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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

ηελ παξνχζα κειέηε, δηεξεπλάηαη ε  ζπκβνιή θαη ν ξφινο ησλ πνιπκέζσλ σο  κέζσλ 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη εθπαίδεπζεο ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ πξσηνεκθαληδφκελε 

ζηεθαληαία λφζν. 

 

Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ Παζνινγηθφ Σνκέα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ χξνπ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηεθαληαία Μνλάδα κε ηελ ζπκκεηνρή 15 αζζελψλ θαη 13 θνληηλψλ 

ζπγγελψλ θπξίσο ζπδχγσλ. ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο δηαλεκήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε δχν 

ρξνληθέο ζηηγκέο. Ζ πξψηε ήηαλ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηνπ «ηαηληνκαζήκαηνο», ελψ ε δεχηεξε 

ήηαλ ηελ επφκελε εκέξα απφ ην «ηαηληνκάζεκα». Αθνινχζεζε ζπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμχ ησλ 

θαη θαηεγξάθεζαλ ηα απνηειέζκαηα.  

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη νη αζζελείο ζην ζχλνιφ ηνπο σθειήζεθαλ νπζηαζηηθά απφ 

απηήλ ηελ παξέκβαζε θαη ηελ εθηίκεζαλ σο ηδηαίηεξα ρξήζηκε.  

Ζ ζπδήηεζε θαη ε γλψζε ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ δείρλεη λα απνηειεί έλαλ ζνβαξφ παξάγνληα 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο ζηαζεξνπνίεζεο κεηά ην αξρηθφ shock ηεο δηάγλσζεο.  

 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, θαζψο θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, θαίλεηαη φηη ν ρψξνο ηνπ λνζνθνκείνπ, είλαη θαηάιιεινο θαη ελδείθλπηαη γηα ηελ 

έλαξμε πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο κε ζηφρν ηελ ηξηηνγελή πξφιεςε , θαζψο ε δηακνξθσκέλε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο αιιά θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, ζπκβάιιεη ζηελ 

δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη  ηεο «θαηάιιειεο ζηηγκήο», ηφζν γηα ηελ δηθή ηνπ 

εθπαίδεπζε, φζν θαη ηνπ θνληηλνχ ηνπ πεξηβάιινληνο.    

 

Σα νθέιε ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ηέηνηαο ή παξφκνηαο κνξθήο έρνπλ πνιχπιεπξεο 

ζεηηθέο δηαζηάζεηο ηφζν γηα ηνλ ίδην ηνλ αζζελή θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ νη νπνίνη 

ζα δηαρεηξηζηνχλ θαιχηεξα ηελ αζζέλεηα, φζν θαη γηα ην ίδην ην ζχζηεκα πγείαο.   

Αλαδείρηεθαλ ηα θελά θαη ηα ειιείκκαηα ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ζηελ γλψζε πνπ ππάξρνπλ 

ζηνλ θφζκν ζε φηη αθνξά ζηελ ζηεθαληαία λφζν θαη δηαθάλεθε  ε έιιεηςε πξνγξακκάησλ 

αγσγήο πγείαο κε ζηφρν ηελ πξσηνγελή πξφιεςε, θαζψο θαη νη δηαθνξέο ζηελ θάιπςε απηψλ 

ησλ γλσζηηθψλ θελψλ κεηά απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε. Γηαθάλεθε ε 

ρξεζηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ θπξίσο γηα ηηο αζζέλεηεο νη νπνίεο ζα 
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απνθηήζνπλ ρξφληα κνξθή θαη σο εθ ηνχηνπ ε ζσζηή δηαρείξηζή ηνπο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

αζζελνχο ζα δηαδξακαηίζεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν.  

 

Φάλεθε επίζεο θαη ν πξσηεχνληαο ξφινο ησλ λνζειεπηψλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ  εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ.  

Πιελ φκσο, αλαγθαία θαίλεηαη λα είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε θαη άιισλ κειεηψλ κε ηνλ 

θαηάιιειν ζρεδηαζκφ, γηα ηελ απάληεζε θαη άιισλ εξσηεκάησλ πνπ πηζαλφλ πξνθχπηνπλ απφ 

απηήλ θαη ζρεηίδνληαη κε: 

 Σε δηακφξθσζε θαη αλάπηπμε λέσλ  εξγαιείσλ   εθπαίδεπζεο βαζηζκέλσλ ζηα πνιπκέζα 

πνπ ζα βξίζθνπλ εθαξκνγή εληφο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

 Σελ ίδηα ηελ εθπαίδεπζε σο εξγαιείν ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πξνθεηκέλνπ λα «αγθαιηάζνπλ»  

ηελ επξχηεξε θνηλσλία πξνζεγγίδνληαο ηηο αλάγθεο ηεο 

 Σν ξφιν ησλ λνζειεπηψλ σο κέιε ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ζηνλ ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε 

θαη  εθαξκνγή δξάζεσλ δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο πξφιεςεο εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ  

 Σελ αλάπηπμε λέσλ ξφισλ ησλ ίδησλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.  

 

πκπεξαζκαηηθά, ν ζπλδπαζκφο  ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο, ηνπ ήρνπ, ηεο αθεγεκαηηθήο 

κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ, ησλ πξνζνκνησκέλσλ  ζπκβάλησλ,  θαη επηπιένλ ν ελεξγφο ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηή πγείαο θαηά ηελ ψξα ηεο πξνβνιήο γηα θάζε είδνπο επεμήγεζε ησλ κεηαθεξφκελσλ 

πιεξνθνξηψλ,  θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδνπλ ζεηηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε κηαο ζαθνχο εηθφλαο 

απφ ηνλ αζζελή θαη ησλ νηθείσλ ηνπ, νη νπνίνη θαηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ ην λνζνθνκείν έρνπλ 

αλάγθε θαη κπνξνχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν, λα γλσξίδνπλ ζρεδφλ κε αθξίβεηα  ηη βιάβε έρεη ζπκβεί, 

γηαηί έρεη ζπκβεί, θαη πσο ζα δηαρεηξηζηνχλ ην πξφβιεκα.  

 

 

ΛΔΞΔΙΣ – ΚΛΔΙΓΙΑ:  ζηεθαληαία λφζνο, ηξηηνγελήο πξφιεςε, αγσγή αζζελνχο, ρξήζε βίληεν,  
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Η Συμβολή των Οπτικοακουστικών Μέσων στην Εκπαίδευση                                                                               
ασθενών με Οξύ Στεφανιαίο Επεισόδιο 

Σελίδα 1 
 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

Απφ  ηελ ζθηαγξάθεζε ηεο εμέιημεο ηεο ηεθαληαίαο Νφζνπ πνπ δείρλεη λα αθνινπζεί 

κηα ζηαζεξή απμεηηθή πνξεία, πξνθχπηεη ε αλάγθε ηεο έλαξμεο - αλάιεςεο δξάζεσλ θαη 

πνιηηηθψλ αγσγήο ηεο πγείαο, μεθηλψληαο απφ ηελ πγεηνλνκηθή κνλάδα φπνπ πξψην 

δηαγηγλψζθεηε ε λφζνο  (δελ πξέπεη λα ράζνπκε  ην πιενλέθηεκα φηη εθεί έξρεηαη 

απηνβνχισο ν ίδηνο ν άλζξσπνο), κέρξη ηηο δξάζεηο ζε θνηλνηηθφ  επίπεδν θαη 

ζπγθεθξηκέλα  ζηελ νηθνγέλεηα, ζην ζρνιείν, ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ζηελ θνηλφηεηα 

φπνπ εθεί πξέπεη λα πάκε εκείο.  

ηόρνη: 

 Δμαζθάιηζε ηεο πγείαο  

 Πξναγσγή ηεο πγείαο  

 Απνθπγή πξφσξνπ ζαλάηνπ  

 Απνθπγή αληθαλφηεηαο 

 

πκπεξαζκαηηθά : 

 

1. Ζ αγσγή ηεο πγείαο κέζσ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο ζε φια ηα επίπεδα 

(Πξσηνβάζκην – Γεπηεξνβάζκην – Σξηηνβάζκην) δελ πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα κφλν φηαλ 

νη δείθηεο γηα κηα λφζν γίλνληαη αλεζπρεηηθνί. 

2. Σα πξνγξάκκαηα αγσγήο ηεο πγείαο θαη πξφιεςεο  πξέπεη λα απνηειέζνπλ βαζηθή 

αξκνδηφηεηα ησλ Ννζειεπηψλ είηε κέζα ζηελ Τγεηνλνκηθή κνλάδα  είηε ζηελ θνηλφηεηα 

εθαξκφδνληαο ηηο αξρέο ηεο Κνηλνηηθήο Ννζειεπηηθήο ππφ ηελ επνπηεία θαη ηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ ζηα πιαίζηα δξάζεσλ δηεπηζηεκνληθψλ 

νκάδσλ.  

Οη Ννζειεπηέο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θιηληθή αληηκεηψπηζε ησλ λφζσλ δεδνκέλνπ ηνπ 

φηη κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ πιεξέζηεξα ηηο εμαηνκηθεπκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

αζζελψλ, κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηελ πξέπνπζα ζπκβνπιεπηηθή είηε εληφο ηεο 

πγεηνλνκηθήο κνλάδαο είηε  ζηελ θνηλφηεηα κεηαθέξνληαο καδί ηελ  θιηληθή ηνπο 

εκπεηξία. 
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3. Οη πξνβνιέο Video ελζσκαησκέλεο  ζηηο κεζφδνπο αγσγήο πγείαο φπσο  ηεο 

ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο, ηεο αιιεινδηδαθηηθήο ή ηεο βησκαηηθήο, δείρλεη λα κπνξεί λα 

απνηειεί έλαλ πνιχ ρξήζηκν ζπλδπαζκφ πνπ θηλεηνπνηεί  ην γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ 

θαη ςπρνθνηλσληθφ επίπεδν  κάζεζεο, ηα νπνία  ελεξγνπνηνχκελα ππνβνεζνχλ ζηελ 

δηακφξθσζε  κηαο λέαο αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο.  

 

Ζ ηδέα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο βαζίζηεθε ζηελ ππάξρνπζα 

αλάγθε  γηα κηα επηπιένλ αιιά θαη νπζηαζηηθή φπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα 

βνήζεηα πξνο ηνλ αζζελή πνπ μαθληθά βξίζθεηαη λα λνζειεχεηαη ζην θξεβάηη κηαο 

ζηεθαληαίαο κνλάδαο, κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο πάζεζήο ηνπ.  
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Κεθάιαην 1:   ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ ζηεθαληαία λφζνο, ηα εγθεθαιηθά επεηζφδηα θαη ε πεξηθεξηθή αγγεηνπάζεηα απνηεινχλ 

κνξθέο ηεο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ.  

 

Οη θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο απφ ηηο νπνίεο ε ζηεθαληαία λφζνο  είλαη ε πην ζπρλή είλαη 

νη θχξηεο αηηίεο ζαλάηνπ ζηε κέζε θαη ηε κεγάιε ειηθία ζηηο πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο 

ρψξεο. Οδεγνχλ ζε ζεκαληηθνχ βαζκνχ αλαπεξία θαη κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, 

έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηε ζρεηηδφκελε κε ηελ πγεία πνηφηεηα ηεο δσήο θαη 

ζπκκεηέρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ θιηκαθνχκελε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο, ηδηαίηεξα ζε γεξαζκέλνπο πιεζπζκνχο
1
.  

πλεπψο, ζε απηά ηα λνζήκαηα είλαη αλαγθαίν λα δνζεί έκθαζε ζε φια ηα επίπεδα 

πξφιεςεο (πξσηνγελήο –δεπηεξνγελήο -ηξηηνγελήο). 

 

Πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξφιεςε πξέπεη λα δίδεηαη ζηνπο πνιίηεο πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ 

εκθάληζε ζηεθαληαία λφζνπ, ζηνπο αζζελείο κε ζηεθαληαία λφζν νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε 

πςειφ θίλδπλν ζαλάηνπ ή κε ζαλαηεθφξσλ επηπινθψλ, θαζψο θαη ζηνπο ζπγγελείο 

πξψηνπ βαζκνχ αζζελψλ πνπ εκθαλίδνπλ πξψηκα ηελ λφζν. Ζ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ 

ζηεξίδεηαη ζηελ αληίιεςε φηη απηφο είλαη πνιππαξαγνληηθφο, θαη βαζίδεηαη ζηελ 

ζπλεθηίκεζε φισλ ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ  πνπ ζπληεινχλ ζηελ εκθάληζε ηεο 

λφζνπ
2
.  

 

ηελ κειέηε EUROASPIRE ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 9 Δπξσπατθέο ρψξεο θαη 

πεξηειάκβαλε 3.569 αζζελείο κε ζηεθαληαία λφζν θάλεθε φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά 

πεξηζψξηα βειηίσζεο ζηνλ έιεγρν ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ. Πεξίπνπ 1 ζηνπο 5 

ζηεθαληαίνπο αζζελείο μαλάξρηζε ην θάπληζκα κεηά ηελ έμνδφ ηνπ απφ ην λνζνθνκείν, 

                                              
1
  Sans, S., Kesteloot, H., Kromhoot, D. (1997) The  burden of cardiovascular diseases mortality in Europe. 

Europe Heart J, 18: 1231-1248 
2
  Pyorala, K., Graham, I., Backer, G., Poole-Wilson, P., Wood, D. (1994) Prevention of coronary heart 

disease in clinical practice. Eur Heart J, 15: 1300-1331, θαη Atherosclerosis 1994, 110: 121-161 
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ην 25% ήηαλ παρχζαξθνη (ΓΜ >30 kg.m
-2

), ην 53% εκθάληδε απμεκέλε αξηεξηαθή 

πίεζε (.Α.Π >140 mm/Hg θαη Γ.Α.Π. >90 mm/Hg), ην 44% είρε απμεκέλε 

ρνιεζηεξφιε (νιηθή ρνιεζηεξφιε>213 mg.dl 
-1

) θαη ην 18% ήηαλ δηαβεηηθνί. Βξέζεθε 

δειαδή πςειφο επηπνιαζκφο ηξνπνπνηήζηκσλ παξαγφλησλ ζε αζζελείο πνπ έρνπλ λα 

θεξδίζνπλ ηα κέγηζηα απφ ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζή ηνπο
3
.   

 

Έηζη ινηπφλ ε  ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ ζηεθαληαία 

λφζν ζηε δηαρείξηζε ηεο αζζέλεηάο ηνπο θαη ηελ πξφιεςε ησλ επηπινθψλ, ιακβάλεη 

θπξίαξρε ζέζε θαη  έρεη ηεθκεξησζεί επηζηεκνληθά. Δπίζεο, ε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ 

κέζσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο είλαη επξεία.  

 

Ζ κειέηε απηή παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα κηαο πηινηηθήο παξέκβαζεο εθπαίδεπζεο 

αζζελψλ (κε ηε ρξήζε βίληεν) νη νπνίνη πάζρνπλ απφ πξσηνδηεγλσζκέλε ζηεθαληαία 

λφζν θαη λνζειεχηεθαλ ζηε ηεθαληαία Μνλάδα ηνπ Γ.Ν. χξνπ. 

 

 

 

                                              
3
  EUROASPIRE study group, (1997), European action on secondary prevention through intervention to 

reduce events. Eur Heart J, 18: 1569-1592  
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Κεθάιαην 2:   ΣΔΦΑΝΗΑΗΑ ΝΟΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

ΣΡΗΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΖΦΖ 

2.1. Σν θνξηίν ησλ θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ 

 

Οη κε κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο απνηεινχλ έλα ζχλνιν αζζελεηψλ ζεκαληηθφ γηα ηε 

δεκφζηα πγεία. Ζ ζλεζηκφηεηα, ε αληθαλφηεηα θαη νη πξφσξνη ζάλαηνη πνπ απνδίδνληαη 

ζηηο κε κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο, ππνινγίδνληαη ζην 60% φισλ ησλ πξφσξσλ ζαλάησλ θαη 

ην 47% ηνπ παγθφζκηνπ θνξηίνπ αζζέλεηαο, ην νπνίν αλακέλεηαη λα απμεζεί ζε 73% θαη 

60% αληίζηνηρα ην έηνο 2020 (WHO 2004).  

 

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο, 17 εθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη, πεζαίλνπλ παγθνζκίσο απφ θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, ηδηαίηεξα απφ νμέα 

ηζραηκηθά επεηζφδηα, θάζε έηνο. Οδεγνχλ ζε ζεκαληηθνχ βαζκνχ αλαπεξία θαη κείσζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζπκκεηέρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ θιηκαθνχκελε αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο ππεξεζηψλ πγείαο, ηδηαίηεξα ζε γεξαζκέλνπο πιεζπζκνχο. Σν 2020 αλακέλεηαη 

φηη ην 46,7% ησλ ζαλάησλ ζα απνδνζνχλ ζηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα (WHO 2001).  

 

2.1.1. Σα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα ζηελ Δπξώπε 

ηελ Δπξψπε, ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα πξνθαινχλ εηεζίσο 4 εθαηνκκχξηα ζαλάηνπο, 

εθ ησλ νπνίσλ άλσ ηνπ 1,5 εθαηνκκπξίνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ρψξεο-κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Απηφ ηζνδπλακεί κε ην ήκηζπ πεξίπνπ φισλ ησλ ζαλάησλ ζηελ Δπξψπε (48%) 

θαη ζηελ Δ.Δ. (41%)
4
. 

 

Δπζχλνληαη γηα ηνπο κηζνχο ζρεδφλ απφ φινπο ηνπο ζαλάηνπο ζηελ Δπξψπε (42%), 

πξνθαιψληαο πάλσ απφ 4,35 εθαηνκκχξηα ζαλάηνπο θάζε έηνο ζηα 52 θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Πεξηνρήο ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο (WHO), θαη πεξηζζφηεξνπο 

                                              
4
  World Health Organization (2002) World Health Report 2002 Reducing Risks, Promoting Healthy Life , 

Geneva 
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απφ 1.9 εθαηνκκχξηα ζαλάηνπο θάζε έηνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Πιήηηνπλ ηνπο 

Δπξσπαίνπο θπξίσο ηεο κέζεο θαη κεγάιεο ειηθίαο.  

 

Σα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα απνηεινχλ επίζεο ηελ πην ζεκαληηθή αηηία ζαλάηνπ κεηαμχ 

ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ ζηελ Δπξψπε
5
, ελψ ηα δχν θχια πιήηηνληαη δηαθνξεηηθά 

απφ ηηο θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο. Οη γπλαίθεο έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο απφ ηνπο 

άλδξεο λα πεζάλνπλ απφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην ή θαξδηαθή πξνζβνιή θαη έηζη πξέπεη λα 

ιάβνπκε ππφςε φηη νη θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο ζηηο γπλαίθεο ζπρλά δελ 

δηαγηγλψζθνληαη θαη δελ ηπγράλνπλ ηεο δένπζαο αληηκεηψπηζεο
6
 . 

 

Σα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα είλαη επίζεο κηα ζεκαληηθή αηηία αληθαλφηεηαο θαη  

κεησκέλεο πνηφηεηαο δσήο. Οη θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο απνηεινχλ ηε δεχηεξε αηηία 

επηβάξπλζεο αζζελείαο (αζζέλεηα θαη ζάλαηνο) ζηελ ΔΔ ζε πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζην 

18% 
7
.  

 

Ζ δεκνζίεπζε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Καξδηνινγηθήο Δηαηξείαο ζρεηηθά 

κε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηεο θαξδηαγγεηαθήο ζλεζηκφηεηαο θαη λνζεξφηεηαο ζηελ 

Δπξψπε πεξηγξάθεη ην βάξνο ησλ θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ.  

 

Ζ ζηεθαληαία λφζνο παξακέλεη ε θχξηα αηηία ζλεζηκφηεηαο ζε άληξεο άλσ ησλ 45 εηψλ, 

θαη ζηηο γπλαίθεο άλσ ησλ 65 εηψλ ζε φιε ηελ Δπξψπε. Τθίζηαληαη ζεκαληηθέο 

αζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ σο πξνο ηελ εμάπισζε, πξφιεςε θαη ζεξαπεία 

ησλ θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ θαη ν ξφινο ηεο ΔΔ ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

αληζνηήησλ απηψλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ην θελφ.  

                                                                                                                                              

Γηαθνξέο ππάξρνπλ  ζηελ εκθάληζε ηεο λφζνπ ηφζν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ φζν 

                                              
5
 Health and Consumer Affairs Council Meeting (1 and 2 June 2006) , 2733rd Employment , Social Policy, 

Luxembourg 
6
 British Heart Foundation and European Heart Network (2005), European Cardiovascular Disease 

Statistics ,London  
7 

WHO, (2003) Cardiovascular Disease, Prevention and Control.  Αλάθηεζε 24 επηεκβξίνπ 2007 απφ 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/media/en/gsfs_cvd.pdf 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/media/en/gsfs_cvd.pdf
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θαη κέζα ζηελ ίδηα ρψξα κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Ζ ζηεθαληαία λφζνο παξνπζηάδεη 

κηα ζαθή δηαθνξά κεηαμχ Αλαηνιήο θαη Γχζεο κε πεληαπιάζηα ζλεζηκφηεηα ζηηο 

Αλαηνιηθέο ρψξεο θαη εηδηθφηεξα ζηελ Ρνπκαλία, Πνισλία Δζζνλία, Ληζνπαλία θαη 

Οπγγαξία. Αληηζέησο, ε ζλεζηκφηεηα κεηψζεθε ζηε Βφξεην θαη Γπηηθή Δπξψπε θαη 

εηδηθφηεξα ζην Βέιγην, ηελ Οιιαλδία θαη ηε Φηλιαλδία θαζψο θαη ζε νξηζκέλεο ρψξεο 

ηεο Ννηίνπ Δπξψπεο φπσο ηε Γαιιία θαη ηελ Ηηαιία.          

                                                   

ηελ Διιάδα ε πνξεία ηεο ζλεζηκφηεηαο παξνπζηάδεη κηα ηδηαηηεξφηεηα: Μέρξη ην 1960 

ήηαλ ρακειή, ε ρακειφηεξε κεηαμχ ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ. Απφ ηφηε φκσο θαη κέρξη 

ην 1975 παξνπζίαζε ηαρεία αχμεζε θαη ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθε. Μέρξη ην 1985 απμήζεθε 

κε βξαδχηεξν ξπζκφ θαη απφ ην 1990 άξρηζε πηψζε απηήο πνπ ην 1995 έθηαζε ην 7%.                                                                                                        

 

Ζ κείσζε απηή θαίλεηαη φηη νθείιεηαη ζηε βειηίσζε ηεο πεξίζαιςεο πνπ επηηεχρζεθε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη δελ απνηειεί απνηέιεζκα πξφιεςεο. Πξάγκαηη ε 

ελδνλνζνθνκεηαθή ζλεηφηεηα ηνπ Ομένο Δκθξάγκαηνο ηνπ Μπνθαξδίνπ έρεη κεησζεί 

ηελ ηειεπηαία δεθαεηία πεξίπνπ ζην ήκηζπ ελψ αληίζεηα ε επίπησζή ηνπ φπσο 

ζπκπεξαίλεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εμσλνζνθνκεηαθψλ ζαλάησλ, έρεη απμεζεί.    

Δθηηκάηαη φηη ε κείσζε απηή ηεο ζλεζηκφηεηαο δελ ζα ζπλερηζζεί αθνχ ηα ζεξαπεπηηθά 

πεξηζψξηα ζα εμαληιεζνχλ. Αθφκε φκσο θη αλ επηηεπρζεί κεδεληθή ελδνλνζνθνκεηαθή 

ζλεηφηεηα ηνπ νμένο εκθξάγκαηνο, ε ζλεζηκφηεηα ηεο ζηεθαληαίαο  λφζνπ ζα παξακέλεη 

πςειή, αθνχ ζην 23% ησλ πεξηπηψζεσλ ε ζηεθαληαία λφζνο έρεη σο πξψηε θαη 

κνλαδηθή εθδήισζή ηεο ηνλ αηθλίδην ζάλαην 
8
.   

 

Παξά ηελ πηψζε ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ ζηεθαληαία λφζν ζηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο 

Δπξψπεο  δελ έρεη κεησζεί ν απφιπηνο αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ πεζαίλνπλ απφ ηε 

λφζν ελψ  ν αξηζκφο ησλ ρξφληα παζρφλησλ αζζελψλ, κπνξεί θαη λα απμάλεηαη ζηηο 

ρψξεο απηέο ιφγσ ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ.                  

