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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚH ΑΝΑΣΚΟΠΗΣH

Ισχαιµικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
και πρόληψη
Μαλαµάτου Καλλιόπη, Νοσηλεύτρια, Ι.Κ.Α Ν. ∆ράµασ, klailiamal@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (A.E.E.) όχι µόνο αποτελούν την τρίτη αιτία
θανάτου (10% παγκοσµίωσ µετά τα καρδιαγγειακά νοσήµατα (13%) και τον
καρκίνο (12%), αλλά προσβάλουν και τισ µικρότερεσ ηλικίεσ µε ανυπολόγιστεσ κοινωνικό-οικονοµικέσ επιπτώσεισ. (∆οκουτσίδου και Αντωνίου, 2009)
Στόχοσ τησ παρούσασ εργασίασ είναι η ανασκόπηση τησ βιβλιογραφίασ σχετικά µε τουσ παράγοντεσ κινδύνου πρόκλησησ και πρόληψησ των Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων. (∆οκουτσίδου και Αντωνίου, 2009)
Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλάµβανε βιβλιογραφική ανασκόπηση και αναζήτηση ερευνητικών και ανασκοπικών µελετών τησ ελληνικήσ και διεθνούσ βάσησ δεδοµένων που αναφέρονται στα ισχαιµικά Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια. (∆οκουτσίδου και Αντωνίου, 2009)
Αποτελέσµατα: Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία οι παράγοντεσ κινδύνου πρόκλησησ ισχαιµικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων ταξινοµούνται σε µη
τροποποιήσιµουσ (ηλικία, φύλο, εθνικότητα - φυλή, κληρονοµικότητα) και
τροποποιήσιµουσ. Οι τροποποιήσιµοι είναι η αρτηριακή υπέρταση, το κάπνισµα, το αλκοόλ, η κακή διατροφή, η κολπική µαρµαρυγή, υπερλιπιδαιµία,
σακχαρώδησ διαβήτησ, η παχυσαρκία κ.α. (∆οκουτσίδου και Αντωνίου, 2009)
Συµπεράσµατα: Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία λοιπόν η βασικότερη αρχή για
τη πρόληψη ισχαιµικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων είναι η τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου αυτών. (∆οκουτσίδου και Αντωνίου,
2009) Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (Α.Ε.Ε.) είχε αναγνωριστεί ωσ
νοσολογική οντότητα από την εποχή τησ αρχαίασ Ελλάδασ. Ο Ιπποκράτησ
χρησιµοποίησε τον όρο «αποπληξία» για να περιγράψει την αιφνίδια απώλεια των αισθήσεων και την παράλυση. Ο όροσ εγκεφαλικό επεισόδιο χρησιµοποιείται για να περιγράψει το γεγονόσ τησ αιφνίδιασ και δραµατικήσ
ανάπτυξησ ενόσ νευρολογικού ελλείµµατοσ, ωσ αποτέλεσµα παθολογικήσ
προσβολήσ (απόφραξησ ή αιµορραγίασ) ενόσ ή περισσοτέρων αιµοφόρων
αγγείων του εγκεφάλου µε συνέπεια τη νέκρωση των εγκεφαλικών περιοχών που αιµατώνονται από τα συγκεκριµένα αγγεία. (∆ιονυσιώτησ, 2006)
Σήµερα γνωρίζουµε ότι τα εγκεφαλικά επεισόδια είναι µία σοβαρή πάθηση που συχνά οδηγεί στο θάνατο ή σε µόνιµη αναπηρία προκαλώντασ λειτουργικά και νευρολογικά ελλείµµατα. Είναι ή τρίτη κατά σειρά αιτία θνητότητασ στισ ανεπτυγµένεσ χώρεσ και η πρώτη αιτία πρόκλησησ αναπηρίασ
στον άνθρωπο. Υπεύθυνο για 25.000 περιστατικά ετησίωσ στη χώρα µασ,
σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείασ (ΠΟΥ). (∆ιονυσιώτησ, 2006)
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, πρόληψη, παράγοντεσ
κινδύνου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε µείζονα λοιπόν παράγοντα απειλήσ τησ ανθρώπινησ ζωήσ και υγείασ σε όλεσ τισ ηλικίεσ έχει εξελιχθεί το αγγειακό εγκεφαλικό. (InCardiology)
Τα νούµερα είναι απογοητευτικά και καταδεικνύουν το µέγεθοσ του προβλήµατοσ. Το εγκεφαλικό αποτελεί την τρίτη αιτία θνησιµότητασ παγκοσµίωσ και τη
δεύτερη στισ ηλικίεσ άνω των 65, ενώ είναι ο πιο διαδεδοµένοσ παράγοντασ πρόκλησησ νευρολογικών
δυσλειτουργιών και ο δεύτεροσ εµφάνισησ άνοιασ, ενώ
15 εκατοµµύρια άνθρωποι υφίστανται αγγειακό επεισόδιο κάθε χρόνο, µε µόλισ το 25% εξ αυτών να αναρρώνει πλήρωσ. Στουσ τρεισ πρώτουσ µήνεσ µετά την
εµφάνιση του επεισοδίου, η θνησιµότητα αγγίζει το
ένα τέταρτο των συνολικών περιστατικών, ενώ για τισ
ηλικίεσ άνω των 85 ετών φτάνει µέχρι το 40%. Από
τουσ επιζώντεσ το 25%-50% αποκτά αναπηρίεσ ή είναι
εξαρτηµένο, το 50% είναι ανίκανο να περπατήσει, ισάριθµο ποσοστό παραµένει σε αφασία, ενώ το 30% υποφέρει από κατάθλιψη. (InCardiology)
Το 2002 το εγκεφαλικό ήταν η τρίτη αιτία θνησιµότητασ παγκοσµίωσ (µε ποσοστό 10%), έπειτα από τισ
στεφανιαίεσ νόσουσ (13%) και τον καρκίνο (12%). Παρότι το εγκεφαλικό µπορεί να εµφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, οι µεγαλύτεροι έχουν σαφώσ περισσότερεσ
πιθανότητεσ να το αντιµετωπίσουν. Τα δυο τρίτα των
περιστατικών αριθµούνται σε ανθρώπουσ άνω των 65
ετών, ενώ ο κίνδυνοσ εµφάνισησ αγγειακού επεισοδίου διπλασιάζεται σε κάθε δεκαετία µετά τα 55. (InCardiology)
Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία των ΗΠΑ, υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 500.000 έωσ 600.000 Αµερικανοί παθαίνουν εγκεφαλικό επεισόδιο κάθε χρόνο
και από αυτούσ περίπου 150.000 πεθαίνουν µέσα στον
πρώτο µήνα, κατατάσσοντασ έτσι το εγκεφαλικό επεισόδιο στην τρίτη αιτία θανάτου στο γενικό πληθυσµό
και στην πρώτη σε άτοµα ηλικίασ άνω των 75. Το 43%
συµβαίνουν σε άτοµα άνω των 65 ετών. (InCardiology)
Οι άντρεσ παρουσιάζουν µεγαλύτερη συχνότητα
εγκεφαλικών επεισοδίων από ότι οι γυναίκεσ. Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία, περίπου 2.000.000
ασθενείσ που έχουν επιβιώσει από εγκεφαλικό επεισόδιο εµφανίζουν ποικίλα ελλείµµατα και ανικανότητεσ. (InCardiology)

Ωσ προσ την Ελλάδα το πρόβληµα είναι µεγαλύτερο, µια και όπωσ προκύπτει από τα στοιχεία τησ Παγκόσµιασ Οργάνωσησ Υγείασ για τα έτη 1990 – 1992, η
θνητότητα λόγω αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων
είναι σαφώσ µεγαλύτερη από το µέσο όρο χωρών του
δυτικού κόσµου. Συγκεκριµένα, για την Ελλάδα η θνητότητα υπολογίστηκε σε 130 περιπτώσεισ ανά 100.000
πληθυσµού κατ’ έτοσ, ενώ για την Ιταλία ανέρχεται σε
