Ψυχολογική υποστήριξη του πάσχοντα 

3) Χαλάρωση του ασθενή 

4) ∆ιδασκαλία διαφραγµατικής θωρακικής και συγχρονισµένης αναπνοής 

5) Καθαρισµός των βρόγχων από τις εκκρίσεις και αύξηση του αερισµού των 

πνευµόνων 

6) ∆ιδασκαλία του βήχα 

7) Ενεργητική κινητοποίηση των κάτω άκρων 

8) ∆ιδασκαλία διατήρησης σωστής στάσης 

Αναλυτικά οι παραπάνω στόχοι καθώς επίσης και η πραγµατοποίησή τους 

έχουν ως εξής: 

1) Εξήγηση του µετεγχειρητικού προγράµµατος στον ασθενή. Θα πρέπει να 

γίνει µια πλήρης ανάλυση του προγράµµατος που θα ακολουθήσει µετά την 

επέµβαση στον ασθενή, έτσι ώστε να γνωρίζει τι θα ακολουθήσει, ποιες θα 

είναι οι δυνατότητες και σε τι περιορισµούς θα υποβληθεί. 

2) Ψυχολογική υποστήριξη του πάσχοντα. Εξαιτίας των έντονων 

συναισθηµάτων φόρτου και άγχους του καρδιοπαθή, ο φυσιοθεραπευτής θα 

πρέπει να τον ενθαρρύνει και να του αναπτύξει αίσθηµα σιγουριάς. Για αυτό 

είναι σηµαντικό πώς χρησιµοποιεί ο θεραπευτής τη φωνή του. Ο τόνος θα 

πρέπει να είναι ήρεµος και σταθερός. 

3) Χαλάρωση του ασθενή. Για να ενισχύσουµε την ψυχική ηρεµία του ασθενή, 

να ελαττώσουµε την κόπωσή του και να διευκολύνουµε σηµαντικά την 

αναπνοή του, απαραίτητη προϋπόθεση είναι, να πετύχουµε την χαλάρωση 

του ασθενή. Ως καλύτερος τρόπος, επιλέγεται η τοποθέτησή του σε κάποιες 

ειδικές χαλαρωτικές θέσεις υποστηριζόµενος µε µαξιλάρια τοποθετηµένα στα 

κατάλληλα σηµεία. 

4) ∆ιδασκαλία διαφραγµατικής, θωρακικής και συγχρονισµένης αναπνοής. 

Είναι σηµαντικό ο ασθενής να εξασκηθεί στην διαφραγµατική αναπνοή, γιατί 

µετεγχειρητικά. λόγω του πόνου από τη θωρακοτοµή, η θωρακική αναπνοή 

δεν είναι επαρκής (συνήθως είναι ταχεία και επιπόλαιη). Κατά την 

διαφραγµατική αναπνοή οι µύες του θώρακα διατηρούνται χαλαροί και έτσι ο 



 45 

πόνος λιγοστεύει, ενώ η αναπνοή γίνεται επαρκέστερη λόγω του καλύτερου 

αερισµού των πνευµονικών βάσεων. Εκτελείται σε καθιστή θέση ή σε ύπτια µε 

τα γόνατα λυγισµένα. Ο φυσιοθεραπευτής τοποθετεί τα χέρια του χαλαρά 

πάνω στην κοιλιά του ασθενή και ζητά από αυτόν να κάνει µια βαθιά εισπνοή, 

να φουσκώσει την κοιλιά του, ενώ το πάνω θωρακικό τοίχωµα και οι ώµοι 

παραµένουν χαλαροί. Στη συνέχεια κάνει µια βαθιά εκπνοή, ρουφώντας την 

κοιλιά του προς τα µέσα. Ο φυσιοθεραπευτής προσφέρει πίεση στο τέλος της 

εκπνοής. 

Συγχρονισµένη αναπνοή. Λέγοντας συνχρονισµένη αναπνοή εννοούµε, την 

κατά εισπνοή και εκπνοή, σύγχρονη και οµοιόµορφη αυξοµείωση του όγκου 

του θώρακα κατά τις τρεις διαµέτρους (κατακόρυφη, πρισθιοπίσθια, 

εγκάρσια). Έτσι πετυχαίνεται καλύτερη ανταλλαγή των αερίων οξυγόνου και 

διοξειδίου στη µετακίνηση του αέρα και των πνευµονικών όγκων. Η 

διδασκαλία και εκτέλεση µπορεί να γίνει σε καθιστή ύπτια και ηµικαθιστή. 

Ζητάµε από τον ασθενή να εισπνεύσει από τη µύτη και να εκπτύξει θώρακα 

και κοιλιά ενώ στην εκπνοή του ζητάµε να εκπνεύσει από το στόµα µε 

σύσπαση των θωρακικών και στη συνέχεια των κοιλιακών µυών, ενώ εµείς 

ασκούµε πίεση µε τις παλάµες µας στο στέρνο και την κοιλιά. Πρέπει να 

προσέχουµε το ρυθµό και την ταχύτητα της αναπνοής. Οι γρήγορες αναπνοές 

αερίζουν περισσότερο το νεκρό χώρο και λιγότερο τις κυψελίδες. Για αυτό οι 

αναπνοές που εκτελεί ο ασθενής πρέπει να είναι βαθιές και βραδείες. 

5) Βρογχική παροχέτευση. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς που πρόκειται 

να υποβληθούν σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, έχουν καθαρούς τους 

πνεύµονές τους. Υπάρχουν όµως και ασθενείς µε σοβαρή ανεπάρκεια της 

µητροειδούς ή µακροχρόνια πνευµονική υπέρταση, που µπορεί να έχουν 

αναπτύξει χρόνια αποφρακτική νόσο των πνευµόνων, οπότε απαιτείται 

βοήθεια για την αποµάκρυνση των εκκρίσεων. Εάν ο ασθενής έχει κάποιο 

κρύωµα ή κάποια αναπνευστική λοίµωξη, η επέµβαση θα αναβληθεί σίγουρα 

µέχρι να καθαρίσει ο θώρακας. Η βρογχική παροχέτευση από ανάρροπες 

θέσεις, µε τη κεφαλή κάτω, δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται πριν ή µετά την 

εγχείριση, γιατί υπάρχει κίνδυνος πνευµονικού οιδήµατος. Η αποµάκρυνση 

των εκκρίσεων σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται από τροποποιηµένες θέσεις 
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βρογχικής παροχέτευσης οι οποίες δεν προκαλούν δύσπνοια ή ορθόπνοια 

στον ασθενή και αυτές είναι η ηµικαθιστή ή η υψηλή πλάγια θέση. 

6) Η διδασκαλία του βήχα. Ο ασθενής πρέπει να κατανοήσει τη σηµασία του 

βήχα και να βεβαιωθεί, ότι δεν θα τον βλάψει µετεγχειρητικά. Ο βήχας είναι 

ένα σηµαντικό µέρος της µετεγχειρητικής θεραπείας για αυτό και ο ασθενής 

πρέπει να µάθει, πώς να υποστηρίζει το θώρακα του ανάλογα µε το είδος της 

τοµής. 

Η θέση του ασθενή είναι σηµαντική, επειδή πρέπει να του προσφέρει 

χαλάρωση και ελευθερία των θωρακικών και κοιλιακών κινήσεων. 

Σε µια πλάγια θωρακοτοµή επιλέγεται η καθιστή θέση µε ελαφριά κλίση του 

κορµού προς τα εµπρός, γιατί είναι περισσότερο αποτελεσµατική από το 

βήχα. Μαθαίνουµε τον ασθενή από την θέση αυτή πώς να σταθεροποιεί το 

θώρακά του,  ενώ βήχει. Αυτό γίνεται τοποθετώντας το χέρι της υγιούς 

πλευράς όσο γίνεται  γύρω από τις τραυµατισµένες πλευρές και εφαρµόζεται 

σταθερή πίεση µε το χέρι και το αντιβράχιο. Το άλλο χέρι υποστηρίζει τη λαβή 

αυτή, πιάνοντας τον αντίθετο ώµο και πιέζοντας προς τα µέσα το θώρακα 

κατά το βήχα. Η πλάγια θωρακοτοµή πρέπει να υποστηριχθεί κατά το βήχα 

και µε τη βοήθεια του φυσιοθεραπευτή ως εξής: ο φυσιοθεραπευτής πρέπει 

να στέκεται από την υγιή πλευρά του ασθενή. Η πρόσθια και οπίσθια πλευρά 

της τραυµατισµένης περιοχής του θώρακα µπορούν να υποστηριχθούν από 

τα δύο του χέρια ενώ ταυτόχρονα οι βραχίονες θα σταθεροποιούν τον 

υπόλοιπο θώρακα. 

Σε µια µέση στερνοτοµή ο ασθενής πρέπει να µαθαίνει πώς να υποστηρίζει το 

θώρακά του κρατώντας µε τα δύο του χέρια πάνω από το στέρνο, όταν βήχει. 

Οδηγίες πρέπει να δίνονται για τη σωστή χρήση ενός µαξιλαριού, τα οποίο 

υποστηρίζει το θώρακα. Ένα µαξιλάρι είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό µετά 

από εγχείρηση καρδιάς. Βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα του βήχα και 

αυξάνει την εµπιστοσύνη του ασθενή ελαττώνοντας τον πόνο. Ο 

φυσιοθεραπευτής θα στηρίξει καλύτερα την στερνοτοµή τοποθετώντας και τα 

δύο του χέρια στην πρόσθια επιφάνεια του θώρακα ασκώντας ίση πίεση, 

ελαχιστοποιώντας την κίνηση του στέρνου. 
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Προσοχή: αν δεν είναι δυνατό να καθαριστούν ικανοποιητικά οι πνεύµονες µε 

την αναπνοή, τις έντονες εκπνευστικές ασκήσεις και το βήχα, µπορεί να 

προστεθούν οι πλήξεις και οι δονήσεις. Οι δονήσεις βοηθούν µηχανικά στη 

µετατόπιση των πτυέλων από τα βρογχιόλια στους βρόγχους, ενώ οι πλήξεις 

µπορεί να αποδειχθούν ωφέλιµες, όταν τα πτύελα είναι ιδιαίτερα κολλώδη. 

7) Κινητοποίηση των κάτω άκρων. Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να διδάσκονται 

απλές ασκήσεις των κάτω άκρων προεγχειρητικό, µε αποτέλεσµα να 

βοηθήσουν την κυκλοφορία του αίµατος, προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν 

µετεγχειρητική φλεβική θρόµβωση και να διατηρηθεί το εύρος των 

αρθρώσεων. Η ενεργητική κινητοποίηση των κάτω άκρων θεωρείται 

απολύτως απαραίτητη σε επέµβαση αορτοστεφανιαίας παράκαµψης, όπου 

µπορεί να ληφθούν φλεβικά µοσχεύµατα από τα κάτω άκρα. 

8) ∆ιδασκαλία διατήρησης σωστής θέσης. Η διδασκαλία της σωστής στάσης 

στους ασθενείς που πρόκειται να χειρουργηθούν είναι πολύ σηµαντική, γιατί 

µετά την επέµβαση τείνουν σε κάµψη του κορµού από την πλευρά της τοµής 

για την προστασία της αλλά και για την αποφυγή του πόνου. Στις 

περισσότερες χειρουργικές επεµβάσεις καρδιάς εκτελείται µέση στερνοτοµή 

που δίνει ερέθισµα στον ασθενή για κάµψη. Σπανιότερα εκτελείται η πλάγια 

θωρακοτοµή. Στη περίπτωση αυτή ο ασθενής έρχεται σε θέση πλάγιας 

κάµψης, αναπτύσσοντας ανταλγική σκολίωση. 

Πολύ σηµαντικότερη είναι η διδασκαλία σωστής στάσης του κορµού σε 

επεµβάσεις που γίνονται µε την αποκατάσταση συγγενών ανωµαλιών. Αυτές 

πραγµατοποιούνται κατά κανόνα σε νεαρά άτοµα, η ανάπτυξη του εριστικού 

συστήµατος των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί και µια κακή στάση µπορεί να 

τους οδηγήσει σε µόνιµη παραµόρφωση. Το ίδιο ισχύει και για άτοµα κατά την 

αξιολόγηση των οποίων έχει διαπιστωθεί ύπαρξη κάποιας δυσµορφίας στην 

σπονδυλική στήλη. 

 

1.3 Ενδεικτικό πρόγραµµα  προεγχειρητικής κινησιοθεραπείας. 

Επιδιώκουµε διατήρηση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων και επαρκούς 

κυκλοφορίας για την πρόληψη µετεγχειρητικής φλεβικής στάσης. Αυτό 
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επιτυγχάνεται µε τη διδασκαλία ελεύθερων ενεργητικών ασκήσεων για τα άνω 

και κάτω άκρα καθώς και για τον κορµό. 

Οι ασκήσεις πραγµατοποιούνται από την ύπτια θέση, την καθιστή και την 

όρθια. 

Α) ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ 

1η  άσκηση 

- Ύπτια θέση χέρια στο πλάι. 

- Πόδια τεντωµένα. 

- Σχηµατισµός ενός κύκλου µε το πέλµα του δεξιού ποδιού µε δεξιά φορά σε 

αργά ρυθµό. 

- Επανάληψη του κύκλου µε αντίθετη φορά. 

- Επαναφορά στην αρχική θέση. 

- Επανάληψη µε το πέλµα του αριστερού ποδιού. 

 

2η  άσκηση 

- Ύπτια θέση. Χέρια στο πλάι. 

 -Πόδια τεντωµένα. 

- Αργά -αργά λυγίζει το γόνατο του δεξιού ποδιού µέχρι το πέλµα να 

εφαρµόσει στο στρώµα. 

- Το ξανατεντώνει αργά - αργά. 

- Επαναλαµβάνει µε το αριστερό πόδι. 
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3η  άσκηση 

- Ύπτια θέση: Χέρια στο πλάι. 

- Πόδια τεντωµένα. 

- Λυγίζει αργά το αριστερό πόδι. 

- Σηκώνει αργά το δεξί πόδι τεντωµένο σε απόσταση 20 εκ. από το κρεβάτι. 

- Επαναφέρει το δεξί πόδι στην αρχική του θέση. 

- Τεντώνει το αριστερό πόδι και λυγίζει το δεξί επαναλαµβάνοντας την 

άσκηση. 

          

4η  άσκηση 

- Ύπτια Θέση. Χέρια στο πλάι. 

- Πόδια τεντωµένα. 

- Λυγίζει το δεξί γόνατο. 

- Φέρνει το λυγισµένο γόνατο προς τα µέσα και µετά προς τα έξω. 

- Τεντώνει το δεξί πόδι. 

- Επαναλαµβάνει την άσκηση µε το αριστερό πόδι. 

 

5η  άσκηση 

- Ύπτια θέση. Χέρια στο πλάι. 

- Πόδια τεντωµένα. 

- Λυγίζει αργά το ένα πόδι και αµέσως µετά το άλλο. 
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- ∆ιατηρεί και τα δύο γόνατα λυγισµένα µε τα πέλµατα να ακουµπούν στο 

κρεβάτι. 

- Σηκώνει αργά µέχρι περίπου 15 εκ. τη λεκάνη του. 

- Επανέρχεται στην αρχική θέση. 

6η άσκηση 

- Ύπτια θέση. Χέρια στο πλάι. 

- Πόδια τεντωµένα. 

- Λυγίζει αργά το ένα πόδι και αµέσως µετά το άλλο. 

- ∆ιατηρεί και τα δύο γόνατα λυγισµένα µε τα πέλµατα να ακουµπούν στο 

στρώµα. 

- Επανέρχεται στην αρχική θέση. 

7η  άσκηση 

- Ύπτια θέση. Χέρια στο πλάι. 

- Πόδια τεντωµένα. 

- Σηκώνει αργά προς τα πάνω τους ώµους. 

- Επανέρχεται στην αρχική θέση. 

- Επαναλαµβάνει την άσκηση πιέζοντας τους ώµους προς τα κάτω. 

8η  άσκηση 

- Ύπτια θέση. Χέρια στο πλάι. 

- Πόδια τεντωµένα. 

- Κινεί αργά τους ώµους κυκλικά. 

- Επαναλαµβάνει την άσκηση κινώντας τους ώµους σε αντίθετη φορά. 

- Επανέρχεται στην αρχική θέση. 

9η  άσκηση 

- Ύπτια θέση. Χέρια στο πλάι. 

- Πόδια τεντωµένα. 

- Σηκώνει αργά, ελαφρά το κεφάλι ακουµπώντας το πηγούνι στο στέρνο. 
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- Επανέρχεται στην αρχική θέση. 

- Επαναλαµβάνει πιέζοντας το κεφάλι προς τα πίσω (στο µαξιλάρι). 

 

10η  άσκηση 

- Ύπτια θέση. Χέρια στο πλάι. 

- Πόδια τεντωµένα. 

- Στρίβει αργά το κεφάλι δεξιά. 

- Επιστρέφει στην αρχική θέση. 

- Στρίβει αργά το κεφάλι αριστερά. 

- Επαναλαµβάνει την άσκηση µε κάµψη του κεφαλιού δεξιά και µε κάµψη του 

κεφαλιού αριστερά. 

11η  άσκηση 

- Ύπτια θέση. Χέρια στο πλάι. 

- Πόδια τεντωµένα. 

- ∆ιαγράφει αργά έναν κύκλο µε το κεφάλι στρίβοντας προς τα δεξιά. 

- Επαναλαµβάνοντας αλλάζοντας φορά. 

 

ΚΑΘΙΣΤΗ ΘΕΣΗ: 

1η άσκηση 

- Κάθεται µε τα χέρια στο πλάι. 

- Σηκώνει την φτέρνα του δεξιού ποδιού από το πάτωµα όσο πιο ψηλά 

µπορεί, διατηρώντας τα δάκτυλα του ποδιού στο πάτωµα. 

- Επανέρχεται στην αρχική θέση. 

- Επαναλαµβάνοντας την άσκηση µε το αριστερό πόδι. 

2η  άσκηση 

- Κάθεται µε τα χέρια στο πλάι. 
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- Σηκώνει τα δάκτυλα του δεξιού ποδιού όσο πιο ψηλά µπορεί, διατηρώντας 

τα δάκτυλα του ποδιού στο πάτωµα. 

- Επανέρχεται στην αρχική θέση. 

- Επαναλαµβάνει την άσκηση µε το αριστερό πόδι. 

3η  άσκηση 

- Κάθεται µε τα χέρια στο πλάι. 