                                    

                                              
8
 Sans, S., Kesteloot, H., Kromhoot, D., on behalf of the Task Force (1997) The burden of cardiovascular 

diseases mortality in Europe. Eur Heart J,18: 1231-1248 
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Δπηπξνζζέησο, ε θαξκαθεπηηθή αγσγή ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ, ε επαλαγγείσζε θαη ε 

πξνιεπηηθή ηαηξηθή ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λνζνχλησλ πνπ 

επηβηψλνπλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ζηελ αχμεζε  ηνπ αξηζκνχ ησλ αζζελψλ πνπ 

θηλδπλεχνπλ απφ έλα λέν επεηζφδην, φπσο έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ θαη νη επηπινθέο 

ηνπ, δειαδή απφ θαξδηαθή αλεπάξθεηα.  

 

Τπάξρνπλ επίζεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα απφ 

ζηεθαληαία λφζν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθφ – νηθνλνκηθψλ ηάμεσλ ζηηο 

Δπξσπατθέο ρψξεο
9
. Οη δηαθνξέο απηέο κπνξεί ελ κέξεη λα εμεγεζνχλ απφ θνηλσληθφ-

νηθνλνκηθέο δηαθνξέο ζηελ επίπησζε ησλ θιαζηθψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ, φπσο ην 

θάπληζκα, ε αξηεξηαθή ππέξηαζε, ε ρνιεζηεξφιε αίκαηνο θαη ην ζάθραξν.       

Σν θάπληζκα, π.ρ. εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα σο ζπλήζεηα ζηηο θαηψηεξεο θνηλσληθά ηάμεηο 

ηφζν κεηαμχ αληξψλ φζν θαη κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο
10

.   

 

Σα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα ζθνηψλνπλ πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο απφ φινπο ηνπο 

θαξθίλνπο καδί κε πςειφηεξν πνζνζηφ ζηηο γπλαίθεο (55% φισλ ησλ ζαλάησλ) παξά 

ζηνπο άλδξεο (43% φισλ ησλ ζαλάησλ)
11

 θαη εκθαλίδνπλ πςειφηεξε ζλεηόηεηα κεηαμχ 

ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ρακειφηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ηάμεο.  

 

                                              
9
 Marmot, M.G., Shipley, M.J., Rose, G. (1984) Inequalities in death specific explanations of a general 

pattern? Lancet, ii;1003-1006    
Marmot, M.G., Kogevinas, M., Elson, M.A., (1991) Sosioeconomic status and disease. WHO Reg Publ Eur 

Ser, 37: 113-146. 
10

 Jacobsen, B.K, Thelle, D.S. (1988) Risc Factors for coronary heart disease and level of education. The 

Tromso Heart Study. Am J Epidimiol, 127:923. 
Wincleby, M.A., Fortman, S.P., Barett, D.C.  (1990) Social class disparities in risc factors for disease. 
Eight year prevalence patterns by level of education. Prev Med, 19: 1-12.     

Luepker, R.V., Rosamont, W.D., Murphy, R.,  (1993) Socioeconomic status and coronary heart disease risk 
factors trends. The Minnesota Heart Survey. Circulation, 88 (part 1) 2172-2179.     
Wagenknecht, L.E., Perkins, L.L., Cutter, G.R., (1990) Cigarette smoking is strongly related to educational 

status. The CARDIA study. Prev Med, 19:158-169. 
11

 Leal, J., et al (2006)  Economic burden of cardiovascular diseases in the elarged European Union.  Eur 
Heart J  27 (13) :1610-1619.  
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Ζ κε πγηεηλή δηαηξνθή θαζψο θαη ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε ηξνθήο ζπλδπαδφκελεο κε 

ηελ έιιεηςε ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απμάλνπλ ηελ επίπησζε ηεο παρπζαξθίαο ζηα 

άηνκα ρακειήο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζε
12

 . 

Όκσο νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ νκάδσλ θαίλεηαη λα είλαη ςπρνζσκαηηθνί. Ζ θαηαπφλεζε 

απφ ζθιεξή ζσκαηηθή εξγαζία, ε έιιεηςε ειέγρνπ ζηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε, ε 

έιιεηςε θνηλσληθήο ζηήξημεο θαζψο θαη ε αδπλακία αληηκεηψπηζεο αγρνγελψλ 

παξαγφλησλ πνπ ζπλαληψληαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή είλαη δείθηεο πξφβιεςεο 

ζηεθαληαίνπ ζπκβάληνο ηδηαίηεξα ζηνπο άληξεο, αιιά θαη ζε νξηζκέλεο κειέηεο θαη ζηηο 

γπλαίθεο
13

.   

 

Ζ πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ αζεξνζθιεξπληηθψλ λφζσλ ζηνπο Δπξσπατθνχο πιεζπζκνχο 

ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηεο λνζεξφηεηαο θαη ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ζηελ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο. Ζ αλάπηπμε 

ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηνπο ζπλαθείο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη ππάξρεη πιεζψξα επηζηεκνληθψλ ελδείμεσλ φηη ε κεηαβνιή ηνπ 

ηξφπνπ δσήο θαη ε κείσζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ κπνξνχλ λα ηελ θαζπζηεξήζνπλ 

ηφζν πξηλ, φζν θαη κεηά ηελ εθδήισζε ελφο νμένο θιηληθνχ ζπκβάληνο.  

Ζ ζηεθαληαία λφζνο επίζεο απνηειεί  κηα απφ ηηο πην ζπρλέο αηηίεο καθξφρξνλεο 

αλαπεξίαο. Ζ ζεακαηηθή πξφνδνο ζηελ αληηκεηψπηζή ηεο νδήγεζε ζε ζεκαληηθή αχμεζε 

ηεο επηβίσζεο έσο θαη 50%. Σα εθαηνκκχξηα ησλ αζζελψλ χζηεξα απφ  νμχ έκθξαγκα 

κπνθαξδίνπ, ζηεζάγρε θαη επαλαγγείσζε αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ επάλνδν ζηε 

θπζηνινγηθή ελεξγφ δσή, ζηελ θνηλσληθή επαλέληαμε θαη ζηελ επηζηξνθή ζηελ 

                                              
12

 Sobal, J. (1991) Obesity and Sνcioeconomic status: A framework for examining relationships between 

physical and social variables. Med Anthrop: 231-247.    
Burke, G.L., Savage, P.J., Manorio, R.A. (1992) Correlates of obesity in younger black and white women: 
The CARDIA Study. Am J Pub Health, 82: 1621-1625. 
13 

Orth-Gomer, K., Rosengren, A., Wilhemsen, L., (1993) Lack of social support and incidence of coronary 
heart disease in middleage Swedish men. Psychos Med: 55: 37-43.    
Bosma, H., Marmot, M.G., Hemingway, H., Nicholson, A., Brunner, E.J., Stanfeld, S. (1997) Low job 

control and r;isc of coronary heart disease in the Whitehall 2 study. Br Med J, 314: 558-565.   
Theorell, T., Tsutsumi, A., Hallqvist, J., et al (1998) Decision latitude, job strain and myocardial infarction: 
A study of working men in Stockholm. Am J Pub Health, 88: 382-388 
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εξγαζία
14

 .  

 

 Πνιιέο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη γηα ηελ αλάπηπμε πην πεξηεθηηθψλ δεηθηψλ πγείαο 

θαζψο νη δείθηεο ζλεζηκφηεηαο αθ ελφο απνηεινχλ θιαζηθνχο δείθηεο πγείαο ησλ  

πιεζπζκψλ, αθ εηέξνπ φκσο αδπλαηνχλ λα κεηξήζνπλ ην κέγεζνο ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο 

αληθαλφηεηαο πνπ είλαη ζηελ νπζία ε έθθξαζε ηεο πγείαο.                                                         

Έλαο απφ απηνχο είλαη θαη ν δείθηεο DALY’s (Disability Adjusted Life Years: Υξφληα 

ρακέλεο πγηνχο δσήο). Έλα DALY ζεσξείηαη έλαο ρξφλνο ρακέλεο πγηνχο δσήο θαη ε 

ππνινγηδφκελε πνζφηεηα (θνξηίν) αζζέλεηαο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο πγείαο ηνπ ππφ 

έιεγρν πιεζπζκνχ θαη απηνχ ελφο πξφηππνπ πιεζπζκνχ κε πξνζδφθηκν επηβίσζεο 80,0 

ρξφληα γηα ηνπο άλδξεο θαη 82,5 ρξφληα ζηηο γπλαίθεο.  

Οη θχξηεο αηηίεο αζζέλεηαο ζε DALY’s  δηεζλψο ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο (2001) είλαη: 
 Ηζραηκηθή λφζνο     9,4% 

 Καηάζιηςε     7,2% 

 Αγγεηαθά Δγθεθαιηθά    6,0% 

 Οηλφπλεπκα     3,5% 

 Απψιεηα αθνήο      3,0% 

 Σξνραία αηπρήκαηα    2,8% 

 Υξφληα  Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα  2,6% 

 Οζηεναξζξίηηδα      2,5% 

 Καξθίλνο Πλεχκνλα    2,4% 

 

χγρξνλεο εθηηκήζεηο ηεο ακεξηθαληθήο θαξδηνινγηθήο Δηαηξείαο  αλαθέξνπλ φηη 

ππάξρνπλ πεξίπνπ 1,5 εθαηνκκχξην εηζαγσγέο γηα Ομχ ηεθαληαίν χλδξνκν (Ο..,) 

ζηα λνζνθνκεία ησλ ΖΠΑ θαη ε εηήζηα επίπησζε είλαη πεξίπνπ 50 γεγνλφηα αλά 10. 000 

                                              
14

 Γεκφπνπινο, Β. (1998) Η ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ζε Πξφγξακκα Απνθαηάζηαζεο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηα 
απνηειέζκαηα ηεο Γνθηκαζίαο Κφπσζεο, ηελ επηζηξνθή ζηελ εξγαζία θαη ηελ πξφγλσζε αζζελψλ κε νμχ 
έκθξαγκα κπνθαξδίνπ. Γηαηξηβή γηα Γηδαθηνξία, Αζήλα.  
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άηνκα. Ο επηπνιαζκφο  ηνπ Ο... εθηηκήζεθε φηη είλαη 8,4% γηα ηνπο άληξεο θαη 5,6% 

γηα ηηο γπλαίθεο
15

.  

 

2.1.2. Σα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα ζηελ Διιάδα  

Πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο GREEKS γηα ηελ επίπησζε ηνπ νμέσο ηεθαληαίνπ 

ζπλδξφκνπ ζηελ Διιάδα ζηελ νπνία θαηαγξάθεθαλ απφ ηνλ Οθηψβξην  ηνπ 2003 έσο 

θαη ην ηέινο ηνπ επηέκβξε ηνπ 2004,  2172 αζζελείο (98% ηνπ ζπλφινπ) πνπ 

εηζήρζεζαλ ζηηο θαξδηνινγηθέο θιηληθέο ή ζηηο κνλάδεο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 6 

κεγάισλ γεληθψλ λνζνθνκείσλ ζηελ Διιάδα . 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα  ηεο παξαπάλσ κειέηεο πξνέθπςε φηη ε εηήζηα επίπησζε ηνπ 

Ο... ζηελ Διιάδα είλαη 22.6 γεγνλφηα αλά 10.000 άηνκα (76% άληξεο θαη 24% 

γπλαίθεο), απ φπνπ πξνέθπςε φηη ν επηπνιαζκφο ηνπ Ο... ζηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα είλαη 3,9% γηα ηνπο άληξεο θαη 1,3 γηα ηηο γπλαίθεο.  Ζ 

πιένλ ζπλεζηζκέλε δηάγλσζε εμφδνπ γηα ηνπο άλδξεο ήηαλ ην νμχ έκθξαγκα ηνπ 

κπνθαξδίνπ (ΟΔΜ), ελψ γηα ηηο γπλαίθεο ήηαλ ε αζηαζήο ζηεζάγρε (Α). Τπήξρε 

ηζρπξή ζρέζε αλάκεζα ζηε βαξχηεηα ηεο λφζνπ (Α ή ΟΔΜ) θαη ηνλ επηπνιαζκφ ηεο 

ππέξηαζεο, 
16

  

 

ε παξφκνηα κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κφλν ζηε λνηηνδπηηθή Διιάδα, ε επίπησζε 

ηνπ Ο... ήηαλ κεγαιχηεξε (39 γεγνλφηα αλά 10.000 άηνκα. Ζ δηαθνξά  ζηηο εθηηκήζεηο 

ηεο επίπησζεο κεηαμχ ησλ δχν κειεηψλ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζε πνηθίιεο δηαθνξέο 

ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ αηφκσλ, φπσο δηαηξνθηθέο θαη θαπληζηηθέο 

ζπλήζεηεο ή άιιεο πεξηβαιινληηθέο ηδηαηηεξφηεηεο
17

.  

 

                                              
15

American Heart Association. (2008) Heart Diseases and Stroke Statistics. Αλάθηεζε 20 Ηαλνπαξίνπ 2008 
απφ http://www.americanheart.org/downloadable/heart/1200078608862HS_Stats%202008.final.pdf 
16

 Κνπξιακπά, Γ., Πίηζαβνο, Υ., Παλαγησηάθνο, Γ., Αλησλνχιαο, Α., Εφκπνινο, ., Κνγηάο, Γ., Μαληάο, 
Γ., ηξαβνπφδεο, Π., ηεθαλάδεο, Υ.  (2006) Δπηδεκηνινγία ηνπ Ομένο ηεθαληαίνπ πλδξφκνπ ζηελ 
Διιάδα. Αξρεία Διιεληθήο Ιαηξηθήο, 23(4):365-374. 
17

 Papathanasiou, A., Pappas, K.D., Korantzopoulos, P., Leontaridis, J.P., Vougiouklakis, T.G., Kyriou, M. 
(2004) An epidemiologic study of acute coronary syndromes in northwestern Greece.  Angiology, 55:187-
194 
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Οη κεηαβνιέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηε λνζεξφηεηα θαη ηε ζλεζηκφηεηα ζηε ρψξα καο 

έρνπλ απνδνζεί ζηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ παξαδνζηαθή  δηαηξνθή θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηεο  κε ηελ δίαηηα δπηηθνχ ηχπνπ πινχζηα ζε θεθνξεζκέλα ιίπε, ηελ 

αχμεζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο πνζφηεηαο ηξνθίκσλ, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζσκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ην άγρνο. Απηέο νη αιιαγέο απνηεινχλ πξνδηαζεζηθνχο παξάγνληεο 

αζεξνζθιεξπληηθψλ αιινηψζεσλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ 

λνζεκάησλ
18

  

 

2.1.3. Οηθνλνκηθή δηάζηαζε ησλ θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ 

Σα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα ππνινγίδεηαη φηη θνζηίδνπλ ζηελ νηθνλνκία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο 169 δηζεθαηνκκχξηα επξψ / έηνο, 105 εθ ησλ νπνίσλ δηαηίζεληαη 

γηα ζεξαπεία θαη 64 αθνξνχλ ηελ απψιεηα παξαγσγηθφηεηαο θαη ην θφζηνο ηεο άηππεο 

ζεξαπείαο.  Απηφ αληηπξνζσπεχεη έλα ζπλνιηθφ εηήζην θαηά θεθαιήλ θφζηνο 372 €. Οη 

ρψξεο κε πςειή ζπρλφηεηα θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ πάζρνπλ απφ εμαζζέλεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  

 

Οη απψιεηεο παξαγσγήο ιφγσ ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη λνζεξφηεηαο ησλ θαξδηαγγεηαθψλ 

παζήζεσλ, αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην έλα ηξίην ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο φισλ ησλ 

παζήζεσλ, κε πεξίπνπ ηα δχν ηξίηα απηνχ ηνπ θφζηνπο ιφγσ ηνπ ζαλάηνπ θαη ην έλα 

ηξίην ιφγσ ηεο αζζέλεηαο ησλ αλζξψπσλ ηεο εξγαζηαθά   ελεξγνχ ειηθίαο.  

Οη θαηά θεθαιήλ δαπάλεο πνηθίιινπλ δέθα θνξέο κεηαμχ ησλ Κξαηψλ Μειψλ - ζε 

ιηγφηεξν απφ 50 € ζηε Μάιηα έσο πάλσ απφ 600 € θαηά θεθαιήλ/ έηνο ζηε Γεξκαλία θαη 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην αληίζηνηρα. Ζ κεηαβαιιφκελε δεκνγξαθηθή δνκή ηεο ΔΔ απαηηεί 

ηελ παξάηαζε ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ. Ζ εμαζζέλεζε ιφγσ ππέξηαζεο θαη θαξδηαγγεηαθψλ 

παζήζεσλ έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ
19

. 

 

                                              
18

 Τπνπξγείν Τγείαο Πξφλνηαο (1999) Γηαηξνθηθέο νδεγίεο γηα ελήιηθεο ζηελ Διιάδα, Αζήλα  
19

 Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην (Ηνχιηνο 2007) Καξδηαγγεηαθέο Παζήζεηο. Αλάθηεζε 25 επηεκβξίνπ 2007 απφ  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B6-2007-0277&language=EL. 
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Υαξαθηεξηζηηθή ηνπ κεγέζνπο ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ησλ 

θαξδηαγγεηαθψλ λφζσλ είλαη ε εηζήγεζε ηνπ Miroslav Ouzký (PPE-DE) εμ νλφκαηνο 

ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο, Γεκφζηαο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Σξνθίκσλ, ζρεηηθά 

κε ηελ θνηλή ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ (16369/2/2006 C6-0100/2007 2005/0042(COD)) 

ελφςεη ηεο έγθξηζεο ηεο απφθαζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

πνπ αθνξά ηε ζέζπηζε πξνγξάκκαηνο θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 – (Πηπρέο πγείαο ) ηελ 

Γεπηέξα 9 Ηνπιίνπ 2007 ζην ηξαζβνχξγν
20

 ν νπνίνο αλαθέξεη: 

«Τα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, κφλνλ ζηελ ΔΔ ζθνηψλνπλ ζρεδφλ δχν εθαηνκκχξηα 

αλζξψπνπο ηνλ ρξφλν. Απηφ είλαη έλα εμαθξηβσκέλν θαη θαζνιηθά αλαγλσξηζκέλν 

γεγνλφο. Ήδε απφ ην 2004, ην Σπκβνχιην αλαγλψξηζε ηε ζεκαζία ηεο παξνρήο 

απνθαζηζηηθψλ ιχζεσλ ζην πξφβιεκα ησλ θαξδηαγγεηαθψλ λφζσλ. Υπήξμε αμηνζεκείσηε 

ηαηξηθή πξφνδνο ζε απηφ ην πεδίν ηα ηειεπηαία 10 κε 15 ρξφληα.  

Τν πξφβιεκα, σζηφζν, είλαη ε δξακαηηθή αχμεζε ηνπ θφζηνπο. Γηα λα δψζσ έλα 

παξάδεηγκα, ιέσ πάληα ζηνπο Τζέρνπο πνιίηεο ζηηο ζπδεηήζεηο –θαη ηνλίδσ ην ζεκείν απηφ 

εδψ ζην Σψκα– φηη ε ζεξαπεία κηαο ζξφκβσζεο ζηεθαληαίαο πξηλ απφ 15 ρξφληα, κε ηε 

ρξήζε ησλ κεζφδσλ ηεο επνρήο, θφζηηδε γχξσ ζηα 20  επξψ ηελ εκέξα, θαη κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζηξεπηνθηλάζεο ην θφζηνο απμήζεθε ζηα 1  000 επξψ αλά ζεξαπεία.  

Σήκεξα, κε ηελ έιεπζε ησλ αγγεηαθψλ ελδναπιηθψλ πξνζέζεσλ (stents) θαη ηνπ νμένο 

θαζεηεξηαζκνχ, ην θφζηνο απμήζεθε ζηα 10.000  επξψ γηα κία ζεξαπεία. Με άιια ιφγηα, 

ππήξμε κηα ηεξάζηηα αχμεζε ζην νηθνλνκηθφ θφζηνο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, απμήζεθε ζεκαληηθά ην θάζκα ησλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ ζεξαπεία 

κεγάινπ αξηζκνχ αζζελψλ πνπ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ππέθεξαλ θαη ζα πέζαηλαλ. 

Σήκεξα, νη αζζελείο κε νμεία ζξφκβσζε ζηεθαληαίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ιάβνπλ 

έγθαηξε θαη θαηάιιειε πεξίζαιςε, κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ ζην ζπίηη ηνπο ηελ ίδηα εκέξα 

θαη λα γπξίζνπλ ζηε δνπιεηά ηνπο ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα.  

Σπλεπψο, ηα ρξήκαηα πνπ ζα δαπαλήζνπκε κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ αξγφηεξα». 

 

                                              
20

 Δπξσπατθή Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο, Γεκφζηαο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Σξνθίκσλ (2007) 
Πξφγξακκα θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ πεξίνδν 
2007-2013, ηξαζβνχξγν  

http://www.europarl.eu.int/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2005/0042
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Ζ ΠΟΤ ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη πεξηζζφηεξεο θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο είλαη δπλαηφλ 

λα πξνιεθζνχλ κε κηα αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο παξάιιεια κε ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ 

ησλ αηφκσλ πςεινχ θηλδχλνπ θαη ηελ θαηάιιειε δηάγλσζε, αλαγλσξίδεη πσο "νη πιένλ 

απνηειεζκαηηθέο απφ πιεπξάο θφζηνπο κέζνδνη γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ κεηαμχ ηνπ 

πιεζπζκνχ είλαη νη παξεκβάζεηο ζε επξεία θιίκαθα ζε ζπλδπαζκφ κε απνηειεζκαηηθέο 

πνιηηηθέο θαη επξείεο πνιηηηθέο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ πγεία
21

. χκθσλα φκσο κε 

ηνπο δείθηεο ΟΟΑ γηα ην 2005, ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη απνγνεηεπηηθά θαζψο κφιηο ην 

3% ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία δηαηίζεληαη γηα πξφιεςε θαη  πξνγξάκκαηα δεκφζηαο 

πγείαο
22

 .  

2.2. Πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο ηεο ζηεθαληαίαο λόζνπ 

 

Tα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ απνηξέςηκα. Ο Παγθόζκηνο 

Οξγαληζκόο Τγείαο (WHO) ππνινγίδεη φηη κέηξηεο κεηψζεηο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, ηεο 

παρπζαξθίαο, ηεο ρνιεζηεξφιεο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ θαπλνχ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ζα 

κείσλαλ πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ηελ ζπρλφηεηά ηνπο.  

Μαθξνζθειείο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο έρνπλ εληνπίζεη κηα ζεηξά απφ πξνδηαζεζηθνχο 

παξάγνληεο, πνπ ζπληεινχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ αζεξσκαηηθψλ πιαθψλ ζην ζηεθαληαίν 

επεηζφδην
23

    

 

Ζ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ  απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 

πξσηνβάζκηα πξφιεςε ηεο αζεξνζθιήξσζεο, θαζψο ζεκαληηθή πξφνδνο ζηνλ έιεγρν 

απηήο είλαη δπλαηή, φηαλ ε χπαξμε απηψλ είλαη κεδεληθή. Απαξαίηεηε ινηπφλ είλαη ε 

δηάθξηζε ησλ παξαγφλησλ, αλάινγα κε ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο, ζε κείδνλεο ή 

πξσηεχνληεο θαη ζε ειάζζνλεο ή δεπηεξεχνληεο.  

 

                                              
21

 Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ΠΟΤ (2003) Καξδηαγγεηαθέο αζζέλεηεο: πξφιεςε θαη έιεγρνο, αλάθηεζε 22 
επηεκβξίνπ  2007  απφ http://www.who.int/dietphysicalactivity/media/en/gsfs_cvd.pdf   
22

 Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην (Ηνχιηνο 2007) Καξδηαγγεηαθέο Παζήζεηο. Αλάθηεζε 25 επηεκβξίνπ 2007 απφ  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B6-2007-0277&language=EL. 
23

 Παπάδνγινπ, Ν. (1987) Ιζραηκηθή θαξδηνπάζεηα, Λίηζαο, Αζήλα, 5-14, 28-47, 61-78, 119-122, 195-211.   
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Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη νη παξάγνληεο απηνί αζξνηδφκελνη (ζπλχπαξμε) 

αιιεινεληζρχνληαη θαη έηζη ελψ κε έλαλ παξάγνληα ν θίλδπλνο είλαη 4/1000, κε ηέζζεξηο 

παξάγνληεο καδί ν θίλδπλνο είλαη 60/1000. εκαληηθφ επίζεο είλαη ην γεγνλφο, φηη ε 

ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπλήζεηεο θαη ηνλ ηξφπν δσήο
24

  

 

ηνπο πξσηεχνληεο παξάγνληεο εθηφο απφ ηελ απμεκέλε ρνιεζηεξίλε  ηνπ αίκαηνο 

(ππεξρνιεζηεξηλαηκία) πνπ θπξηαξρεί θαη είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο, αλήθνπλ ε 

ππέξηαζε , ην θάπληζκα, ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο , ε θιεξνλνκηθφηεηα, ην θχιν θαη ε 

ειηθία. 