80 περιπτώσεισ και για τισ ΗΠΑ σε 50 περιπτώσεισ
µόνο. (Πάνασ και λοιποί, 1999)
Ακόµη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονόσ, ότι η
Ελλάδα είναι µια από τισ λίγεσ χώρεσ όπου σύµφωνα
και πάλι µε τα στοιχεία τησ Παγκόσµιασ Οργάνωσησ
Υγείασ, η θνητότητα εµφάνισε αύξηση κατά τα έτη 1985
– 1989, σε σύγκριση µε τα έτη 1960 – 1964. (Βασιλόπουλοσ και λοιποί, 1996)
Τα στοιχεία αυτά καθιστούν την ύπαρξη επιτακτικήσ ανάγκησ για έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπιση
και κυρίωσ για αποτελεσµατικότερη πρόληψη των
αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων. (Βασιλόπουλοσ
και λοιποί, 1996)
Λόγω των µόνιµων αναπηριών που µπορούν να προκύψουν µετά από ένα ΑΕΕ, λαµβάνει ιδιαίτερη σηµασία η πρόληψη. Όλα τα υγιή ενήλικα άτοµα θα πρέπει
να υποβάλλονται περιοδικά σε ιατρικό έλεγχο (checkup) ο οποίοσ να περιλαµβάνει νευρολογική και καρδιολογική εξέταση, έλεγχο τησ αρτηριακήσ πίεσησ και
αιµατολογικέσ εξετάσεισ (σάκχαρο, λιπίδια αίµατοσ
κ.α.). Φυσικά θα πρέπει να αποφεύγεται το κάπνισµα
και το αλκοόλ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται αν εµφανιστεί κάποιο σύµπτωµα συµβατό µε παροδικό ΑΕΕ (κυρίωσ αδυναµία ή αιµωδία κάποιου άκρου,
θάµβοσ οράσεωσ κυρίωσ από έναν οφθαλµό, δυσαρθρία). (Καπαρόσ, 2007)
Για την ορθότερη αντιµετώπιση του προβλήµατοσ
που σασ απασχολεί θα είναι σκόπιµο να απευθυνθείτε σε ιατρό Νευρολόγο δεδοµένου ότι ο κάθε ασθενήσ αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση σε σύγκριση µε
τουσ άλλουσ µε την ίδια πάθηση (π.χ. διαφορετική
βαρύτητα και κλινική πορεία). (Καπαρόσ, 2007)
Γι αυτό λοιπόν καλό είναι να γνωρίζει κανείσ, κυρίωσ
οι επαγγελµατίεσ υγείασ, τουσ παράγοντεσ κινδύνου
πρόκλησησ ενόσ Α.Ε.Ε.

Πίνακασ 1. Παράγοντεσ κινδύνου για Α.Ε.Ε.
Που δεν αλλάζουν

Που αλλάζουν δυνητικά

Που τροποποιούνται

Ηλικία
Φύλο
Γενετική προδιάθεση
Φυλή/Εθνικότητα

Παχυσαρκία
Ελλειψη φυσικήσ δραστηριότητασ
Χρήση αλκοόλ
Θεραπεία ορµονικήσ υποκατάστασησ
Αντισυλληπτικά

Υπέρταση
Κολπική µαρµαρυγή
∆ιαβήτησ
Λιπίδια
Κάπνισµα
Στένωση καρωτίδων

(∆ιονυσιώτησ, 2006)
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Τα δεδοµένα αυτά λοιπόν καθιστούν επιτακτική την
ανάγκη τησ έγκαιρησ και αποτελεσµατικήσ πρόληψησ
των Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων. (∆ιονυσιώτησ, 2006)
Η πρόληψη απευθύνεται στην ουσία στο σύνολο
του πληθυσµού. Οι παράγοντεσ κινδύνου διακρίνονται
σε µη τροποποιήσιµουσ και τροποποιήσιµουσ. Ωσ µη
τροποποιήσιµοι ορίζονται οι παράγοντεσ εκείνοι που
η δράση τουσ δεν είναι δυνατόν να µεταβληθεί µέσω
οποιασδήποτε παρέµβασησ. Μη τροποποιήσιµοι παράγοντεσ είναι το φύλο, η ηλικία, η κληρονοµικότητα και
η φυλή - εθνικότητα. (Πάνασ και λοιποί, 1999)
Οι τροποποιήσιµοι παράγοντεσ εξάλλου εκεί όπου
µπορούµε να παρέµβουµε είναι οι ακόλουθοι:
Ελεγχοσ αρτηριακήσ πίεσησ
Η αντιµετώπιση τησ αρτηριακήσ πίεσησ αποτελεί ισχυρό µέτρο πρόληψησ. Έχει υπολογισθεί ότι η ρύθµιση
τησ αρτηριακήσ πίεσησ, έτσι ώστε η συστολική να
παραµένει µικρότερη των 16mmHg και η διαστολική
µικρότερη των 90mmHg, µπορεί να ελαττώσει τη συχνότητα αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων κατά το ποσοστό 40% τουλάχιστον. Οι τιµέσ τησ αρτηριακήσ πίεσησ
µειώνονται µε σωστή διατροφή και σωµατική άσκηση. Αν κάποιοσ έχει υπέρταση και δεν έχει καταφέρει να τη διορθώσει µε υγιεινή διατροφή, άσκηση και
µείωση του βάρουσ σώµατοσ, τότε θα πρέπει να πάρει
αντιϋπερτασικά φάρµακα. Η µείωση τησ αρτηριακήσ
πίεσησ σε φυσιολογικά επίπεδα είναι ένα από τα πιο
σηµαντικά µέτρα πρόληψησ του εγκεφαλικού επεισοδίου. (Ηealthvisitor, Wolf PA, 1998, ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΒΗΜΑ, 2008)
Κάπνισµα
Αποτελεί έναν από τουσ πιο σηµαντικούσ παράγοντεσ
κινδύνου. Θεωρείται ότι οι καπνιστέσ έχουν µεγαλύτερο κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο και µάλιστα ο
κίνδυνοσ αυτόσ είναι µεγαλύτεροσ αν έχουν συγχρόνωσ πρόβληµα αρτηριακήσ πίεσησ. Ο καπνόσ προκαλεί αγγειοσύσπαση των αγγείων πράγµα που µειώνει
τη ροή του αίµατοσ. Έτσι κάθε προσπάθεια πρέπει να
γίνει για να σταµατήσει το κάπνισµα. Τα άτοµα που
καπνίζουν 10 (δέκα) τσιγάρα καθηµερινά διατρέχουν
διπλάσιο κίνδυνο από τον αντίστοιχο των µη καπνιστών, ενώ για τα άτοµα που καπνίζουν πάνω από 40
(σαράντα) τσιγάρα καθηµερινά ο κίνδυνοσ είναι τετραπλάσιοσ. (Ηealthvisitor, Bronner, et al, 1995)
Κατάχρηση αλκοόλ
Ο κίνδυνοσ Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου λόγω
κατάχρησησ οινοπνεύµατοσ δεν έχει τεκµηριωθεί.
Αντίθετα στισ περιπτώσεισ χρόνιασ κατάχρησησ υπάρχει µεγάλοσ κίνδυνοσ. Η µεγάλη κατανάλωση οινοπνεύµατοσ µπορεί να σχετίζεται και µε υψηλή αρτηριακή πίεση, εποµένωσ είναι σηµαντικό ο περιορισµόσ
σε λογικά όρια. Αυτό που φαίνεται, πάντωσ, βέβαιο,

είναι, ότι η συστηµατική λήψη µικρήσ ποσότητασ οινοπνεύµατοσ (10 gr ή ένα ποτήρι κρασί ηµερησίωσ) ασκεί
προστατευτική δράση, µειώνοντασ τον κίνδυνο εµφάνισησ εγκεφαλικού επεισοδίου. (Lai, et al, 1994,
Ηealthvisitor)
∆ιατροφή-άσκηση
Η υγιεινή διατροφή µπορεί να µειώσει σηµαντικά τον
κίνδυνο του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Αντίθετα η µεγάλη κατανάλωση αλατιού σχετίζεται µε υψηλή αρτηριακή πίεση. Επίσησ η µεγάλη κατανάλωση
κορεσµένων λιπαρών (κόκκινο κρέασ, τσιπσ, τηγανητά), οδηγεί σε αύξηση τησ χοληστερίνησ και ειδικά τησ
‘κακήσ χοληστερίνησ’ (LDL) και υπάρχει µεγάλη πιθανότητα αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Άνθρωποι
οι οποίοι καταναλώνουν φρούτα, λαχανικά και παρθένο ελαιόλαδο έχουν χαµηλό δείκτη κινδύνου. Πολύ βασικό ρόλο παίζουν τα Ωµέγα-3 λιπαρά οξέα, είναι απαραίτητα για την ανθρώπινη υγεία και βρίσκονται στα