- Σηκώνει το γόνατο του δεξιού ποδιού όσο πιο ψηλά µπορεί. 

- Επανέρχεται στην αρχική θέση. 

- Επαναλαµβάνει την άσκηση µε το αριστερό πόδι. 

4η άσκηση 

- Κάθεται µε τα χέρια στο πλάι. 

- Τεντώνει το γόνατο του δεξιού ποδιού. 

- Επανέρχεται στην αρχική θέση. 

- Επαναλαµβάνει την άσκηση µε το αριστερό πόδι. 

5η άσκηση 

- Καθιστός µε τα χέρια στο πλάι. 

- Σκύβει το σώµα του ελαφρά εµπρός.  

-Επανέρχεται στην αρχική θέση. 

-Επαναλαµβάνει γέρνοντας το σώµα ελαφρά πίσω. 

6η  άσκηση 

- Κάθεται µε τα χέρια στο πλάι 

- Γέρνει το σώµα ελαφρά προς τα δεξιά. 

- Επανέρχεται στην αρχική θέση. 

- Επαναλαµβάνοντας γέρνοντας το σώµα ελαφρά αριστερά. 

7η  άσκηση 

- Καθιστός  µε τα χέρια στο πλάι. 
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- Στρίβει το σώµα ελαφρά προς τα δεξιά, φέρνει το αριστερό χέρι πάνω στο 

δεξί πόδι. 

- Επανέρχεται στην αρχική θέση. 

- Επαναλαµβάνει στρίβοντας το σώµα ελαφρά προς τα αριστερά, φέροντας το 

δεξί χέρι πάνω στο αριστερό πόδι. 

8η  άσκηση 

- Καθιστός µε τα χέρια στο πλάι. 

- Κάµπτει το δεξί αγκώνα φέροντας τα δάκτυλα στον ώµο. 

- Επανέρχεται στην αρχική θέση. 

- Επαναλαµβάνει µε το αριστερό χέρι. 

9η  άσκηση 

- Καθιστός  µε τα χέρια στο πλάι. 

- Σηκώνει αργά το δεξί του χέρι µπροστά τεντωµένο στο ύψος του ώµου. 

µε το αριστερό χέρι. 

-Επανέρχεται στην αρχική θέση. 

- Επαναλαµβάνει 

10η  άσκηση 

 - Καθιστός, µε τα χέρια στο πλάι. 

- Σηκώνει αργά το δεξί του χέρι στο πλάι στο ύψος του ώµου. 

- Επανέρχεται στην αρχική θέση. 

- Επαναλαµβάνοντας µε το αριστερά χέρι. 

11η  άσκηση 

- Καθιστός, µε τα χέρια στο πλάι. 

-Σηκώνει αργά το δεξί του χέρι µπροστά (χαλαρός ο αγκώνας σε 

ελαφρά κάµψη) και διαγράφει έναν κύκλο στον αέρα από τον ώµο. 

-Επανέρχεται στην αρχική θέση. 

-Επαναλαµβάνοντας την άσκηση µε αντίθετη φορά. 
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-Επανέρχεται στην αρχική θέση. 

12η  άσκηση 

-Καθιστός, µε τα χέρια στο πλάι. 

-Γέρνει το κεφάλι αργά εµπρός (πηγούνι στο στέρνο). 

-Επιστρέφει στην αρχική θέση. 

-Επαναλαµβάνει την άσκηση µε το κεφάλι να γέρνει προς τα πίσω. 

13η  άσκηση 

- Καθιστός, µε τα χέρια στο πλάι. 

- Στρίβει το κεφάλι αργά προς τα δεξιά. 

- Επανέρχεται στην αρχική θέση. 

- Επαναλαµβάνει την άσκηση στρίβοντας το κεφάλι αργά προς αριστερά. 

14η  άσκηση 

- Καθιστός, µε τα χέρια στο πλάι. 

- Γέρνει το κεφάλι αργά προς το δεξί ώµο. 

- Επανέρχεται στην αρχική θέση. 

- Επαναλαµβάνει την άσκηση γέρνοντας το κεφάλι αργά στο αριστερό ώµο. 

15η  άσκηση 

- Καθιστός, µε τα χέρια στο πλάι. 

- ∆ιαγράφει αργά ένα δεξιόστροφο κύκλο µε το κεφάλι. 

- Επανέρχεται στην αρχική θέση. 

- Επαναλαµβάνει την άσκηση αριστερόστροφο κύκλο. 

 

ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ 

1η  άσκηση 

- Όρθια θέση µε τα χέρια στηριγµένα στην πλάτη µιας καρέκλας. 

- Σηκώνεται στα δάκτυλα και των δύο ποδιών. 
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- Επανέρχεται στην αρχική θέση. 

2η  άσκηση 

- Όρθια θέση µε τα χέρια στηριγµένα στην πλάτη µιας καρέκλας. 

- Στερεώνεται στις φτέρνες και σηκώνει τα δάκτυλα και των δύο ποδιών. 

- Επανέρχεται στην αρχική θέση. 

 

3η άσκηση 

- Όρθια θέση µε τα χέρια στηριγµένα στην πλάτη µιας καρέκλας. 

- Λυγίζει ελαφρά και τα δύο γόνατα. 

- Επανέρχεται στην αρχική θέση. 

4η  άσκηση 

- Όρθια θέση µε τα χέρια στηριγµένα στην πλάτη µιας καρέκλας. 

- Σηκώνει µπροστά λυγισµένο το δεξί γόνατο και στηρίζει το βάρος του στο 

πέλµα του αριστερού τεντωµένου ποδιού. 

- Επανέρχεται στην αρχική θέση. 

- Επαναλαµβάνει την άσκηση, λυγίζοντας το αριστερό γόνατο και στηρίζεται 

στο πέλµα του δεξιού τεντωµένου ποδιού. 

5η  άσκηση 

- Όρθια θέση µε τα χέρια στηριγµένα στην πλάτη µιας καρέκλας. 

Με τεντωµένο το αριστερό πόδι σηκώνει αργά το δεξί το πλάι. 

Επανέρχεται στην αρχική θέση. 

Επαναλαµβάνει την άσκηση µε το άλλο πόδι. 

6η άσκηση 

- Όρθια θέση µε τα χέρια στηριγµένα στην πλάτη µιας καρέκλας. 

- Με τεντωµένο το αριστερό πόδι σηκώνει αργά το δεξί προς τα πίσω. 

- Επανέρχεται στην αρχική θέση. 

- Επαναλαµβάνει την άσκηση µε το άλλο πόδι. 
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7η  άσκηση 

Κάνει πλάγιες  κάµψεις του κορµού 

Κάι πρόσθιες και οπίσθιες κάµψεις του κορµού 

 

8η άσκηση  

Κάνει µικρά βήµατα (χωρίς να στηρίζεται κάπου). 

9η  άσκηση 

Κάνει µικρά βήµατα πίσω. 

10η  άσκηση 

Κάνουµε µικρά βήµατα στο πλάι (αριστερά -δεξιά). 

11η  άσκηση 

Ανεβαίνει το σκαλοπάτι. 

Κατεβαίνει το σκαλοπάτι. 
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2. ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Κατά τις εγχειρήσεις ανοιχτής καρδιάς η αναπνευστική λειτουργία επηρεάζεται 

µε διάφορους τρόπους. Στη διάρκεια της εγχείρησης ο ασθενής για αρκετές 

ώρες ακινητοποιείται σε ύπτια θέση χωρίς να βήχει, µε αποτέλεσµα τη στάση 

στα χαµηλότερα πνευµονικά τµήµατα, µε συσσώρευση εκκρίσεων, ξήρανση 

των αναπνευστικών οδών, µείωση της λειτουργίας του κροσσωτού επιθηλίου, 

ρήξη κυψελίδων από υπερβολική πίεση, και γενικότερα τάση για ατελεκτασία. 

Η εφαρµογή εξωσωµατικής κυκλοφορίας επίσης επηρεάζει την αναπνευστική 

λειτουργία και µάλιστα τόσο περισσότερο όσο είναι και η διάρκεια εφαρµογής 

της. Οδηγεί κυρίως σε διάµεσο οίδηµα, µικροεµβολισµούς και γενικότερα 

διαταραχή της σχέσης αερισµού, αιµάτωσης. Ακόµη ο τεχνητός τραυµατισµός 

του φρενικού νεύρου, λόγω υποθερµίας, έχει σαν αποτέλεσµα ει 

αναπνευστικά όγκοι µετεγχειρητικά να µειώνονται. 

Σε πλάγιες θωρακοτοµές κατά την επέµβαση τραυµατίζονται (χωρίζονται) 

µύες όπως ο τραπεζοειδής, οι ροµβοειδής, ο πρόσθιος οδοντωτός, ο πλατύς 

ραχιαίος και οι έσω και έξω µεσοπλεύριοι. Η µείωση του εύρους κίνησης του 

ώµου και οι παρεκκλίσεις από την φυσιολογική στάση µπορεί να είναι 

αποτέλεσµα του τραυµατισµού των µυών αυτών. Έτσι µετεγχειρητικά η 

επέµβαση είναι επώδυνη και είναι δυνατό να υπάρξουν πνευµονικές 

επιπλοκές. Πολλοί ασθενείς παραπονιούνται για µεγάλου βαθµού πόνο στον 

ώµο από την πάσχουσα πλευρά. 

Κατά την µέση στερνοτοµή που είναι και η πιο συχνή στις καρδιοχειρουργικές 

επεµβάσεις, το στέρνο χωρίζεται και τα τµήµατα του αποµακρύνονται, έτσι 

ώστε η θωρακική κοιλότητα να εκτεθεί. Αυτή η επέµβαση προκαλεί πόνο στο 

θώρακα ο οποίος οδηγεί σε ακινησία του θωρακικού τοιχώµατος, φτωχή 

έκπτυξη των πνευµόνων και µη αποτελεσµατικό βήχα. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο 

αναπνευστικών επιπλοκών µετά από εγχείριση ανοιχτής καρδιάς. 
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2.1 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 

Αµέσως µετά το τέλος της χειρουργικής επέµβασης ο ασθενής µεταφέρεται 

στη µονάδα εντατικής θεραπείας, όπου βρίσκεται υπό συνεχή 

παρακολούθηση και φροντίδα. Το πρώτο σαρανταοχτάωρο µετά την 

επέµβαση είναι ιδιαίτερα κρίσιµο, αφού είναι το διάστηµα που ο κίνδυνος 

εµφάνισης µετεγχειρητικών επιπλοκών είναι άµεσος. Η συνεχής 

παρακολούθηση του ασθενή στην Μ. Ε. Θ. είναι εφικτή µε µια πληθώρα 

ευαίσθητων και περίπλοκων συσκευών µε τις οποίες είναι συνδεδεµένος. Η 

γνώση της λειτουργίας τους είναι απαραίτητη στο προσωπικό της µονάδας. 

Τέτοιες συσκευές είναι: 

1) Το monitor το οποίο δίνει πληροφορίες για την αρτηριακή πίεση του 

ασθενή, την κεντρική φλεβική πίεση και την πνευµονική αρτηριακή του πίεση 

καθ όλη την διάρκεια του 24ώρου. Παράλληλα απεικονίζεται συνεχές 

ηλεκτροκαρδιογράφηµα από τα ηλεκτρόδια που είναι τοποθετηµένα στο 

στήθος του ασθενή. Από τον φυσιοθεραπευτή δεν είναι απαραίτητο να 

γνωρίζει την χρήση της λειτουργίας του monitor. Πρέπει όµως να είναι σε 

θέση να αναγνωρίζει τις ενδείξεις του, έτσι ώστε να µπορεί κατά την διάρκεια 

της φυσικοθεραπείας, να ελέγχει ανά πάσα στιγµή την κατάσταση, στην οποία 

βρίσκεται το κυκλοφορικό σύστηµα του ασθενή. 

2) Οι ενδοτραχιακοί σωλήνες και οι αεραγωγοί. Ο καρδιοπαθής µπορεί µετά 

την επέµβαση να χρειαστεί να παραµείνει για 18 έως 24 ώρες συνδεδεµένος 

µε τεχνητό αναπνευστήρα, ώστε να διατηρεί επαρκή αερισµό των πνευµόνων. 

Η σύνδεση µε τον αναπνευστήρα παραµένει µέχρις ότου σταθεροποιηθεί η 

αναπνοή του. Μετά την αποσύνδεσή του µπορεί το αναπνευστικό του 

σύστηµα να βοηθηθεί µε επιπρόσθετη χορήγηση οξυγόνου µε µάσκα 

προσώπου. 

3) Οι σωλήνες θωρακικής παροχέτευσης Billow. 

4) Ο καθετήρας της ουροδόχου κύστεως µε τον οποίο συνδέεται ο ασθενής 

για την εκκένωση της κύστης του, που µετά την επέµβαση και λόγω της 

παρατεταµένης αναισθησίας δυσκολεύεται να γίνει αυτόµατα. Ο 
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καθετηριασµός της κύστης διατηρείται συχνά και µετά την έξοδο του από την 

Μ. Ε. Θ., ώστε να επιτρέπει την συνεχή µέτρηση της ποσότητας των ούρων. 

 

 2.2 Μετεγχειρητική αξιολόγηση 

Πριν ξεκινήσει οποιοδήποτε πρόγραµµα στον κάθε χειρουργηµένο ο 

φυσιοθεραπευτής οφείλει να µελετήσει τις πληροφορίες που παρέχονται από 

τον θεράποντα ιατρό και να προχωρήσει σε προσεκτική παρατήρηση και  

αξιολόγηση του, ώστε να είναι ενήµερος για µια σειρά δεδοµένων όπως: 

      1)Το είδος της επέµβασης, την εξέλιξή της και τη θέση της τοµής. 

 2) Τις συσκευές και τα µηχανήµατα µε τα οποία είναι συνδεδεµένος ο 

ασθενής. Τέτοιες συσκευές µπορεί να είναι: ο ρινογαστρικός καθετήρας, ο 

καθετήρας ουροδόχου κύστεως, ενδοφλέβιες γραµµές, αρτηριακές 

γραµµές, τραχειοσωλήνας, ηλεκτρόδια θερµοµέτρησης, καλώδια 

καρδιακού βηµατοδότη, ηλεκτρόδια καρδιογραφήµατος συνδεµένα µε το 

monitor. Ποιο συγκεκριµένα ο φυσιοθεραπευτής πρέπει να γνωρίζει την 

ακριβή θέση των παραπάνω συσκευών, γραµµών και ηλεκτροδίων, ώστε 

να µην επηρεάζει την λειτουργία τους κατά την προσέγγισή του µε τον 

ασθενή. 

      3) Θερµοκρασία του καρδιοχειρουργηµένου, τον αρτηριακό σφυγµό και                          

την αρτηριακή πίεση. 

4) Το βάθος, το ρυθµό και τον τρόπο της αναπνοής του. 

5)Τα αποτελέσµατα του ακτινολογικού ελέγχου και τις διαφορές µεταξύ 

προεγχειρητικής και µετεγχειρητικής ακτινολογικής εικόνας. 

6) Το χρώµα του ασθενή που είναι ενδεικτικό για το βαθµό του αερισµοί 

του, (π.χ. κυάνωση). 

      7) Την φαρµακευτική αγωγή που χορηγείται στον ασθενή και το είδος των                     

φαρµάκων. Ιδιαίτερα χρήσιµο στοιχείο αποτελεί για τον φυσιοθεραπευτή η 

γνώση του χρόνου και της διάρκειας χορήγησης αναλγητικών σκευασµάτων. 

Την αναλγητική δράση τους µπορεί να εκµεταλλευθεί για την εκπόνηση 

θεραπευτικών τεχνικών που προκαλούν πόνο. 
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2.3 Στόχοι φυσικοθεραπείας στην Μ.Ε.Θ 

Οι στόχοι του προγράµµατος θεραπείας που ακολουθείται κατά την νοσηλεία 

του καρδιοχειρουργηµένου στην Μ. Ε. Θ. έχουν αρκετά µεγάλη σχέση µε 

αυτούς της 

προεγχειρητικής φυσικοθεραπείας. 

Συγκεκριµένα στοχεύουµε σε: 

1) Ψυχολογική υποστήριξη του καρδιοχειρουργηµένου 

2) Βελτίωση της στάσης του 

3) Ανεξαρτητοποίησή του από την υποστήριξη µε αναπνευστήρα 

4) Χαλάρωση των αναπνευστικών µυών 

5) Καθαρισµό των βρόγχων από τις εκκρίσεις 

6) Πρόληψη επιπλοκών από το αναπνευστικό σύστηµα 

7) Πρόληψη δηµιουργίας κατακλίσεων 

8) Πρόληψη εµφάνισης συνδρόµου παγωµένου ώµου 

9) ∆ιατήρηση καλής κινητικότητας των αρθρώσεων και ελαστικότητας των 

µυών. 

1)Ψυχολογική υποστήριξη: Η ψυχολογία ενός ατόµου που έχει υποβληθεί 

σε εγχείρηση καρδιάς είναι ένα σηµείο που θα πρέπει να δώσουµε ιδιαίτερη 

προσοχή αν επιθυµούµε η αποκατάσταση να στεφθεί µε επιτυχία. Οι 

ανασφάλειες, το άγχος, οι φόβοι των ασθενών µετά την εγχείρηση είναι πολύ 

µεγάλοι. Σε αυτά προστίθεται 

και ο πόνος που αυξάνει την ανησυχία του ασθενή. Είναι σηµαντικό 

φυσικοθεραπευτής να καταφέρνει να τους επηρεάσει θετικά µεταδιδοντας 

τους, ζωντάνια, ελπίδα, αισιοδοξία και κουράγιο για προσπάθεια. 

2)Βελτίωση της στάσης: Μετεγχειρητικά ο ασθενής τοποθετείται σε θέση 

ηµικαθισµένου µε τα γόνατα λίγο λυγισµένα. Η σπονδυλική του στήλη πρέπει 

να βρίσκεται ευθειασµένη, χωρίς πλάγιες µετατοπίσεις, ώστε να µειώνονται οι 

πιθανότητες παραµόρφωσης της. Επεξηγείται η σηµασία της λήψης αυτής της 
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θέσης παρά τον πόνο που µπορεί να προκαλεί. Έτσι διευκολύνεται 

ταυτόχρονα η διαφραγµατική αναπνοή και η απόχρεµψη. 