 

ηνπο δεπηεξεχνληεο παξάγνληεο αλήθνπλ ε παρπζαξθία, ην άγρνο, ε πξνζσπηθφηεηα 

ηχπνπ Α θαη ε θαζηζηηθή δσή (έιιεηςε άζθεζεο). Δπίζεο παξάγνληεο θηλδχλνπ  είλαη  ε 

ππεξηξηγιπθεξηδαηκία, ε θαηάρξεζε θαθέ, ε θαηάρξεζε νηλνπλεχκαηνο θαη αιαηηνχ, ε 

ιήςε αληηζπιιεπηηθψλ, αηκαηνινγηθέο παξάκεηξνη πήμεσο ,θιηκαηνινγηθνί παξάγνληεο, 

θ.α. 

 

Παξάιιεια νη πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο  θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε αλαζηξέςηκνπο θαη 

κε. Με αλαζηξέςηκνη είλαη ε ειηθία, ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ, ην θχιιν. Αλαζηξέςηκνη 

παξάγνληεο θηλδχλνπ νλνκάδνληαη εθείλνη , νη νπνίνη κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ ή λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλε
25

.    

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη φινη νη παξάγνληεο θηλδχλνπ παίδνπλ δπλεηηθφ ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε ηεο .Ν. 

 

2.2.1. Τπεξρνιεζηεξηλαηκία. 

Δίλαη ε αχμεζε ηεο ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα. Οη πεξηζζφηεξνη εηδηθνί ζπκθσλνχλ φηη ηα 

αλψηεξα θπζηνινγηθά φξηα ηηκήο ηεο είλαη 200mg/100ml.  πάλσ απφ ηηο ηηκέο απηέο 

απμάλεη ν θίλδπλνο ηεο Ν. Ζ ρνιεζηεξίλε είλαη έλα ιηπίδην φπσο ηα ηξηγιπθεξίδηα.  Ζ 

ρνιεζηεξίλε είλαη έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ θπηηάξσλ ζην ζψκα. Ζ ρνιεζηεξίλε 

                                              
24

 Υαληψηεο, Φ. (1990) Παζνινγία, 2νο  Σφκνο, Λίηζαο, Αζήλα, 65 
25

 Marino, Paul.(2000 )Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο, Μπαιηφπνπινο, Γ.(επηκ.),  Λαγφο, Αζήλα,  
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παξάγεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ζην ζπθψηη (ελδνγελήο ρνιεζηεξίλε) θαη ιακβάλεηαη απφ 

ηηο ηξνθέο.                                                                                                                                               

 

Μεηαθέξεηαη ζηνπο ηζηνχο κε εηδηθφ ηχπν πξσηετλψλ ηηο ιηπνπξσηεΐλεο. Οη ρακειήο 

ππθλφηεηαο ιηπνπξσηεΐλεο (LDL) κεηαθέξνπλ ηε ρνιεζηεξίλε θαη ηα ηξηγιπθεξίδηα 

ζηνπο ηζηνχο ηνπ ζψκαηνο. Αληίζεηα νη πςειήο ππθλφηεηαο ιηπνπξσηεΐλεο (HDL) 

απνκαθξχλνπλ ην πιεφλαζκα ησλ ιηπηδίσλ απφ ηνπο ηζηνχο ηνπ ζψκαηνο γηα απέθθξηζε. 

Όηαλ ππάξρνπλ πάξα πνιιέο LDL θαη πνιχ ιίγεο HDL, ηφηε ηα πιενλάδνληα ιηπίδηα δελ 

κπνξνχλ λα απνκαθξπλζνχλ απνηειεζκαηηθά. Έηζη ηα ιηπίδηα επηθάζνληαη ζηα 

εζσηεξηθά ηνηρψκαηα ησλ αξηεξηψλ δεκηνπξγψληαο αζεξσκαηηθή πιάθα πνπ εκπνδίδεη 

ηελ νκαιή ξνή ηνπ αίκαηνο. Αλ ε δηαδηθαζία ζθιήξπλζεο θαη απφθξαμεο ζπλερηζζεί θαη 

θξάμεη κηα αξηεξία ηεο θαξδηάο πξνθαιείηαη θαξδηαθφ επεηζφδην
26

   

 

2.2.2. Αξηεξηαθή ππέξηαζε  

Πξνθαιεί αζεξνζθιήξσζε εμαηηίαο ησλ βιαβψλ πνπ πξνθαιεί ζην ελδνζήιην ησλ 

αγγείσλ, νη νπνίεο επλννχλ ηελ ελαπφζεζε ιηπηδίσλ.  

Έλα άηνκν άλσ ησλ 30 εηψλ ζεσξείηαη ππεξηαζηθφ φηαλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο εμεηάζεηο 

θαη 2-3 κεηξήζεηο ζε θάζε εμέηαζε δηαπηζησζεί κέζε ζπζηνιηθή  πίεζε 90 mmHg ή 

κεγαιχηεξε.  

 

Ζ ηδεψδεο αξηεξηαθή πίεζε είλαη 120\70-80mmHg. ε λεαξά άηνκα , ζπζηνιηθή πίεζε 

πάλσ απφ 130mmHg ζεσξείηαη παζνινγηθή, γηαηί θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία ε 

πηζαλφηεηα αηθλίδηνπ ζαλάηνπ είλαη απμεκέλε, ηδίσο εάλ ζπλδπάδεηαη κε θάπληζκα θαη 

ππεξιηπηδαηκία. 

Απφ επηδεκηνινγηθέο κειέηεο έρεη γίλεη ζαθέο φηη ην χςνο ηεο ζπζηνιηθήο αξηεξηαθήο  

πίεζεο είλαη ν θαιχηεξνο πξνγλσζηηθφο δείθηεο ηεο θαξδηαγγεηαθήο λνζεξφηεηαο θαη 

ζλεζηκφηεηαο απφ φηη ε δηαζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε
27

  

                                              
26

 Αζαλάηνπ, Κ. (1998) Δι. Παζνινγηθή θαη Φεηξνπξγηθή Κιηληθή Ννζειεπηηθή . ΒΖΣΑ, Αζήλα, 289,306-

308 
27

 Σνχηνπδαο, Π. (1993) Καξδηνινγία, Έθδνζε Β’,  Παξηζηάλνο, Αζήλα,  265-274, 278-280,290-329, 342-
390 
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2.2.3. Κάπληζκα  

Μαδί κε ηνλ παξάγνληα θηλδχλνπ ηεο ππεξρνιεζηεξηλαηκίαο κπνξεί λα επηηαρχλεη ηελ 

δηαδηθαζία ηεο αζεξσκαηψζεσο
28

.  

Γεληθά νη θαπληζηέο έρνπλ 70% κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα πάζνπλ  .Ν. Έρεη απνδεηρζεί 

φηη ην θάπληζκα απμάλεη ηε ζπγθνιιεηηθφηεηα ησλ αηκνπεηαιίσλ θαη επηηαρχλεη ηελ 

θπζηνινγηθά επεξρφκελε κε ηελ ειηθία αχμεζε ηνπ ηλσδνγφλνπ. Με ηελ ληθνηίλε 

απμάλνληαη νη θαηερνιακίλεο ζηνλ νξφ, νη νπνίεο πξνθαινχλ αχμεζε ηεο θαξδηαθήο 

ζπρλφηεηαο θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

κπνθαξδίνπ ζε νμπγφλν.                                                                                                            

Όζνη έρνπλ ππέξηαζε  θαη θαπλίδνπλ  θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν λα πάζνπλ εγθεθαιηθφ 

επεηζφδην. Σν CO2 είλαη θπηηαξηθφ  δειεηήξην. Μ  ̀ απηφ  απμάλεηαη ε 

αλζξαθπιαηκνζθαηξίλε ηνπ αίκαηνο κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο παξνρήο ηνπ Ο2 ζην 

κπνθαξδίνπ. Έηζη είλαη δπλαηή ε δηαηαξαρή ηνπ ηζνδπγίνπ κεηαμχ πξνζθνξάο θαη 

απαηηήζεσλ ηνπ κπνθαξδίνπ ζε Ο2, νπφηε ζπκβαίλεη ε θιηληθή εθδήισζε ηεο .Ν
29

. 

 

2.2.4. αθραξώδεο Γηαβήηεο 

Απφ αξθεηά ρξφληα ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο ζεσξείηαη φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αζεξνζθιήξσζε θαη ππνζηεξίδεη ηελ πξψηκε εκθάληζε ηεο. 

ηνπο γλσζηνχο δηαβεηηθνχο ηλζνπιηλνεμαξηψκελνπ ηχπνπ, ππάξρεη αχμεζε ηεο 

ζπρλφηεηαο ηνπ εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ ζην δηπιάζην ηνπιάρηζηνλ ζε ζρέζε κε 

ηνπο κε δηαβεηηθνχο. Ο θίλδπλνο απηφο είλαη έληνλα απμεκέλνο ζηνπο λεψηεξνπο 

δηαβεηηθνχο
30

.   

 

Οη κεραληζκνί ησλ ζηεθαληαίσλ επεηζνδίσλ ζε αζζελείο κε γλσζηφ ηζηνξηθφ .Γ. είλαη 

πνιππαξνγνληηθνί  φπσο π.ρ. απμεκέλε ζπγθέληξσζε ησλ αηκνπεηαιίσλ. Ζ κε αλνρή ηεο 

γιπθφδεο ζε κε ηλζνπιηλνεμαξηψκελνπο δηαβεηηθνχο έρεη δείμεη κεησκέλε ζχλζεζε 

                                              
28

 Rodriguez, S.W.,Reed.  (1987)  Thrombolytic therapy for M.I. Am J Nurs, (5):632-640. 
29 University Of Birmingham Q (1992) The Community Prevention of Coronary artery disease, HMSO, 

London, p 62-172   
30

 Wilson, J., Braunwald, E., Peterdot, Martin,J., Issesebacher, K. (1994) Δζσηεξηθή Παζνινγία Σφκνο 2νο,, 
Π.Υ. Παζραιίδεο, Αζήλα,  1263-1272 
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ζξνκβνμάλεο Α2 , γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί αζξνηζηηθά ζηελ αχμεζε ησλ 

αηκνπεηαιίσλ. Ζ κεγάιε θπθινθνξία ηλζνπιίλεο ζην αίκα πηζαλφλ λα απνηειεί έλαλ 

αθφκε παξάγνληα θηλδχλνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο  αζεξνζθιήξσζεο ζε αζζελείο κε 

δηαβήηε θαη κε αληνρή ζηε γιπθφδε.                                                                                                    

Ζ πξψηε εθδήισζε ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ ζηνπο δηαβεηηθνχο αζζελείο είλαη ε ζηαζεξή 

ζηεζάγρε θαη ην Ο.Δ.Μ. ην νπνίν κπνξεί λα εθδεισζεί ρσξίο ηελ ηππηθή θιηληθή εη θφλα 

(ζησπεξφ έκθξαγκα)
31

  

 

2.2.5. Καζηζηηθή δσή θαη παρπζαξθία  

Έρεη ζεκεησζεί φηη νη άλζξσπνη πξαγκαηνπνηνχλ κε ηνλ θαηξφ φιν θαη ιηγφηεξεο 

θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο ηα ρξφληα πξνζηίζεληαη ζηελ ειηθία ηνπο.  

Ζ θαζηζηηθή δσή επλνεί ηελ παρπζαξθία, ηελ ειάηησζε ηεο δσηηθήο ρσξεηηθφηεηαο ησλ 

πλεπκφλσλ θαη ηελ ηαρπθαξδία. ε άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα 2 απφ ηα 3 απηά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαζηζηηθήο δσήο, ν θίλδπλνο ζαλάηνπ απφ .Ν. θαηά ηα επφκελα 12 

έηε είλαη 5 θνξέο κεγαιχηεξνο απφ φζν ζηα αζθνχκελα άηνκα
32

.   

 

Αληίζεηα ε καθξνρξφληα δσεξή ζσκαηηθή άζθεζε είηε θαηά ηελ επαγγεικαηηθή 

ελαζρφιεζε είηε θαηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, ζπλδπάδεηαη κε ζαθή ειάηησζε ηνπ θηλδχλνπ 

πξνζβνιήο ή ζαλάηνπ απφ .Ν. Δπίζεο ππνζηεξίδεηαη φηη θαη κεηά ηελ εκθάληζε 

ζηεζάγρεο ή εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ ε επηβίσζε είλαη κεγαιχηεξε ζηνπο 

αζθνχκελνπο. Δπεξγεηηθά απνηειέζκαηα κε κείσζε  ηνπ θηλδχλνπ ηεο .Ν. θαηά 25% 

έρνπλ δηαπηζησζεί αθφκα θαη κε ειαθξέο θαζεκεξηλέο αζθήζεηο, φπσο ην βάδηζκα πάλσ 

απφ 5 ηεηξάγσλα. ή ε άλνδνο ζθάιαο. 

 

Ζ παρπζαξθία νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ειάηησζε ησλ θζελψλ ακπισδψλ ηξνθψλ θαη 

ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο δηαηξνθήο καο κε άθζνλα δσηθά ιίπε, ζάθραξα θαη αιάηη. 

Απνηέιεζκα απηνχ ηνπ ηξφπνπ δηαηξνθήο είλαη ε ππέξηαζε, ε ππεξγιπθαηκία θαη ε 

                                              
31

 Brauunwald,E. (1990) The pathogenesis of Atherosclerosis Heart Disease, A text book of Cardiovascular 

Medicine, volume II, Au HBJ International Edition, Saunders 4th Edition, p: 1106-1111, 1125-1129 
32

 Hurst, J.W. Prevention of coronary Atherosclerosis. InThe Heart, volume I, Mc Grall, 6th Edition, p: 
817-820 
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ππεξρνιεζηεξηλαηκία. Ζ παρπζαξθία ζπλήζσο ραξαθηεξίδεηαη απφ αχμεζε ηνπ ηδαληθνχ 

ζσκαηηθνχ βάξνπο θαηά 20%. Καηά ηελ ειηθηαθή θάζε κεηαμχ 45 θαη 55 εηψλ , έλα 

πνζνζηφ 16% ησλ αλδξψλ  είλαη 20% ππέξβαξνη θαη έλα 28% ησλ γπλαηθψλ ππέξβαξεο 

θαηά 20% ή θαη πεξηζζφηεξν. Γηαπηζηψζεθε φηη ε θεληξηθή παρπζαξθία «αλδξηθνχ 

ηχπνπ» ζπλδέεηαη κε πςειφηεξν θίλδπλν θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ απφ ηελ πεξηθεξηθή 

«γπλαηθείνπ ηχπνπ»
33

.  

  

2.2.6. Ζιηθία 

Απφ φινπο ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ αλαθέξνληαη λα επεξεάδνπλ ηελ αζεξνγέλεζε 

ε ειηθία θαίλεηαη λα θαηέρεη ηελ ηζρπξφηεξε θαη αλαπφθεπθηε ζέζε. Οη πξψηνη 

αζεξσκαηψδεηο ηζηνί ζηελ ανξηή, εκθαλίδνληαη ηελ πξψηε δεθαεηία ηεο δσήο θαη ηέινο 

ζηηο εγθεθαιηθέο αξηεξίεο εκθαλίδνληαη ηελ ηξίηε δεθαεηία.  

Χζηφζν δελ κπνξεί θαλείο λα ππνζηεξίμεη κε βεβαηφηεηα φηη ην γήξαο απφ κφλν ηνπ 

εκπιέθεηαη ζηελ αζεξνγέλεζε είηε φηη ιφγσ απηνχ εχθνια παξαηείλεηαη ε δξάζε άιισλ 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ, φπσο είλαη ε ππεξιηπηδαηκία, ε ππέξηαζε, ν δηαβήηεο θαη ην 

θάπληζκα
34

..   

 

2.2.7. Κιεξνλνκηθόηεηα 

Ζ δηαπίζησζε φηη ε ζηεθαληαία αζεξνζθιήξσζε ηείλεη λα είλαη ζπρλφηεξε ζε νξηζκέλεο 

νηθνγέλεηεο, έρεη αξρίζεη λα εγθαηαιείπεηαη απφ κεξηθνχο επηζηήκνλεο ελψ άιινη 

εμεγνχλ φηη ίζσο παίδεη ξφιν ε θιεξνλνκηθή πξνδηάζεζε, ζηεξηδφκελε ζε ζπγθεθξηκέλα 

επξήκαηα.  

Απηά είλαη : ε νηθνγελήο  ππεξιηπηδαηκία, ε νηθνγελήο ππεξρνιεζηεξηλαηκία  ή ε 

νηθνγελήο ππέξηαζε. 

Απφγνλνη ησλ παξαπάλσ θαηαζηάζεσλ έρνπλ βξεζεί λα λνζνχλ επεηδή νη πξφγνλνη ηνπο 

έπαζραλ απφ .Ν
35

.  

                                              
33

 Νηθνιάνπ, Β. (1997) Παρπζαξθία Γπζιηπηδαηκία θαη ζηεθαληαίνο θίλδπλνο., Διιεληθή Καξδηνινγηθή 
Δπηζεψξεζε,  Α38, Α214 – Α217. 
34

 Παπάδνγινπ, Ν.Μ.(1987) Ιζραηκηθή θαξδηνπάζεηα, Λίηζαο, Αζήλα, ζει.5-14, 28-47, 61-78, 119-122, 

195-211 
35

 University Of Birmingham (1992) The Community Prevention of Coronary artery disease, HMSO, 
London, p 62-172 
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2.2.8. Φπιή 

Τπάξρεη εκθαλήο γεσγξαθηθή δηαθνξά φζνλ αθνξά ηελ εκθάληζε ηεο .Ν. Απφ 

δηάθνξεο κειέηεο πξνθχπηεη φηη ην πνζνζηφ αζεξνζθιήξσζεο κε ηε κνξθή ιηπνεηδψλ 

πιαθψλ είλαη κηθξφηεξν ζηε θπιή ησλ λέγξσλ ζε ζχγθξηζε κε ηε ιεπθή θπιή. ε κειέηε 

βαζηζκέλε ζε λεθξνςίεο δείγκαηνο θαη απφ ηα ηξία θπιεηηθά είδε, βξέζεθε φηη ζην 

λέγξηθν πιεζπζκφ ζπλαληψληαη ιηγφηεξεο αζεξσκαηηθέο πιάθεο απφ φηη ζηνπο ιεπθνχο , 

Αζηάηεο θαη Ηλδνχο
36

.   

 

2.2.9. Τπεξηξνθία αξηζηεξήο θνηιίαο 

Ζ ππεξηξνθία ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο είλαη ε απάληεζε ηεο θαξδηάο ζηε ρξφληα 

ππεξθφξηηζε ιφγσ απμεκέλεο πηέζεσο ή θαη φγθνπ. Γηάθνξεο επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο 

έρνπλ ελνρνπνηήζεη ηελ ππεξηξνθία ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο ζαλ παξάγνληα θηλδχλνπ γηα 

έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη αηθλίδην ζάλαην
37

.  

 

2.2.10. Μεηαεκκελνπαπζηαθή πεξίνδνο 

Ζ πξνζηαζία έλαληη ηεο Ν ράλεηαη κεηά ηελ θπζηθή εκκελφπαπζε, θαη  ν θίλδπλνο 

απμάλεηαη απφ νιηθή πζηεξεθηνκή, θαζψο είλαη πιένλ απνδεδεηγκέλν φηη ηα νηζηξνγφλα 

πξνζηαηεχνπλ ηηο γπλαίθεο έλαληη ηεο αγγεηαθήο βιάβεο. Ζ αλαπιήξσζε κε νηζηξνγφλα 

ειάηησζε ηνλ θίλδπλν αλαπηχμεσο Ν θαηά 50%.  Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο 

παξαηήξεζεο έδεημαλ φηη νη γπλαίθεο πνπ ειάκβαλαλ νξκνληθή ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο 

δηέηξεραλ κηθξφηεξν θίλδπλν  γηα ζηεθαληαία λφζν απφ απηέο πνπ δελ ειάκβαλαλ
38

.   

 

2.2.11. Θξνκβνγελείο παξάγνληεο 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο Ο.Δ.Μ ππάξρεη ζξφκβσζε ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ. 

Έλαο αξηζκφο πξνζξνκβνγφλσλ παξαγφλησλ έρεη αλαγλσξηζζεί θαη απηνί είλαη:  

                                              
36

 Παπάδνγινπ, Ν. (1987) Πξφζθαηεο Δμειίμεηο ζηελ Καξδηνινγία, Λίηζαο, Αζήλα,  28-30. 
37

 Σνχηνπδαο Κ.Π. (1999) Καξδνινγία, ‘Δθδ Γ’, Παξηζηάλoο, Αζήλα: 285 
38

 Stampfer, M.J., Coldditz, G.A.(1991) Estrogen replacement therapy and coronary artery disease: a 
quantitative assessment of the epidemiology evidence. Prev Med, 26: 47-63. 
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1. Σν ηλσδνγφλν : Πξννπηηθέο κειέηεο έδεημαλ φηη απμεκέλα επίπεδα ηλσδνγφλνπ 

πιάζκαηνο απνηεινχλ αλεμάξηεην πξνγλσζηηθφ παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ζηεθαληαία 

λφζν
39

   

2. Ζ ζπζζψξεπζε αηκνπεηαιίσλ : Απμεκέλε ζπζζψξεπζε αηκνπεηαιίσλ ζρεηίδεηαη κε 

απμεκέλν θίλδπλν γηα νμχ θιηληθφ ζπκβάλ ζηεθαληαίαο λφζνπ
40

.  

3. Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ κπνξεί λα είλαη έλαο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα 

νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ επηηάρπλζε ηεο έθθξαζεο ησλ 

ππνδνρέσλ ησλ γιπθνπξσηετλψλ Ⅲb/ Ⅲa
41

   

4. Σα επίπεδα ηνπ παξάγνληα  VII ηεο πήμεο απνηεινχλ πξνγλσζηηθφ παξάγνληα 

εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ ζε νξηζκέλεο αιιά φρη ζε φιεο ηηο κειέηεο
42

 
43

.  

 

2.2.12. Οκνθπζηετλε 

Ζ νκνθπζηετλε είλαη έλα ακηλνμχ ηνπ νπνίνπ νη απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο, είλαη 

βιαβεξέο γηα ην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα. Σα πςειά επίπεδα ηνπ ακηλνμέσο απηνχ 

ζπζρεηίδνληαη κε απψιεηα κλήκεο, κε θαξδηαθά θαη εγθεθαιηθά επεηζφδηα
44

.  

2.3. Γηεζλήο πνιηηηθή, ζηξαηεγηθέο θαη δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
ησλ θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ  

 

                                              
39

 Wilhemsen, L., Svardudd, K., Korsan, K., Larsson, B., Welin, L., Tibblin, J. (1984) Fibrinogen as a risk 
factor for stroke and myocardial infraction. N Engl J Med, 311: 501-505. 
40

 Thaulow, E., Ericksen, J., Sandvic, K-L., et al (1991) Blood platelet count and function are related to 
total and cardiovascular health in apparently healthy men. Circulation, 84: 613-617. 
41

 Elwood, PC., Renaud, S., Sharp, D.S., Beswick, A.D., O` Brien, J.R., Yarnell, J.W. (1991) Ischemic 
heart disease and platelet aggregation. The Caerphilly Collaborative Heart Disease Study . Circulation, 83: 
38-44. 
42

 Αζαλάηνπ, Κ. Δι. (1998) Παζνινγηθή θαη Φεηξνπξγηθή Κιηληθή Ννζειεπηηθή, ΒΖΣΑ, Αζήλα, 289,306-
308.       
43

 Folson, AR.,Wu, K.K., Shahar, E., Davis, C.E. (1993) Association of haemostatic variables with 

prevalent cardiovascular diseases and asymptomatic carotid artery atherosclerosis. Arteriosler Thromb, 13: 
1829-1836  
 
44

 Boushey, C., Beresford, SAA., Ommen, G., Motulsky, A. (1995) A quantitative assessment of plasma 
homocysteine as a risk factor for vascular disease. Probable benefits of increasing folic acid intakes. JAMA, 
274: 1049-1055. 
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Σν 2002 ε Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο ζηελ εηήζηα αλαθνξά ηεο κε ηίηιν: «Αλαθνξά 

γηα ηελ Παγθφζκηα πγεία  Μείσζε ησλ θηλδχλσλ, παξαγσγή κηαο πγηνχο δσήο » (ΠΟΤ, 

2002),επηζεκαίλεη ηνπο 10 ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο θηλδχλνπο γηα ηελ παγθφζκηα 

πγεία: απίζρλαλζε, κε αζθαιείο ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο, πςειή αξηεξηαθή πίεζε, 

θάπληζκα θαη θαηαλάισζε αιθνφι, κε αζθαιέο πφζηκν λεξφ, απνρέηεπζε θαη 

αθαηάιιειεο ζπλζήθεο πγηεηλήο, αλεπάξθεηα ζηδήξνπ, έιιεηςε θπζηθήο άζθεζεο, πςειά 

επίπεδα ρνιεζηεξφιεο θαη παρπζαξθία45.  