λιπαρά ψάρια (σολοµόσ, τόνοσ, σαρδέλεσ, σκουµπρί),
στα καρύδια (τα οποία είναι πλούσια σε α-λινολεικό οξύ
ή LNA, ένασ τύποσ των Ωµέγα-3 λιπαρών οξέων). Η
Αµερικανική Καρδιολογική Εταιρεία προτείνει διατροφή λιπαρών ψαριών τουλάχιστον 2 φορέσ την εβδοµάδα. Τα Ωµέγα-3 λιπαρά οξέα παίξουν σηµαντικό ρόλο
στην εγκεφαλική λειτουργία, µειώνουν τα επίπεδα των
τριγλυκεριδίων καθώσ και τον κίνδυνο για καρδιακά
νοσήµατα. (University of Maryland Medical Center)
∆ιατροφή µε υψηλή συγκέντρωση σε αντιοξειδωτικά επίσησ µειώνει τον κίνδυνο. Η βιταµίνη C είναι
προστατευτική και περιέχεται στα φρέσκα φρούτα και
στα λαχανικά. Το πράσινο τσάι, τα µούρα, το κακάο,
µέτρια κατανάλωση κόκκινου κρασιού, τροφέσ µε υψηλή περιεκτικότητα σε φλαβονοειδή µειώνουν τον κίνδυνο βοηθώντασ στην πρόληψη σχηµατισµού αθηρωµατικών πλακών. (University of Maryland Medical
Center)
Γυµναστική εξάσκηση: Η τακτική φυσική άσκηση ελαττώνει τον κίνδυνο για εγκεφαλικό. Οι γυµναστικέσ
ασκήσεισ βελτιώνουν την παράπλευρη κυκλοφορία.
Είναι σηµαντικό οι άνθρωποι να αυξήσουν τη σωµατική τουσ δραστηριότητα και να αρχίσουν ένα πρόγραµµα φυσικών ασκήσεων καθοδηγούµενοι από το
γιατρό τουσ. (Ηealthvisitor)
Καρδιοπάθειεσ
Ο κίνδυνοσ αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου αυξάνει επί παρουσίασ ποικίλων καρδιακών νόσων (κολπική µαρµαρυγή, καρδιακή ανεπάρκεια, έµφραγµα
µυοκαρδίου, βαλβιδοπάθειεσ, στεφανιαία νόσοσ κλπ).
Για παράδειγµα, στην κολπική µαρµαρυγή, σχηµατίζονται θρόµβοι στουσ κόλπουσ τησ καρδιάσ οι οποίοι
ανεπαρκούν να λειτουργήσουν ικανοποιητικά και είναι
δυνατόν να δώσουν έµβολα στα στεφανιαία αγγεία ή
στα αγγεία του εγκεφάλου. Άλλεσ καρδιακέσ παθή-
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σεισ που αποτελούν παράγοντεσ κινδύνου είναι η καρδιακή ανεπάρκεια, η στεφανιαία νόσοσ, η βαλβιδοπάθεια και κυρίωσ το έµφραγµα του µυοκαρδίου που
σχετίζεται µε την ανάπτυξη κολπικήσ µαρµαρυγήσ και
αποτελεί κοινή αιτία για καρδιογενέσ έµβολο. (Βασιλόπουλοσ και λοιποί, 1996, ∆οκουτσίδου και Αντωνίου, 2009)
Σακχαρώδησ διαβήτησ
Η πιθανότητα εµφάνισησ αγγειακού εγκεφαλικού
επεισοδίου σε άτοµο που πάσχει από σακχαρώδη
διαβήτη είναι διπλάσια από την αντίστοιχη του γενικού πληθυσµού, ανεξάρτητα από τη παρουσία αρτηριακήσ υπέρτασησ ή άλλου παράγοντα κινδύνου. Ο
σακχαρώδησ διαβήτησ αποτελεί, συνεπώσ, ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου, που δρα προκαλώντασ
µικροαγγειοπάθεια, επιτάχυνση τησ αρτηριοσκλήρυνσησ στα µεσαίασ και µεγάλησ διαµέτρου αγγεία,
ενώ και η υπεγλυκαιµία κατά την ώρα του ισχαιµικού επεισοδίου φαίνεται ότι συµβάλλει, προκαλώντασ αύξηση του µεγέθουσ του εµφράκτου. Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη
(µε δίαιτα, αντιδιαβητικά φάρµακα ή ινσουλίνη) δεν
µειώνει τον κίνδυνο αυτό. Είναι σηµαντική όµωσ η
σωστή ρύθµιση του σακχάρου µε ειδικέσ οδηγίεσ.