3)Ανεξαρτητοποίηση του ασθενή από τον αναπνευστήρα: Σηµαντικός 

είναι ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην σταδιακή αποµάκρυνση του ασθενή 

από τον αναπνευστήρα. Η ικανότητα του ασθενή για πρόσληψη ποσότητας 

αέρα αυξάνει σταδιακά. Ο φυσικοθεραπευτής ενθαρρύνει τον ασθενή να 

συγχρονίζει τον ρυθµό της αναπνοής του µε το ρυθµό του αναπνευστήρα. Το 

ποσό του αέρα που παρέχεται από τον αναπνευστήρα ελαττώνεται, όσο 

αυξάνεται αυτό που προσλαµβάνει ο ασθενής από µόνος του. Τελικά ο 

ασθενής φθάνει σε σηµείο να έχει επαρκή αερισµό χωρίς την βοήθεια του 

αναπνευστήρα για µικρό χρονικό διάστηµα 

Τα διαστήµατα εκτός του αναπνευστήρα αυξάνονται προοδευτικά µέχρις ότου 

κριθεί, ότι µπορεί να αποµακρυνθεί εντελώς. Κατά τις πρώτες απόπειρες 

αποσύνδεσής του φροντίζουµε, ώστε οι ανάγκες του σε οξυγόνο να έχουν 

περιοριστεί στο ελάχιστο µε αποφυγή κάθε φυσικής δραστηριότητας και καλό 

είναι κάτι τέτοιο να επιχειρείται τις πρώτες πρωινές ώρες που ο ασθενής είναι 

ξεκούραστος από τον βραδινό ύπνο. 

4)Η χαλάρωση των αναπνευστικών µυών επιτυγχάνεται βελτιώνοντας την 

αιµάτωση της περιοχής. Αυτό γίνεται µε µάλαξη στην ραχιαία επιφάνεια του 

θώρακα, στην αυχενική µοίρα, καθώς και µε ασκήσεις χαλάρωσης. Αυτές είναι 

ήπιες ανατοµικές κινήσεις των άνω άκρων (εκτός της απαγωγής και έξω 

στροφής), που εκτελούνται σε συνδυασµό µε εισπνοή και εκπνοή.  

5)Καθαρισµός των βρόγχων από τις εκκρίσεις: Το γεγονός ότι ο άρρωστος 

διδάχτηκε τον τρόπο αποβολής των εκκρίσεων προεγχειρητικά βοηθάει κατά 

πολύ το έργο µας. Ο ασθενής συνήθως δεν µπορεί να βήξει για δύο κύριους 

λόγους: α) επειδή φοβάται πως θα πονέσει και  

             β) επειδή έχει αδύναµους κοιλιακούς 

.Μια θέση που ευνοεί την πρόκληση του βήχα είναι η ηµικαθιστή θέση στο 

κρεβάτι. Οι επαναλήψεις του βήχα πρέπει να είναι δύο µε τρεις φορές κάθε 

φορά, καθώς οι συνεχιζόµενες συσπάσεις προκαλούν πόνο. 

Οι αναπνευστικές ασκήσεις µπορούν να γίνουν και από πλάγιες θέσεις για την 

καλύτερη έκπτυξη των ηµιθωρακίων. Οι ασθενείς ενθαρρύνονται για βαθιές 
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αναπνοές. Από πλάγιες θέσεις γίνονται οι δονήσεις και οι πλήξεις αν είναι 

απαραίτητο και κάτω από προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω, ενώ 

ταυτόχρονα ελέγχουµε στο monitor τις σφίξεις και την πίεση για τυχόν 

απότοµη αύξησή τους. Σε περίπτωση που ο ασθενής παρουσιάζει ιδιαίτερο 

πόνο κατά τις αναπνευστικές ασκήσεις και τον βήχα, τοποθετούµε τις 

παλάµες µας εκατέρωθεν των χειλέων της τοµής, συµπλησιάζοντάς τα. Αν ο 

ασθενής παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες στην αποβολή των εκκρίσεων και 

αν υπάρχει κίνδυνος ατελεκτασίας γίνεται βρογχοαναρρόφηση. 

6)Πρόληψη των αναπνευστικών επιπλοκών: όπως είναι η ατελεκτασία, η 

πνευµονία, η πνευµονική εµβολή, κ.λ.π. Σοβαρό ρόλο στην πρόληψη 

αναπνευστικών επιπλοκών παίζει η βρογχική παροχέτευση. Γίνονται 

αναπνευστικές ασκήσεις από την ύπτια και την ηµικαθιστή θέση, αλλά και από 

την πλάγια κατάκλιση. Η τελευταία είναι εξαιρετικά χρήσιµη για να δίνεται 

έµφαση στην εκγύµναση του κάθε ηµιθωρακίου χωριστά. Η πιο επικίνδυνη 

αναπνευστική επιπλοκή είναι η πνευµονική εµβολή. Για την αποφυγή της 

εκτελούνται, αρχικά υποβοηθούµενες και στην συνέχεια εξελικτικά, ελεύθερες 

ενεργητικές ασκήσεις σε όλες τις αρθρώσεις των κάτω άκρων µε ιδιαίτερη 

έµφαση στην ποδοκνηµική. 

7)Πρόληψη δηµιουργίας κατακλίσεων: Η κινητικότητα του ασθενή που έχει 

υποστεί χειρουργική επέµβαση στην καρδιά είναι περιορισµένη. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η κυκλοφορία του αίµατος. Έτσι τα σηµεία του 

σώµατος που βρίσκονται σε συνεχή επαφή µε το κρεβάτι όπως είναι: οι 

φτέρνες, οι γλουτοί, η ιερή χώρα, οι ωµοπλάτες, κ.λ.π. γίνονται ιδιαίτερα 

ευαίσθητα στην δηµιουργία κατακλίσεων. Η πρόληψη εµφάνισής της, ανήκει 

στις αρµοδιότητες και του φυσιοθεραπευτή. Αυτή επιτυγχάνεται µε την 

βοήθεια διαφόρων µέσων και τεχνικών όπως: 

α) Ειδικό στρώµα αέρος που βοηθά στην ίση κατανοµή του βάρους του 

σώµατος και εποµένως της πίεσης από αυτό. 

β) Σε περίπτωση που τέτοιο στρώµα δεν µπορεί να παρασχεθεί γίνονται 

αυτοσχέδιες κατασκευές που µειώνουν την πίεση του σώµατος στο κρεβάτι. 

Π.χ. πλαστικά γάντια µιας χρήσης γεµάτα νερό, ή δακτύλιοι κατασκευασµένοι 

από ελαστικό επίδεσµο που τοποθετούνται κάτω από τις φτέρνες. 
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γ) ∆ιαδοχική σύσπαση και χαλάρωση των µυών των περιοχών που πιέζονται, 

για την βελτίωση της κυκλοφορίας του αίµατος και κατά συνέπεια την 

οξυγόνωση της περιοχής. 

δ) Αλλαγές της θέσης του ασθενή στο κρεβάτι, αν αυτό είναι δυνατό, έτσι ώστε 

να αλλάζουν διαδοχικά τα σηµεία που δέχονται την µεγαλύτερη πίεση. 

8)Πρόληψη εµφάνισης συνδρόµου παγωµένου ώµου: Ο ασθενής µετά 

από κάθε καρδιοχειρουργική επέµβαση, τείνει να αποφεύγει την κίνηση των 

ώµων του από φόβο διάνοιξης της τοµής ή λόγω αποφυγής του πόνου. Η 

αποφυγή της κίνησης αυτής µπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη του 

συνδρόµου του παγωµένου ώµου. Ο φυσικοθεραπευτής για να προλάβει µια 

τέτοια κατάσταση πρέπει να παροτρύνει τον ασθενή να κινεί τον ώµο του 

λαµβάνοντας υπόψη τις προφυλάξεις που πρέπει να παίρνει σε ορισµένες 

κινήσεις, οι οποίες πρέπει να αποφεύγονται. 

9)Η κινητοποίηση των αρθρώσεων και η διατήρηση της ελαστικότητας 

των µυών  πετυχαίνετε µε την εκτέλεση υποβοηθούµενων και ελεύθερων 

ενεργητικών ασκήσεων τόσο ανατοµικά σε κάθε άρθρωση όσο και µαζικών 

ασκήσεων σε κάθε µέλος. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην κινητοποίηση των 

κάτω άκρων µετά από επέµβαση αορτοστεφανιαίας παράκαµψης, από όπου 

πρέπει να έχουν ληφθεί φλεβικά µοσχεύµατα. 

Η επούλωση του τραύµατος διαρκεί 6-8 εβδοµάδες Μέχρι τότε η έξω στροφή 

και απαγωγή του ώµου πρέπει να γίνονται µε µεγάλη προσοχή, γιατί 

προκαλούν µεγάλη τάση στη χειρουργηµένη επιφάνεια. . Επιπλέον, οι 

ασθενείς ενθαρρύνονται να κινούν τα πόδια τους κατά τη διάρκεια τη ηµέρας 

που παραµένουν στο κρεβάτι προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί η φλεβική 

στάση. 

Όπως συµβαίνει και στην περίπτωση εµφράγµατος του µυοκαρδίου, ο χρόνος 

διάρκειας και η ένταση του φυσικοθεραπευτικού προγράµµατος εξαρτάται 

από την κατάσταση του ασθενή. Ελέγχεται ο σφυγµός σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα και το πρόγραµµα διακόπτεται, όταν ο ασθενής παρουσιάζει 

αύξηση των σφίξεων κατά λεπτό, περίπου 20% των σφυγµών σε ηρεµία. 

∆ιακοπή ισχύει και στην περίπτωση που εµφανίζονται φαινόµενα δύσπνοιας ή 

ζάλης. 
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Ολόκληρο το φυσικοθεραπευτικό πρόγραµµα θα πρέπει να εκτελείται ρυθµικά 

και µε αργό ρυθµό. Το χρονικό διάστηµα του προγράµµατος δεν θα πρέπει να 

ξεπερνά τα είκοσι λεπτά, ανάλογα πάντα µε την ηλικία, το φύλο και την 

γενικότερη κατάσταση του ασθενή. 

 

 2.4 Καταστάσεις που απαιτούν ειδική θεώρηση και προφυλακτικά 

µέτρα. 

1)∆ιαταραχές αγωγιµότητας. 

      α. Φραγµός αριστερού δεµατιού. 

      β. Σύνδροµο Wolff-Parkinson-White 

      γ . Σύνδροµο Lown-Ganong-Levine 

      δ. Φραγµός διϊνώσεων. 

2) Ελεγχόµενες δυσρυθµίες. 

3) Βηµατοδότης σταθερού ρυθµού 

4) Πρόπτωση µιτροειδούς βαλβίδας. 

5) Στηθάγχη και άλλες εκδηλώσεις στεφανιαίας ανεπάρκειας. 

6) ∆ιαταραχές ηλεκτρολυτών. 

7) Κυανωτική καρδιακή ασθένεια. 

8) Σαφής παχυσαρκία(20% πάνω από επιθυµητό βάρος σώµατος). 

9) Νεφρική  ηπατική ή άλλη µεταβολική ανεπάρκεια. 

    10)Ήπια έως σοβαρή πνευµονική ασθένεια. 

    11)Περιοδική αδράνεια. 

 

 2.5  Απόλυτες αντενδείξεις. 

1) Ασθενείς περιορισµένοι στο κρεβάτι µε περιορισµό στην κίνηση. 

2) Παρατεταµένη ή ασταθής στηθάγχη. 



 65 

3)∆ιαστολική πίεση >120 mmΗg κατά την ηρεµία συστολική πίεση >200 

mmΗg κατά την ηρεµία. 

4)Ακατάλληλη απάντηση της αρτηριακής πίεσης: ορθοστατική υπόταση ή 

υπόταση προκαλούµενη από την άσκηση µε τον ασθενή συµπτωµατικό. 

5)Σοβαρή κολπική ή κοιλιακή δυσρυθµία. 

6) Πρόσφατη εµβολή, συστηµατική ή πνευµονική. 

7) Θροµβοφλεβίτιδα. 

8) ∆ιατµηµένο ανεύρυσµα. 

9) Πυρετός>38 βαθµούς 

10)Αυξηµένη κινητικότητα στέρνου-αντένδειξη για ασκήσεις στο εύρος της 

κίνησης των άνω άκρων και του κορµού. 

11) Μη αντισταθµιστική καρδιακή ανεπάρκεια. 

12)Ενεργή περικαρδίτιδα ή µυοκαρδίτιδα. 

13)Σοβαρή αορτική στένωση(>50 mmHg απόκλιση) 

14)Οξεία συστηµατική νόσος. 

 

2.6 Σχετικές αντενδείξεις 

1) ∆ιαστολική πίεση >110 mmΗg κατά την ηρεµία ή συστολική πίεση >180 

mmΗg κατά την ηρεµία. 

2) Ανάρµοστη αύξηση της αρτηριακής πίεσης µε την άσκηση. 

3) Υπόταση 

4)Μέτρια αορτική στένωση (25-50 mmHg απόκλιση) 

5) Αντισταθµιστική καρδιακή ανεπάρκεια. 

6) Σοβαρό συναισθηµατικό στρες. 

7) Περικαρδίτιδα συσχετισµένη µε εγχείρηση για επαναδηµιουργία αγγείων. 

8) Συµπίεση του τµήµατος SΤ του ΗΚΓ κατά την ηρεµία 

9) Μη ελεγχόµενος µελιταίος διαβήτης. 
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10)Παροχέτευση µε εκτεταµένη τοµή. 

11) Κολπική ταχυκαρδία>120 χτύποι / λεπτό στην ηρεµία. 

12)Νευροµυικές µυοσκελετικές ή αρθρικές διαταραχές που µπορούν να 

εµποδίσουν την δραστηριότητα. 

13) Νέες ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλαγές µετεγχειρητικά. 

Ι 4)Κοιλιακό ανεύρυσµα. 

Ι 5)Συµπτωµατική αναιµία (αιµατοκρίτης<30%). 
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3. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

 

0 ασθενής µεταφέρεται από την Μ.Ε.Θ. σε θάλαµο νοσηλείας, όταν 

αποφασιστεί από τον υπεύθυνο γιατρό, ότι είναι η κατάλληλη στιγµή. Ο 

φυσικοθεραπευτής οφείλει να συνεχίσει το πρόγραµµα αποκατάστασης του 

ασθενή. Θα πρέπει να γίνει επαναξιολόγηση της κατάστασης του ασθενή και 

να διαφοροποιηθεί το πρόγραµµα µε βάση τα νέα δεδοµένα. 

 

   3.1 Αξιολόγηση 

Την πρώτη ηµέρα παραµονής του καρδιοχειρουργηµένου στο θάλαµο 

νοσηλείας γίνεται αξιολόγηση που περιλαµβάνει τον έλεγχο: 

1) Του τύπου και της συχνότητας της αναπνοής 

2) Της ύπαρξης ενδείξεων δύσπνοιας ή κόπωσης 

3) Της συµµετοχής του θώρακα στην έκπτυξη του πνευµονικού 

παρεγχύµατος 

4) Της ύπαρξης εκκρίσεων στα διάφορα βρογχοπνευµονικά τµήµατα 

5) Της στάσης του σώµατος του ασθενή στο κρεβάτι 

6) Της κινητικότητας των αρθρώσεων και της ελαστικότητας των µυών 

7) Του αρτηριακού σφυγµού και της αρτηριακής πίεσης 

Απαραίτητη θεωρείται µια σύντοµη αξιολόγηση του ασθενή καθηµερινά πριν 

από την έναρξη του θεραπευτικού προγράµµατος. Έτσι διαπιστώνονται τυχόν 

αλλαγές και κάποιες µικροδιορθώσεις στο πρόγραµµα, που εφαρµόζεται στον 

ασθενή, επειδή η κατάστασή του, εφ’ όσον δεν έχουν εµφανιστεί επιπλοκές, 

βελτιώνεται συνεχώς και οι λειτουργικές του ικανότητες αυξάνονται διαρκώς. 

 

3.2 Στόχοι φυσικοθεραπείας στο θάλαµο νοσηλείας 

Οι στόχοι της φυσικοθεραπείας είναι: 
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1) Βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης του ασθενή 

2) Αποµάκρυνση των εκκρίσεων από τους βρόγχους 

3) Βελτίωση της θωρακικής έκπτυξης 

4) Πρόληψη των συνεπειών της παρατεινόµενης ακινησίας 

5) Ενδυνάµωση των κοιλιακών µυών 

6) Βελτίωση των λειτουργικών ικανοτήτων και της αυτοεξυπηρέτησης του 

ασθενή. 

1) Βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης: Ο φυσικοθεραπευτής πρέπει 

να βοηθάει, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, στην βελτίωση της ψυχολογικής 

κατάστασης του ασθενή. Επιπλέον το ηθικό του ασθενή αναπτερώνεται 

εξαιτίας της γρήγορης ανάρρωσης, που του προσφέρει η αποκατάσταση και η 

πρώιµη έγερσή του. 

2) Η αποµάκρυνση των εκκρίσεων από τους βρόγχους γίνεται µε την 

κλασική µέθοδο της βρογχικής παροχέτευσης καθώς και της πρόκλησης 

βήχα. Λαµβάνονται οι προφυλάξεις που έχουν προαναφερθεί. 

3) Η βελτίωση της θωρακικής έκπτυξης είναι πολύ βασική, επειδή ο 

ασθενής την αποφεύγει εξαιτίας του πόνου. Η κινητικότητα του θώρακα 

βελτιώνεται µε αναπνευστικές ασκήσεις. Κατά τη διάρκεια των αναπνευστικών 

ασκήσεων και ιδιαίτερα εάν υπάρχει καθυστερηµένη επούλωση του στέρνου ο 

φυσικοθεραπευτής ή ο ίδιος ο ασθενής υποστηρίζει την πληγή µε ένα 

µαξιλάρι ή µια πετσέτα προκειµένου να βοηθηθεί ο ασθενής στην εκπνοή και 

το βήχα. 