 

Οη παξάγνληεο απηνί επζχλνληαη γηα ην 30% φισλ ησλ ζαλάησλ παγθνζκίσο. Δπηπιένλ, 

ζηελ  αλαθνξά ηνλίδεηαη φηη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηεο Β. Ακεξηθήο, ηεο Δπξψπεο θαη 

ηεο Αζίαο ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην φισλ ησλ αζζελεηψλ πξνθαιείηαη απφ ην θάπληζκα, 

ην αιθνφι, ηελ αξηεξηαθή πίεζε, ηελ ρνιεζηεξφιε θαη ηελ παρπζαξθία.  

 

Αθφκε αλαθέξεηαη φηη πάλσ απφ ηα ηξία ηέηαξηα ησλ θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ πνπ 

είλαη ε πξψηε αηηία ζαλάηνπ παγθνζκίσο, πξνθαινχληαη απφ ην θάπληζκα, ηελ πςειή 

αξηεξηαθή πίεζε, ηε ρνιεζηεξφιε ή ην ζπλδπαζκφ ηνπο. πλνιηθά νη ηξεηο απηνί 

παξάγνληεο επζχλνληαη γηα 16 εθαηνκκχξηα ζαλάηνπο παγθνζκίσο.  

Σν πην ζεκαληηθφ φκσο ζηνηρείν, πνπ ηνλίδεηαη θαη ζηελ αλαθνξά ηεο ΠΟΤ., είλαη πσο 

απηνί νη παξάγνληεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αηνκηθή ζπκπεξηθνξά, ζπλεπψο είλαη 

ηξνπνπνηήζηκνη, κέζσ πξνγξακκάησλ αγσγήο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο
46

.  

 

Σν 2003 δεκνζηεχηεθαλ νη επξσπατθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ πξφιεςε ησλ 

θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ
47

,  

Σν 2004, ζην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ αθνξά ζηελ πξναγσγή  ηεο 

θαξδηαγγεηαθήο πγείαο, ππνγξακκίδεηαη ε ζπνπδαηφηεηα λέσλ δξάζεσλ ηφζν ζε 

                                              
45

 Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο (1992) Αλαθνξά γηα ηελ Παγθφζκηα πγεία: Μείσζε ησλ θηλδχλσλ, 
παξαγσγή κηαο πγηνχο δσήο. 
46 Κνπιηεξάθεο, Γ. (2006) Φπρνινγία ηεο Τγείαο θαη Γεκφζηα Τγεία: πλάληεζε θαη ζπλεηζθνξέο ζηελ 

Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα. Χπρνινγία, 13 (2) 067-077 

47 European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur J Cardiovasc Prev 

Rehabil 2003 Dec;10(Suppl 1):S1-78). Αλάθηεζε 25 Απγνχζηνπ 2007 απφ  

http://www.guideline.gov/summary/summary.aspx?doc_id=4766 
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πιεζπζκηαθφ φζν θαη ζε αηνκηθφ επίπεδν, ηδηαίηεξα κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αηφκσλ 

πςεινχ θηλδχλνπ.  

 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. πνπ πηνζεηήζεθαλ ππφ ηελ Ηξιαλδηθή 

Πξνεδξία, θάιεζαλ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαζψο θαη ηα Κξάηε Μέιε λα 

εμαζθαιίζνπλ φηη ιακβάλεηαη ε θαηάιιειε δξάζε πξνθεηκέλνπ λα επηιεθζνχλ ηεο 

θαξδηαγγεηαθήο πάζεζεο.  

 

Ζ Γηαθήξπμε ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2005, πνπ πηνζεηήζεθε ππφ ηελ 

Πξνεδξία ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ
48

, ζχλαςε κηα ζπκθσλία αλάκεζα ζηνπο εθπξνζψπνπο 

ησλ Δζληθψλ Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ Δπξσπατθψλ θαη Δζληθψλ 

Καξδηνινγηθψλ Δηαηξεηψλ θαη Ηδξπκάησλ, νη νπνίνη ήηαλ παξφληεο ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ 

Λνπμεκβνχξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζεζεί ζζελαξά ε έλαξμε ή ε ελίζρπζε ησλ 

εθηελψλ ζρεδίσλ πξφιεςεο ηεο θαξδηαγγεηαθήο πάζεζεο θαη λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα 

απνηειεζκαηηθά κέηξα, νη πνιηηηθέο θαη νη παξεκβάζεηο είλαη ζε ηζρχ ζε φιεο ηηο 

Δπξσπατθέο ρψξεο.  

 

Αξθεηά ςεθίζκαηα θαη ράξηεο (EUR/RC56/R2; WHA53.17; EUR/RC52/R12; 

EUR/RC55/R1; EUR/RC54/R3; EUR/RC55/R6) ηεο WHO έρνπλ πηνζεηεζεί κε ζθνπφ λα 

θαηαπνιεκεζνχλ ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα θαη άιιεο ζεκαληηθέο κε κεηαδνηηθέο 

αζζέλεηεο.  

 

Δπηπιένλ, ν ζθνπφο ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ηνπ επξσπατθνχ πιεζπζκνχ κέζσ ηεο κείσζεο ηεο επίπησζεο ησλ θαξδηαγγεηαθψλ 

λνζεκάησλ, θαηαρσξείηαη πιήξσο ζηε πλζήθε (
  

Article 152 of the EU Treaty) ηεο ΔΔ 

θαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο ηεο Ληζζαβφλαο ηεο ΔΔ θαη ζηηο πξννπηηθέο 

ηεο ελζσκάησζεο ηεο πγείαο ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο πνπ εθθξάδνληαη απφ ηα 

                                              
48 Γηαθήξπμε ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ (2005), Μέηξα, πνιηηηθέο θαη παξεκβάζεηο γηα ηελ πξφιεςε ηεο 
θαξδηαγγεηαθήο πάζεζεο. Αλάθηεζε 15 επηεκβξίνπ 2007 απφ 
http://www.worldheartday.com/articulos/LuxembourgDeclararion.pdf), 

http://www.worldheartday.com/articulos/LuxembourgDeclararion.pdf
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ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 30εο Ννεκβξίνπ 2006 ππφ ηελ 

Φηλιαλδηθή Πξνεδξία
49

 

 

Με ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο 

(WHO), ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Καξδηνινγηθψλ Ηδξπκάησλ θαη ε Δπξσπατθή Δηαηξεία 

Καξδηνινγίαο πξνζθαινχλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο Δπξσπατθνχο θαη Γηεζλείο 

Οξγαληζκνχο λα :   

 πλππνγξάςνπλ ηνλ Δπξσπατθφ Υάξηε γηα ηελ Τγεία ηεο Καξδηάο,  

 Γεζκεπηνχλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ πξφσξνπ ζαλάηνπ θαη ηεο αζζέλεηαο απφ ηελ 

θαξδηαγγεηαθή πάζεζε κέζσ ηεο πξφιεςεο,  

 Δλεξγήζνπλ ζχκθσλα κε ηελ Γηαθήξπμε ηνπ Αγίνπ Βαιεληίλνπ απφ ηελ Γηάζθεςε 

«Γηα ηε Νίθε ηεο Καξδηάο» ηεο 14εο Φεβξνπαξίνπ 2000
50.

  

 

Ο Δπξσπατθφο Υάξηεο γηα ηελ Τγεία ηεο Καξδηάο,  απνηειεί ηελ πξψηε παλεπξσπατθή 

πξνζπάζεηα γηα ηε κείσζε ηνπ δείθηε θαξδηαγγεηαθήο λνζεξφηεηαο ζηηο Δπξσπατθέο 

ρψξεο. Γεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Καξδηνινγηθή Δηαηξεία θαη ην Δπξσπατθφ 

Γίθηπν Καξδηνινγηθψλ Ηδξπκάησλ θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε 

Τγείαο θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ο Δπξσπατθφο Υάξηεο γηα ηελ Τγεία ηεο Καξδηάο 

ζηνρεχεη ζην:                                                       

1. Να θαηαζηήζεη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ θαη ηελ πξφιεςή 

ηνπο κηα απφ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.                                             

2. Να εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο πξφιεςεο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ, ζε επξσπατθφ 

επίπεδν.                    

3. Να εληζρχζεη ηελ πξφιεςε θαη ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ 

λνζεκάησλ.              

4. Να θηλεηνπνηήζεη ηνπο θνξείο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ πξφιεςε.                                       

                                              
49 Health and Consumer Affairs Council Meeting (30 November and 1 December 2006) 2767th 

Employment, Social Policy, Brussels   
50

 Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ΠΟΤ (ΠΟΤ 2003) Καξδηαγγεηαθέο αζζέλεηεο: πξφιεςε θαη έιεγρνο,. Αλάθηεζε 11-
10-2007 απφ  http://www.who.int/dietphysicalactivity/media/en/gsfs_cvd.pdf ) 
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Σα άξζξα ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε είλαη 18. ύκθσλα κε ην άξζξν 3, ε θαξδηαγγεηαθή 

πάζεζε είλαη κηα πνιππαξαγνληηθή αζζέλεηα.  

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πγεία ηεο θαξδηάο πεξηιακβάλνπλ:  

 Κακία  ρξήζε ηνπ θαπλνχ,  

 Δπαξθή ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπιάρηζηνλ γηα 30 ιεπηά πέληε θνξέο ηελ 

εβδνκάδα,  

 Τγηεηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο,  

 Όρη ππεξβνιηθφ βάξνο, 

 Απνθπγή ππεξβνιηθνχ άγρνπο,  

 Φπζηνινγηθφ κεηαβνιηζκφ γιπθφδεο,  

 Υακειή αξηεξηαθή πίεζε θαη  

 Υακειή ρνιεζηεξφιε.  

 

Οη παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ ζπλδένληαη κε θαξδηαγγεηαθά πεξηζηαηηθά, αιιά θαη νη 

ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο, αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε.  

Οη παξάγνληεο θηλδύλνπ ρσξίδνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο: ηνπο βηνινγηθνύο, ηνπο 

θαζνξηζηηθνύο παξάγνληεο ηνπ ηξόπνπ δσήο θαη ηνπο επξύηεξνπο θαζνξηζηηθνύο 

παξάγνληεο.  

1. Οη βηνινγηθνί είλαη: Ζ απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε, ην απμεκέλν ζάθραξν, ε 

ρνιεζηεξφιε θαη ε παρπζαξθία.  

2. Οη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο είλαη ε ρξήζε ηνπ θαπλνχ, ε αλζπγηεηλή δηαηξνθή, ε 

θαηάρξεζε νηλνπλεχκαηνο θαη ε ζσκαηηθή αδξάλεηα, ελψ νη επξχηεξνη θαζνξηζηηθνί 

παξάγνληεο αθνξνχλ νη κελ ζηαζεξνί ζηελ ειηθία, ζην θχιν θαη ηελ εζληθφηεηα θαη  

3. Οη κεηαβιεηνί είλαη ην εηζφδεκα, ε κφξθσζε, νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο.  

 

Σν Μάξηην ηνπ 2006, ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηάζθεςεο γηα ηελ θαξδηαθή πγεία ησλ 

γπλαηθψλ δηαηππσλφηαλ ην αίηεκα λα πηνζεηήζνπλ ηα θξάηε κέιε κηα ζχζηαζε ηεο ΔΔ 

ζρεηηθά κε κηα απηή ζηξαηεγηθή γηα ηηο θαξδηαγγεηαθέο αζζέλεηεο έρνληαο σο βάζε ηελ 

πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξνψζεζε ηεο θαξδηαγγεηαθήο πγηεηλήο, 
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κεραληζκφ ππνζηήξημεο ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ θξαηψλ κειψλ, 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ, βέιηηζηεο κεζφδνπο 

πξφιεςεο, ζεξαπεία, απνθαηάζηαζε θαη ειέγρνπο, θαζψο θαη εθπαίδεπζε ησλ γηαηξψλ 

απφ γηαηξνχο
51

.  

 

ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην έιαβε ρψξα ην ππ αξηζκ. B6-0277/2007 ςήθηζκα ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ ην νπνίν: 

1. Καιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνηείλεη κηα ζχζηαζε γηα ηηο θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππέξηαζεο, θαζψο θαη γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ησλ αηφκσλ 

πςεινχ θηλδχλνπ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο ζηελ Δπξψπε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

δηαθνξέο ιφγσ θχινπ, νχησο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε εμίζσζε ησλ θχισλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο πγείαο. 

 

2. Καιεί ηα θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηα ζπζηήκαηα επνπηείαο 

ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ.  

 

3. Καιεί ηα θξάηε κέιε λα εγθξίλνπλ ή λα αλαζεσξήζνπλ ηηο εζληθέο ηνπο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηε δεκφζηα πγεία εηο ηξφπνλ ψζηε λα πεξηιακβάλνληαη ε πξνψζεζε ηεο 

πγείαο, ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη εληνπηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ πςεινχ 

θηλδχλνπ θαη λα αλαπηχμνπλ αμηνινγήζεηο επηπηψζεσλ ζηελ πγεία πξνθεηκέλνπ λα 

κεηξεζεί ε επηβάξπλζε ζηα εζληθά ζπζηήκαηα πγείαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαθνξέο 

ιφγσ θχινπ, νχησο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε εμίζσζε ησλ θχισλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο.  

 

4. Καιεί ηα θξάηε κέιε λα ζεζπίζνπλ εζληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ 

πξφιεςε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηππνπνηεκέλσλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηε βέιηηζηε πξαθηηθή πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνληαη ηα 

άηνκα πςεινχ θηλδχλνπ.  

                                              
51

 Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην (2005) Γηάζθεςε γηα ηελ θαξδηαθή πγεία ησλ γπλαηθψλ. Αλάθηεζε 18 Ηνπιίνπ 
2007 απφ http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0346+0+DOC+XML+V0//EL 
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5. Καιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα βξνπλ κηα ζπλαίλεζε ζηνλ θαζνξηζκφ 

ζηφρσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ειέγρνπ ηεο ππέξηαζεο. 

 

6. Δλζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηελ πξνψζεζε ηεο 

θαξδηαγγεηαθήο πγείαο, ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ησλ νκάδσλ πςεινχ θηλδχλνπ θαη 

ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο σο απνηειεζκαηηθφηεξεο κεζφδνπο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

θαξδηαγγεηαθψλ αζζελεηψλ 

 

7. Καιεί επεηγφλησο ηα θξάηε κέιε λα πηνζεηήζνπλ κηα πνιπηνκεαθή πξνζέγγηζε 

ζηελ πξνψζεζε ηεο θαξδηαγγεηαθήο πγηεηλήο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο θαηφπηλ 

δηαβνχιεπζεο κε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο.  

 

8. Καιεί ηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ηα ζρέδηα δξάζεο ηνπο γηα ηελ 

πξνψζεζε ελφο πγηεηλφηεξνπ ηξφπνπ δσήο. 

 

9. Εεηεί κηα δηαξθή ρξεκαηνδνηηθή ππνζηήξημε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο κε 

ζηφρν ηελ πξφιεςε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ, θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

θαξδηαγγεηαθήο πγηεηλήο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν, πεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο έξεπλαο ζηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ, ηελ εμάπισζε θαη ηνπο γελεηηθνχο παξάγνληεο.  

 

10.  Καιεί ηα θξάηε κέιε λα εθαξκφζνπλ πξνγξάκκαηα δεκφζηαο εθπαίδεπζεο 

πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηηο 

θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο θαη εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα γηα ηελ πεξαηηέξσ 

επηκφξθσζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ.  

 

11.  Καιεί ηα θξάηε κέιε λα θαηακεηξήζνπλ ηελ εμάπισζε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ 

παζήζεσλ ζηνπο πιεζπζκνχο ηνπο θαη λα αμηνινγήζνπλ ηα εζληθά ηνπο πξνγξάκκαηα 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζζνχλ ζεκεία αλαθνξάο πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηηο εζληθέο αξρέο λα 

ζέζνπλ απηνχο ζηφρνπο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ.  



 

Η Συμβολή των Οπτικοακουστικών Μέσων στην Εκπαίδευση                                                                               
ασθενών με Οξύ Στεφανιαίο Επεισόδιο 

Σελίδα 28 
 

12.  Καιεί ηα θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή λα ππνζηεξίμνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

πιένλ πξνζθάησλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ γηα ηελ πξφιεςε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ 

παζήζεσλ πνπ εθπφλεζε ε Κνηλή Δπξσπατθή Δηδηθή Οκάδα. 

 

13.  Καιεί ηελ Δπηηξνπή λα ελζαξξχλεη πξσηνβνπιίεο θαη ζπλεξγαζίεο κε ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο θαξδηαγγεηαθήο πγηεηλήο κε κέηξα πνπ ζα 

πεξηιακβάλνπλ πεξαηηέξσ ειέγρνπο γηα ην θάπληζκα θαη ηελ θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο 

θαη βειηίσζε ηεο δηαηξνθήο θαη ηε ζσκαηηθή άζθεζε σο κέζα πξφιεςεο ηεο 

παρπζαξθίαο θαη ηεο ππέξηαζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ επηπινθψλ ηνπο.  

 

14.  Καιεί επεηγφλησο ηελ Δπηηξνπή λα δψζεη ζπλέρεηα ζηηο πξνεγνχκελεο 

πξσηνβνπιίεο ηεο ζρεηηθά κε ηελ αληαιιαγή ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξφιεςεο ησλ θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ.  

 

15.  Καιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνσζήζεη ηαθηηθέο αληαιιαγέο εκπεηξηψλ, πιεξνθνξηψλ 

θαη δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ θαξδηαγγεηαθή πγηεηλή κεηαμχ φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πξφιεςε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ.  

 

16.  Καιεί ηελ Δπηηξνπή λα βειηηψζεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ 

πξνσζψληαο ηε δεκηνπξγία κηαο ηξάπεδαο δεδνκέλσλ πνπ  ζα ειέγρεη ηελ εμάπισζε ησλ 

θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ, ηε ζλεζηκφηεηα, ηε λνζεξφηεηα θαη ηνπο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ ζηα θξάηε κέιε.  

 

17.  Καιεί επεηγφλησο ηελ Δπηηξνπή λα αλαπηχμεη κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ησλ 

επηπηψζεσλ ζηελ πγεία εηο ηξφπνλ ψζηε λα ππνινγηζζεί ην κέγεζνο ηεο επηβάξπλζεο ησλ 

θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ θαη ηεο ππέξηαζεο ζηελ επξσπατθή νηθνλνκηθή 

παξαγσγηθφηεηα ζηα θξάηε κέιε, ελ ζπλερεία ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ 

ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε ηνπ παξάγνληα ηεο πγείαο ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο.  
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18.  Υαηξεηίδεη ην πξνζθάησο αλαγγειζέλ ζρέδην ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάπηπμε 

κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πγεία θαη θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα επηθεληξψζεη ηε ζηξαηεγηθή 

απηή ζηελ αλάγθε λα ππάξρεη ηζφηεηα πξφζβαζεο ζηελ πξφιεςε, ζεξαπεία θαη έιεγρν 

ηεο πάζεζεο γηα φινπο ηνπο Δπξσπαίνπο αλεμαξηήησο εζληθφηεηαο. 

 

19.  Καιεί ηελ Δπηηξνπή λα επηζεκάλεη ζηα θξάηε κέιε ηηο δηαζέζηκεο επθαηξίεο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ θαη ηεο ππέξηαζεο, 

θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο πξφιεςεο φπσο επίζεο θαη γηα ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα  ζηνλ ηνκέα 

απηφ, κεηαμχ άιισλ θαη κέζσ ηνπ 7νπ Πξνγξάκκαηνο Πιαηζίνπ γηα ηελ Έξεπλα, ηα 

Γηαξζξσηηθά Σακεία θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Αλάπηπμεο. 

 

20.  Αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην, 

ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θνηλνβνχιηα ησλ θξαηψλ κειψλ. 
52

 

2.4. Ζ ηξηηνγελήο πξόιεςε ηεο ζηεθαληαίαο λόζνπ – εθπαίδεπζε 
αζζελώλ 

 

2.4.1. Αγσγή πγείαο θαη πξόιεςε 

Ζ κεηαβαιιφκελε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ελφο αηφκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βίνπ ηνπ, 

αληηζηνηρεί ζε ηξία επίπεδα πξφιεςεο: ηελ πξσηνγελή, ηελ δεπηεξνγελή θαη ηελ 

ηξηηνγελή θαη είλαη αλαγθαίν λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζην θαζέλα απφ απηά
53

.  

 

Ζ πηνζέηεζε φισλ εθείλσλ ησλ πγηεηλνδηαηηεηηθψλ παξαγφλησλ πνπ θαζπζηεξνχλ ή θαη 

παξεκπνδίδνπλ ηελ εκθάληζε ηεο λφζνπ, αλαθέξεηαη σο Πξσηνγελήο πξφιεςε.  

 

Ζ Γεπηεξνγελήο    πξφιεςε  έρεη ζαλ ζηφρν ηελ έγθαηξε πξψηκε δηάγλσζε, πνπ ζα έρεη 

ζαλ ζπλέπεηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ή ζεξαπεία ηεο πθηζηάκελεο λφζνπ.   
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Ζ Σξηηνγελήο πξφιεςε, αθνξά ηελ πξφιεςε ηεο αληθαλφηεηαο ή ηελ απνθαηάζηαζε 

βιαβψλ ή ηελ πξφιεςε ππνηξνπψλ απφ κηα λφζν, πνπ έρεη ήδε εγθαηαζηαζεί. Σα κέηξα 

ηξηηνγελνχο πξφιεςεο επηθεληξψλνληαη ζην άηνκν πνπ πάζρεη. Έρνπλ ζηφρν λα 

κεηψζνπλ ηηο βηνςπρνθνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο αξξψζηηαο θαη παξάιιεια λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ ψζηε ε πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ λα είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή θαη ε επαλαπξνζαξκνγή ζηελ θνηλσληθή δσή λα είλαη νκαιή
54

.  

 

Ζ αγσγή πγείαο αλαθέξεηαη ζε φια ηα επίπεδα πξφιεςεο θαη είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ ψζηε λα απνθηήζνπλ ή λα εγθαηαζηήζνπλ πγηεηλή ζπκπεξηθνξά. Δίλαη γλσζηφ 

φηη ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαζνξίδεηαη πεξηζζφηεξν απφ απηά πνπ πηζηεχεη ν 

θαζέλαο γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα, παξά απφ ηελ  ίδηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα,  θαζφηη νη 

εξκελείεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ άηνκν ζε άηνκν.  

πλεπψο γίλεηαη θαλεξφ φηη κηα απνηειεζκαηηθή αγσγή πγείαο κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κφλν κε ηα ελδνγελή θίλεηξα ηνπ αηφκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία απεπζχλεηαη.                                                                                                                                            

Οη επηδηψμεηο ηεο Αγσγήο Τγείαο ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη ζηνπο εμήο βαζηθνχο ζηφρνπο: 

 

2.4.2. Δπαηζζεηνπνίεζε 

Ο πξψηνο ζηφρνο ελφο πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Τγείαο, αθνξά ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ 

θνηλνχ ή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ελφο πξνβιήκαηνο. Πνιιέο 

θνξέο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε επαηζζεηνπνίεζε - ζπλεηδεηνπνίεζε, πξέπεη λα 

δνζνχλ νξηζκέλεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ψζηε λα γίλεη αληηιεπηφ ην κέγεζνο θαη ε 

ζεκαζία ηνπ πξνβιήκαηνο, π.ρ. πιεξνθνξψληαο ην θνηλφ φηη θάζε ηζηγάξν αθαηξεί 

θαηά κέζν φξν 5 ιεπηά απφ ηε δσή ηνπ θαπληζηή, δίλεηαη κηα πξψηε δηάζηαζε ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ πξνβιήκαηνο.  