(Πάνασ και λοιποί, 1999, Ηealthvisitor)
Υπερλιπιδαιµία
Τα αυξηµένα επίπεδα χοληστερίνησ του ορού στο αίµα
αποτελούν παράγοντα κινδύνου για ισχαιµικό εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ έχει διαπιστωθεί συσχέτισή τουσ
µε την αρτηριοσκλήρυνση των αγγείων µεγάλησ διαµέτρου. Ανάλογη σχέση υπάρχει και για την λιποπρωτεϊνη LDL, σε αντίθεση µε την HDL. Ο ρόλοσ των τριγλυκεριδίων δεν έχει διευκρινισθεί πλήρωσ, αν και
από νεκροτοµικέσ µελέτεσ προκύπτει ότι σχετίζονται
µε την αρτηριοσκλήρυνση των αγγείων µικρήσ διαµέτρου. (ΚΑΛΦΑΚΗΣ και λοιποί, 2002)
Άλλοι παράγοντεσ κινδύνου είναι: νόσοι των αγγείων, νόσοι του αίµατοσ, η λήψη αντισυλληπτικών, διαταραχέσ πηκτικότητασ. Το στρεσ και η κατάθλιψη έχουν
ενοχοποιηθεί καθώσ και η παχυσαρκία (κυρίωσ η εναπόθεση λίπουσ στην κοιλιακή χώρα) που τείνει να λάβει
επιδηµικέσ διαστάσεισ. Η έλλειψη σωµατικήσ άσκησησ, η ηµικρανία, η χρήση τοξικών ουσιών (κυρίωσ
κοκαΐνησ) και η έντονη σωµατική και ψυχική καταπόνηση αυξάνουν τον κίνδυνο εµφάνισησ αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. (Πάνασ και λοιποί, 1999, ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΗΜΑ, 2008)
Τα παραπάνω στοιχεία καθιστούν προφανέσ ότι οι
προσπάθειεσ για πρόληψη θα πρέπει να είναι µακροπρόθεσµεσ. Για ορισµένουσ από τουσ παράγοντεσ κινδύνου, όπωσ η παχυσαρκία θα πρέπει να αρχίζει από
την παιδική ηλικία, ενώ για όλουσ όπωσ η αρτηριακή
υπέρταση, θα πρέπει να διαρκεί εφ’ όρου ζωήσ. (ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΗΜΑ, 2008)
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Όλοι θα πρέπει να κατανοήσουν τη σηµασία τησ
πρόληψησ και να λάβουν µέτρα προαγωγήσ τησ, αλλά
και µέτρα αποθάρρυνσησ ανθυγιεινών τρόπων ζωήσ
(κάπνισµα, κατάχρηση οινοπνεύµατοσ). (∆οκουτσίδου,
Αντωνίου, 2009, ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΗΜΑ, 2008)
Οι επαγγελµατίεσ υγείασ και κυρίωσ οι νοσηλευτέσ έχουν ωσ κύριο στόχο τουσ την πρόληψη στην υγεία
και τη διδασκαλία των ατόµων και των οικογενειών
τουσ. (Ηealthvisitor)
Αν και η πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων
είναι αρκετά δύσκολη δεν είναι και αδύνατη. Περιλαµβάνει λοιπόν την αγωγή υγείασ µε σκοπό την ενηµέρωση του πληθυσµού σχετικά µε τουσ προαναφερθέντεσ παράγοντεσ κινδύνου που προδιαθέτουν για
εγκεφαλικό επεισόδιο, όπωσ: υπέρταση, παροδικά
ισχαιµικά επεισόδια, σακχαρώδησ διαβήτησ, καρδιακέσ παθήσεισ, παχυσαρκία, κάπνισµα, αντισυλληπτικά φάρµακα. (Ηealthvisitor)
Στη διαδικασία αυτή οι νοσηλευτέσ πρέπει να επιστρατεύσουν και να αξιοποιήσουν όλα τουσ τα ψυχοσωµατικά και κοινωνικά τουσ αποθέµατα για να καταφέρουν να πείσουν κυρίωσ τα άτοµα που ανήκουν στισ
προαναφερθείσεσ οµάδεσ υψηλού κινδύνου, να διακόψουν τισ συνήθειεσ του σηµερινού µοντέλου ζωήσ
(κάπνισµα, αλκοόλ, κακή διατροφή), που αποτελούν
τουσ προδιαθεσικούσ παράγοντεσ για την εµφάνιση
των Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων. (Ηealthvisitor)
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