Παράλληλα θα πρέπει να γίνει ενδυνάµωση των αναπνευστικών µυών, µε 

µορφή πίεσης από τα χέρια του φυσικοθεραπευτή στο τέλος της εκπνοής, και 

στη συνέχεια αντίστασης που προοδευτικά πρέπει να µειώνεται µέχρι το τέλος 

της εισπνοής. Ένας τρόπος άσκησης του ασθενή κατά την απουσία του 

φυσικοθεραπευτή είναι να ασκεί µόνος του πίεση µε τα χέρια του. Ανάλογα µε 

την θέση του ασθενή µπορούν να ασκηθούν όλοι οι µέσα και έξω 

µεσοπλεύριοι µύες ή µόνο το ένα από τα δύο ηµιθωράκια. Ο ασθενής µπορεί 

να τοποθετηθεί σε πλάγια κατάκλιση µε το σύστοιχο γόνατο λυγισµένο. Από 

τη θέση αυτή η άσκηση µπορεί να γίνει εξελικτικά πιο δύσκολη, αν 
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τοποθετηθεί αρχικά ένα και στην συνέχεια δύο ή τρία µαξιλάρια κάτω από την 

πλευρά που βρίσκεται σε επαφή µε το κρεβάτι. Το ηµιθωράκιο που ασκείται 

είναι το επάνω. Κατά την διάρκεια της εκπνοής ο φυσικοθεραπευτής αλλάζει 

την θέση των χεριών του, προκειµένου να γυµνάσει όλο το πλάγια τµήµα, ενώ 

ταυτόχρονα λαµβάνει µέριµνα για την ασφάλεια της τοµής. Οι ασκήσεις 

επαναλαµβάνονται αρκετές φορές την ηµέρα. 

Όσον αναφορά την ενδυνάµωση του διαφράγµατος ισχύουν οι ίδιες τεχνικές. 

Στην περίπτωση αυτή φροντίζουµε η αναπνοή που παίρνει ο ασθενής ναείναι 

δαφραγµατική. Όταν ο ασθενής είναι σε πλάγια κατάκλιση λυγίζει το κάτω 

γόνατο και το ηµιδιάφραγµα που ασκείται είναι αυτό που βρίσκεται σε επαφή 

µε το κρεβάτι 

4) Η πρόληψη των συνεπειών της παρατεινόµενης ακινησίας: Η 

παρατεινόµενη ακινησία στην οποία έχει υποβληθεί ο ασθενής έχει πολλές 

συνέπειες όπως: 

• Μείωση κατά 20% µε 25% της ικανότητας φυσικής άσκησης εξαιτίας 

της πτώσης του καρδιακού ρυθµού και ελάττωσης του όγκου παλµού 

• Ορθοστατική υπόταση και αντανακλαστική ταχυκαρδία 

• Αύξηση της γλοιότητας του αίµατος 

• Αύξηση της φλεβικής στάσης και κίνδυνο θροµβοεµβολικών 

επεισοδίων 

• Αρνητικοποίηση του ισοζυγίου αζώτου και πρωτεϊνών 

• Μυική ατροφία και απώλεια οστικής µάζας 

• Ελάττωση της κινητικότητας των αρθρώσεων και της ελαστικότητας, 

αντοχής και ισχύος των µυών 

• Μείωση του πνευµονικού αερισµού 

Η κινητοποίηση του ασθενή σε αυτή τη φάση της αποκατάστασης είναι πολύ 

σηµαντική. Η κινησιοθεραπεία εφαρµόζεται µε στόχο τη σταδιακή αύξηση της 

δραστηριότητας του ασθενή. Ξεκινά µε ενεργητικές στα άνω και κάτω άκρα, 

από την ύπτια κατάκλιση και στη συνέχεια µπορεί να καθίσει στην άκρη του 

κρεβατιού µε τα πόδια κρεµασµένα, αφού πρώτα περιδεθούν µε ελαστικό 
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επίδεσµο µέχρι τη µέση του µηρού. Ο χρόνος που παραµένει ο ασθενής 

αρχικά καθιστός κυµαίνεται από 5-15 λεπτά. Επιπλέον, οι ασθενείς 

ενθαρρύνονται να κινούν τα πόδια τους κατά τη διάρκεια τη ηµέρας που 

παραµένουν στο κρεβάτι προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί η φλεβική στάση. 

Εξελικτικά οι ασκήσεις εφαρµόζονται και από την καθιστή θέση ενώ µπορεί να 

αποπειραθεί να σταθεί όρθιος για µικρό χρονικό διάστηµα, αρχικά µε την 

βοήθεια του φυσικοθεραπευτή και στην συνέχεια χωρίς βοήθεια. Οδηγός για 

τον αριθµό κάθε συγκεκριµένης άσκησης πρέπει να είναι η κούραση καθώς 

και η κανονική αναπνοή του ασθενή. 

  Καθώς η κατάσταση βελτιώνεται, ξεκινά ένα πρόγραµµα βάδισης που αρχικά 

δεν θα ξεπερνά τα πέντε λεπτά. Τα κάτω άκρα εξακολουθούν να 

περιδένονται. Όταν ο ασθενής εξοικειωθεί µε τη βάδιση, δοκιµάζει να 

ανεβοκατεβεί σκαλοπάτια.  

 Οι λειτουργικές δραστηριότητες που ζητάµε από τον ασθενή να εκτελεί τις 

πρώτες ηµέρες στο θάλαµο νοσηλείας είναι: το πλύσιµο των δοντιών, των 

χεριών και του προσώπου, το χτένισµα και η σίτισή του. Με την εξέλιξη του 

προγράµµατος βάδισης είναι ικανός για υψηλότερα επίπεδα 

αυτοεξυπηρέτησης, όπως η µεταφορά του στο µπάνιο, στην τουαλέτα κ.λ.π. 

  Η διάρκεια παραµονής του στον θάλαµο νοσηλείας διαρκεί περίπου 8-10 

ηµέρες, βέβαια τα χρονικά αυτά όρια είναι ρευστά και δέχονται τροποποιήσεις. 

Εφόσον η κατάσταση του ασθενή εξελίσσεται ικανοποιητικά, στο τέλος της 

φάσης αυτής το περπάτηµα στους διαδρόµους του νοσοκοµείου διαρκεί 30 

λεπτά και είναι σε θέση να ανέβει και να κατέβει έναν όροφο. 

  Πριν την έξοδό του από το νοσοκοµείο γίνεται δοκιµασία κοπώσεως. Τα 

αποτελέσµατα της, από την µια αποτελούν βοηθητικά στοιχεία στην εκτίµηση 

της κατάστασης του ασθενή και από την άλλη είναι η βάση για τον καθορισµό 

της φυσικής δραστηριότητας, που θα ακολουθήσει στο τρίτο στάδιο. 

 

3.3 Ενδεικτικό µετεγχειρητικό πρόγραµµα στον θάλαµο νοσηλείας 

 Πρώτη ηµέρα 

Η θεραπεία περιλαµβάνει: 
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Αναπνευστική φυσικοθεραπεία: ασκήσεις έκπτυξης των βάσεων των 

πνευµόνων και χρήση προωθητικού σπειροµέτρου. Τροποποιηµένη βρογχική 

παροχέτευση (αν υπάρχουν εκκρίσεις) για αποτελεσµατικό βήχα. 

Κινησιοθεραπεία: Ο ασθενής εκτελεί υποβοηθούµενες ή ελεύθερες 

ενεργητικές ασκήσεις κύριων µυϊκών οµάδων από την ύπτια θέση στο 

κρεβάτι. 

- Ώµοι: ανάσπαση κατάσταση, κάµψη, έκταση, προσαγωγή, απαγωγή και 

στροφές 

- Ισχία: κάµψη, έκταση, απαγωγή, προσαγωγή και στροφές 

- Γόνατα και αγκώνες: κάµψη, έκταση 

- Ποδοκνηµικές: ενεργητικά όλες οι κινήσεις η οποίες πρέπει να 

επαναλαµβάνονται κάθε ώρα. 

Όλες οι παραπάνω ασκήσεις επαναλαµβάνονται από 3-5 φορές. 

Περπάτηµα επιβλεπόµενο από τον φυσικοθεραπευτή 30-40 µέτρα µία φορά 

την ηµέρα και από µόνος του ή µε την βοήθεια των συγγενών του την ίδια 

απόσταση ακόµη µια φορά συστήνεται στον ασθενή να κάθεται στην καρέκλα 

αρκετές φορές την ηµέρα,διάρκειας 10-30 λεπτά. 

                               

 

∆εύτερη µέρα 

Αναπνευστική φυσικοθεραπεία Επανάληψη των ασκήσεων της προηγούµενης 

ηµέρας. 
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Κινησιοθεραπεία: Οι ίδιες ασκήσεις µε αύξηση των επαναλήψεων 5- 10 

φορές. 

Περπάτηµα: Το προβλεπόµενο από τον φυσικοθεραπευτή περπάτηµα 

αυξάνεται στα 60 µέτρα και από µόνος του ο ασθενής περπατάει την ίδια 

απόσταση.                

 

Τρίτη ηµέρα 

Κινησιοθεραπεία: Από την όρθια θέση ο ασθενής εκτελεί ασκήσεις άνω άκρων 

και κορµού αµφοτερόπλευρα χωρίς αντίσταση. 

- Ώµοι: κάµψη έκταση, απαγωγή προσαγωγή, στροφές και περιαγωγές. 

- Κορµός: πλάγιες κάµψεις στροφές ελαφριές λύγισµα γονάτων. Οι ασκήσεις 

επαναλαµβάνονται 5-10 φορές. 

Περπάτηµα: Με την επίβλεψη του φυσικοθεραπευτή 90-100 µέτρα. Συστήνεται 

στον ασθενή να περπατάει την ίδια απόσταση µόνος του µε αργό ρυθµό. 

∆ιδάσκεται ο τρόπος λήψης του σφυγµού του. 
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Τέταρτη ηµέρα 

Κινησιοθεραπεία Επαναλαµβάνονται όλες οι ασκήσεις της τρίτης ηµέρας µε 

αύξηση των επαναλήψεων στις 10-15 φορές. 

Περπάτηµα Με τον φυσικοθεραπευτή 150 µέτρα και µόνος του την ίδια 

απόσταση. 

Πέµπτη ηµέρα 

Κινησιοθεραπεία Οι ίδιες ασκήσεις από την όρθια θέση µε 15 επαναλήψεις. 

Περπάτηµα Αυξάνεται στα 150-300 µέτρα χρονική διάρκεια δηλαδή 5-10 

λεπτά. Την ηµέρα αυτή ενηµερώνουµε τον ασθενή, ότι µπορεί να συµµετέχει 

σε πρόγραµµα που γίνεται σε αίθουσα ασκήσεων στο νοσοκοµείο. Οι 

ασκήσεις που γίνονται εκεί είναι ελεγχόµενες ηλεκτροκαρδιογραφικά.  

Περιλαµβάνουν ασκήσεις στο ηλεκτροστατικό ποδήλατο ή ποδόµυλο 5-10 

λεπτά. 

 Έκτη ηµέρα 

Κινησιοθεραπεία Οι ίδιες ασκήσεις επαναλαµβάνονται µε την προσθήκη ενός 

κιλού βάρους σε κάθε ένα άκρο µε 15 επαναλήψεις. 

Περπάτηµα 10-15 λεπτά επιβλεπόµενο 450 µέτρα περίπου. Αίθουσα 

ασκήσεων Ποδόµυλο ή στατικο ποδήλατο 15-20 λεπτά, ανέβασµα σκάλας 6-

12 σκαλοπάτια µε βοήθεια. 

Έβδοµη µέρα 

Κινησιοθεραπεία Επανάληψη των ασκήσεων της προηγούµενης ηµέρας. 

Περπάτηµα 15 έως 20 λεπτά (600 µέτρα). 

Αίθουσα ασκήσεων άσκηση στο ποδόµυλο ή στατικό ποδήλατο αυξάνεται στα 

30 λεπτά, και τα σκαλοπάτια στα 14. 

Όγδοη ηµέρα 

Κινησιοθεραπεία Επανάληψη των ασκήσεων µε δύο κιλά βάρος. 

Περπάτηµα 15-20 λεπτά από µόνος του. 
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Αίθουσα ασκήσεων Ποδόµυλο ή στατικό ποδήλατο 20-30 λεπτά και ανέβασµα 

16 σκαλοπατιών. 

Ένατη ηµέρα 

Κινησιοθεραπεία Επανάληψη των ασκήσεων της όγδοης ηµέρας. 

Περπάτηµα Αυξάνεται στα 25 λεπτά. 

Αίθουσα ασκήσεων Ίδιο πρόγραµµα µόνο που αυξάνεται ο αριθµός των 

σκαλοπατιών σε 18. 

∆έκατη ηµέρα 

Κινησιοθεραπεία Ίδιες ασκήσεις µε 2.5 κιλά βάρος. 

Περπάτηµα Αυξάνεται στα 30 λεπτά την ηµέρα. 

Αίθουσα ασκήσεων Με τα σκαλοπάτια να αυξάνονται στα 24. 

 

Εάν εµφανισθεί κάποιο από τα παρακάτω συµπτώµατα κατά τη διάρκεια της 

άσκησης αυτή θα πρέπει να ελαττωθεί ή να αλλάξει: 

1) Κόπωση. 

2) Ανεπάρκεια του εξοπλισµού ελέγχου 

3) Ζαλάδα. σύγχυση. ωχρότητα. κυάνωση. δύσπνοια, ναυτία ή οποιαδήποτε 

διαταραχή περιφερικής κυκλοφορίας. 

4) Ξεκίνηµα στηθαγχικής κρίσης µε την άσκηση. 

5)Συµπτωµατική υπερκοιλιακή ταχυκαρδία. 

6) Μετατόπιση του τµήµατος SΤ του ΗΚΓ (>3  οριζοντίως ή καθέτως σε         

σχέση µε την ηρεµία). 

7) Κοιλιακή ταχυκαρδία ( τρεις ή περισσότερες συνεχόµενες πρόωρες     

κοιλιακές συσπάσεις). 

8) Φραγµό αριστερού ή δεξιού δεµατίου παραγόµενο από την άσκηση. 

9) Απαρχή καρδιακού φραγµού 20υ-30υ βαθµού. 
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10)Συχνές µονοεστιακές πρόωρες κοιλιακές συσπάσεις (περισσότερο από 

10/λεπτό). 

11)Συχνές πολυεστιακές πρόωρες κοιλιακές συσπάσεις (περισσότερο από 

10/λεπτό). 

12)Αύξηση του καρδιακού ρυθµού άνω των 20 χτύπων/λεπτό σε σχέση µε τον 

ρυθµό στην όρθια θέση κατά την ηρεµία. 

13)Πτώση >10 mmHg στη συστολική πίεση. 

14)Υπερβολική αύξηση ης αρτηριακής πίεσης: συστολική >220 mmΗg ή 

διαστολική >120 mmΗg 

15)Ανάρµοστη βραδυκαρδία (πτώση του καρδιακού ρυθµού περισσότερο από 

10 χτύπους/λεπτό) µε αύξηση ή καθόλου αλλαγή του έργου της καρδιάς. 

Στο τέλος του προγράµµατος των ασκήσεων µέσα στο νοσοκοµείο συχνά 

εκτελείται τεστ κοπώσεως χαµηλής έντασης. Το τεστ µπορεί να διεξαχθεί πριν 

ή λίγο µετά την έξοδο από το νοσοκοµείο ανάλογο µε την κλινική κατάσταση 

του ασθενή. Ο σκοπός του χαµηλής εντάσεως ελέγχου είναι να καθορίσει πιο 

συγκεκριµένα τη λειτουργική ικανότητα του ασθενή και να παρέχει ακριβείς 

προτάσεις για την άσκηση µετά την νοσηλεία. 
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4.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΦΑΣΗ ΙΙΙ 

   Το πρόγραµµα της φάσης ΙΙΙ αναφέρεται σε εξωτερικούς ασθενείς ξεκινά 

αµέσως µετά την έξοδο από το νοσοκοµείο και γενικά διοργανώνεται ως 

πρόγραµµα που διεξάγεται στο φυσικοθεραπευτήριο του νοσοκοµείου ή ως 

προτεινόµενο πρόγραµµα ασκήσεων για το σπίτι ή ακόµη εάν υπάρχει η 

δυνατότητα, σε οργανωµένο κέντρο αποκατάστασης. Η φάση αυτή της 

καρδιακής αποκατάστασης είναι η ενδιάµεση φάση κατά την οποία ο ασθενής 

προχωράει από ένα περιορισµένο χαµηλής εντάσεως πρόγραµµα άσκησης 

και µια κατάσταση αβέβαιης σταθερότητας σε ένα λιγότερο περιορισµένο, 

ήπιας έντασης πρόγραµµα άσκησης και σε βέβαιη σταθερότητα.  

  Οι ανάγκες σε εγκαταστάσεις και ο σχεδιασµός των πεδίων άσκησης και 

προετοιµασίας περιλαµβάνουν ένα µεγάλο δωµάτιο άσκησης, ένα δωµάτιο για 

την εκπαίδευση του ασθενή και χώρο αναµονής καθώς και αποδυτήρια και 

ντουζ ανδρών και γυναικών. 

  Ο εξοπλισµός των εγκαταστάσεων αποτελείται από συσκευές άσκησης τόσο 

του άνω όσο και του κάτω µέρους του σώµατος Αυτό περιλαµβάνει  

διαδρόµους. στατικά ποδήλατα, µηχανές κωπηλασίας, εργόµετρα χεριών και 

ποδιών, τροχαλίες τοίχου και  ρόδες ώµου. Ακόµη χρησιµοποιούνται 

συσκευές ελέγχου µε ηλεκτροκαρδιογράφο ιδιαίτερα στην αρχή του 

προγράµµατος αλλά και για ασθενείς που παρουσιάζουν δυσκολία 

προσαρµογής στην άσκηση, εξοπλισµός για τεστ κοπώσεως ώστε να 

αξιολογείται ανά πάσα στιγµή ο ασθενής και τέλος συσκευές για επείγουσες 

ανάγκες όπως είναι ο απινιδωτής, φάρµακα, οξυγόνο αναρροφητήρας και 

άλλα αντικείµενα χρήσιµα για αναζωογόνηση. 

  Φεύγοντας από το νοσοκοµείο οι ασθενείς λαµβάνουν ένα πρόγραµµα 10 

εβδοµάδων για άσκηση στο σπίτι που περιλαµβάνει βάδισµα και στατική 

ποδηλασία, ενώ τους συνίσταται να γυµνάζονται στο φυσικοθεραπευτήριο 3 

φορές την εβδοµάδα Αν οι ασθενείς δεν παρουσιάσουν σοβαρά συµπτώµατα 

ή αρρυθµίες, ενθαρρύνονται να συνεχίσουν το πρόγραµµα στο σπίτι σε 

καθηµερινή βάση,προσέχοντας να µη ξεφεύγουν από τα όρια που έχει θέσει ο 

φυσικοθεραπευτής. Ασθενείς που θεωρούνται ασταθείς δεν ενθαρρύνονται να 
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ασκούνται µόνοι τους και µερικές φορές τους ζητείται να γυµνάζονται στο 

φυσικοθεραπευτήριο 5 φορές την εβδοµάδα. 