 

2.4.3. Παξνρή γλώζεσλ 

Ο ζηφρνο απηφο, αθνξά ηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ, ζε Θέκαηα πνπ έρεη 

πξνεγεζεί κηα πξψηε επαηζζεηνπνίεζε. Σν λα γλσξίδεη θαλείο φηη θάπνηα θαζεκεξηλή 
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ζπλήζεηα είλαη βιαβεξή, δελ αξθεί γηα λα πεηζζεί γηα ηελ αλάγθε θαηαπνιέκεζήο ηεο. 

Όηαλ κάιηζηα απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο πξνζπάζεηεο, ην θνηλφ ή ην άηνκν πξέπεη λα είλαη 

εμνπιηζκέλν κε ηηο γλψζεηο εθείλεο πνπ ζα ηνπ εληζρχζνπλ ηε βνχιεζε γηα δξάζε θαη 

πνπ Θα θαηεπζχλνπλ ηε δξάζε απηή πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. 

 

2.4.4. Ηεξάξρεζε αμηώλ 

Οη αμίεο ηνπ θαζέλα, νη βαζηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ θαη ε γεληθφηεξε ηδενινγία ηνπ, 

απνηεινχλ ζεκαληηθά θνκκάηηα ηνπ πνιχπινθνπ αλζξψπηλνπ ςπρνινγηθνχ θφζκνπ θαη 

ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηηο εθάζηνηε απφςεηο πνπ δηακνξθψλεη, ζηηο απνθάζεηο πνπ 

παίξλεη θαη ζηηο πξάμεηο πνπ πξνβαίλεη.  

Ο ζηφρνο ινηπφλ ηεο ηεξάξρεζεο αμηψλ, απνζθνπεί θπξίσο ζηελ απνζαθήληζε, ζηε 

δηακφξθσζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ αμηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία. Πνιιέο θνξέο ηα 

άηνκα αγλννχλ, παξαγλσξίδνπλ ή ππνηηκνχλ ην ηη είλαη ζεκαληηθφ ή φρη γηα ηελ πγεία 

ηνπο, ή αθφκα ηελ ίδηα ηελ κεγάιε αμία πνπ έρεη ε πγεία ηνπο γηα ηελ δσή ηνπο.  

 

2.4.5. Αιιαγή απόςεσλ 

Ο ζηφρνο απηφο, φπσο θαη ν πξνεγνχκελνο, αθνξά ηελ ηξνπνπνί εζε νξηζκέλσλ 

βαζηθψλ πεπνηζήζεσλ. Ζ κφλε δηαθνξά είλαη φηη νη απφςεηο αθνξνχλ πιένλ 

ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, πνπ εμαξηψληαη βέβαηα απφ ηηο 

γεληθφηεξεο αμίεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί. Δπεηδή φκσο πξφθεηηαη γηα πην ζπγθεθξηκέλεο 

ηνπνζεηήζεηο, νη απφςεηο πνπ ππάξρνπλ γηα έλα δήηεκα, θαζνξίδνληαη εθηφο απφ ηηο 

αμίεο θαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη θαη απφ ηελ εθάζηνηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θφξηηζε.  

 

2.4.6. Λήςε απνθάζεσλ 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην θνηλφ ή έλα άηνκν, επαηζζεηνπνηεζεί γχξσ απφ έλα ζέκα πγείαο, 

εμνπιηζηεί κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, ηεξαξρή ζεη ζσζηά ηελ αμία ηνπ θαη πηνζεηήζεη 

ηηο ζσζηέο απφςεηο, ην επφκελν βήκα είλαη λα ιάβεη ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε ή βειηίσζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  
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Ζ ζεκαληηθή απηή δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη ηφζν ζηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ 

φζν θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ αμηψλ θαη απ φςεσλ. Κάπνηνο απνθαζίδεη λα 

κεηψζεη ην βάξνο ηνπ επεηδή αθξηβψο γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρεη θαη επεηδή 

νη αμίεο θαη νη απφςεηο ηνπ ηνλ νδεγνχλ ζην λα πξνηηκήζεη ηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο 

ηνπ, παξά λα δηαθηλδπλέςεη λα ππνζηεί ηηο βιαβεξέο ζπλέπεηεο ηεο παρπζαξθίαο.  

 

2.4.7. Αιιαγή ζπκπεξηθνξάο 

Ζ ιήςε ηεο θαηάιιειεο απφθαζεο, δελ νδεγεί πάληα θαη ζηελ εθηέιεζή ηεο. Ηδηαίηεξα 

φηαλ πξφθεηηαη γηα ζέκαηα πνπ ε πινπνίεζε κηαο απφθαζεο ζπλαληά εκπφδηα θαη 

δπζθνιίεο, παξαηεξείηαη ζπρλά εγθαηάιεηςε ηεο πξνζπάζεηαο ή απνθπγή εθηέιεζήο 

ηεο.  

Γη ' απηφ θαη ε Αγσγή Τγείαο παξέρεη ηε βνήζεηα πνπ ρξεηάδεηαη ην θνηλφ ή έλα άηνκν, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηελ πινπνίεζε κηαο αιιαγήο. Άιισζηε ε αιιαγή 

ζπκπεξηθνξάο, δειαδή ε επηηπρήο εθαξκνγή κηαο ελεξγεηηθήο πξνζπάζεηαο, απνηειεί 

αλακθηζβήηεηα θαη ην πην ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ θάζε πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Τγείαο.   

 

2.4.8. Αιιαγή πεξηβάιινληνο 

Ο ηειεπηαίνο απηφο ζηφρνο, απνζθνπεί ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ ή /θαη 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη πεξηβαιινληνινγηθνί θίλδπλνη.  

θαη λα δηεπθνιπλζεί ε πηνζέηεζε ησλ πγηεηλψλ ζπκπεξηθνξψλ. Ο ζηφρνο απηφο, 

πεξηιακβάλεη απφ αιιαγέο κέζα ζην ζπίηη κέρξη θαη αιιαγέο ζ' φιε ηελ θνηλσλία.  

Οη γλψζεηο, νη αμίεο, νη απφςεηο θαη νη πξάμεηο θαζνξίδνληαη ζεκαληηθά απφ ην θνηλσ-

ληθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ. Αλ θάπνηνο πεξηβάιιεηαη ζπλέρεηα απφ θαπληζηέο θαη 

βνκβαξδίδεηαη κε δηαθεκίζεηο ηζηγάξσλ, δχζθνια Θα θα ηαθέξεη λα κελ ππνθχςεη ζηε 

ζπλήζεηα ηνπ θαπλίζκαηνο.  

 

Όινη νη παξαπάλσ ζηφρνη κπνξνχλ λα ρσξηζζνχλ ζε ηξεηο βαζη θέο θαηεγνξίεο: 

α. ην ηη ζα ζέιακε λα γλσξίδεη ην θνηλφ (ζηφρνο 1, 2)  

β. ην ηη ζα ζέιακε λα αηζζαλζεί (ζηφρνο 3, 4, 5)  
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γ. ην ηη ζα ζέιακε λα πξάμεη (ζηφρνο.6, 7)
55

  

 

Ζ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, φπσο ήδε 

ηνλίζηεθε, απνηεινχλ απνθαζηζηηθνχο παξάγνληεο ζηελ αηηηνινγία θαη ηελ 

επηδεκηνινγία πνιιψλ λνζεκάησλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη 

βαζηθφηεξεο αηηίεο Θλεζηκφηεηαο θαη λνζεξφηεηαο ηεο επνρήο καο.  

Ο θαξθίλνο, ηα θαξδηαγγεηαθά, ηα αηπρήκαηα, ηα ςπρηθά λνζήκαηα, ηα ρξφληα 

εθθπιηζηηθά θαη νξηζκέλα ζχγρξνλα ινηκψδε (π.ρ. AIDS), ζα κπνξνχζαλ λα 

θαηαπνιεκεζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ αλ ν άλζξσπνο ηξνπνπνηνχζε νξηζκέλεο αλζπγηεηλέο 

θαζεκεξηλέο ηνπ ζπλήζεηεο θαη βειηίσλε ην πεξηβάιινλ ηνπ.  

 

Παξάιιεια παξαηεξνχκε  φηη νη ζπρλφηεξεο αζζέλεηεο πνπ ηαιαηπσξνχλ ηνλ ζχγρξνλν 

άλζξσπν, ζηηο βηνκεραλνπνηεκέλεο ηνπιάρηζηνλ ρψξεο, είλαη ρξφληεο. Έηζη ελψ 

παιαηφηεξα νη αζζέλεηεο ήηαλ ζπλήζσο ζχληνκεο δηάξθεηαο θαη νδεγνχζαλ είηε ζηελ 

απνζεξαπεία είηε ζηνλ ζάλαην, ηψξα πιένλ απνηεινχλ καθξνρξφληεο θαηαζηάζεηο πνπ 

απαηηνχλ ζεκαληηθέο  αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν θίλδπλνο επηδείλσζεο ηνπο. ηφρνη θαζίζηαληαη, ζπλεπψο, ε 

δηαρείξηζε ηεο αζζέλεηαο, παξά ε ζεξαπεία ηεο, ε πξφιεςε πηζαλήο επηδείλσζεο θαη ε 

εμαζθάιηζε ησλ ζπλζεθψλ γηα θαιή πνηφηεηα δσήο
56

.  

 

Γελ είλαη φκσο αξθεηή ε απιή ελεκέξσζε ζηελ θνηλφηεηα γηα λα απνκαθξχλεη πηζαλή 

πξνζβνιή απφ ηελ λφζν. Έλα πξφγξακκα πξέπεη λα εθαξκνζηεί κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα 

επεξεάζεη ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θνηλσλίαο. Γη ' απηφ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε 

πνιηηηθήο πγείαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην επίπεδν ζπλεηδεηφηεηαο ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ηνπ θαη απφ ηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ 

απνθαζηζηηθφηεηα ηνπ θαζέλα αηνκηθά θαη φισλ καδί ζπιινγηθά γηα επνηθνδνκεηηθή 

δξάζε ζηελ ππφζεζε ηεο πγείαο.  
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 Καξαδήκαο, Δ. (2005) Τγεία θαη Φπρνινγία ηεο Τγείαο. ην: Καξαδήκαο, Δ.   Χπρνινγία ηεο Υγείαο, 
Σππνζήησ, Αζήλα, 19-21. 



 

Η Συμβολή των Οπτικοακουστικών Μέσων στην Εκπαίδευση                                                                               
ασθενών με Οξύ Στεφανιαίο Επεισόδιο 

Σελίδα 34 
 

Απηή αθξηβψο ηελ αλάγθε έξρεηαη λα θαιχςεη ε Αγσγή Τγείαο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

νξηζηεί ζαλ: «ε δηαδηθαζία εθείλε πνπ βνεζάεη ηα άηνκα λα παίξλνπλ απνθά ζεηο, λα 

πηνζεηνχλ ζπκπεξηθνξέο θαη λα δξνπλ ζχκθσλα κε  ηηο αλάγθεο πνπ επηβάιιεη        ε 

πξνάζπηζε θαη ε πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπο»
57

.  

Απηή αθξηβψο ηελ αλάγθε κπνξνχλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο λα ηθαλνπνηήζνπλ 

μεθηλψληαο δξάζεηο αγσγήο ηεο πγείαο αξρίδνληαο απφ ηελ ίδηα ηελ πεξίνδν λνζειείαο, 

αδξάρλνληαο ηελ θαηαπιεθηηθή επθαηξία λα επαηζζεηνπνηήζνπλ θαη λα 

πξνζαλαηνιίζνπλ ηνλ αζζελή θαη ηνπο ζπλνδνχο ηνπ γηα κηα ζεηξά ζεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ πάζεζε, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζή ηεο  απφ κέξνπο ηνπο, 

ηελ ψξα αθξηβψο πνπ ηνπο ρξεηάδνληαη.  

 

Απηφ βεβαίσο πξνυπνζέηεη ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε απφ κέξνπο ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο 

επεξγεηηθήο απηήο δξάζεο θαζψο θαη ηεο αληίιεςήο ηεο σο κέξνο ησλ θαζεκεξηλψλ 

θαζεθφλησλ ηνπο θαζψο ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα ηε γλψζε είλαη φηαλ απηή είλαη άκεζα 

ρξήζηκε γηα ην καζεηή – αζζελή. Σν έιιεηκκα πνπ εκθαλίδεηαη ζήκεξα απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο ζηνλ ηνκέα ηεο αγσγήο πγείαο θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο πηζαλφλ  λα 

νθείιεηαη ζηηο ειιείςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα αληίζηνηρα πεδία θαηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ βαζηθψλ ηνπο ζπνπδψλ.  

 

Πηζαλφλ φκσο θαη λα νθείιεηαη θαη ζηελ  αδπλακία  ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

λα παξαθνινπζήζεη ηηο ζπλερψο απμαλφκελεο γλψζεηο ηεο επηζηήκεο, θάηη πνπ νδήγεζε 

ζηελ αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο εηδηθνηήησλ θαη εμεηδηθεχζεσλ, κε απνηέιεζκα ε 

πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ θάζε «εηδηθνχ» λα ζηξαθεί απνθιεηζηηθά ζηε κε 

θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ή ελφο νξγάλνπ, ρσξίο λα αζρνιείηαη κε ηνλ 

αζζελή ζην ζχλνιφ ηνπ.  

Όζν απμάλεηαη ε επζχλε ηνπ «εηδηθνχ» απέλαληη ζηνλ άξξσζην γηα ηελ νξζή εθηέιεζε 

ηεο απνζηνιήο ηνπ ζηνλ εμεηδηθεπκέλν θαη ηαπηφρξνλα πεξηνξηζκέλν ηνκέα ησλ 

γλψζεψλ ηνπ, ηφζν κεηψλεηαη θαη ε ππνρξέσζή ηνπ πξνο ην ζπλνιηθφ πξφβιεκα πνπ 
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δεκηνπξγεί κηα νπνηαδήπνηε λνζεξή θαηάζηαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αλζξψπηλε 

χπαξμε
58

.  

 

Ο Αιηβηδάηνο αληηπαξαβάιινληαο ηελ νκαδηθή θαη  ηελ αηνκηθή εθπαίδεπζε αλαθέξεη 

φηη: «Ζ θαιχηεξε ζηηγκή γηα ηελ νκαδηθή εθπαίδεπζε είλαη φηαλ ν αζζελήο έρεη 

ζπκβηβαζηεί κε ηελ ηδέα ηεο αζζέλεηαο»
59

. Οη Karlander  & Ludvigsson (1983) 

δηαθνξνπνηνχλ ηε ζέζε ηνπο θαη πξνζζέηνπλ  φηη ε αξρηθή αγσγή πγείαο πξέπεη λα είλαη 

κάιινλ ζέκα ςπρνινγηθήο πξνζέγγηζεο παξά θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε 

απηνχο ε αγσγή πγείαο πξέπεη λα αλαβάιιεηαη κέρξηο φηνπ ν αζζελήο ζπκβηβαζηεί κε 

ηελ λφζν ηνπ θαη είλαη έηνηκνο λα παξαθνινπζήζεη έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
60

.     

 

Ο νξηζκφο ηεο Αγσγήο Τγείαο επηδέρεηαη κηα επξχηεξε θαη κηα απζηεξφηεξε εξκελεία. 

χκθσλα κε ηελ επξχηεξε εξκελεία, ε Αγσγή Τγείαο αθνξά φιεο εθείλεο ηηο εκπεηξίεο 

ελφο αηφκνπ, κηαο νκάδαο ή κηαο θνηλφηεηαο, πνπ επηδξνχλ θαη επεξεάδνπλ ηηο αμίεο, ηηο 

ζηάζεηο, ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία.  

Απηή ε επξχηεξε εξκελεία αλαγλσξίδεη φηη πνιιέο εκπεηξίεο, Θεηηθέο θαη αξλεηηθέο, επη-

δξνχλ ζηε ζθέςε, ζηα αηζζήκαηα θαη ζηελ πξάμε ησλ αλζξψπσλ. Γη ' απηφ θαη δελ 

πεξηνξίδεη ην εχξνο ηεο δξάζεο ηεο Αγσγήο Τγείαο κφλν ζε ζρεδηαζκέλεο θαη 

νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

ρεηηθά κε ην ξφιν ηεο Αγσγήο Τγείαο ζηε ζεξαπεπηηθή αγσγή ησλ αξξψζησλ, είλαη 

θαλεξή ε ζπκβνιή ηεο ζσζηήο ελεκέξσζεο θαη ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπ αζζελή 

ζηελ επηηπρία θάζε Θεξαπεπηηθνχ ζρήκαηνο. Ζ γλψζε ηεο ζεκαζίαο θάζε Θεξαπεπηηθνχ 

κέηξνπ, ε επίγλσζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ θαη ε πξνζαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο ελφο 
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Θεξαπεπηηθνχ ζρήκαηνο, είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

θαηαπνιέκεζε ηεο αξξψζηηαο
61

.  

 

Απνηέιεζκα απηψλ είλαη ε γλψζε ηεο λφζνπ ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ αζζελή λα 

ζπκκεηέρεη ζηε ξχζκηζή ηεο, λα πξνβιέπεη θαη λα απνθαιχπηεη πξφσξα ηα ζπκπηψκαηά 

ηεο θαη  ηα ζεκεία ησλ αιιαγψλ ηεο. Ζ Porter (1979) αλαθέξεη φηη έλαο θαιά 

πιεξνθνξεκέλνο αζζελήο ρξεζηκνπνηεί ηελ ζσζηή θξνληίδα ζην ζσζηφ ρξφλν θαη 

παξακέλεη πγηέζηεξνο ζε γεληθέο γξακκέο
62

.  

 

χκθσλα κε ηνλ Κπξηφπνπιν (1984), ε αγσγή πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ θαη ζπρλά απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ πξφιεςε, πνπ απνηειεί ζήκεξα ηελ 

κεγάιε ειπίδα γηα ηελ παξαπέξα βειηίσζε ηελ πγείαο ησλ αλζξψπσλ. Ζ κεηάδνζε 

γλψζεσλ γχξσ απφ ηνλ άμνλα πγεία – αξξψζηηα απνηειεί πξνυπφζεζε γηα θάζε άηνκν, 

λα ραξάδεη ππεχζπλα ηε δσή ηνπ θαη λα απνθαζίδεη γλσξίδνληαο ηηο ζπλέπεηεο ή ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ επηινγψλ ηνπ, ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπ πγεία
63

.   

 

 Ζ ηξηηνγελήο πξφιεςε απνηειεί ζήκεξα βαζηθή ζπληζηψζα ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θνηλσληθψλ λνζεκάησλ. Ζ άπνςε φηη ε αγσγή πγείαο ηνπ αζζελή, κε ζθνπφ ηελ 

απηνξχζκηζε ηεο λφζνπ ηνπ, απνηειεί έλα αλεμάξηεην θαη αθέξαην ηκήκα ηεο ζεξαπείαο, 

έρεη γίλεη απνδεθηή γηα πνιιέο ρξφληεο αζζέλεηεο
64

. Ζ πνιιαπιφηεηα ησλ κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε  Αγσγή Τγείαο, θαη ηα δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία απ' φπνπ αληιεί 

ηα Θεσξεηηθά θαη πξαθηηθά ηεο εξγαιεία, απνηεινχλ έλα βαζηθφ ηεο ζηνηρείν.  

 

Ζ Αγσγή Τγείαο βαζίδεηαη ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή θαη ζηελ Δπηδεκηνινγία, ζην βαζκφ 

πνπ ζηνρεχεη θπξίσο ζε νκάδεο πιεζπζκνχ θαη φρη ζε κεκνλσκέλα άηνκα θαη ζην βαζκφ 
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πνπ ηα θαηλφκελα πνπ κειεηά θαη επεκβαίλεη είλαη θπξίσο πιεζπζκηαθά θαηλφκελα κε 

ζεκαληηθέο θνηλσληθέο δηαζηάζεηο. Ζ εξεπλεηηθή επίζεο κεζνδνινγία ηεο Αγσγήο 

Τγείαο, ν ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο, 

βαζίδνληαη ζηηο αξρέο θαη κεζφδνπο ηεο επηδεκηνινγίαο ηφζν ηεο πεξηγξαθηθήο φζν θαη 

ηεο αλαιπηηθήο
65

.  

 

Ζ Αγσγή Τγείαο αληιεί επίζεο απφ ηελ επηζηήκε ηεο Δθπαίδεπζεο - Παηδαγσγηθήο, 

πνιιέο εθπαηδεπηηθέο ζεσξίεο θαη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο
66

.  

 

Έλαο ηξίηνο ζεκαληηθφο  ρψξνο φπνπ επεθηείλνληαη ηα επηζηεκνληθά πεδία  ηεο αγσγήο 

πγείαο είλαη ν ρψξνο ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηδηαίηεξα ε Κνηλσληνινγία θαη ε 

Φπρνινγία. Ζ κειέηε ηεο αξξψζηηαο θαη ηεο πγείαο, έρεη κηα ζεκαληηθή θνηλσληθή 

δηάζηαζε, ζην βαζκφ πνπ ηα θαηλφκελα απηά έρνπλ βαζηά ηηο ξίδεο ηνπο ζην 

ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ζην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη. Δπίζεο, ε επηζηήκε ηεο 

ςπρνινγίαο είλαη έλα πεδίν πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζήο ηεο.  

 

Έλαο ηέηαξηνο βαζηθφο ηνκέαο, πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε αλάπηπμε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, είλαη ν ηνκέαο ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη ηεο Πιεξνθφξεζεο. Πξνθεηκέλνπ ε Αγσγή 

Τγείαο λα κπνξεί λα επηηειέζεη ην έξγν ηεο, δελ κπνξεί παξά λα ζηεξίδεηαη ζηε 

δηακφξθσζε ηζρπξψλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο κε ηνλ ελδηαθεξφκελν πιεζπζκφ.  

Ζ δηακφξθσζε κηαο ηέηνηαο νπζηαζηηθήο θαη ακθίδξνκεο ζρέζεο, πξνυπνζέηεη εηδηθά 

επεμεξγαζκέλεο κεζφδνπο, πνπ ν θιάδνο ηεο επηθνηλσλίαο έρεη αλαπηχμεη ζεκαληηθά, 

ζπλεπηθνπξνχκελνο θαη απφ ηα άικαηα ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα απηφ
67

.  

 

Έηζη, κεηαμχ δηδάζθνληνο θαη καζεηή ή παξφκνηα κεηαμχ εθπαηδεπηή πγείαο θαη αζζελή, 

αλαπηχζζεηαη κηα κνξθή επηθνηλσλίαο ζπλεξγαηηθήο , θαηά ηελ νπνία νη κεηέρνληεο έζησ 

θαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, δξνπλ ελεξγεηηθά. Κάζε έλαο απφ απηνχο εθπιεξψλεη ηελ 
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ιεηηνπξγία ηνπ ε νπνία παξνηξχλεη ηνλ άιινλ λα ζπκπεξηθεξζεί κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν.  

Μφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ θαη νη δχν εθπιεξψλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο κε έλα ζεηηθφ 

ηξφπν, ε δηδαθηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα βαδίζεη βήκα πξνο βήκα ζε απνηειέζκαηα ηα 

νπνία αληαπνθξίλνληαη ζηηο ακνηβαίεο πξνζδνθίεο ηνπο.  

 

Μηα άιιε ζεκαληηθή άπνςε ηεο επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηή πγείαο – αζζελή είλαη φηη απηή 

πεξηιακβάλεη δηαλνεηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία. Ζ αγσγή πγείαο δελ ζπληειεί 

κφλνλ ζηε κεηαθνξά  γλψζεο ή ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ, αιιά επίζεο θαη ζηελ 

θαζηέξσζε θάπνηαο ζπλαηζζεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο κεηαμχ ησλ δχν εηαίξσλ θαηά ηελ 

ζπλεξγαζία ηνπο. Τπάξρεη αλάγθε γηα ακνηβαία εκπηζηνζχλε γηαηί θαη νη δχν επηδηψθνπλ 

ηνλ ίδην ζηφρν θαη ππάξρεη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηή φηαλ ν καζεηήο αζζελήο 

αληαπνθξίλεηαη ζηε δηδαζθαιία
68

   

 

2.4.9. Αγσγή αζζελώλ, πιεξνθόξεζε θαη ζπκκόξθσζε 

Τπάξρεη ε παξαδνρή φηη φηαλ ν αζζελήο επηζθέπηεηαη ηνλ γηαηξφ ηνπ, ηνπ εκπηζηεχεηαη 

ηελ δσή ηνπ θαη είλαη έηνηκνο λα δερηεί θαη  λα αθνινπζήζεη νδεγίεο. Όζν ελεκεξσκέλνο 

φκσο θη αλ είλαη ν αζζελήο, θζάλεη ζην ζεκείν εθείλν ζην νπνίν ζα πξέπεη λα 

ζπκβνπιεπηεί  ηνλ ηαηξφ ηνπ.  