 

 

 4.1 Στόχοι της φάσης ΙΙΙ. 

 

Οι στόχοι της φάσης ΙΙΙ είναι: 

1) Αύξηση καρδιαγγειακής λειτουργίας. φυσικής ικανότητας για εργασία. 

δύναµης. αντοχής και ευλυγισίας. 

2) Εντόπιση αρρυθµιών και άλλων αλλαγών στο ΗΚΓ κατά την άσκηση οι 

οποίες είναι αντενδείξεις για φυσική δραστηριότητα. 

3) Εκπαίδευση ασθενών στη σωστή µηχανική της άσκησης. 

4) Συνεργασία µε τους ασθενείς και τις οικογένειες τους πάνω σε ένα 

κατάλληλο πρόγραµµα αλλαγής και διαχείρισης του τρόπου ζωής. 

5)Αποκατάσταση αυτοπεποίθησης του ασθενή και µείωση του άγχους,της 

υποχονδρίασης και της κατάθλιψης. 

6)Προετοιµασία του ασθενή σωµατικά, πνευµατικά και συναισθηµατικά για 

επιστροφή στην εργασία και στη φυσιολογική οικογενειακή και κοινωνική ζωή 

του. 

7)Προετοιµασία για µακρόχρονη δέσµευση στη φυσική δραστηριότητα και 

άσκηση. 

   Η καρδιαγγειακή λειτουργία και η φυσική ικανότητα για εργασία στους 

καρδιακούς ασθενείς αυξάνονται καλύτερα µέσα από δυναµικές αερόβιες 

ασκήσεις. Αυτές οι ασκήσεις πρέπει να είναι ρυθµικές κινήσεις µεγάλων 

µυϊκών οµάδων που να περιλαµβάνουν και τα άνω και τα κάτω άκρα. Εφόσον 

υπάρχει µικρή διαφορά στην προσαρµογή στην εκγύµναση ανάµεσα στις 

µυϊκές οµάδες των άνω και κάτω άκρων, το πρόγραµµα των ασκήσεων δεν 

πρέπει να περιορίζετε µόνο στα άνω είτε µόνο στα κάτω άκρα. Για 

παράδειγµα σε έναν ασθενή του οποίου η εργασία απαιτεί κυρίως 

χειρωνακτική δουλειά το πρόγραµµα πρέπει να περιλαµβάνει ασκήσεις άνω 
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άκρων αλλά και εκγύµναση όλων των µεγάλων µυϊκών οµάδων η οποία είναι 

απαραίτητη για µια γενική καλή φυσική κατάσταση. Επιπλέον η  εκγύµναση 

για το ίδιο επίπεδο θα έχει σαφή διαφοροποίηση ανάλογα µε τους µύες που 

χρησιµοποιούνται. 

  Αναερόβιες µε απότοµη λήξη και έναρξη, όπως επίσης ασκήσεις µε έντονη 

αντίσταση ή ισοµετρικές, δεν συνιστώνται και µπορεί να αποδειχθούν 

επιβλαβείς για τον καρδιολογικό ασθενή. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να 

συνειδητοποιήσουµε ότι η ισοµετρική προσπάθεια δεν είναι δυνατόν να 

αποκλεισθεί τελείως από την καθηµερινή δραστηριότητα, γι αυτό θα πρέπει 

να συµβουλεύσουµε και να καθοδηγήσουµε τον ασθενή σχετικά µε την 

στατική προσπάθεια. Επιπρόσθετα στην βελτίωση της µυϊκής δύναµης η 

ισοµετρική άσκηση ίσως ελαττώσει τον καρδιακό ρυθµό, την αρτηριακή πίεση 

και τις ανάγκες του µυοκαρδίου σε οξυγόνο. Πάντως αυτές οι αλλαγές στην 

άσκηση µπορεί να είναι ορατές µόνο όταν µετριούνται ως απάντηση στον 

ισοµετρικό έλεγχο. Οι οξείες επιδράσεις της στατικής προσπάθειας 

περιλαµβάνουν ήπια άνοδο του καρδιακού ρυθµού και της καρδιακής 

απόδοσης µαζί µε σχετικά µεγαλύτερη αύξηση της συστολικής και διαστολικής 

αρτηριακής πίεσης. Είναι µάλλον απίθανο όµως η ισοµετρική άσκηση να 

αυξάνει την επικράτηση πρώιµων κοιλιακών συσπάσεων τόσο σε 

καρδιολογικούς ασθενείς όσο και σε φυσιολογικά άτοµα. 

 

 4.2 Ενδεικτικό πρόγραµµα ασκήσεων στη φάση ΙΙΙ. 

   Ένα τυπικό πρόγραµµα ασκήσεων σε αυτήν την φάση περιλαµβάνει 

προετοιµασία του ασθενή µε ασκήσεις προθέρµανσης, ασκήσεις εκγύµνασης, 

αποθέρµανσης και τεχνικές χαλάρωσης. 

 4.2.1 Προετοιµασία ασθενή. 

   Προτού έρθει στο φυσικοθεραπευτήριο ο ασθενής του έχει δοθεί µια σειρά 

από οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσει πριν την άσκηση. Προκειµένου να 

συνδεθεί ο ασθενής µε τον ηλεκτροκαρδιογράφο,του ζητείται στην αρχή της 

συνεδρίας να καθαρίσει καταλλήλως την περιοχή που πρόκειται να 

τοποθετηθούν τα ηλεκτρόδια στη συνέχεια, αφού τοποθετήσει µόνος του τα 

ηλεκτρόδια, ζυγίζεται και λαµβάνεται το ιστορικό του. Αυτή τη στιγµή 
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λαµβάνεται ο καρδιακός ρυθµός κατά την ηρεµία, η αρτηριακή πίεση και το   

ΗΚΓ. Ο ασθενής είναι έτοιµος να αρχίσει την προθέρµανση. 

 

 

                Οδηγίες προς τον ασθενή πριν την άσκηση. 

1. Μην τρώτε µεγάλα γεύµατα για τουλάχιστον δύο ώρες πριν την άσκηση. 

Μια µικρή µερίδα αρκεί. 

2. ∆εν πρέπει να καταναλώνεται αλκοόλ πριν την άσκηση. 

3. Μην πίνετε αναψυκτικά που περιέχουν καφεΐνη, π.χ. καφέ, τσάι, κοκα-κόλα 

κ.λ.π. για τουλάχιστον 2 ώρες πριν την άσκηση. 

4. Φορέστε άνετα ρούχα για την άσκηση, π.χ. φόρµες γυµναστικής. φαρδιά 

παντελόνια, παπούτσια µε λαστιχένια σόλα. κάλτσες, φαρδιές µπλούζες κ.λ.π. 

5. Προσπαθήστε να φθάσετε 10 µε 15 λεπτά νωρίτερα από την 

προγραµµατισµένη ώρα προκειµένου να ετοιµαστείτε. 

6. Μην καπνίζετε για τουλάχιστον 1 ώρα πριν την άσκηση. 

7. Εάν νιώσετε κάποια ασυνήθιστα συµπτώµατα πόνου, δυσχέρειας ή 

οδυνηρότητας παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε πριν ξεκινήσετε την 

άσκηση. 

8. Παρακαλούµε ενηµερώστε µας για οποιαδήποτε αλλαγή στα φάρµακα που 

λαµβάνετε πριν ξεκινήσετε το πρόγραµµα. 

 

 4.2.2 Προθέρµανση. 

   Μια περίοδος προθέρµανσης τουλάχιστον 5 λεπτά είναι απαραίτητη πριν 

από κάθε πρόγραµµα εκγύµνασης. Στη διάρκεια αυτή της περιόδου η ένταση 

της άσκησης πρέπει να ποικίλει από χαµηλή σε µέτρια και να περιλαµβάνει 

όλες τις µεγάλες µυϊκές οµάδες. Ο σκοπός της προθέρµανσης είναι να 

αυξήσει την κυκλοφορία και ως εκ τούτου να αυξήσει την παροχή του 

οξυγόνου στους µύες που το χρειάζονται, να βελτιώσει την ευλυγισία και να 

ανεβάσει τη θερµοκρασία του σώµατος. Καθώς αυξάνει η θερµοκρασία του 

µυός, η γλοιότητά του ελαττώνεται και αυξάνεται η ικανότητά του για 
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σύσπαση. Η προθέρµανση, επίσης, µειώνει την προοπτική εµφάνισης 

µυοσκελετικών τραυµατισµών. 

   Ακόµη, η προθέρµανση πρέπει να επικεντρώνεται σε µυϊκές οµάδες µε 

συγκεκριµένη αδυναµία. Για παράδειγµα ασκήσεις για ευλυγισία στο ισχίο και 

ενδυνάµωση κοιλιακών είναι χρήσιµες στην πρόληψη τραυµατισµών της 

οσφυϊκής µοίρας της σπονδυλικής στήλης, που είναι το κυριότερο ορθοπεδικό 

πρόβληµα στους ενήλικες. Επιπλέον, η συνέχιση στην καταβολή έντονης  

προσπάθειας, χωρίς επαρκή προθέρµανση, αυξάνει τον κίνδυνο ισχαιµίας του 

µυοκαρδίου. Αυτό µπορεί να είναι ενδεικτικό της ταχύτερης αύξησης των 

αναγκών του µυοκαρδίου σε σχέση µε την παροχής οξυγόνου και µπορεί να  

επισπεύσει στηθαγχική κρίση ή ακόµη και έµφραγµα του µυοκαρδίου. Η 

αύξηση της στεφανιαίας κυκλοφορίας µέσω σταδιακής προόδευσης της  

προσπάθειας µειώνει αυτή την πιθανότητα. Εποµένως, η προθέρµανση έχει  

αξία για την πρόληψη τόσο της µυοκαρδιακής βλάβης όσο και του σκελετικού      
 τραυµατισµού.Ένα δείγµα ασκήσεων προθέρµανσης φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα. 
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 4.2.3 Ασκήσεις εκγύµνασης. 

   Η διατήρηση του καρδιακού ρυθµού-στόχου για τον κάθε ασθενή (δηλαδή ο 

µέγιστος αριθµός χτύπων ανά λεπτό που επιτρέπεται να ανεβάσει ο ασθενής 

στη διάρκεια µιας άσκησης χωρίς την εµφάνιση συµπτωµάτων) είναι το κύριο 

πλαίσιο µέσα στο οποίο διεξάγεται η εκγύµναση στη διάρκεια ης συνεδρίας. 

Προκειµένου να αποκτηθεί αυτός ο ρυθµός, η ένταση της προσπάθειας 

πρέπει να αυξηθεί σταδιακά έως ότου επιτευχθεί ο επιθυµητός καρδιακός 

ρυθµός. Ο ρυθµός διατηρείται σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίας (συνεχής 

εκγύµναση) ή διακόπτεται από σύντοµες περιόδους ανάπαυσης (περιοδική 

εκγύµναση). Με την περιοδική εκγύµναση είναι δυνατή η απόδοση 

µεγαλύτερου έργου σε υψηλότερο καρδιακό ρυθµό και το ίδιο ποσό έργου 

µπορεί να αποδοθεί µε λιγότερη καταβολή προσπάθειας εξαιτίας του ότι η 

περίοδος ανάπαυσης µεταξύ των χρόνων άσκησης επιτρέπει τα προϊόντα του 

µεταβολισµού να εξαλειφθούν. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον καρδιακό 

ρυθµό, την πρόσληψη οξυγόνου, τον πνευµονικό αερισµό και το ποσοστό 

γαλακτικού οξέος στο αίµα κατά τη συνεχή και την περιοδική εκγύµναση. 

  Έµφαση δίνεται στις δυναµικές-ρυθµικές και αερόβιε ασκήσεις οι οποίες 

σχεδιάζονται ώστε να συµπεριλαµβάνουν µυϊκές οµάδες των άνω και κάτω 

άκρων. χρησιµοποιούνται, για παράδειγµα εργοµετρικό ποδήλατο. εργόµετρο 

χεριών, κυλιόµενο διάδροµο, µηχανή κωπηλασίας και τροχαλίες τοίχου. Ο 

ασθενής συνήθως ασκείται σε κάθε όργανο για 5 µε 10 λεπτά µε 1  λεπτό 

περίοδο ανάπαυση µεταξύ των οργάνων. 

   Συχνά θα πρέπει να λαµβάνονται ηλεκτροκαρδιογραφήµατα µετά την 

άσκηση για κάθε συµµετέχοντα σε αυτή και να κρατιούνται σε αρχείο 

Επιπρόσθετα ίχνη καταγράφονται εάν ο συµµετέχων εµφανίσει ασυνήθη 

συµπτώµατα ή αλλαγές στο ΗΚΓ. ∆ηλαδή αρρυθµίες ή αλλαγή θέσεως του    

τµήµατος ST του ΗΚΓ πρέπει να επιθεωρούνται στο τέλος κάθε συνεδρίας 

ώστε να διασφαλισθεί ότι καµία αντένδειξη δεν έχει αναπτυχθεί κατά τη 

διάρκεια της άσκηση ή της ανάρρωσης. Οι καρδιακοί ρυθµοί και τα δυσµενή 

σηµάδια ή συµπτώµατα πρέπει να καταγράφονται. Οποιοδήποτε 

καρδιαγγειακό σηµάδι ή σύµπτωµα που αντενδεικνύει η συνέχιση της 
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εκγύµνασης απαιτεί άµεση συµβούλευση και κλινική αξιολόγηση από τον 

ιατρό του ασθενή. Η συνέχιση του προγράµµατος βασίζεται στην κρίση του 

ιατρού. 

 

4.2.4 Αποθέρµανση. 

   Στο τέλος της συνεδρίας είναι σηµαντικό να ελαττωθεί βαθµιαία η 

δραστηριότητα παρά να διακοπεί απότοµα. Εφόσον η παρεχόµενη ενέργεια 

από τους ενεργειακού αποταµιεύετε πρέπει να αντικατασταθεί και τα 

παραπροϊόντα του µεταβολισµού να µετακινηθούν από τους µύες και να 

αποµακρυνθούν, χρειάζεται να διατηρηθεί επαρκής καρδιακή παραγωγή µετά 

την άσκηση. Αυτό επιτυγχάνεται αυξάνοντας τη φλεβική επιστροφή χάρη στο 

µαλακτικό αποτέλεσµα της σύσπαση και χαλάρωσης των µυών πάνω στις 

φλέβες. Όταν η έντονη άσκηση σταµατάει απότοµα, ιδιαίτερα εάν το άτοµο 

παραµένει σε όρθια στάση υπάρχει η τάση από το αίµα να λιµνάζει στα κάτω 

άκρα γεγονός το οποίο καταλήγει σε µειωµένη επιστροφή στην καρδιά. Το 

επακόλουθο αποτέλεσµα είναι ανεβασµένος καρδιακός ρυθµός και αυξηµένη 

ανάγκη του µυοκαρδίου για οξυγόνο. Υπόταση, µειωµένη ροή αίµατος στον 

εγκέφαλο και συνεπακόλουθη ζαλάδα, ίλιγγος ή λιποθυµία είναι µερικά άλεα 

πιθανά αποτελέσµατα. Η διατήρηση επαρκούς κυκλοφορίας επίσης αυξάνει 

την αποµάκρυνση των προϊόντων του µεταβολισµού, ιδιαίτερα του γαλακτικού 

οξέως και µειώνει την πιθανότητα µυϊκής οδυνηρότητας επακόλουθο της 

άσκησης.  

   Κατά τη διάρκεια της αποθέρµανσης η φυσική δραστηριότητα συνεχίζεται σε 

χαµηλό επίπεδο καταβολής προσπάθειας. Συγκεκριµένα είναι ωφελιµότερο να 

συνεχιστεί η άσκηση των µυών που χρησιµοποιούνται στην εκγύµναση 

προκειµένου να αντληθεί το γαλακτικό οξύ από τις περιοχές αυτές. Η κίνηση 

των µεγάλων µυϊκών οµάδων είναι ιδιαίτερα ωφέλιµη για να αυξηθεί η 

µαλακτική δράση και να διατηρηθεί επαρκής συστηµατική κυκλοφορία. 

 

 4.3 Τεχνικές χαλάρωσης 

   Οι ασκήσεις χαλάρωση: µπορεί να είναι αποτελεσµατικές στο τέλος της 

αποθέρµανση: ενώ έχει παρατηρηθεί ότι µειώνουν τον καρδιακό ρυθµό. την 
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αρτηριακή πίεση και τις καρδιακές αρρυθµίες. Η χαλάρωση πρέπει να αρχίσει 

µετά από επαρκή αποθέρµανση γιατί η κατάκλιση µετά την άσκηση πιθανόν 

να αυξήσει τις ανάγκες του µυοκαρδίου σε οξυγόνο. 

   Οι τεχνικές χαλάρωσης είναι Ιδιαίτερα πολύτιµες για άτοµα που 

δυσκολεύονται ή το βρίσκουν αδύνατον να χαλαρώσουν επαρκώς. Σε 

ορισµένα άτοµα η χαλάρωση πρέπει να διδαχθεί και να εξασκείται 

προσεκτικά. 

   Πολύ συχνά. σι άνθρωποι διατηρούν τους γρήγορους ρυθµούς της 

καθηµερινής τους ζωής και κατά τη διάρκεια των συνεδριών άσκησης. Τυπικά, 

τέτοια άτοµα φθάνουν βιαστικά στο φυσικοθεραπευτήριο, συνήθως 

καθυστερηµένοι, προσπαθούν να κάνουν τις ασκήσεις όσο πιο γρήγορα 

γίνεται και φεύγουν βιαστικά για το επόµενο ραντεβού τους χωρίς να 

ελαττώσουν τους ρυθµούς τους ούτε στιγµή. Είναι αµφισβητήσιµο κατά πόσο 

αυτή η προσέγγιση της εκγύµνασης µπορεί να αποδώσει πλήρη οφέλη. 

   Οι ασκήσεις χαλάρωσης διασφαλίζουν τουλάχιστον ένα µικρό διάλειµµα 

από τέτοια παράφρονη δραστηριότητα. Οι ασθενείς θα πρέπει επίσης να 

ενθαρρύνονται ώστε να εξασκούν την χαλάρωση και άλλες ώρες της ηµέρας. 

Τέτοιες ικανότητες χαλάρωσης ίσως βοηθήσουν και τις συνήθειες ύπνου 

ορισµένων ασθενών. 

   Η βασική τεχνική είναι η συγκέντρωση στην αναπνοή καθώς συσπώνται και 

χαλαρώνουν οι µυϊκές οµάδες εναλλάξ. Αρχικά ο φυσικοθεραπευτή: πρέπει 

να ελέγξει αν σι µύες χαλαρώνουν τελείως. Εάν όµως συµβαίνει αυτό θα 

πρέπει ο φυσιοθεραπευτής να µπορεί να σηκώσει το συγκεκριµένο άκρο 

χωρίς µυϊκή αντίσταση. 

 

 

                   Οδηγίες για ασκήσεις χαλάρωσης. 

1. Κλείστε τα µάτια και χαλαρώστε σε (ύπτια θέση). 

2.Πάρτε βαθιά αναπνοή και χαλαρώστε. 

3.Συγκεντρωθείτε στην αναπνοή σας. (Αφήστε 10 µε 15 δευτερόλεπτα    

ανάµεσα στις εντολές). 
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4.Ξανά πάρτε βαθιά αναπνοή και χαλαρώστε. 

5. Τώρα συσπάστε τους µύες του ενός χεριού και χαλαρώστε. 

6. Επαναλάβετε µε το αντίθετο χέρι. 

7. Συσπάστε τους µύες στο ένα πόδι και χαλαρώστε. 

9. Επαναλάβετε µε το αντίθετο πόδι. 

10. Τώρα συσπάστε τους µύες του ενός χεριού και ποδιού της αντίθετη: 

πλευράς και χαλαρώστε 

11 Επαναλάβετε µε το άλλο χέρι και πόδι. 

 

4.4 ∆υσάρεστες επιπλοκές 

    Η πιθανότητα εµφάνισης επιπλοκών που να απειλούν τη ζωή του ασθενή 

είναι µικρή στη φάση ΙΙΙ του προγράµµατος αποκατάστασης. Ο κατάλληλος 

ιατρικό έλεγχος, το εξατοµικευµένο ασκησιολόγιο, σε συνδυασµό µε τι σωστές 

οδηγίες για εκγύµναση και την ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισµού για την 

αντιµετώπιση πιθανών επιπλοκών, όλα συνηγορούν στη διεξαγωγή ενός 

ασφαλούς προγράµµατος. Η πιθανότητα επιπλοκών µπορεί να µειωθεί 

περαιτέρω αν διδάξουµε τους ασθενείς να ελέγχουν τον εαυτό τους κατά τη 

διάρκεια της άσκησης. Εφόσον το ποσό καταβολής σωµατικής προσπάθειας 

µπορεί να γίνει αντιληπτά µε ακρίβεια, είναι δυνατόν να υπολογίσουµε τη 

σωστή ένταση της άσκησης. Ωστόσο η υποκειµενική αντίληψη από µόνη της 

δεν µπορεί να ανταποκρίνεται στις ακριβείς αιµοδυναµικές αλλαγές 

Ασυµπτωµατικές ανωµαλίες µπορεί να συµβούν ακόµη και αν το επίπεδο της 

καταβαλλόµενης προσπάθειας γίνεται αντιληπτό ως ελαφρύ. Η στήριξη στα 

υποκειµενικά κριτήρια και µόνο µπορεί να εκθέσει αδικαιολόγητα τον ασθενή 

σε αυξηµένο κίνδυνο εάν η άσκηση συνεχιστεί ενώ υπάρχει λόγος να 

σταµατήσει. Πιθανά δυσάρεστα σηµάδια και συµπτώµατα που µπορούν να 

εµφανιστούν κατά τη διάρκεια ή µετά την άσκηση φαίνονται στον ακόλουθο 

πίνακα. 
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Συνήθη δυσάρεστα σηµάδια και συµπτώµατα κατά τη διάρκεια 

ή και µετά την άσκηση 

 

Στη διάρκεια της άσκησης              Μετά την άσκηση: 

• ∆υσφορία στο στήθος    Υπερβολική ταραχή 

•  Καλπαστικοί χτύποι    Αδυναµία 

•  Υπερβολική δύσπνοια    Κόπωση 

•  Ασυνεργία κινήσεων    Μυϊκή κράµπα 

•  Στηθαγχική κρίση               Αϋπνία 

•  Ζαλάδα                                    Ευθυµία 

• Λιποθυµία                                    Πόνος σκελετικών µυών 

•  Συγκοπή                                     Γαστρεντερικέ διαταραχές 

•  Κρύο ιδρώτας                       Ναυτία 

•  Υπερβολική µυϊκή οδυνηρότητα      Εµετός 

•  Κόπωση 

 

‘Ενα σχέδιο εκτάκτων αναγκών πρέπει να αναπτυχθεί ώστε να περιγράφει τις 

διαδικασίες για καρδιοαναπνευστική φροντίδα, τις υπευθυνότητες του 

προσωπικού καθώς και σχέδια για τη µεταφορά του ασθενή στο νοσοκοµείο 

και άλλες διαδικασίες αναφερόµενες στην αντιµετώπιση επειγόντων 

περιστατικών. Το προσωπικό του φυσικοθεραπευτηρίου Θα πρέπει να 

εκπαιδευθεί στην παροχή καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και 

να είναι έτοιµοι να παρέµβουν κάθε φορά δίνοντας τις πρώτες βοήθειες και 

καλώντας ειδικό ιατρό σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. 

 

4.5 ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 

   Η έξοδος από την φάση ΙΙΙ σηµατοδοτεί την αρχή ισόβιας αφοσίωσης 

άσκηση για τον ασθενή. Την στιγµή αυτή ο σταθεροποιηµένος 
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καρδιοχειρουργηµένος ασθενής χρειάζεται να διαβεβαιωθεί ότι η επιστροφή 

στην φυσιολογική ζωή είναι εφικτή. Ο ασθενής πρέπει να καταλάβει ότι η 

συχνή άσκηση και ο σωστός χειρισµός του τρόπου ζωής είναι απαραίτητα 

προκειµένου να συντηρήσει τις βελτιώσεις που έχουν αρχίσει να διαφαίνονται. 

Πριν ο ασθενής συνεχίσει σε ένα πιο έντονο πρόγραµµα άσκησης πρέπει να 

διασφαλισθεί το ότι είναι έτοιµος κλινικά. Ασθενείς σε µη επιβλεπόµενα 

προγράµµατα πρέπει να επαναξιολογούνται περιοδικά ώστε να καταχωρείται 

η πρόοδος τους και να διαµορφώνεται ανάλογα το ασκησιολόγιο τους. 
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5.ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡ∆ΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- 

 ΦΑΣΗ ΙV 

 

    Η φάση ΙV είναι συνήθως ένα επιβλεπόµενο και περιοδικά ελεγχόµενο 

πρόγραµµα που ακολουθεί αµέσως µετά τη φάση ΙΙI και διαρκεί από ό µήνες 

έως 2 χρόνια. Ο στόχος της φάσης ΙV είναι να συνεχίσει τη βελτίωση της 

φυσική κατάστασης του ασθενή. Ή φάση αυτή είναι ένα συνεχόµενο 

πρόγραµµα σωµατικής άσκησης και διατήρηση της φυσικής κατάστασης. 

   Στην αρχή της φάσης ΙV προτείνεται ο περιοδικός έλεγχος για να διατηρηθεί 

συνεχής επαγρύπνηση για ασθενείς που παρουσιάζουν επιπλοκές ή είναι σε 

οµάδες υψηλού κινδύνου. Στη συνέχεια είναι γενικά µη ελεγχόµενη και έχει 

διαδικασίες προληπτικού χαρακτήρα από την φάση IΙΙ ,αφού αυτοί που 

ασκούνται συνήθως σ’ αυτό το επίπεδο είναι σε οµάδες χαµηλού κινδύνου. 

Εφόσον η συνεργασία του ασθενή είναι µια από τις σηµαντικότερες ενδείξεις 

για την επιτυχία του προγράµµατος. είναι απαραίτητο να περιλαµβάνονται 

στην φάση αυτή ασκήσεις που να είναι εύκολα διαθέσιµες στον ασθενή και 

ευχάριστες για να τις συνεχίσει. 

    Οι στόχοι της µακρόχρονης άσκησης δίνονται αναφορικά στον ακόλουθο 

πίνακα. Μετά την επιτυχηµένη συµπλήρωση της φάσης ΙΙI ο ασθενής 

προχωράει στη φάση ΙV ,η οποία µπορεί να διεξαχθεί στο σπίτι. Στη στιγµή 

αυτή δίνεται έµφαση στις ασκήσεις που αντανακλούν την προσωπική 

προτίµηση του ασθενή καθώς και ασκήσει που δεν απαιτούν ειδικό 

εξοπλισµό. Κατά τη διάρκεια της φάσης ΙV το ασκησιολόγιο ανανεώνεται 

περιοδικά για να βελτιώσει τα πρόσφατα κεκτηµένα. Θεωρείται γενικά ένα 

πρόγραµµα συντήρησης όπου απαιτείται ισόβια αφοσίωση στη συχνή 

σωµατική άσκηση και υιοθέτησης σωστού τρόπου ζωής. 

 

 

                                Στόχοι µακρόχρονης άσκησης. 

• Μείωση των παραγόντων κινδύνου της στεφανιαίας νόσου 
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• Αυξηµένη αυτοεκτίµηση και αυτοπεποίθηση καθώς εισάγονται νέες 

ασκήσεις και καθώς ο ασθενής αποµακρύνεται από το επιβλεπόµενο 

ελεγχόµενο περιβάλλον 

• Εισαγωγή ασφαλών και ευχάριστων ασκήσεων που µπορούν να 

διεξαχθούν σε συνηθισµένες εγκαταστάσεις εκγύµνασης και 

ψυχαγωγίας (π.χ. γυµναστήρια) 

•  Βελτιωµένη φυσική κατάσταση ακολουθούµενη από συντήρηση  

•  Βελτιωµένη γνώση ικανοτήτων αυτοελέγχου 

•  Ανάπτυξη συνηθειών µακρόχρονης άσκηση 

 

 5.1 Πρόγραµµα εκγύµνασης. 

  Οι οδηγίες για άσκηση είναι παρόµοιες µε αυτές της φάσης ΙΙΙ, δηλαδή το 

πρόγραµµα περιλαµβάνει δυναµικές, αερόβιες ασκήσεις για τουλάχιστον 30 

λεπτά σε κάθε συνεδρία, 3 µε 4 φορές την ηµέρα. Η ένταση της άσκηση: είναι 

συνήθως υψηλότερη από τον καρδιακό ρυθµό-στόχο στο τέλος της φάσης ΙΙΙ. 

Εάν πρόκειται να αυξηθεί η ένταση προτείνεται η συνέχιση για 1 µε 2 

εβδοµάδες του προγράµµατος της φάση ΙΙΙ προκειµένου να ελεγχθεί η 

αντίδραση στην αυξηµένη άσκηση. 

‘Ενα τυπικά πρόγραµµα ασκήσεων περιλαµβάνει τα παρακάτω: 

1) 10 µε 20 λεπτά ασκήσεις στο έδαφος 

2) 20 µε 30 λεπτά συνεχόµενης άσκησης αντοχής µε έµφαση στις ασκήσεις 

που µπορούν να ενσωµατωθούν στην καθηµερινή πραγµατικότητα. 

3) 15 µε 20 λεπτά ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. 

4) 5 µε 10 λεπτά αποθέρµανσης. 

 

Οι ασκήσεις στο έδαφος. σταδιακά αυξανόµενες σε ένταση, 

πραγµατοποιούνται για να αυξήσουν την κυκλοφορία, να ανεβάσουν η 

θερµοκρασία του σώµατος -η οποία διευκολύνει τη µυϊκή σύσπαση και 

µειώνει την πιθανότητα µυοσκελετικών τραυµατισµών. Αυτή η περίοδο 
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ταυτίζεται µε την φάση προθέρµανσης. Το πρόγραµµα των ασκήσεων στο 

έδαφος σχεδιάζεται για να ενσωµατωθεί σε µια συνταγή ασκήσεων που 

µπορούν να πραγµατοποιηθούν σχεδόν παντού, ∆ίνεται έµφαση στη µυϊκή 

αντοχή, δύναµη και ευλυγισία, ιδιαίτερα της οσφυικής µοίρας της σπονδυλικής 

στήλης. 

 

 5.1.1 Συνεχόµενη άσκηση αντοχής. 

  Οι ασκήσεις που διαλέγονται για να βελτιώσουν την αντοχή σαυτήν την  

φάσεις πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα ενδιαφέροντα των συµµετεχόντων. Το 

βάδισµα και το ελαφρύ τρέξιµο (jοgging) είναι οι πιο δηµοφιλείς 

δραστηριότητες γιατί δεν απαιτούν πρόσθετο εξοπλισµό και είναι ασκήσεις για 

χαµηλό επίπεδο ικανοτήτων Η ποδηλασία και η κολύµβηση είναι εξαιρετικές 

µορφές άσκηση: και είναι πολύ δηµοφιλείς αλλά απαιτούν ειδικό εξοπλισµό 

και εγκαταστάσεις. 

 Ιδανικά ένα πρόγραµµα θα πρέπει να περιλαµβάνει µια ποικιλία ασκήσεων. 

Επειδή δεν υπάρχει ο άριστος τύπος άσκησης είναι σηµαντικό να υπολογιστεί 

το ενδιαφέρον της πλειοψηφίας και πάσες από αυτές τις ασκήσεις µπορούν 

να είναι συγχρόνως και καλά ελεγχόµενες για να διατηρήσουν την ασφάλεια 

και την παροχή οφέλους. 

 

 5.1.2 Ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 

Ένας σηµαντικός στόχος της καρδιακής αποκατάστασης είναι η επιστροφή 

του ασθενή στο φυσιολογικό τρόπο ζωής. Εποµένως, το στοιχείο της χαράς 

θα πρέπει να εισάγεται στην επιλογή των ασκήσεων, εφόσον όµως δεν 

παραβλέπεται η ασφάλεια. Σε µερικές στιγµές οι ασκήσεις ίσως χρειαστεί να 

διαφοροποιηθούν προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Οι ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες παρέχουν την ευκαιρία για διασκέδαση και συντροφικότητα 

σους συµµετέχοντες. γεγονός το οποίο αποδίδει το όφελος της µακροχρόνιας 

αφοσίωσης στην άσκηση. Αυτές οι ασκήσεις περιλαµβάνονται δευτερογενώς 

για το σκοπό της εκγύµνασης. Οι σκοποί της εκγύµνασης προέρχονται από 

τις ασκήσεις στο έδαφος και τη συνεχόµενη άσκηση αντοχής. 
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 5.1.3 Αποθέρµανση. 

Μετά την άσκηση συνίσταται 5 µε 10 λεπτά βάδισµα για αποθέρµανση πριν το 

ντους. Ο σκοπός της αποθέρµανσης έχει συζητηθεί αναλυτικά πρηγουµένως . 

.  

5.2 ΚΙΝΗΤΡΟ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

   Η µακρόχρονη προσήλωση είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας επιτυχίας 

για οποιοδήποτε πρόγραµµα. ∆υστυχώς, η ιστορική πραγµατικότητα της 

ισόβιας συµµόρφωσης στο θεραπευτικό πρόγραµµα δεν είναι ενθαρρυντική. 

Ο αριθµός των ατόµων που εγκαταλείπουν την άσκηση είναι µεγάλος, 

γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό για τους καρδιοχειρουργηµένους ασθενείς που 

κανονικά πρέπει να ενθαρρύνονται για αλλαγή των συνηθειών τους. Πολλές 

µελέτες έχουν γίνει προκειµένου να προσδιοριστούν σι παράγοντες που 

συσχετίζονται µε τη µη συµµόρφωση. 

   Αν και δεν έχει σχηµατιστεί µια ολοκληρωµένη λίστα των παραγόντων που 

έχουν σχέση µε τη φτωχή συµµόρφωση, ένας αριθµός αλλαγών τρόπου ζωής 

και ψυχοκοινωνικών ποικιλιών πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Οι 

παράγοντες οι σχετικοί µε τον τρόπο ζωής περιλαµβάνουν το κάπνισµα, την 

µη ενεργητική απασχόληση, την καθιστική εργασία και τον µη ενεργητικό 

ελεύθερο χρόνο. Τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά υπολογίζονται στους 

µισούς περίπου από τους λόγους για την εγκατάλειψη τους προγράµµατος. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά περιλαµβάνουν κατάθλιψη, υποχονδρίαση, άγχος, 

εσωστρεφή συµπεριφορά, χαµηλή αυτοεκτίµηση, έλλειψη ενδιαφερόντων, 

έλλειψη κινήτρων και οικογενειακά προβλήµατα. Επιπλέον η ποικιλότητα του 

προγράµµατος µπορεί να επηρεάσει την προσήλωση σε αυτό. Μερικοί από 

αυτούς τους παράγοντες είναι η τοποθεσία των εγκαταστάσεων, το κόστος, η 

ένταση της άσκησης, οι τραυµατισµοί και η έλλειψη κοινωνικότητας. Έτσι η 

ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, η προσωπική άνεση και ο οικογενειακός τρόπος 

ζωής εµφανίζονται να αντιπροσωπεύουν το κύριο κώλυµα στη προσήλωση 

στην άσκηση. 

   Είναι επίσης απαραίτητο να αναπτυχθούν στρατηγικές για σωστή 

προσήλωση στα µη επιβλεπόµενα προγράµµατα. Εφόσον η πλειοψηφία των 
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καρδιοχειρουργηµενων ασθενών δεν έχει πρόσβαση στα επιβλεπόµενα 

προγράµµατα πρέπει να τους δοθούν κίνητρα για να συνεχίσουν µονοί τους 

προκειµένου να βελτιωθεί η προσήλωση σε µη επιβλεπόµενα προγράµµατα ο 

φυσιοθεραπευτής θα πρέπει να: 

1)∆ιδάξει τον ασθενή πώς να ξεκινήσει σωστά ένα πρόγραµµα ασκήσεων  

.2)Παρέχει κάποια επίβλεψη στα αρχικά στάδια 

3)Ζητήσει από τον ασθενή αναφορά της κατάστασης του κάθε 2 εβδοµάδες 

4)Ενθαρρύνει την παρακολούθηση ενός προγράµµατος για το σπίτι επειδή 

µπορεί να είναι πιο βολικό . 

 

5.3 ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ 

Επιπρόσθετα στο πρόγραµµα άσκησης οι πιο συνηθισµένες και οι πιο 

δηµοφιλείς αλλαγές του τρόπου ζωής στους καρδιοχειρουργηµένους ασθενείς 

αποτελούν η διακοπή του καπνίσµατος ο διατροφικός έλεγχος και ο έλεγχος 

βάρους και η αντιµετώπιση του άγχους. Καθένα από αυτά τα αντικείµενα 

σχετίζεται µε τους γνωστούς παράγοντες κινδύνου της στεφανιαίας νόσου. 