ην ζεκείν απηφ ν ηαηξφο είλαη παλίζρπξνο θαη κφλν ηα αηνκηθά ηνπ θίλεηξα κπνξνχλ λα 

ηνλ σζήζνπλ  λα εμνηθνλνκήζεη πφξνπο ή λα παξέρεη «επηπιένλ» θξνληίδα. Ζ παξαδνρή 

απηή ζε θακία πεξίπησζε δελ αλαηξεί ηελ αλάγθε γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ αζζελνχο. 

Αληηζέησο ε αλάγθε είλαη κεγάιε θαη βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ν ελεκεξσκέλνο 

αζζελήο ζα είλαη πην πξφζπκνο λα ζπδεηήζεη ελαιιαθηηθέο επηινγέο κε ηνλ ηαηξφ ηνπ
69

.  

 

Πνιινί αζζελείο πηνζεηνχλ ηελ αληίιεςε φηη ην πξφβιεκά ηνπο είλαη θαζαξά νξγαληθφ 

θαη εμαξηψληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο ζεξαπεπηέο. Τπνηάζζνληαη ζην βηνταηξηθφ 
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κνληέιν, θνβνχληαη ηελ θξηηηθή ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο θαη  αξλνχληαη λα 

ηξνπνπνηήζνπλ ηηο ζπλήζεηέο θαη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ βιάπηεη ηελ πγεία ηνπο. Έηζη, 

ελαπνζέηνπλ ηελ επζχλε ηνπο ζηνπο «εηδηθνχο» ηνπο νπνίνπο θαη θαζηζηνχλ 

απνθιεηζηηθά ππεχζπλνπο γηα ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή έθβαζε ηεο πγείαο ηνπο.  

 

Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα  απνθεχγνπλ λα αλαιάβνπλ ελεξγφ ξφιν ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηε ζχγθξνπζε κε ην 

ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ έρεη ηελ ηάζε λα δηαηεξεί ηνλ απνθιεηζηηθφ έιεγρν 

θαη ηελ ηζρχ ζε ζέκαηα πγείαο.  

ην βάζνο, ελψ αξρηθά απηή ε ζρέζε κνηάδεη λα έρεη βξαρππξφζεζκα ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα, δελ είλαη ηφζν «ζεξαπεπηηθή» ελψ είλαη θαη άληζε γηαηί αγλννχληαη νη 

εζσηεξηθέο δπλάκεηο θαη δπλαηφηεηεο απηνζεξαπείαο πνπ δηαζέηεη ν ίδηνο ν αζζελήο. 

πγρξφλσο θαιιηεξγνχληαη ζηνλ άξξσζην ε παζεηηθφηεηα θαη ε εμάξηεζε, θαηαζηάζεηο 

πνπ δελ ηνλ πξνηξέπνπλ λα αλαιάβεη ηηο επζχλεο ηνπ θαη ελεξγά λα ζπκκεηάζρεη ζηε 

θξνληίδα ηεο πγείαο ηνπ
70

. 

 

ηε βάζε απηή ζρεδηάζηεθε  θαη πινπνηείηαη απφ ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο ηεο 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο (NHS) νινθιεξσκέλν πξφγξακκα γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ «expert 

patients», ηδηαίηεξα γηα ηνπο ρξφληνπο αζζελείο. Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ δεκηνπξγία 

ησλ πξαγκαηηθά «απηνδχλακσλ» πνιηηψλ – αζζελψλ, νη νπνίνη κέζα απφ δπλακηθή 

εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε, παχνπλ λα είλαη απιψο απνδέθηεο ππεξεζηψλ πγείαο θαη 

κεηαηξέπνληαη ζηαδηαθά ζε βαζηθνχο παξάγνληεο ιήςεο απφθαζεο θαηά ηε ζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία.  

 

Δληζρχνληαη έηζη κε ηε δηαρείξηζε ηεο αζζέλεηάο ηνπο θαη απνθηνχλ κεγαιχηεξν έιεγρν 

πάλσ ζηε δσή θαη ηελ πγεία ηνπο. Γεκηνπξγνχλ ηζρπξέο θνηλσληθέο νκάδεο, πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ αληαιιαγή ηεο πιεξνθνξίαο, ηελ εζηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ηεο 
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νκάδαο θαη πεξηνξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα παξνρή «ππνζηεξηθηηθψλ» ππεξεζηψλ απφ ηνλ 

ηαηξφ, κε πξφζζεην θφζηνο γηα ην ζχζηεκα πγείαο
71

.  

 

Ζ πξνάζπηζε  θαη ε πξναγσγή ηεο πγείαο φπσο ήδε αλαθέξζεθε, πξνυπνζέηεη ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ θαη ηελ ππεπζπλφηεηά ηνπ απέλαληη ζην εαπηφ ηνπ θαη 

απέλαληη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ αγσγή πγείαο αξρηθά ζηεξίρηεθε ζηελ ππφζεζε φηη 

παξέρνληαο πιεξνθνξίεο, απηφκαηα νη άλζξσπνη ζα είλαη ηθαλνί λα θάλνπλ πγηεηλέο 

επηινγέο. Παξφηη ε πγεηνλνκηθή δηαθψηηζε θαη ε ελεκέξσζε απνηεινχλ αλαγθαίεο 

ζπλζήθεο γηα ηελ εθδήισζε κηαο πγηεηλήο ζπκπεξηθνξάο, δελ είλαη πάληα επαξθείο. ε 

κεγάιν βαζκφ, ε ζηάζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ επεξεάδνληαη απφ ην 

νηθνγελεηαθφ, ην θπζηθφ, ην επξχηεξν θνηλσληθφ, ην νηθνλνκηθφ θαη ην πνιηηηζκηθφ  

πεξηβάιινλ ηνπ.  

 

Ζ πξνάζπηζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο απαηηεί κεξηθέο θνξέο ηελ ηξνπνπνίεζε κηαο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηε δηακφξθσζε λέσλ ζηάζεσλ. Ζ αιιαγή απηή πξνυπνζέηεη ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ πνπ παίδνπλ ςπρνινγηθνί, θνηλσληθνί θαη πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο 

θαη ηεο επίδξαζεο πνπ αζθνχλ πάλσ ζηε ζπκπεξηθνξά
72

.  

 

χκθσλα κε ηνλ Haynes θαη ζπλ.(1979) ν βαζκφο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αζζελνχο κε ηηο 

απαξαίηεηεο αιιαγέο  ζηελ αηνκηθή ζπκπεξηθνξά, ζηνλ ηξφπν δσήο, ζηε ζσζηή ιήςε 

ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη γεληθφηεξα ζηηο πγηεηλνδηαηηεηηθέο  ζπλήζεηεο ζπκπίπηεη 

κε ηηο ηαηξηθέο ζπκβνπιέο ή ηηο ζπκβνπιέο πγείαο.  

Ζ Small (1978)  αλαγλσξίδεη φηη ε ζπκκφξθσζε ησλ αζζελψλ ζηηο ηαηξηθέο   θαη 

λνζειεπηηθέο νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο είλαη ζεκειηψδεο γηα απνηειεζκαηηθή ξχζκηζε ηεο 

λφζνπ θαη δηαηήξεζε ηεο πγείαο, «νπνηαδήπνηε ρξφληα λφζνο απαηηεί ελεξγφ ζπκκεηνρή 
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ηνπ αζζελή, αθνχ ν αζζελήο, πεξηζζφηεξν απφ ηνπο λνζειεπηέο  θαη ηνπο  γηαηξνχο, 

πξέπεη λα ζπκβηψζεη κε ηελ αζζέλεηα 24 ψξεο ην 24σξν»
73

.  

 

Καζψο  φπσο ηφληζε   ν Mehnert (1982) « ην εηπσκέλν δελ είλαη θαη αθνπζκέλν,  ην 

αθνπζκέλν δελ είλαη θαη αληηιεπηφ, ην αληηιεπηφ δελ είλαη θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλν, ην 

ζπλεηδεηνπνηεκέλν δελ είλαη θαη πξαγκαηνπνηεκέλν, ην πξαγκαηνπνηεκέλν δελ είλαη θαη 

δηαηεξήζηκν γηα καθξχ δηάζηεκα»
74

,  ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε απάληεζε ζην εξψηεκα 

ζρεηηθά κε ην ηη ζπκνχληαη νη αζζελείο απφ απηά πνπ ηνπο ιέεη ν γηαηξφο ηνπο δεδνκέλνπ 

ηνπ φηη απηά πνπ ιέγνληαη κεηά απφ κηα εμέηαζε, ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηά ηνπ, ηε 

ζεξαπεία θαη ηελ πξφγλσζε πξέπεη λα γίλνληαη θαηαλνεηά.  

Δπίζεο ν αζζελήο ζα πξέπεη λα ζπκάηαη ηηο ζπκβνπιέο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνχ ηνπ. 

Οη κειέηεο  δείρλνπλ κηα δπζάξεζηε θαηάζηαζε. Οη αζζελείο μερλνχλ ην 80% απφ φζα 

ηνπο ιέεη ν γηαηξφο ηνπο κφιηο θχγνπλ απφ θνληά ηνπ. Δπηπξφζζεηα απφ ην 20% πνπ 

ζπκνχληαη, κφλν ην 10% ην ζπκνχληαη νξζά.  

 

Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί αλεζπρίεο φζνλ αθνξά ηελ αγσγή ζεξαπείαο πνπ 

ζπζηήλεηαη ζηνπο αζζελείο. Γεδνκέλνπ φηη μερλνχλ ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ ηνπο 

ιέγνληαη θαη δεδνκέλνπ φηη απφ απηά πνπ ζπκνχληαη, ηα κηζά δελ ηα ζπκνχληαη ζσζηά, 

ππάξρεη θίλδπλνο λα κελ θάλνπλ ζσζηά ηε ζεξαπεία ηνπο θαη λα κελ αθνινπζνχλ φιεο 

ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο δίλνληαη.  

Οη γηαηξνί ζα πξέπεη λα αληηιεθζνχλ ην βαζηθφ απηφ πξφβιεκα. ηελ επνρή καο φπνπ νη 

ζεξαπείεο γίλνληαη πην πνιχπινθεο, είλαη απαξαίηεην ν γηαηξφο λα ζηγνπξεχεηαη φηη ν 

αζζελήο ηνπ, έρεη θαηαιάβεη θαιά ην ζχλνιν απηψλ πνπ είλαη αλαγθαίν λα θάλεη.  

 

εκεηψλεηαη φηη ε ζχγρξνλε ηάζε είλαη νη αζζελείο λα θξαηηνχληαη ζην λνζνθνκείν φζν 

ην δπλαηφλ ιηγφηεξν. Απηφ ζπλεπάγεηαη πεξηζζφηεξε ζεξαπεία θαη αγσγή ζην ζπίηη. 

Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο νη  αζζελείο θαη απηνί πνπ ηνπο θξνληίδνπλ, είλαη αλαγθαίν 
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λα θαηαιαβαίλνπλ θαιά θαη λα ζπκνχληαη φζα ρξεηάδνληαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε.  

 

Οη βαζηθνί ιφγνη πνπ νη αζζελείο μερλνχλ βαζηθή θαη ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε πνπ ηνπο 

παξέρεηαη είλαη: 

1) Σν ζηξεο θαη ε αγσλία: Πνιινί αζζελείο δελ λνηψζνπλ άλεηα κέζα ζην ηαηξείν. Ζ 

αγσλία θαη ην ζηξεο κεηψλνπλ ηελ πξνζνρή. Τπάξρεη επηπξφζζεηα ην θαηλφκελν ηεο 

εζηίαζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ αζζελνχο ζηα πην θνβεξά πξάγκαηα πνπ ζα ηνπ πεη ν 

γηαηξφο. Δάλ γηα παξάδεηγκα ν γηαηξφο αλαγγείιεη ζηνλ αζζελή φηη πάζρεη απφ κηα 

ζνβαξή αζζέλεηα φπσο ν θαξθίλνο, ηφηε ν αζζελήο ζα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ θπξίσο 

ζε απηφ θαη είλαη απίζαλν λα ζπκάηαη νηηδήπνηε άιιν απφ απηή ηε ζπλάληεζε κε ην 

γηαηξφ ηνπ.  

2) Ζ ειηθία: ε αχμεζε ηεο ειηθίαο κεηψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αζζελνχο λα ζπκάηαη κηα 

πιεξνθφξεζε πνπ πηζαλφλ λα έρεη δνζεί ρσξίο ηελ θαηάιιειε δνκή. Δπίζεο κεηψλεηαη ε 

ηθαλφηεηα ηνπ αζζελνχο λα ζπκάηαη δνζνινγίεο θαξκάθσλ ηδηαίηεξα φηαλ ε ζεξαπεία 

ηνπ πεξηιακβάλεη πνιιά θάξκαθα.. Αθφκε ν ειηθησκέλνο αζζελήο μερλά πην εχθνια ηα 

απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ηνπ.  

 

3) Οη πξνθαηαιήςεηο: Οη αζζελείο πνιχ ζπρλά έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο θαη ζεσξίεο γηα 

ηηο αζζέλεηεο. Δάλ απηά πνπ ιέεη ν γηαηξφο έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο δηθέο ηνπο 

πξνθαηαιήςεηο, ηφζν επθνιφηεξν είλαη λα μεράζνπλ. Δάλ φκσο απηά πνπ ηνπο ιέγνληαη 

αθνξνχλ γηα απηνχο έλα θαηλνχξην ηνκέα φπνπ δελ έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο, ηφηε είλαη 

επθνιφηεξν λα ηα ζπγθξαηήζνπλ. 

 

4) Ζ δνκή ηεο πιεξνθφξεζεο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο: Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη γηαηξνί 

ζα παξνπζηάζνπλ ηελ πιεξνθφξεζε έρεη κεγάιε ζεκαζία. Σν ιεμηιφγην πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη, ε δνκή ηεο παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη θαζνξηζηηθά. Οη 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο είλαη πξνηεξαηφηεηεο  θαη πξέπεη λα δίλνληαη απφ ηελ αξρή ηεο 

ζπλνκηιίαο.  
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Οη αζζελείο ζπκνχληαη θαιχηεξα ηηο πξψηεο δειψζεηο ηνπ γηαηξνχ ηνπο. Δπίζεο 

ζπκνχληαη θαιχηεξα εάλ νη θξάζεηο θαη ην ιεμηιφγην είλαη απιέο θαη παξνπζηάδνληαη ζε 

έλα απιφ, ινγηθφ θαη δνκεκέλν ζρήκα πνπ δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ κλήκε. 

 

5) Ζ θνηλνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο: Οη αζζελείο δελ κπνξνχλ λα ζπκνχληαη φηαλ ν 

γηαηξφο ηνπο ιέεη πνιιά πξάγκαηα. Όζα πεξηζζφηεξα ηνπο ιέεη, ηφζα ιηγφηεξα ζα 

ζπκνχληαη. Καηαιαβαίλνπλ θαη ζπκνχληαη πεξηζζφηεξα εάλ νη πιεξνθνξίεο δελ δίλνληαη 

κφλν πξνθνξηθά αιιά θη δηακέζνπ γξαπηψλ θεηκέλσλ θαη ζρεκάησλ ή θσηνγξαθηψλ.. 

Έξεπλεο ζε νξηζκέλα λνζνθνκεία έδεημαλ φηη νη αζζελείο ζπκνχληαη ζσζηά κφλν ην 14% 

ησλ νδεγηψλ πνπ δίλνληαη πξνθνξηθά. Όηαλ δίλνληαη κε ηε βνήζεηα ζρεκάησλ ηφηε νη 

αζζελείο ζπκνχληαη ζσζηά κέρξη θαη ην 80%. 

 

Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ε θαηάζηαζε φπσο είλαη ζήκεξα δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

Σαπηφρξνλα απνβαίλεη εηο βάξνο ηεο ζεξαπείαο ησλ αζζελψλ. Γελ απνθιείεηαη επίζεο ε 

θαθή απηή  επηθνηλσλία λα δεκηνπξγεί θαη πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ γηαηξνχ θαη 

αζζελνχο. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί πνιιαπιέο  αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Δίλαη αλαγθαίν 

νη γηαηξνί λα ρξεζηκνπνηνχλ απιέο θξάζεηο θαη ιέμεηο, λα παξνπζηάδνπλ πξψηα ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ ζέινπλ λα δψζνπλ, λα ρξεζηκνπνηνχλ ζρήκαηα ή 

θσηνγξαθίεο γηα λα επεμεγνχλ θαιχηεξα απηά πνπ ζέινπλ λα κεηαθέξνπλ.  

 

Σέινο θα ίζσο ζεκαληηθφηεξν, ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο πνπ πξέπεη λα 

αθηεξψλεηαη ζηνπο αζζελείο γηα ζθνπνχο επεμήγεζεο θαη πιεξνθφξεζεο. Αο 

ζεκεηψζνπκε φηη είλαη θαζήθνλ ηνπ θάζε γηαηξνχ λα ζηγνπξεπηεί φηη ν αζζελήο ηνπ, έρεη 

θαηαιάβεη θαιά θαη κεηαγελέζηεξα ζπκάηαη απηά ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

ζεξαπεία θαη ηελ πεξίπησζή ηνπ
75

.  

 

ε άιιεο κειέηεο ππνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ νη κηζνί αζζελείο κε ρξφληεο αζζέλεηεο, φπσο 

ν δηαβήηεο θαη ε ππέξηαζε δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή. Ο Ley 
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δηακφξθσζε ην κνληέιν γλσζηηθήο ππφζεζεο γηα ηε ζπκκφξθσζε. χκθσλα κε απηφ, ε 

ζπκκφξθσζε κπνξεί λα πξνβιεθηεί απφ ην ζπλδπαζκφ:  

 Σεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ αζζελνχο  

 Απφ ηε δηαδηθαζία ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ  

 Σελ θαηαλφεζε ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ έγηλε θαη  

 Σελ αλάθιεζε απηήο  ηεο πιεξνθφξεζεο.  

 

Ο Ley, αλέθεξε φηη ε ηθαλνπνίεζε θαζνξίδεηαη απφ ην πεξηερφκελν ησλ ηαηξηθψλ 

ζπκβνπιψλ θαη φηη νη αζζελείο ζέινπλ λα έρνπλ φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε 

πιεξνθφξεζε, αθφκε θαη αλ πξφθεηηαη γηα άζρεκα λέα. 

 

Έηζη αλ ν γηαηξφο ζπκβνπιεχεη ηνλ αζζελή ή πξνηείλεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζεξαπεπηηθφ 

πξφγξακκα θαη ν αζζελήο δελ θαηαλνεί ηελ αηηηνινγία ηεο αζζέλεηάο ηνπ, ηε ζσζηή ζέζε 

ηνπ ζρεηηθνχ νξγάλνπ ή ηηο δηαδηθαζίεο ζεξαπείαο, ηφηε απηή ε έιιεηςε θαηαλφεζεο 

είλαη πηζαλφ λα επεξεάζεη ηε ζπκκφξθσζε κε απηή ηε ζπκβνπιή
76

.  

 

Απνθηά ινηπφλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ην εξψηεκα εάλ ε πιεξνθφξεζε πνπ παξέρνπλ νη 

ηαηξνί αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ.  

Παξφηη νη ηαηξνί κηινχλ πνιχ απηά πνπ ιέλε ζπρλά δελ κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο 

αζζελείο. ε αξθεηέο απφ ηηο κειέηεο, ν ιφγνο ησλ ηαηξψλ είρε ζπλήζσο ηε κνξθή 

εξσηήζεσλ, θαηαθαηηθψλ λεπκάησλ θαη εθθξάζεσλ π.ρ. «Α-ρα», ζχλνςεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ π.ρ. «Ώζηε ινηπφλ πνλνχλ  ηα πφδηα ζαο», δηεπθξηλίζεσλ π.ρ. Γειαδή ν 

πφλνο πνπ λνηψζαηε ήηαλ δηαξθήο;» θαη εληνιψλ π.ρ. «θαζίζηε αλαπαπηηθά γηα λα 

εμεηάζσ ην πφδη ζαο».  

Έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ φζσλ αλέθεξαλ βνήζεζε ηνπο αζζελείο λα απμήζνπλ ηηο 

γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πάζεζή ηνπο ή ηνπο απνηειεζκαηηθφηεξνπο ηξφπνπο 

θξνληίδαο ηνπ εαπηνχ ηνπο.  
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ηελ θιαζηθή κειέηε ηνπο νη Waitzkin & Stoeckle (1976) δηαπίζησζαλ φηη ζηε δηάξθεηα 

ηεο ηαηξηθή επίζθεςεο ε νπνία θξαηνχζε θαηά κέζνλ φξν 20 ιεπηά, νη ηαηξνί αθηέξσλαλ 

ιηγφηεξν απφ έλα ιεπηφ ζηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζηνλ αζζελή. ε κηα  αθφκε κειέηε 

ε νπνία είρε σο αληηθείκελν ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηαηξνχ αζζελνχο ( Svarstad, εμεηάζηεθε 

ν ηξφπνο πνπ νη ηαηξνί έδηλαλ νδεγίεο ζηνπο αζζελείο ζρεηηθά κε ηελ θαξκαθεπηηθή  

αγσγή πνπ επξφθεηην λα αθνινπζήζνπλ.  

 

Απφ ην ζχλνιν ησλ 347 θαξκάθσλ πνπ ζπληαγνγξαθήζεθαλ, ηα 60 δελ απνηέιεζαλ πνηέ 

ζέκα ζπδήηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφ κειέηε επίζθεςεο.. Μάιηζηα, ζην 90% ησλ 

πεξηπηψζεσλ φπνπ ρνξεγήζεθαλ θάξκαθα, νη ηαηξνί δελ έδσζαλ ζηνπο αζζελείο θακηά 

ζπγθεθξηκέλε πξνθνξηθή ζπκβνπιή γηα ηνλ ηξφπν ιήςεο ηνπο.  

Ο Waitzkin  αλαιχνληαο 365 καγλεηνθσλεκέλεο ηαηξηθέο ζπλαληήζεηο ζε δηάθνξνπο 

ρψξνπο ππνδνρήο εμσηεξηθψλ αζζελψλ, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη: Οη ηαηξνί 

αθηέξσλαλ ιίγν ρξφλν ζηελ ελεκέξσζε ησλ αζζελψλ ηνπο, ππεξεθηηκνχζαλ ηνλ ρξφλν 

πνπ είραλ πξάγκαηη αθηεξψζεη θαη ππνηηκνχζαλ ηελ επηζπκία ησλ αζζελψλ γηα 

ελεκέξσζε. ε κηα άιιε κειέηε πνπ είρε σο αληηθείκελν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ 

απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιάκβαλαλ, ζπγθεληξψζεθαλ δεδνκέλα απφ αζζελείο πνπ 

επηζθέθηεθαλ ηαηξνχο ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ λνζνθνκείσλ.  

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα βξέζεθε φηη νη αζζελείο ζε πνζνζηφ 45% ήηαλ ηδηαίηεξα 

δπζαξεζηεκέλνη  απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξείραλ νη ηαηξνί ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο (Philips. Οη ίδηνη αλέθεξαλ φηη ε επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο 

γηαηξνχο ήηαλ ζπρλά ειιηπήο, φηη νη ηαηξνί έδεηρλαλ αδηαθνξία απέλαληί ηνπο θαη φηη 

απέθεπγαλ κε επηδεμηφηεηα λα απαληήζνπλ ζηηο επζείεο εξσηήζεηο ηνπο. Βάζεη φζσλ 

αλαθέξζεθαλ, είλαη ζαθέο φηη ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο φζνλ αθνξά ηελ παξνρή 

αθξηβνχο πιεξνθφξεζεο ζηνπο αζζελείο
77

.  
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Έρεη απνδεηρηεί πσο φηαλ ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο ηεο πγείαο πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν 

απφ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά ζε ζχγθξηζε κε άιια κνληέια, 

θαζψο πηνζεηείηαη ην ηαηξηθφ κνληέιν πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο
78

.  