 

 5.3.1 ∆ιακοπή καπνίσµατος 

Το κάπνισµα τσιγάρων είναι ένας από τους πιο σοβαρούς, εάν όχι ο πιο 

σοβαρός παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο. Ο κίνδυνος από το 

κάπνισµα αυξάνει τόσο από την ένταση όσο και από τη διάρκεια της 

συνήθειας του καπνίσµατος. Το κάπνισµα τσιγάρων έχει επίσης σχέση και µε 

άλλες χρόνιες ασθένειες όπως ο καρκίνος χρόνιες πνευµονικές παθήσεις και 

υπέρταση . 

  Στις µέρες µας υπάρχουν πολλά προγράµµατα και βοηθήµατα για τη 

διακοπή του καπνίσµατος όπως: ύπνωση, ηρεµιστικά, ειδικά φίλτρα από 

βότανα, «αποκρουστική» θεραπεία, τσίχλες νικοτίνης, άκαπνα τσιγάρα, 

βιβλία, κασέτες, βελονισµός. Γενικά, τα προγράµµατα αυτά ενσωµατώνουν 

την µεταφορά γνώσεων µε τις τεχνικές αλλαγής συµπεριφοράς προκειµένου 



 92 

να αναγνωρίσουν τις αιτίες που κάνουν τα άτοµα να καπνίζουν καθώς και 

πώς ,πότε και που είναι πιθανότερο να ενδώσουν στο κάπνισµα .  

   Άσχετα µε το ποιες τεχνικές συµπεριφοράς µπορεί να υιοθετηθούν πρέπει 

να υπάρχει διαθέσιµο επαγγελµατικό προσωπικό και σύστηµα υποστήριξης 

για να βοηθήσει το άτοµο αυτή τη δύσκολη περίοδο. Οι αιτίες του 

καπνίσµατος είναι πολυάριθµες και, εκτός αν αντιµετωπιστούν µε ένα καλά 

οργανωµένο πρόγραµµα αλλαγής συµπεριφοράς ,οι πιθανότητες επιτυχούς 

διακοπής είναι λίγες. Οι παρενέργειες από τη διακοπή του καπνίσµατος 

περιλαµβάνουν:νευρικότητα, αυξηµένη ανησυχία, κατάθλιψη , αύξηση όρεξης 

, αύξηση σωµατικού βάρους και ευερεθιστότητα. Είναι σηµαντικό να 

κατανοηθούν αυτοί οι παράγοντες διότι µπορεί να παρουσιάσουν σηµαντικά 

εµπόδια στην επιτυχία. 

 

5.3.2 Χειρισµός διατροφής. 

  Η αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες είναι σηµαντική για την πρόληψη των 

πιθανών υποτροπών ή νέων σχηµατισµών επικίνδυνων ή επιβλαβών 

µηχανισµών που επιβαρύνουν την καρδιαγγειακή λειτουργία. Οι γενικοί 

κανόνες σωστής διατροφής αρχίζουν από την παιδική ηλικία και 

περιλαµβάνουν: 

1) ∆ιατροφικό ισοζύγιο 

2) Ποικιλία στη διατροφή 

3) Ολικά λίπη=30% ηµερησίων θερµίδων 

   Κορεσµένα 1/3 

   Ακόρεστα 2/3 (προσοχή στη µαργαρίνη) 

4) Χορήγηση χοληστερίνης=300 mg 

5) Υδατάνθρακες=50 Η.Μ. (άµυλο, φυτικές ίνες) 

6) Πρωτεϊνες=15-20% Ε.Μ, (ζωικές, φυτικές) 

7) Προσοχή στο αλάτι και στα fast food 
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  Οι διαφοροποιήσεις στις διατροφικές συνήθειες όπως φαίνονται παρακάτω 

µπορούν να επηρεάσουν τη στεφανιαία νόσο µε πολλούς τρόπους. Πρέπει να 

γίνεται προσπάθεια να ανιχνεύονται τα άτοµα που έχουν κληρονοµική 

προδιάθεση για υπερχοληστεριναιµία από την παιδική ηλικία. Καλό είναι να 

κάνουν 1 µε 2 εξετάσεις για χοληστερίνη αίµατος αν όχι όλα τα νεαρά άτοµα 

τουλάχιστον εκείνα που έχουν κληρονοµικό επιβαρυµένο (γονείς µε 

αθηρωµάτωση των αρτηριών σε µικρή σχετικά ηλικία, δηλαδή κάτω των 50 

ετών) και όλοι οι ενήλικοι ιδίως όταν παρουσιάζουν εκδηλώσεις 

υπερχοληστεριναιµίας, όπως ξανθώµατα ή γεροντότοξο κ.λπ.. Για την 

πρόληψη της αθηρωσκληρώσεως πρέπει από την παιδική ηλικία η τροφή να 

είναι περιορισµένη στα φυσιολογικά όρια θερµιδικώς, πτωχή σε λίπη και 

κυρίως κορεσµένα, χοληστερίνη και αλάτι και πλούσια σε χορταρικά και 

φρούτα. Η παχυσαρκία, η χοληστερίνη, τα τριγλυκερίδια και η υπέρταση 

έχουν αναγνωριστεί ως παράγοντες κινδύνου που µπορούν να µειωθούν 

σηµαντικά υιοθετώντας κατάλληλες διατροφικές συνήθειες. 

 

Προτεινόµενες αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες. 

 Ι) Μείωση κατανάλωσης βοδινού, χοιρινού και αρνίσιου κρέατος. 

2) Χρήση πουλερικών. ψαρικών και κρεατικών υποκατάστατων αντί για 

βοδινό. αρνίσιο και χοιρινό κρέας. 

3) Προετοιµασία πουλερικών και θαλασσινών χωρίς πρόσθετα λίπη 

4) Αύξηση κατανάλωσης γευµάτων απουσία κρέατος. 

5) Προετοιµασία ρυζιού και άλλων σπόρων χωρίς πρόσθετα λίπη. 

6) Προετοιµασία λαχανικών χωρίς πρόσθετα λίπη. 

7)Ελάττωση της κατανάλωσης µαργαρίνη και φυστικοβούτυρου πάνω στο 

ψωµί, τις φρυγανιές κ.λ.π. ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης βουτύρου 

γενικώς 

8) Αποφεύγονται τα παχιά και αλµυρά τυριά. τα σαλάµια, οι σάλτσες. οι 

πέτσες τα αυγά: τα εντόσθια, τα µυαλά. τα οστρακοειδή (γαρίδε καβούρια. 

αστακός). τα οποία περιέχουν πολλή χοληστερίνη και κορεσµένο λίπος. 
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9) Καλό είναι να περιορίζονται η σοκολάτα. το φοινικέλαιο, η ινδική καρύδα , 

τα υδρογονωµένα φυτικά λίπη, γιατί ενώ δεν περιέχουν χοληστερίνη έχουν 

πολλά κορεσµένα λιπαρά οξέα. 

10).Χορηγούνται άπαχα τελείως κρέατα (κοτόπουλο µοσχαράκι, κουνέλι. 

κατσίκι) και ψάρι. λάδι και άλλα φυτικά λίπη. 

11) Το σκόρδο και το κρεµµύδι µπορεί να ωφελούν γιατί περιέχουν θειούχες 

ενώσεις (σουλφίδια). 

12)Χρήση µόνο χαµηλών σε λιπαρά ψωµιών και δηµητριακών. 

Ι 3)Αποφεύγονται τα τυποποιηµένα προϊόντα ζαχαροπλαστικής (κέικ, πίτες, 

κουλουράκια κλ.π). 

14)Περιορισµός της χρήσης της ζάχαρης στον καφέ το τσάι και τα δηµητριακά 

15)Χρήση µόνο συνιστώµενων συνταγών για επιδόρπια. 

1 6)Χρήση καφέ χωρίς καφεΐνη και τσάι από βότανα χωρίς καφεΐνη.  

17) Περιορισµός αλκοολούχων αναψυκτικών 

 

   5.3.3 Παχυσαρκία 

   ‘Ενας παγκόσµιος αποδεκτός ορισµός για την παχυσαρκία είναι 

απαραίτητος,ο παχύσαρκος λοιπόν έχει ορισθεί ως ο υπερβολικά υπέρβαρος-

πάνω από 15%, 20% ή 25% από το ιδανικό βάρος σώµατος. Μέρος του 

προβλήµατος επιλογής κριτηρίων για την παχυσαρκία είναι η ανικανότητα 

προσδιορισµού του ιδανικού βάρους. Αποδεκτές διαβαθµίσεις στα ποσοστά 

λίπους στο σώµα κυµαίνονται µεταξύ 10% και 22% για τους άνδρες και 20% 

και 32% για τις γυναίκες. Αλλαγές στα ποσοστά λίπους στο σώµα έχουν 

περισσότερο νόηµα από το σωµατικό βάρος διότι η αυξηµένη φυσική 

δραστηριότητα µπορεί να καταλήξει σε αύξηση του µυϊκού ιστού. Επειδή ο 

µυς είναι βαρύτερος από το λίπος η εκγύµναση µπορεί να καταλήξει σε 

απώλεια λίπους χωρίς αλλαγή στο βάρος. 

    Η παχυσαρκία συσχετίζεται µε τον αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης 

στεφανιαίας νόσου την µειωµένη καρδιαγγειακή λειτουργία τις αυξηµένες 

µεταβολικές απαιτήσεις της καταβολής σωµατικής προσπάθειας και τις 
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αυξηµένες πιθανότητες εµφάνισης υπέρτασης και διαβήτη. Ο κίνδυνος για 

στεφανιαία νόσο σχετίζεται επίσης µε τις αλλαγές του σωµατικού βάρους και 

τον αυξηµένο κίνδυνο από µεγαλύτερη αύξηση βάρους. 

 

  5.4 Έλεγχος σωµατικού βάρους.  

Συνεπακόλουθα στην απώλεια βάρους πρέπει να περιµένουµε τα παρακάτω: 

• Μειωµένα τριγλυκερίδια  

• Μειωµένη χοληστερίνη 

• Μειωµένο σάκχαρο 

•  Αυξηµένη καρδιακή επάρκεια 

•  Μειωµένο έργο καρδιάς 

•  Μειωµένος όγκος αίµατος 

•  Μειωµένη αρτηριακή πίεση 

•  Βελτιωµένη αυτοπεποίθηση 

Η µείωση του βάρους σε ασθενείς που υπέστησαν εγχείρηση καρδιάς ίσως 

χρειαστεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα µε την κλινική τους κατάσταση. Είναι 

σηµαντικό να συµβουλεύσουµε τους παχύσαρκους ασθενείς ότι το 

πρόγραµµα τους πρέπει να επιβλέπετε από ιατρό. Ιδιαίτερα ενοχλητικά είναι 

τα προγράµµατα που περιλαµβάνουν µανιώδεις δίαιτες, µείωση θερµίδων, 

νηστεία και οι δίαιτες µε χορήγηση πρωτεϊνών µέσω υγρών. Τέτοια 

προγράµµατα µπορεί να καταλήξουν σε ταχύτατη απώλεια βάρους, απώλεια 

καλίου και άλλες ηλεκτρολυτικές ανισορροπίες. Αυτά µπορεί να έχουν 

σοβαρές επιβλαβείς επιπτώσεις και περιστασιακά να αποβούν µοιραία. 

   Ανεξάρτητα από τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για να ορίσουν την 

παχυσαρκία η βάση για τον έλεγχο του σωµατικού βάρους παραµένει η ίδια, 

δηλαδή η καθιέρωση διατροφικών συνηθειών και προτύπου δραστηριοτήτων 

που θα έχουν ως αποτέλεσµα µεταβολική ισορροπία. Γενικά αυτό 

µεταφράζεται ως αύξηση της θερµιδικής κατανάλωσης από τον οργανισµό και 

µείωση της λήψης θερµίδων από τις τροφές. 
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   Αν και η απώλεια βάρους αυξάνεται µε την τακτική φυσική δραστηριότητα η 

χαµηλής έντασης άσκηση µπορεί να έχει κάποια επίδραση στη µείωση του 

σωµατικού βάρους. Το θερµιδικό κόστος για τα περισσότερα επιβλεπόµενα 

προγράµµατα άσκησης εξωνοσοκοµειακών ασθενών υπολογίζεται στις 300 

θερµίδες ανά συνεδρία. Εφόσον απαιτείται καύση 3.500 θερµίδων για να 

χαθεί ½ κιλό λίπους, η άσκηση 3 φορές την εβδοµάδα θα χρειαστεί 1 µήνα για 

να χαθεί µόλις ½ κιλό λίπους. Έτσι συνίσταται η παράλληλη, µε τις 

επιβλεπόµενες συνεδρίες, δραστηριότητα στο σπίτι, όπως είναι το βάδισµα 3 

µιλίων καθηµερινά Το βάδισµα 1 µιλίου αντιστοιχεί περίπου σε ενεργειακή 

κατανάλωση 300 Θερµίδων και 3 µίλια την ώρα είναι ένας καλός, ζωηρός 

ρυθµός. Ο συνδυασµός αυτού του επιπέδου δραστηριότητας µε η µείωση 200 

θερµίδων από τη διατροφή κάθε µέρα έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια ½ 

κιλού λίπους την εβδοµάδα, το οποίο είναι ένας καλός ρυθµός µείωσης. 

 

  5.5 Χοληστερίνη και τριγλυκερίδια 

   Τα αυξηµένα επίπεδα χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων στο αίµα είναι 

σηµαντικοί παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου. Τα 

συνιστώµενα επίπεδα χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων είναι λιγότερο από 200 

mg/dl και 80 µε 100 mg/dl αντίστοιχα. Η παχυσαρκία συχνά σχετίζεται µε τα 

αυξηµένα επίπεδα χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων αν και πιο στενή σχέση 

υπάρχει µε τα τριγλυκερίδια. Είναι επίσης πιθανόν να υπάρχουν αυξηµένα 

λιπίδια µε φυσιολογικό σωµατικό βάρος. Ο καλύτερος τρόπος µείωσης των 

λιπιδίων είναι ο συνδυασµός διατροφικού χειρισµού, σηµαντική µείωση 

λίπους και η φυσική άσκηση. Για µερικά άτοµα είναι πιο εύκολο να µειώσουν 

τι τιµές των λιπιδίων από το να χάσουν βάρος γιατί απαιτεί λιγότερο θερµιδικό 

περιορισµό.  

    Η ελάττωση της ποσότητας του κρέατος που καταναλώνεται και των 

τροφών ζωικής προέλευσης θα µειώσει την χοληστερίνη στα περισσότερα 

άτοµα. Επειδή το σώµα παρασκευάζει χοληστερίνη σε ποικίλα επίπεδα, η 

επίδραση µιας δίαιτας χαµηλής σε λιπαρά και της φυσικής άσκησης θα 

ποικίλει. Παρόλα αυτά επαρκής χοληστερίνη παράγεται από το σώµα για 
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κυτταρική λειτουργία οπότε η ελαχιστοποίηση της στη διατροφή δεν είναι 

επιβλαβής για την υγεία. 

   Τα τριγλυκερίδια διαφέρουν από τη χοληστερίνη στο ότι υπάρχουν σε όλες 

τις πηγές λίπους, ζωικές και φυτικές. Η αντικατάσταση πολυακόρεστου λίπους 

µε κορεσµένο είναι µια βελτίωση, ενώ η µείωση όλων των λιπών από τη 

διατροφή είναι ακόµη καλύτερη Τα τριγλυκερίδια παράγονται επίσης από τη 

µετατροπή των επιπλέον θερµίδων την αποθηκευµένη ως λίπος, Εποµένως. 

είναι περισσότερο ευαίσθητα στην απώλεια βάρους από τη χοληστερίνη. 

Επίσης, είναι περισσότερο πιθανόν για τα τριγλυκερίδια να αυξοµειώνονται 

για σύντοµες χρονικές περιόδους από ότι η χοληστερίνη. 

   Η ελάττωση τη πρόσληψης λίπους από τη διατροφή επίσης καταλήγει σε 

απώλεια βάρους στα περισσότερα άτοµα. Εφόσον το θερµιδικό περιεχόµενο 

του λίπους είναι περίπου διπλάσιο από αυτό των υδατανθράκων ή των 

πρωτεϊνών, η απώλεια βάρους είναι πιθανότερο να συµβεί όταν µειώνεται η 

λήψη λιπών. 

 

   5.6 Αντιµετώπιση άγχους 

  Αγχώδης αντίδραση ορίζεται η φυσική απάντηση σε εξωτερικό ερέθισµα. 

Όταν η απάντηση είναι ακατάλληλη σχετίζεται µε δραµατική νευροορµονική 

δράση που µπορεί να οδηγήσει σε αυξηµένη αρτηριακή πίεση, αυξηµένη 

µυοκαρδιακή ανάγκη οξυγόνου, αυξηµένες αρρυθµίες και αυξηµένη 

πιθανότητα στεφανιαίας νόσου. Αν και αναγνωρίζεται ως απαραίτητη και 

διευκολυντική όψη ζωής όταν βιώνεται υπό τις κατάλληλες καταστάσεις και 

στο σωστό βαθµό. η υπερβολική αγχώδη αντίδραση έχει παρατηρηθεί να 

καταλήγει σε εξάντληση και θάνατο. Το άγχος µπορεί να προέρχεται από 

εξωτερικούς, κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες ή µπορεί να είναι 

εσωτερικό και ενδογενές. 

   Το πρόγραµµα της καρδιακής αποκατάστασης πρέπει να ενσωµατώσει 

αυτή την πληροφόρηση καθώς και άλλες µορφές διαφοροποίησης 

συµπεριφοράς ώστε το άτοµο να έχει την καλύτερη ευκαιρία να υιοθετήσει 

κατάλληλες ικανότητες χειρισµού του τρόπου ζωής του. Μαζί µε την 

κατανόηση του ρόλου του άγχους στην στεφανιαία νόσο πρέπει να 
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συνυπολογιστούν και άλλοι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που σχετίζονται µε 

την εγχείρηση καρδιάς. Τα χαρακτηριστικότερα προβλήµατα των 

µετεγχειρητικών ασθενών είναι η αγωνία, η άρνηση, η κατάθλιψη και ο θυµός. 

Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει τις κατευθυντήριες γραµµές που έχουν 

αναπτυχθεί για την αντιµετώπιση αυτών των θεµάτων. 