 

Οη εξεπλεηέο έρνπλ εμεηάζεη ηνλ ξφιν ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηνλ ηχπν ηεο  

πιεξνθφξεζεο ηνπο αζζελνχο κε ηηο ζπζηάζεηο πνπ δίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα παξνρήο 

ζπκβνπιψλ απφ γηαηξνχο. Έρεη αλαθεξζεί φηη ε ζπκπεξηθνξά θαη ε εμαηνκηθεπκέλε 

δηδαζθαιία βειηίσζαλ ηε ζπκκφξθσζε ζε 75 %. Δπνκέλσο ε παξνρή πιεξνθνξηψλ 

κπνξεί λα είλαη έλα κέζν βειηίσζεο ηεο ζπκκφξθσζεο. Δπίζεο έρεη δηεξεπλεζεί ν 

ζεηηθφο ξφινο ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ε επίδξαζή ηεο ζηελ αλάξξσζε θαη ζηελ έθβαζε
79

.  

 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη πιεξνθνξηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

επεξεάζνπλ ην απνηέιεζκα ηεο αλάξξσζεο απφ κηα ηαηξηθή παξέκβαζε.  

Θα κπνξνχζαλ λα πεξηγξαθνχλ σο : 

1) Αηζζεηεξηαθέο πιεξνθνξίεο, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

βνεζήζνπλ ηα άηνκα λα αληηκεησπίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ή λα θάλνπλ ζθέςεηο 

ζρεηηθά κε απηά ηα ζπλαηζζήκαηα. 

 

2) Γηαδηθαζηηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ δίλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζηα άηνκα λα κάζνπλ πψο 

φλησο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα δηαδηθαζία ή κηα παξέκβαζε. 

 

3) Πιεξνθνξίεο δεμηνηήησλ αληηκεηψπηζεο, πνπ κπνξεί λα πιεξνθνξήζνπλ ην 

άηνκν γηα ηηο πηζαλέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο θαη 
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4)  πκπεξηθνξηζηηθέο νδεγίεο πνπ καζαίλνπλ ην άηνκν λα ζπκπεξηθέξεηαη ζσζηά 

ζε φηη αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ εμέιημε ηεο 

λφζνπ
80

.  

 

2.4.10. Μέζνδνη εθπαίδεπζεο αζζελώλ 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ αζζελψλ πεξηγξάθεηαη σο έλαο πξνγξακκαηηζκέλνο ζπλδπαζκφο 

εθκάζεζεο δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζηνρεχνπλ λα βνεζήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη 

έρνπλ ηελ εκπεηξία ηεο αζζέλεηαο, λα πξαγκαηψζνπλ ηηο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά πνπ 

νδεγνχλ ζηελ θαιή πγεία. 

Έλαο απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηήο – ζχκβνπινο πγείαο πξέπεη λα δηαζέηεη ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 Γλψζεηο (Knowledge): Να γλσξίδεη ηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα  

 Κχξνο: (Authority): Να είλαη ζεβαζηφ πξφζσπν γηα ηηο απφςεηο θαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ.  

 Αμηνπηζηία (Trust): Αλ ην άηνκν εκπηζηεχεηαη θαη ζπκπαζεί ηνλ «εθπαηδεπηή» είλαη 

πην πηζαλφ λα επεξεαζζεί.  

 Ηθαλφηεηα (Skill): Ηθαλφηεηα ζηελ επηθνηλσλία. Κάζε άηνκν κπνξεί λα βειηηψζεη 

ηελ εηθφλα ηνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ 

  Αλζξσπηά (Humility): Ηθαλφηεηα λα απνδέρεηαη ηηο ζηάζεηο θαη ηηο γλψκεο ησλ 

αηφκσλ, λα ηηο ζέβεηαη θαη λα ηηο παίξλεη ζηα ζνβαξά. Σν πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζηηο επηδηψμεηο ηεο αγσγήο πγείαο  θαη λα 

ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη ζηνπο βαζηθνχο ηεο ζηφρνπο
81

.  

 

Γηδαθηηθή κεζνδνινγία  

Οη ζεσξίεο κάζεζεο ζήκεξα βαζίδνληαη ζε επξχηεξν ζχλνιν επηζηεκψλ φπσο είλαη νη: 

Σερλνινγία, Νεπξνθπζηνινγία, Νεπξνςπρνινγία, Δπηζηεκνινγία, Κνηλσληνινγία, 

Βηνινγία. Ζ θνηλή δηαπίζησζε ησλ ζχγρξνλσλ απφςεσλ ζπγθιίλεη ζην φηη: Ο άλζξσπνο 
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είλαη έλα ςπρνινγηθφ αιιειεπηδξαζηηθφ νλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ πνπ ελεξγνπνηείηαη απφ 

ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

Οη εκπεηξίεο πνπ απνθηά κεηαζρεκαηίδνληαη ζε παξαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

εμσηεξηθεπηνχλ κε ηελ γιψζζα. Οη παξαζηάζεηο απηέο πινπνηνχληαη ζαλ λεπξσληθά 

εγθεθαιηθά θπθιψκαηα ζηε κάδα ηνπ εγθεθάινπ θαη κπνξνχλ λα εληζρχνληαη, λα 

απνδπλακψλνπλ λα αιιάδνπλ ηελ νξγαλσηηθή ηνπο δνκή
82

.  

Ζ ζχγρξνλε δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ βαζίδεηαη ζηηο ζεκεξηλέο κνληέξλεο ζεσξίεο 

κάζεζεο πξέπεη:  

 Να πξνθαιεί ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ  

 Να πξνσζεί ηε δεκηνπξγηθή δξάζε  

 Να βαζίδεηαη ζηελ κάζεζε κέζσ αλαθάιπςεο  

 Να ελζαξξχλεη ηελ ζπλεξγαηηθή κάζεζε  

 Να εληζρχεη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

 Να ελζαξξχλεη ηελ θξηηηθή ζθέςε  

 Να απνζαξξχλεη ηε γξακκηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο  

 Να ελζαξξχλεη ηε ζπιινγηθή δξάζε  

 Να έρεη κηα μεθάζαξε ζεσξία δηδαθηηθήο  

 Να ρξεζηκνπνηεί ηα πνιπκέζα ζαλ εξγαιείν ηεο δηαδηθαζίαο εθπαίδεπζεο.  

 Να απνθεχγεη ηνλ παζεηηθφ ξφιν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ.  

 Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ζπλδπάζεη ηηο κνληέξλεο δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο κε 

ηελ ηερλνινγία ησλ πνιπκέζσλ γηα λα δηεπθνιπλζεί ζηε κεηάδνζε θαη παξνρή γλψζεο 

ζηνπο καζεηέο ηνπ θαη δηεγείξεη ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε.  

 

Οη εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο έρνπλ ζθνπφ λα κεηαδψζνπλ πιεξνθνξίεο. Γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθέο, ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη πξέπεη λα αγθαιηάζεη κε 

ελζνπζηαζκφ απηέο ηηο πξνζθάησο απνθηεζείζεο γλψζεηο ηνπ. Ζ Αγσγή Τγείαο 

ρξεζηκνπνηεί έλα επξχ θάζκα κεζφδσλ θαη ηερληθψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. Ζ 
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ρξεζηκνπνίεζε θάζε θνξά ησλ πξνζθνξφηεξσλ κεζφδσλ ζηεξίδεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

αξρή φηη ε ρξεζηκνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ κεζφδσλ είλαη πην απνηειεζκαηηθή εθπαη-

δεπηηθή δηαδηθαζία απφ ηελ εκκνλή ζε κηα κφλν κέζνδν.  

 

Αθφκα θαη φηαλ κηα ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο έρεη απνδεδεηγκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπηέο πγείαο είλαη ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλνη, ν εκπινπηηζκφο ηεο κε 

άιιεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο πξέπεη λα είλαη ν θαλφλαο θαη φρη ε εμαίξεζε. Οη δηάθνξεο 

κέζνδνη Αγσγήο Τγείαο κπνξεί λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο. Μηα πξψηε 

πνπ πεξηιακβάλεη ηηο κεζφδνπο επηθνηλσλίαο, φπσο είλαη νη δηαιέμεηο, ε αηνκηθή 

δηδαζθαιία, ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα, ε εθπαηδεπηηθή 

ηειεφξαζε θαη νξηζκέλεο ηερληθέο πξνγξακκαηηζκέλεο εθκάζεζεο.  

 

Οη κέζνδνη ηεο πξψηεο απηήο θαηεγνξίαο ρξεζηκεχνπλ θπξίσο ζηελ επίηεπμε ησλ δχν 

πξψησλ ζηφρσλ ηεο Αγσγήο Τγείαο, ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ζηελ παξνρή 

γλψζεσλ. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκεχνπλ θπξίσο ζηελ αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ηνπ θνηλνχ. ηηο κεζφδνπο 

απηέο ζπγθαηαιέγνληαη ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, ηα εηδηθά παηρλίδηα, ε εθκάζεζε κε ηελ 

παξαηήξεζε θαη ηελ αλαδήηεζε, ε δνπιεηά ζε νκάδεο, ε ρξήζε πξνηχπσλ θαη δηάθνξεο 

ηερληθέο ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο
83

.  

 

Μέζνδνη Δπηθνηλσλίαο 

 Γηαιέμεηο:  

Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ησλ δηαιέμεσλ είλαη φηη δελ είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθή κέζνδνο, 

φζν ζπρλά πηζηεχεηαη, αθφκα θαη γηα ηελ παξνρή γλψζεσλ. Γη ' απηφ θαη ε θαηάρξεζε 

ησλ δηαιέμεσλ ζηα πιαίζηα ηεο παξαδνζηαθήο ζρνιηθήο ή αθαδεκατθήο δηδαζθαιίαο δελ 

εμππεξεηεί ηνπο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. Οη δηαιέμεηο απνηεινχλ κηα απφ ηηο 

παιαηφηεξεο θαη πην πξνζθηιείο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο.  
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ην παξειζφλ, νη δηαιέμεηο καδί κε ηα έληππα ήηαλ ζρεδφλ νη κνλαδηθέο κέζνδνη 

πγεηνλνκηθήο δηαθψηηζεο. ήκεξα, ζηα πιαίζηα ηεο Αγσγήο Τγείαο, ζπλερίδνπλ λα 

απνηεινχλ κηα δηαδεδνκέλε κέζνδν. Ζ επξεία ηνπο ρξήζε νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

είλαη εχθνιε κέζνδνο, νηθνλνκηθή, πξνζαξκφζηκε θαη πξαθηηθή.     

'Αιια κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ ζρεηίδνληαη κε ην γεγνλφο φηη νη δηαιέμεηο πξνάγνπλ 

ηε κνλφδξνκε επηθνηλσλία εθπαηδεπηή - θνηλνχ θαη αλαπαξάγνπλ παξαδνζηαθέο κνξθέο 

εθπαίδεπζεο πνπ αληηζηξαηεχνληαη ηε ζχγρξνλε θηινζνθία ηεο Αγσγήο Τγείαο, 

θαζηζηψληαο ην θνηλφ παζεηηθφ δέθηε θαη αληηθείκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, 

αληί γηα ελεξγφ ππνθείκελν θαη ζπλδηακνξθσηή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο
84

. 

 

 Αηνκηθή Γηδαζθαιία:  

Ζ αηνκηθή δηδαζθαιία (individual instruction) θαη ε παξνρή πξνζσπηθψλ νδεγηψλ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ κέζνδνο Αγσγήο Τγείαο ζε λνζειεπφκελνπο αζζελείο θαη ζε 

πξνγξάκκαηα ζηελ θνηλφηεηα, ζηα πιαίζηα επηζθέςεσλ ζηα ζπίηηα. Ζ κέζνδνο απηή, 

φπσο ην ππνδειψλεη θαη ε νλνκαζία ηεο, απνηειεί ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθα ζία, θαηά 

ηελ νπνία ν εθπαηδεπηήο βξίζθεηαη  «πξφζσπν κε πξφζσπν» κε έλα κφλν εθπαηδεπφκελν 

θάζε θνξά, γη ' απηφ θαη απνηειεί ηελ πιένλ πξνζσπνπνηεκέλε απ' φιεο ηηο κεζφδνπο ηεο 

Αγσγήο Τγείαο.  

 

Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ θάλεη ηε κέζνδν ηεο αηνκηθήο δηδαζθα ιίαο ηδηαίηεξα ρξήζηκε 

ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα άηνκα πνπ 

απνηεινχλ ηνλ πιεζπζκφ - ζηφρν. Απφ ηηο κειέηεο αμηνιφγεζεο ηεο κεζφδνπ έρεη 

δηαπηζησζεί φηη ε αηνκηθή δηδαζθαιία είλαη κηθξήο απνδνηηθφηεηαο απφ ηε ζθνπηά ηνπ 

παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά πνιχ 

απνηειεζκαηηθή γηα ηνλ θάζε εθπαηδεπφκελν.  

 

 Μέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο 

Σα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο (ΜΜΔ) είλαη ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο πνπ απεπζχλνληαη 

ζε κεγάιεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. Σα πην ζπλήζε ΜΜΔ είλαη ε ηειεφξαζε, ην 
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ξαδηφθσλν, ν εκεξήζηνο θαη πεξηνδηθφο ηχπνο, ηα βηβιία θαη νη δηαθεκίζεηο ζε 

δεκφζηνπο - αλνηρηνχο ρψξνπο. Σα κέζα απηά, εθηφο απφ ην 6ηη απεπζχλνληαη ζε 

κεγάινπο πιεζπζκνχο, ραξαθηεξίδνληαη θαη απφ ηε κεηάδνζε ζρεηηθά απιψλ 

πιεξνθνξηαθψλ κελπκάησλ πνπ ζπλήζσο απνηεινχλ κηα απηνηειή πιεξνθνξηαθή κνλά-

δα.  

 

Ζ δχλακή ηνπο, εηδηθά ηεο ηειεφξαζεο, είλαη ζεκαληηθή φζνλ αθνξά ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ παξνρή γλψζεσλ. 'Οκσο, ηα ΜΜΔ, ελψ 

επαηζζεηνπνηνχλ θαη απμάλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπ θνηλνχ ζηα Θέκαηα πγείαο, δελ έρνπλ 

κεγάιε επίδξαζε ζηελ αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο.  

 

ε κηα θιαζζηθή κειέηε γηα ην ξφιν ησλ ΜΜΔ ζηε δεκφζηα πγεία, δηαπηζηψζεθαλ ζαλ 

βαζηθά νθέιε, ε αχμεζε ησλ γλψζεσλ, ε ελίζρπζε ησλ ήδε εκπεδσκέλσλ ζηάζεσλ θαη ε 

αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο, κφλν εθφζνλ ππήξρε κηα επλντθή ςπρνινγηθή πξνδηάζεζε. 

'Έρεη, επίζεο δηαπηζησζεί, φηη νη ζεηηθέο επηδξάζεηο πνπ επηηπγράλνληαη ζηε ζηάζε θαη 

ζηε ζπκπεξηθνξά, είλαη ζπλήζσο βξαρππξφζεζκεο δηάξθεηαο θαη έρνπλ απνηειεζκαηη-

θφηεηα ζηελ πξψηε θάζε ησλ πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο
85

.  

 

 Οπηηθναθνπζηηθά κέζα 

Σα νπηηθναθνπζηηθά κέζα πεξηιακβάλνπλ έλα επξχ θάζκα δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ 

εθπαίδεπζεο θαη επηθνηλσλίαο. Οξηζκέλα απφ ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα είλαη κφλν 

νπηηθά (ζπγγξάκκαηα, θπιιάδηα, πξνθεξχμεηο, ράξηεο, αθίζεο, βνπβέο θηλεκαηνγξαθηθέο 

ηαηλίεο, slides, δηαθάλεηεο, πίλαθεο, άιια είλαη κφλν αθνπζηηθά (θαζέηεο, δίζθνη) θαη 

νξηζκέλα ζπλδπάδνπλ ην νπηηθφ κε ην αθνπζηηθφ ζηνηρείν (νκηινχζεο ηαηλίεο, βίληεν, 

ζπλδπαζκφο δηαθαλεηψλ κε ήρν, νπηηθνί δίζθνη θ.ά.).  

 

Σα νπηηθναθνπζηηθά κέζα κνηάδνπλ σο πξνο νξηζκέλα ηνπο ραξαθηεξηζηηθά κε ηα ΜΜΔ, 

έρνπλ φκσο θαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Απεπζχλνληαη ζπλήζσο ζ' έλα πην πεξηνξηζκέλν 
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θνηλφ, φπσο είλαη νη καζεηέο κηαο ηάμεο, νη αζζελείο κηαο λνζειεπηηθήο κνλάδαο, νη 

εξγαδφκελνη ζ' έλα εξγνζηάζην. Γελ επαξθνχλ απφ κφλα ηνπο ζαλ κέζνδνο Αγσγήο 

Τγείαο, αθφκα θαη γηα ηελ παξνρή γλψζεσλ, γη ' απηφ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη πάληα 

ζπκπιεξσκαηηθά κε άιιεο βαζηθέο κεζφδνπο (δηαιέμεηο, δνπιεηά ζε νκάδεο, εηδηθά 

παηρλίδηα θ.ά.). 

           

Σα εθπαηδεπηηθά ζπγγξάκκαηα πιενλεθηνχλ σο πξνο ηελ πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ησλ γλψζεσλ πνπ παξέρνπλ, κεηνλεθηνχλ φκσο ζην γεγνλφο φηη ην επίπεδφ ηνπο είλαη 

ζπλήζσο πςειφηεξν απφ ην επίπεδν ηνπ θνηλνχ πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί θαη παξακέλεη 

ακεηάβιεην ζε ζρέζε κε ην θνηλφ πνπ ζπλέρεηα κεηαβάιιεηαη θαη εμειίζζεηαη.  

 

Σν ίδην πξφβιεκα αλαληηζηνηρίαο εθπαηδεπηηθνχ κέζνπ θαη θνηλνχ, έρεη παξαηεξεζεί θαη 

γηα άιια έληππα κέζα, φπσο είλαη ηα θπιιάδηα θαη νη πξνθεξχμεηο. 'Αιια κεηνλεθηήκαηα 

ησλ κέζσλ απηψλ, είλαη φηη θαηαζηξέθνληαη εχθνια, πξνυπνζέηνπλ εθδνηηθέο 

δπλαηφηεηεο, απαηηνχλ δνθηκαζηηθή εθαξκνγή πξηλ απφ ηε καδηθή ηνπο ρξήζε θαη εχθν-

ια παξαβιέπνληαη απφ ην θνηλφ.  

Οη αθίζεο θαη νη ράξηεο  βνεζνχλ ζηελ πξφθιεζε ηζρπξψλ εληππψζεσλ πνπ 

επαηζζεηνπνηνχλ ην θνηλφ, δίλνπλ ρξήζηκεο παξαπεκπηηθέο πιεξνθνξίεο (π.ρ. ην πνχ θαη 

πάηε Θα γίλεη κηα δηάιεμε) θαη είλαη ζρεηηθά νηθνλνκηθά κέζα. Μεηνλεθηνχλ ζην φηη 

θαηαζηξέθνληαη εχθνια, αγλννχληαη φηαλ ην θνηλφ ηα ζπλεζίζεη θαη δελ πξνζθέξνληαη 

γηα πξνβνιή πνιιαπιψλ ή ζχλζεησλ κελπκάησλ.  

 

Οη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο , είλαη απνηειεζκαηηθά κέζα γηα ηελ παξνπζίαζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη γεγνλφησλ θαη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ έλα επξχ θάζκα 

Θεκάησλ, ειηθηψλ θαη ζπλζεθψλ δηδαζθαιίαο. Πξνζθέξνληαη ηδηαίηεξα γηα ηελ επίδεημε 

θαη θαηαλφεζε θάπνηαο ηερληθήο (π.ρ. αλψδπλνο ηνθεηφο).  

 

Σα βίληεν, έρνπλ ζρεδφλ ηα ίδηα πιενλεθηήκαηα κε ηηο ηαηλίεο αιιά επηπιένλ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξν θαη' ηδίαλ, ζηακαηνχλ θαη μαλαξρίδνπλ πην εχθνια, είλαη 

πην νηθνλνκηθή ε παξαγσγή ηνπο θαη δελ απαηηνχλ πιήξε ζπζθφηηζε. Μεηνλεθηνχλ ζην 
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φηη ππάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη πνπ δελ είλαη πάληα ζπκβαηνί κε ηνλ εθάζηνηε εμνπιηζκφ, 

ε κηθξή νζφλε πξνβνιήο ηνπο πεξηνξίδεη ην κέγεζνο ηνπ θνηλνχ, ελψ πνιιέο θνξέο ε 

αλαπαξαγσγή θαη δηαθίλεζή ηνπο ζπλαληά λνκηθά ή δενληνινγηθά εκπφδηα. 

 

Οη πίλαθεο είλαη ίζσο ην πην νηθνλνκηθά κέζν ζηελ θαηεγνξία απηή, ζβήλνληαη θαη 

μαλαρξεζηκνπνηνχληαη εχθνια, ζπκπιεξψλνπλ ηηο αλάγθεο κηαο δηάιεμεο θαη κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη απφ ην ίδην  ην θνηλφ. ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο πεξηιακβάλεηαη 

ην κηθξφ κέγεζνο ηνπ θνηλνχ, ε αλάγθε επθξηλνχο γξαθηθνχ ραξαθηήξα θαη ε παξνδηθή 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπο.  

 

Οη δηαθάλεηεο, παξάγνληαη εχθνια θαη νηθνλνκηθά, αμηνπνηνχληαη θαη ζαλ ζεκεηψζεηο 

απφ ηνλ νκηιεηή, πξνζθέξνληαη γηα κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο θνηλφ θαη δελ απαηηνχλ 

απφιπηε ζπζθφηηζε. Γελ πεξηέρνπλ φκσο θίλεζε θαη θζείξνληαη εχθνια. 

 

Σα slides πιενλεθηνχλ ζηελ εμαηξεηηθή αλαπαξαγσγή ηεο εηθφλαο θαη ησλ ρξσκάησλ, 

είλαη ζρεηηθά νηθνλνκηθά κέζα, πξνζθέξνληαη γηα κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο θνηλά, 

είλαη επθνιφρξεζηα θαη επθνινκεηαθεξφκελα θαη κε ηελ κεηαβνιή ηεο ζεηξάο ή ηνπ 

αξηζκνχ ηνπο κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θάζε πξνγξάκκα ηνο. 

Μεηνλεθηνχλ ζην φηη είλαη επαίζζεηα θαη ρξεηάδνληαη πξνθχιαμε, απαηηνχλ ζπζθφηηζε 

θαη δελ πεξηέρνπλ θίλεζε. 

 

ην παξειζφλ, ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη θπξίσο ην έληππν πιη θφ θαη νη 

θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ρξεζηκνπνηνχληαλ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο εθπαηδεπηέο 

πγείαο απ' φηη ζήκεξα φπνπ θπξηαξρνχλ ηα ΜΜΔ θαη νξηζκέλεο άιιεο κέζνδνη, φπσο ε 

δνπιεηά ζε νκάδεο. 'Οκσο, ε ρξεζηκφηεηά ηνπο δελ πξέπεη λα ππνηηκεζεί, εηδηθά ζηηο πε-

ξηπηψζεηο εθείλεο, φπσο ε εθκάζεζε κηαο ζεξαπεπηηθήο ηερληθήο, πνπ φπσο ήδε 

αλαθέξζεθε, έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα
86

.  
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2.5. Ζ ρξήζε βίληεν / νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ ζηελ ηξηηνγελή 
πξόιεςε ηεο ζηεθαληαίαο λόζνπ 

 

Σα νπηηθναθνπζηηθά κέζα ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε: 

Α.  Πξνθαινύλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή  

Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο δεη θαη κεγαιψλεη  ζε έλα θφζκν φπνπ ε επηθνηλσλία κε ζχκβνια 

θαη εηθφλεο θπξηαξρεί θαη ηείλεη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ επηθνηλσλία κε ηηο ιέμεηο, ηηο 

πξνηάζεηο, θιπ. Ο άλζξσπνο απζφξκεηα ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηηο εηθφλεο (ζηαηηθέο 

ή θηλνχκελεο) θαη φηαλ απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηδαζθαιία, ηφηε ηεο ζεσξεί 

«ζχγρξνλεο».  