   Αυτές οι συναισθηµατικές απαντήσεις µπορεί να αλλάξουν σηµαντικά την 

οικογενειακή και προσωπική ζωή καθώς και την πνευµατική υγεία του ασθενή. 

Οι γονικοί και εργασιακοί ρόλοι ι επιστροφή στη φυσιολογική, κοινωνική και 

ψυχαγωγική δραστηριότητα, οι σεξουαλικοί ρόλοι και λειτουργίες καθώς και 

πολλές άλλες όψεις της ζωής µπορεί να αλλάξουν σηµαντικά εάν δεν 

αναγνωριστούν αυτά τα προβλήµατα και αντιµετωπιστούν επαγγελµατικά. 

   ‘Έτσι , κρίνεται απαραίτητο, όλα τα µέλη του προσωπικού του 

προγράµµατος καρδιακής αποκατάστασης, εποµένως και ο 

φυσικοθεραπευτής, να είναι οικεία µε αυτά τα προβλήµατα. 

 

 

Συνήθεις συναισθηµατικές απαντήσεις 

1)Αγωνία 

α .Εκδηλώσεις 

  Αδυναµία συγκέντρωση και κατανόησης ή συγκράτησης πληροφοριών. 

  Νευρικότητα ή αϋπνία. 

  Αυξηµένη φλυαρία. 

  Τρέµουλο. 

  Εφίδρωση στις παλάµες. 

β. Αιτίες. 

  Φόβος θανάτου ή χρόνιας δυσλειτουργίας. 

   Ανασφάλεια σχετικά µε την ασθένεια και την πρόγνωσή της. Έκθεση σε         

«παράξενο» περιβάλλον και διαδικασίες ης µονάδας εντατικής θεραπείας και 

της υπόλοιπης νοσηλείας. 
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·   Αλλαγές στα συνήθη πρότυπα της καθηµερινής ζωής.  

    Περιορισµοί στη δραστηριότητα και τη διατροφή κ.λ.π.. 

2. Άρνηση (θετικές και αρνητικές πλευρές) 

α. Εκδηλώσεις. 

  Αποφεύγει να συζητάει την ασθένειά του και τη σηµαντικότητά της.               

Ελαχιστοποιεί τη σοβαρότητα της κατάστασης και τις συνέπειες της. Μπορεί 

να αψηφήσει τους περιορισµούς στη δραστηριοποίηση και η διατροφή. 

  Προσπαθεί να κρατήσει εύθυµο χαρακτήρα στις κοινωνικές του 

συναναστροφές. Μπορεί να φανεί υπερβολικά χαρούµενος. 

β. Αιτίες. 

   Φυσιολογικοί αµυντικοί µηχανισµοί για αντιµετώπιση αγωνίας. 

  Αδυναµία να ελέγξει τις αλλαγές που συµβαίνουν στον οργανισµό του  

Αγνώντας, απορρίπτοντας ή αρνούµενος να πιστέψει ότι υπάρχουν και 

επικεντρώνεται στα µέρη της ύπαρξης του που µπορεί να ελέγξει. 

3 Κατάθλιψη. 

α. Εκδηλώσεις 

 Θλιµµένο ύφος, αδιαφορία και έλλειψη ενθουσιασµού. 

 Εκφράσεις απαισιοδοξίας. 

 Μιλάει µε κοφτές φράσεις. 

 Βραδύτητα στην κίνηση και την οµιλία. 

 Απόσυρση. 

 Απώλεια όρεξης. 

 Κλάµα.  

 Ευερεθιστότητα. 

 Εκφράσεις άµεσου ή προσχεδιασµένου θυµού. 

β. Αιτίες. 
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  Ο ασθενής γίνεται λιγότερο ικανός να διατηρήσει την άρνηση, γίνεται   

καλύτερος γνώστης αυτού που του έχει συµβεί και αρχίζει να σκέφτεται πώς 

θα επηρεάσει το µέλλον του. 

 Μπορεί να αισθάνεται αδύναµος αβοήθητος, άχρηστος και ότι έχει χάσει τις  

ελπίδες του. 

 Ανησυχεί για την προσωπική του εικόνα και την αυτοεκτίµηση. Ανησυχεί για 

τις κοινωνικές επιδράσεις, π.χ. απώλεια δουλειάς, ανεξαρτησίας , φόβοι 

σεξουαλικής ανικανότητας, φιλασθενείας και πρόωρης γήρανσης. 

4. Θυµό 

α. Εκδηλώσεις. 

 Άµεσες ή έµµεσες εκφράσεις επιθετικότητα: απέναντι στο νοσηλευτικό 

προσωπικό κακή την οικογένεια. 

 Αρνείται να ακολουθήσει τις οδηγίες του ιατρού. 

β. Αιτίες. 

 Απογοήτευση. 

 Αγανάκτηση προς τα υγιή άτοµα («Γιατί εµένα;») 

Βρεφοποίηση και υπερπροστασία από τον/την σύζυγο, την οικογένεια 

κ.λ.π 
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6. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ∆ΟΥΛΕΙΑ 
 
 
6.1 Επαγγελµατική αξιολόγηση 
 
   Η επαγγελµατική αξιολόγηση έχει τουλάχιστον δύο στόχους : 
α) καθορισµός της ικανότητας εφαρµογής και της ασφάλειας της επιστροφής 
στη δουλειά για κάθε ασθενή και 
β) αναγνώριση των πιθανών προβληµάτων που σχετίζονται µε την επιστροφή 
στην εργασία. 
  Το αποτέλεσµα της διαδικασίας αξιολόγησης θα επιτρέψει στον 
φυσικοθεραπευτή να δώσει εγκυρότερες, περισσότερο κατάλληλες και 
συγκεκριµένες υποδείξεις για το αν και πότε πρέπει να επιστρέψει στη 
δουλειά και τι αλλαγές, αν χρειάζεται, θα πρέπει να κάνει στις δραστηριότητες 
του κατά την διάρκεια της δουλειάς του. 
Η διαδικασία της αξιολόγησης ξεκινάει από την ενδονοσοκοµειακή φάση, 
αφού η πρώιµη παρεµβολή είναι πιθανότερο να µειώσει την αγωνία του 
ασθενή σχετικά µε την ασθένεια του. Εφόσον η πλειοψηφία των ασθενών 
είναι δυνατόν να διαβεβαιωθεί ότι θα είναι ικανοί να επιστρέψουν σε µια 
παραγωγική και µε νόηµα ζωή, η πρώιµη παρεµβολή µπορε'ι να βοηθήσει 
στην αποτροπή των ασθενών από την υιοθέτηση ακατάλληλων αντιλήψεων 
(και συµπεριφορές) δυσλειτουργίας, οι οποίες αφού αναπτυχθούν, δύσκολα 
αντιστρέφονται. 
   Η διαδικασία της αξιολόγησης κατά την ενδονοσοκοµειακή φάση ξεκινάει µε 
την κλινική αξιολόγηση. Αφού σταθεροποιηθεί η κατάσταση του ασθενή, 
άλλες διαδικασίες µπορούν να συνεχίσουν ενόσω ο ασθενής είναι στο 
νοσοκοµείο. Μερικές από τις πιο σηµαντικές διαδικασίες επαγγελµατικής 
αξιολόγησης περιλαµβάνουν αξιολόγηση των απαιτήσεων της εργασίας του 
ασθενή πριν την εµφάνιση της νόσου, της συναισθηµατικής κατάστασης, των-
αντιλαµβανόµενων ψυχολογικών παραγόντων άγχους, των οικονοµικών 
ευθυνών και απαιτήσεων και της προσαρµογής στην άσκηση. 
   Η πιθανότητα επιστροφής στη δουλειά µπορεί να συζητηθεί µε την 
οικογένεια του ασθενή την ώρα της εξόδου από το νοσοκοµείο, βασιζόµενη 
πάντα, στις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από την διαδικασία 
αξιολόγησης εντός του νοσοκοµείου. Πρίν από την τελική απόφαση για το αν 
συνίσταται ή όχι να επιστρέψει ο ασθενής στη δουλειά (συνήθως περίπου 6-8 
εβδοµάδες µετά το τέλος της νοσηλείας ), πρέπει να αξιολογηθεί περαιτέρω. 
Ο καθορισµός της ανοχής του ασθενή στην εργασία, αυτή την χρονική στιγµή, 
είναι οφέλιµος για την λήψη αποφάσεων σχετικά µε την επιστροφή στην 
εργασία. 
 
 
 6.2 Ανάλυση δουλειάς. 
 
  Για να αξιολογήσουµε την ικανότητα του ασθενή να επιστρέψει στην εργασία 
του και για να αποτρέψουµε δυσανάλογη της ασθένειας δυσλειτουργία, είναι 
σηµαντικό να γνωρίζουµε τις φυσιολογικές και ψυχολογικές απαιτήσεις του 
επαγγέλµατος του, καθώς και τις αντιλήψεις και τις ανησυχίες του σχετικά µε 
αυτές. 



 102 

  Μερικοί από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες που θα πρέπει να 
αξιολογηθούν στην ανάλυση δουλειάς, περιλαµβάνουν τον τύπο της εργασίας, 
της ενεργιακές απαιτήσεις της δουλειάς, την έκθεση σε ακατάλληλες 
θερµοκρασίες και το ψυχολογικό άγχος που σχετίζεται µε την δουλειά. 
 
 
 6.3 Ο τύπος της εργασίας.  
 
   Η σωµατική εργασία µπορεί να χωριστεί σε δύο τύπους : δυναµική και 
στατική. Όπως είναι γενικά αποδεδειγµένο, η αιµοδυναµική απάντηση σε 
αυτούς τους τύπους εργασίας διαφέρει. Η βαριά δυναµική εργασία παράγει 
πρωταρχικά φόρτο όγκου στην καρδιά, ενώ η βαριά στατική εργασία παράγει 
πρωταρχικά φόρτο πίεσης. Αν και βαθµιαίο δυναµικό τεστ κοπώσεως 
χρησιµοποιείται ευρέως για να αξιοποιήσει την ικανότητα των ασθενών να 
επιστρέψουν στη δουλειά, στατικό ή στατικό δυναµικό τεστ κοπώσεως 
πραγµατοποιείται λιγότερο συχνά. Η αδυναµία αξιολόγησης της στατικής ή 
στατικό ενεργητικής εργασίας συχνά καταλήγει στο να δίνονται στους ασθενείς 
αόριστες και προφυλακτικές οδηγίες, όπως η ανάγκη να µειωθεί ή να 
ελαχιστοποιηθεί η βαριά στατική εργασία. Συνεπώς, οι ασθενείς των οποίων η 
δουλειά απαιτεί αυτόν τον τύπο εργασίας µπορεί να αποτύχουν να 
επιστρέψουν στη δουλειά ή αν επιστρέψουν, να γίνουν πολύ αγχώδεις µε τη 
δουλειά τους, φοβούµενοι ότι αυτή είναι πολύ έντονη. 
 
 
6.4 Ενεργειακές απαιτήσεις. 
 
  Οι ενεργειακές απαιτήσεις της δουλειάς θα πρέπει επίσης να εκτιµηθούν 
ώστε να µπορούν να συγκριθούν µε την µέτρηση της ανοχής του ασθενή στη 
σωµατική εργασία. Είναι κατανοητό ότι το ενεργειακό κόστος διαφόρων 
δραστηριοτήτων που έχει µετρηθεί στις διάφορες έρευνες είναι σχετικό. Το 
πραγµατικό ενεργειακό κόστος µιας εργασίας µπορεί να ποικίλει σύµφωνα µε 
παράγοντες, όπως. την ικανότητα και τη σωµατική διάπλαση του εργάτη, 
ορθοπαιδικές δυσκολίες και το βαθµό αυτοµατοποίησης, που είναι διαθέσιµοι 
στη δουλειά. 
   Επιπρόσθετα, µερικοί παράγοντες που σχετίζονται µε τη δουλειά όπως η 
θερµοκρασία του περιβάλλοντος εργασίας, ακατάλληλη στάση του σώµατος 
και στατική εργασία µπορεί να έχουν µικρή επίδραση στην ολική κατανάλωση 
οξυγόνου, αλλά µπορεί να αυξήσουν σηµαντικά τις απαιτήσεις του 
µυοκαρδίου σε οξυγόνο. 
 
 
 6.5 Έκθεση σε ακατάλληλη θερµοκρασία. 
 
  Πολλές δουλειές απαιτούν η εργασία να γίνεται σε µη ιδανικές συνθήκες 
θερµοκρασίας. Όταν η εργασία συνοδεύεται µε αυξηµένη θερµότητα, ειδικά 
όταν το περιβάλλον είναι επίσης υγρό. οι απαιτήσεις του µυοκαρδίου σε 
οξυγόνο αυξάνονται λόγω της αύξησης της ροής του αίµατος επιδερµικά που 
χρειάζεται προκειµένου να διασκορπιστεί η θερµότητα του σώµατος. 
  Όταν η εργασία διεξάγεται σε ψυχρό περιβάλλον, οι ενεργειακές ανάγκες της 
εργασίας µπορεί να αυξηθούν λόγο της ένδυσης µε βαριά και πολλά ρούχα, 
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τη βάδιση µέσα στο χιόνι και πιθανότατα το ρίγος. Επιπρόσθετα, ένα ψυχρό 
περιβάλλον µπορεί να προκαλέσει στηθάγχη σε ένα χαµηλότερο επίπεδο 
καταβολής προσπάθειας λόγω της αύξησης της απαίτησης του µυοκαρδίου 
σε οξυγόνου µε την άνοδο της συστολής των περιφερικών αγγείων. 
 
 
 
 6.6 Ψυχολογική πίεση. 
 
  Στην ανάλυση δουλειάς, η αξιολόγηση των ψυχολογικών παραγόντων θα 
πρέπει να περιλαµβάνει όχι µόνο αξιολόγηση της ψυχολογικής πίεσης στη 
δουλειά, αλλά και την αντίληψη και τις ανησυχίες των ασθενών σχετικά µε την 
ικανότητα τους να ανταποκριθούν στις σωµατικές και συναισθηµατικές 
απαιτήσεις της δουλειάς. 
  Η ψυχολογική πίεση µπορεί να αυξήσει σηµαντικά τις ανάγκες του 
µυοκαρδίου σε οξυγόνο, ενώ το υπερβολικό ή παρατεταµένο άγχος ίσως 
αυξήσει τον καρδιακό κίνδυνο. Έτσι ορισµένοι ασθενείς που αναφέρουν 
ψυχολογική πίεση στη δουλειά τους ίσως συσταθεί ιατρικώς αλλαγή 
επαγγέλµατος. Η σύσταση αλλαγής επαγγέλµατος, αν και µερικές φορές είναι 
χρήσιµη, ίσως κάποιες άλλες φορές αποδειχθεί µια αναποτελεσµατική ή 
αντιπαραγωγική προσέγγιση του ασθενή που υφίσταται σηµαντική πίεση στη 
δουλειά. Αυτή η σύσταση θα µπορούσε να καταλήξει στην υποβολή 
µεγαλύτερης πίεσης για τους ασθενείς αν οδηγήσει σε απώλεια της εργασίας 
ή µείωση µισθού ή έλλειψη ικανοποίησης από τη δουλειά. Ακόµη και αν είναι 
επιτυχής, η αναζήτηση και η απόφαση για αλλαγή επαγγέλµατος είναι από 
µόνη της ένα πιεστικό γεγονός του οποίου τα πιθανά οφέλη πρέπει να 
ζυγιστούν καλά. 
  Πολλή από την ψυχολογική πίεση που αισθάνονται τα άτοµα προκύπτει από 
τους συνήθεις τρόπους µε τους οποίους αντιλαµβανόµαστε ή αντιδράµε σε 
µια κατάσταση. Επειδή η πίεση που βιώνεται είναι κατά πολύ εσωτερικής 
φύσεως µπορεί να µην µειωθεί σηµαντικά από την αλλαγή δουλειάς, αλλά 
µάλλον θα απαιτήσει αλλαγές στα πρότυπα αντίληψης και αντίδρασης του 
ασθενή. Οπότε, µια καλύτερη προσέγγιση είναι πρώιµη αναγνώριση της 
ύπαρξης της ψυχολογικής πίεσης στην εργασία µέσω της ανάλυσης δουλειάς 
και µετά η σύσταση για πρόγραµµα διαχείρισης άγχους που θα βοηθήσει τους 
ασθενείς να µάθουν πως θα το αντιµετωπίζουν πιο αποτελεσµατικά. 
Η αξιολόγηση της ψυχολογικής πίεσης στη δουλειά θα εξαρτηθεί αρχικά από 
την αναφορά του ασθενή, δίνοντας έµφαση στη συλλογή πληροφοριών 
σχετικά µε τα σηµάδια και τα συµπτώµατα του άγχους στο άτοµο και τις 
καταστάσεις και αντιδράσεις που συχνά συσχετίζονται µε πίεση στη δουλειά. 
Τέτοια πληροφόρηση, αν και όχι απαραίτητα καθοριστική για την 
καρδιαγγειακή ασφάλεια της επιστροφής στη δουλειά σε αντιπαράθεση µε το 
συναισθηµατικό άγχος, θα είναι συνήθως επαρκής για να προσδιορίσει κατά 
πόσο η παρέµβαση για µείωση της πίεσης θα είναι χρήσιµη. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

    Συµπερασµατικά, ο ρόλος της φυσιοθεραπείας τόσο πριν όσο και µετά την 

αορτοστεφανιαία παράκαµψη έχει ιδιαίτερη αξία διότι είναι αυτή  που βοηθάει 

τον ασθενή να επανέλθει σταδιακά στην καθηµερινή του ζωή. 

    Αρχικά, προετοιµάζουµε τον ασθενή για την επέµβαση που θα ακολουθήσει 

και αργότερα τόσο στην Μ.Ε.Θ. όσο και στον θάλαµο νοσηλείας τον βοηθάµε 

να ανακτήσει τις δυνάµεις του και να περιορίσουµε όσο γίνεται το χρόνο 

νοσηλείας. 

    Ο ρόλος µας όµως, δεν σταµατάει εκεί καθώς µε το εξατοµικευµένο 

πρόγραµµα του κάθε ασθενή για το σπίτι τον προτρέπουµε να εντάξει την 

άσκηση στην καθηµερινότητά του, να συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητά της  

και να επανέλθει σε µια φυσιολογική ζωή αποµακρυσµένη ωστόσο  από 

βλαβερές συνήθειες όπως το κάπνισµα και η παχυσαρκία.  
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