 

Ζ πξνβνιή κηαο εηθφλαο, κηαο δηαθάλεηαο, θιπ, πξνθαιεί έλα βηνινγηθφ αληαλαθιαζηηθφ, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ην κάηη θαη ε πξνζνρή ζηξέθνληαη πξνο ηα πιένλ θσηεηλά ζεκεία 

ή ηηο ελαιιαγέο ηεο θσηεηλφηεηαο θαη ησλ ρξσκάησλ. Ζ επηθέληξσζε ζηελ εθπαηδεπηηθή 

έξεπλα παγθφζκηα, ζπγθεληξψλεηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ππεξκεζηθψλ πεξηβαιιφλησλ  

κέζσ ησλ νπνίσλ ν εθπαηδεπφκελνο αιιειεπηδξά κε ην ζχζηεκα.  

Ζ ρξήζε πνιιαπιψλ κέζσλ, Υξψκα, Δηθφλα, Ήρνο, βίληεν επηδξνχλ ζαλ ςπρνινγηθέο 

παγίδεο γηα ηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη επηβεβαηψλνπλ ηελ 

παξνηκία φηη: «Μηα εηθφλα αμίδεη φζν ρίιηεο ιέμεηο». 

 

Β. πκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε κάζεζε 

 Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 έρεη πξνζδηνξηζηεί ν ζεκαληηθφο ξφινο ησλ επνπηηθψλ κέζσλ 

ζηε κάζεζε. Αλ θαη νη ζεσξίεο γηα ηε κάζεζε έρνπλ εμειηρζεί πξνζθέξνληάο καο 

θαιχηεξεο εξκελείεο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη θαηλνηφκεο πξνηάζεηο γηα ηε δηδαζθαιία, δελ 

ακθηζβεηήζεθε ε ζπκβνιή ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ζηε δηδαζθαιία.  

 

Ζ έκθαζε κεηαθέξζεθε ζην φηη πξέπεη λα απμεζεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο ε εκπινθή ησλ 

«καζεηψλ»  κε απηά πνπ πξνβάιινληαη θαη φηη ζα πξέπεη ε ρξήζε ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ 

κέζνπ λα επηιέγεηαη ζχκθσλα κε έλα ζρέδην δηδαθηηθήο ζηξαηεγηθήο. Ζ ζηξαηεγηθή 

απηή εθηφο απφ ην ζηφρν νθείιεη λα αλαγλσξίδεη θαη λα ζέβεηαη ηελ αξρηθή γλψζε ησλ 
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εθπαηδεπφκελσλ, ηηο δπζθνιίεο ηνπο ζηε κάζεζε θαη λα κεγηζηνπνηεί ηελ ελεξγφ ηνπο 

ζπκκεηνρή ζηα ζηάδηα ηεο δηδαζθαιίαο.  

 

Δπίζεο πξνηάζεθαλ απνηειεζκαηηθφηεξνη ηξφπνη θσδηθνπνίεζεο θαη νξγάλσζεο ηνπ 

κελχκαηνο πνπ ζα εθπεκθζεί απφ ην νπηηθναθνπζηηθφ κέζν, ψζηε λα  δηεπθνιχλεηαη ν 

απνδέθηεο ηνπ κελχκαηνο ζηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη ζηελ ζπγθξάηεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ.  Γηαρσξίζηεθε ε πιεξνθφξεζε απφ ηε κάζεζε θαη πξνηάζεθαλ 

δηαδηθαζίεο κεηνπζίσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζε γλψζεηο.  

 

Ο θψλνο ηεο κάζεζεο, πνπ πξφηεηλε ηε δεθαεηία ηνπ 1950 ν Edgar Dale θαη ν νπνίνο ζε 

κηα πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε κνξθή παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα, είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο ιφγνο γηα λα ρξεζηκνπνηνχκε ζπρλά αιιά θαη ζσζηά ηα νπηηθναθνπζηηθά 

κέζα ζηε δηδαζθαιία καο.   

   

 

Γ.  πκβάιινπλ ζηελ απνκλεκόλεπζε 

Ζ θαιή νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνβαιινκέλνπ πιηθνχ, ν ρξνληζκφο ηεο 

παξνπζίαζεο, ε παξάιιειε αθήγεζε απφ ηνλ δηδάζθνληα ή ε παξνπζίαζε ηνπ 
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πξνβαιιφκελνπ πιηθνχ, θιπ, βνεζνχλ ηε ζπιινγή θαη ηε ζπγθξάηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

ζηε βξαρππξφζεζκε κλήκε.   

Ζ κλήκε απηή έρεη πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη νη 

βηληενηαηλίεο λα πξνβάιινληαη ηκεκαηηθά, ηα slides λα πξνβάιινληαη ζε κηθξέο νκάδεο, 

νη δηαθάλεηεο λα κελ είλαη πνιχπινθεο, νη πξνζνκνηψζεηο λα πξνβάιινληαη  ζηαδηαθά ή 

αλ είλαη ζχληνκεο δηάξθεηαο λα πξνβάιινληαη κηα θαη δπν θνξέο, θιπ.  

Ζ ζπγθξάηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ δηεπθνιχλεηαη φηαλ πξηλ απφ ηελ πξνβνιή έρεη 

πξνεγεζεί κηα θάζε  θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπφκελνη ζα πξνζαλαηνιίζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο, ζα αλαθαιέζνπλ ζηε κλήκε ηνπο γλψζεηο, ζα δηεγεξζεί ε πεξηέξγεηά 

ηνπο γηα απηφ πνπ ζα δνπλ, θιπ.  

 

Γ.  Παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη γλώζεηο 

Σα νπηηθναθνπζηηθά κέζα  εθπέκπνπλ πιεξνθνξίεο θαη φρη γλψζεηο. Παξφιν πνπ ην 

πξνβαιιφκελν πιηθφ κπνξεί λα έρεη ζρεδηαζηεί ζηε βάζε ζχγρξνλσλ απφςεσλ γηα  ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ θαηαλφεζε, νη πιεξνθνξίεο δελ κεηαηξέπνληαη απηφκαηα ζε γλψζεηο 

ζην λνπ ησλ εθπαηδεπφκελσλ.  Ζ κεηνπζίσζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε γλψζε γίλεηαη κε ηηο 

λνεηηθέο θαη πξαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηηο νπνίεο απηνί  

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπλ θαη πξέπεη λα  ζπζρεηίζνπλ ή λα 

ζπγθξίλνπλ ηηο λέεο πιεξνθνξίεο κε απηά πνπ μέξνπλ.  

 

Οη δηαδηθαζίεο απηέο ελεξγνπνηνχληαη θαη θαηεπζχλνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή θαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηνπο πξέπεη λα ππάξρεη δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα λα ζθεθζνχλ, λα 

ζπζρεηίζνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ. Χζηφζν πξέπεη λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη θαη ηα πην 

απνηειεζκαηηθά κέζα επηθνηλσλίαο θαη δηδαζθαιίαο κπνξεί λα κελ επηθέξνπλ ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Οη εθπαηδεπηέο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα κε ηε 

λννηξνπία ηνπ «κεραληθνχ πξνβνιήο». Πξέπεη νη ίδηνη λα δηδάμνπλ κε ηε   βνήζεηα ηνπ 

κέζνπ εμαληιψληαο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο δίλεη θαη φρη λα ππνθαηαζηαζνχλ απφ 

απηφ
87
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Δ. Γεκηνπξγνύλ ζαθείο παξαζηάζεηο  

Γηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ζαθψλ θαη νξζψλ παξαζηάζεσλ γχξσ 

απφ ηα δηδαζθφκελα ζέκαηα 

 

Σ. Γηαηεξνύλ ηηο παξαζηάζεηο  

πληεινχλ ζηελ θαιχηεξε δηαηήξεζε απηψλ ησλ παξαζηάζεσλ θαη γηα κεγαιχηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

Ε. Γηεγείξνπλ, ζπγθεληξώλνπλ θαη ζπγθξαηνύλ ηελ πξνζνρή  

Υσξίο πξνζνρή δελ είλαη δπλαηή ε απφθηεζε θαη ζπγθξάηεζε γλψζεσλ  

 

Ζ. Πξνθαινύλ έληνλν ελδηαθέξνλ 

Σν ελδηαθέξνλ είλαη απφ ηηο νπζηαζηηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο καζήζεσο  

Θ. Δμνηθνλνκνύλ πνιύηηκν ρξόλν 

Με ηε ρξήζε ησλ νπνηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ επηηπγράλνπκε ηαρεία κεηάδνζε γλψζεσλ 

θαη ζπληνκεχεηαη ε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη εμνηθνλνκνχκε ρξφλν
88

 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο κε ηελ βνήζεηα ηνπ video ζε ζρέζε κε άιια 

κέζα κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα αθφινπζα ζεκεία: 

 Παξνπζηάδεη κε ξεαιηζηηθφ ηξφπν γεγνλφηα. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο πεξηγξαθήο 

λνζεκάησλ  νη εθπαηδεπφκελνη είλαη ζε ζέζε λα θαηαιάβνπλ ηηο αλζξψπηλεο αληηδξάζεηο, 

θαζψο ην ρξψκα, ν ήρνο θαη ε θίλεζε δσληαλεχνπλ γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο.  

 Ζ ρξήζε πνιιαπιψλ κέζσλ, Υξψκα, Δηθφλα, Ήρνο, βίληεν επηδξνχλ ζαλ 

ςπρνινγηθέο παγίδεο γηα ηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ.  

 Δμνηθνλνκείηαη ρξφλνο, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε παξαηήξεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

γεγνλφηνο ζα κπνξνχζε λα δηαξθέζεη αξθεηά.  

 Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο θάπνηνπ γεγνλφηνο, 

δηεπθνιχλνληαο ηελ παξαηήξεζε.  
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 Πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπηέο ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρνπλ ηελ πξνβνιή, ηνλ ηξφπν 

θαη ην ξπζκφ παξαθνινχζεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο.  

 Δπηηξέπεη ηελ παξαηήξεζε απφ κηθξή ή κεγάιε απφζηαζε θαηά πεξίπησζε.  

 Δπηηξέπεη ηελ αζθαιή παξαηήξεζε επηθίλδπλσλ θαηλνκέλσλ.  

 Παξέρεη ζηνλ αζζελή ηε δπλαηφηεηα λα επαλέξρεηαη ζηα ζέκαηα πνπ δελ θαηαλφεζε 

πιήξσο θαη ζηνλ εθπαηδεπηή ζηα ζέκαηα πνπ θξίλεη φηη πξέπεη λα επηκείλεη πεξηζζφηεξν.  

 Γίλεη αθνξκή γηα ζπδήηεζε θαη πεξαηηέξσ έξεπλα.  

Παξάιιεια, νη πεξηνξηζκνί απηνχ ηνπ κέζνπ ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα  ζεκεία: 

 Αλ θαη ην ηαηληνκάζεκα κπνξεί λα πξνβιεζεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 

(δηαθνπηφκελε πξνβνιή ή ζπλερήο), δελ ζπλεπάγεηαη φηη φινη νη αζζελείο είλαη ζε ζέζε 

λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εμέιημή ηνπ ηαπηφρξνλα.  

 Τπάξρεη πηζαλφηεηα παξεξκελείαο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ε νπνία φκσο ειαρηζηνπνηείηαη 

κε ηελ ελεξγεηηθή παξέκβαζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ αζθεί ζπκβνπιεπηηθή.  

 Σν θφζηνο αγνξάο ηαηληνκαζεκάησλ θαη ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ έιιεηςε πφξσλ ζπρλά απνηξέπνπλ ηε ρξήζε ηνπ video ζηε ζπκβνπιεπηηθή πξάμε  

 Ζ απνηειεζκαηηθή ρξήζε απηνχ ηνπ κέζνπ πξνυπνζέηεη ηελ θαηάξηηζε θαη 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ηερληθά ζέκαηα, θπξίσο φκσο ζε ζέκαηα παηδαγσγηθήο 

αμηνπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέζνπ ζηε δηδαθηηθή πξάμε
89

. 

 

Σν εθπαηδεπηηθφ video απνηειεί έλα εχρξεζην επνπηηθφ κέζν ζπκβνπιεπηηθήο πνπ 

αμηνπνηεί δηάθνξεο ηερληθέο παξνπζίαζεο ελφο κελχκαηνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην 

ζπλδπαζκφ ιφγνπ θαη εηθφλαο, εηθφλαο θαη ήρνπ, κε απνηέιεζκα νη πιεξνθνξίεο πνπ 

παξνπζηάδεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο εθπαηδεπνκέλσλ κε 

δηαθνξεηηθή γλσζηηθή αλάπηπμε θαη γλσζηαθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Όηαλ θάλνπκε ιφγν γηα αμηνπνίεζε κηαο βηληενηαηλίαο ζε δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο, δελ αλαθεξφκαζηε κφλν ζηνλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν πνπ «αλαιακβάλεη» γηα 

ηελ επηπξφζζεηε παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη ζην φ,ηη απνηειεί ηε βάζε θαη ην 
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εξγαιείν γηα ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ, δξαζηεξηνηήησλ, ηελ αλάπηπμε πξνβιεκαηηζκνχ, 

ηελ ελίζρπζε ηεο νκαδηθήο-ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη ηελ ππνζηήξημε αηνκηθήο 

κειέηεο. 

 

Λαβαίλνληαο ππφςε ηηο Διιεληθέο θαη δηεζλείο ζηαηηζηηθέο κεηξήζεηο ηεο λφζνπ γίλεηαη 

θαλεξφ πσο νη δξάζεηο πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ αγσγή πγείαο είηε εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ 

είηε έμσ ζηελ θνηλφηεηα έρνπλ κεγάιε ζεκαζία. 

 

Ζ ζπκβνπιεπηηθή κέζα απφ έλα νξγαλσκέλν πξφγξακκα αγσγήο πγείαο απνηειεί έλα 

επξχηαην πεδίν δξάζεο γηα ηνπο Ννζειεπηέο. 

 

Ζ ζπκβνπιεπηηθή πξέπεη λα απνηειεί θαζεκεξηλή λνζειεπηηθή αξκνδηφηεηα 

απνηειψληαο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ρξεζηκνπνηψληαο 

(κέζα ζην λνζνθνκείν) κεζφδνπο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο πνπ εληάζζνληαη ζην 

γλσζηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ κνληέιν.  

 

Υξεζηκνπνηνχληαη δειαδή πιεξνθνξίεο αιιά ζπγρξφλσο θηλεηνπνηείηαη θαη ην 

ζπλαίζζεκα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κέζα απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία 

κε ηειηθή επηδίσμε ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο.  
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Κεθάιαην 3:   ΚΟΠΟΗ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο επάξθεηαο κηαο πηινηηθήο παξέκβαζεο ζπκβνπιεπηηθήο – 

ελεκέξσζεο – εθπαίδεπζεο αζζελψλ κε Ομχ ηεθαληαίν χλδξνκν θαζψο θαη ησλ 

ζπλνδψλ ηνπο, κε ηελ βνήζεηα ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη εηδηθφηεξα κέζσ 

πξνβνιήο ηαηλίαο video πνπ αθνξά ζηε ηεθαληαία Νφζν. 

Δηδηθφηεξα ε κειέηε επειπηζηεί λα δηεξεπλήζεη θαηά πφζν ε κέζνδνο ηεο ρξήζεο 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν ζην λνζνθνκείν (είηε ζηελ θιηληθή) 

πνπ είλαη εηδηθά δηακνξθσκέλνο γηα εθπαίδεπζε, θαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν δειαδή 

ηελ θαηάιιειε ζηηγκή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λνζειείαο θαη ηεο απνζεξαπείαο κέζα ζην 

λνζνθνκείν φπνπ θαη ν αζζελήο αιιά θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ «δηςνχλ» γηα 

θαζνδήγεζε θαη αλαιπηηθή ελεκέξσζε πεξί ηνπ ηη έρεη ζπκβεί, γηαηί έρεη ζπκβεί, θαη ηη 

πξέπεη λα γίλεη απφ εδψ θαη πέξα, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ: 

 Βειηίσζε ησλ γλψζεσλ γηα ην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα.  

 Βειηίσζε ησλ γλψζεσλ γηα ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα (πνηα θαη ηη είλαη, πψο λα 

αλαγλσξίδνπλ ηα ζπκπηψκαηα, θιπ).  

 Βειηίσζε ησλ γλψζεσλ γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε ησλ 

θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ.   

 Βειηίσζε ησλ γλψζεσλ  γηα ηηο δηαγλσζηηθέο θαη άιιεο εηδηθέο εμεηάζεηο θαη 

παξεκβάζεηο πνπ έρεη ήδε ππνβιεζεί θαη πνπ ζα ππνβιεζεί ζηε ζπλέρεηα.  

 Βειηίσζε ησλ γλψζεσλ γηα ηελ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή πξφιεςε ησλ 

θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ.  

 Βειηίσζε ησλ γλψζεσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηξηηνγελή πξφιεςε ησλ 

θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ.  

 Βειηίσζε ησλ ζηάζεσλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ αζζελψλ κε θαξδηαγγεηαθά 

λνζήκαηα.  

 Καιχηεξε δηαρείξηζε ηεο λφζνπ.  



 

Η Συμβολή των Οπτικοακουστικών Μέσων στην Εκπαίδευση                                                                               
ασθενών με Οξύ Στεφανιαίο Επεισόδιο 

Σελίδα 61 
 

Κεθάιαην 4:   ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

Ζ εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ Παζνινγηθφ Σνκέα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 

χξνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηεθαληαία Μνλάδα κε ηελ ζπκκεηνρή 15 αζζελψλ θαη 

13 θνληηλψλ ζπγγελψλ θπξίσο ζπδχγσλ.  

 

ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο δηαλεκήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε δχν ρξνληθέο ζηηγκέο. Ζ 

πξψηε ήηαλ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηνπ «ηαηληνκαζήκαηνο», φπνπ δηεξεπλήζεθαλ νη 

γλψζεηο θαη ε πιεξνθφξεζε ησλ αζζελψλ γηα ηελ ζηεθαληαία λφζν  κέρξη ηφηε. Ζ 

δεχηεξε ήηαλ ηελ επνκέλε εκέξα απφ ην «ηαηληνκάζεκα» θαη νη εξσηψκελνη απαληνχζαλ 

ζηα ίδηα εξσηήκαηα κε ηελ πξψηε θνξά , ελψ απαληνχζαλ επηπξνζζέησο ζε εξσηήκαηα 

πνπ αθνξνχζαλ ζηελ παξέκβαζε ζην ζχλνιφ ηεο. Αθνινχζεζε ζπγθξηηηθή αλάιπζε 

κεηαμχ ησλ θαη θαηεγξάθεζαλ ηα απνηειέζκαηα.  

 

4.1. Σν δείγκα 

 
Σν δείγκα ηεο κειέηεο  απνηέιεζαλ νη αζζελείο πνπ λνζειεχηεθαλ γηα πξψηε θνξά ζηε 

ηεθαληαία κνλάδα ηνπ Γ.Ν. χξνπ ιφγσ Ομένο ηεθαληαίνπ πλδξφκνπ θαη νη ζπλνδνί 

(θξνληηζηέο) ηνπο ηε ρξνληθή πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ - Ηνπλίνπ 2007.  

 

4.2. Σα ζηάδηα ηεο παξέκβαζεο 

 
Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνχζα εξγαζία εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ λνζνθνκείνπ 

θαηαηέζεθε αίηεζε πξνο ην επηζηεκνληθφ ζπκβνχιην ηνπ λνζνθνκείνπ ζηηο 22 

Φεβξνπαξίνπ 2007 ε νπνία  αθνινπζνχληαλ θαη απφ ην εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν.  

Ζ έγθξηζε ηνπ ζπκβνπιίνπ δφζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2007   
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Ζ κειέηε δηελεξγήζεθε ζε ηξία ζηάδηα. 

ην πξψην ζηάδην δηεξεπλήζεθε κέζσ ελφο απινχ θαη θαηαλνεηνχ  

απηνζπκπιεξνχκελνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε ελεκέξσζε ησλ αζζελψλ θαη ησλ ζπλνδψλ 

ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ηεθαληαία λφζν κέρξη ηελ εκέξα ηεο εηζαγσγήο ζην λνζνθνκείν.  

Σα εξσηήκαηα αθνξνχζαλ ζέκαηα απιά θαη θνηλά θαη αληιήζεθαλ κέζα απφ 

πιεξνθνξίεο πνπ παξείρε ην «ηαηληνκάζεκα»  

Σν εξσηεκαηνιφγην δίδνληαλ πξνο απάληεζε, ηελ  ζηηγκή εθείλε θαηά ηελ νπνία ε 

πνξεία ηεο αζζέλεηαο  εμειίζζνληαλ νκαιά θαη ν ίδηνο ν αζζελήο  αηζζάλνληαλ φηη 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί θαηάιιεια. Απηφ ζπλέβαηλε ζπλήζσο ηελ  ηέηαξηε κε πέκπηε 

εκέξα ηεο λνζειείαο. Σφηε δίδνληαλ ην πξψην εξσηεκαηνιφγην.  

 

Καηά ην δεχηεξν ζηάδην γίλνληαλ ε πξνβνιή ηεο ελεκεξσηηθήο εθπαηδεπηηθήο 

βηληενηαηλίαο φπνπ παξάιιεια εμεγνχληαλ κε απιή γιψζζα φια ηα ζεκεία  ηα νπνία ν 

αζζελήο δελ θαηαλννχζε πιήξσο. Αμηνπξφζεθην είλαη ην γεγνλφο ηεο ζπκκεηνρήο θαη 

ηεο δηάζεζεο λα θαηαλνήζνπλ ηελ θάζε πηπρή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη λα κελ αθήζνπλ 

θελά ζηελ ελεκέξσζή ηνπο, ζέινληαο λα ιπζνχλ φιεο νη απνξίεο πνπ  ππήξραλ. 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή βηληενηαηλία πνπ αθνξά ζηελ ζηεθαληαία λφζν είλαη 

ρσξηζκέλε ζε ηξεηο ελφηεηεο.  

Α) Απηή ησλ γεληθψλ ελλνηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηεο 

θαξδηάο κέζσ πξνζνκνησκέλσλ εηθφλσλ ηεο, ηα αλαηνκηθά ηεο ζηνηρεία, ην αγγεηαθφ ηεο 

δίθηπν,   ηελ δηαδηθαζία θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ  δεκηνπξγία 

αζεξσκαηηθψλ πιαθψλ θαη ηελ  ηειηθή ζπκπησκαηνινγία θαηά ηελ εκθάληζε ηεο λφζνπ. 

 

Ο αζζελήο καζαίλεη λα δηαρσξίδεη ελλνηνινγηθά θαη αληηιακβάλεηαη ηηο επηκέξνπο 

κνξθέο πνπ εκθαλίδεηαη ε λφζνο π.ρ. Ση νλνκάδνπκε θαη πνηα είλαη ηα γλσξίζκαηα ηεο 

ζηαζεξήο θαη αζηαζνχο ζηεζάγρεο, ηη νλνκάδνπκε θαη πνηα είλαη ηα γλσξίζκαηα ηεο 

θαξδηαθήο πξνζβνιήο, ηη νλνκάδνπκε θαξδηαθή αλαθνπή θ.ι.π. 
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Β) Σελ  δεχηεξε ελφηεηα πνπ απνηειείηαη απφ παξάζεζε ζηνηρείσλ επηδεκηνινγηθψλ 

εξεπλψλ κέζσ ησλ νπνίσλ δηαθαίλεηαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ 

ζηνπο δηάθνξνπο πιεζπζκνχο, νη παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ επλννχλ ηελ εκθάληζή ηεο,  

γεληθέο θαη εηδηθέο νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηηο πγηεηλνδηαηηεηηθέο ζπλήζεηεο πνπ 

επηηαρχλνπλ ηελ εκθάληζε ηεο λφζνπ, θαζψο θαη εθείλεο πξέπεη λα πηνζεηήζεη (ν 

πάζρσλ) γηα ηελ απνθπγή επηδείλσζεο ηεο λφζνπ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ.  

 

Γ) ηελ  ηξίηε  ελφηεηα ν εθπαηδεπφκελνο καζαίλεη ηελ εηδηθή ζπκπησκαηνινγία ηεο 

λφζνπ θαη ιαβαίλεη εηδηθέο νδεγίεο ζε πεξίπησζε επαλεκθάληζεο ησλ ζπκπησκάησλ. 

Δπίζεο γλσξίδεη κέζσ πξνζνκνησκέλσλ αιιά θαη πξαγκαηηθψλ εηθφλσλ φιεο εθείλεο ηηο 

εηδηθέο θαη κε εμεηάζεηο πνπ ίζσο ρξεηαζηεί λα ππνβιεζεί, θαζψο θαη ηηο ζεξαπεπηηθέο 

παξεκβάζεηο.  

 

Απηή ε εθπαηδεπηηθή πξνβνιή κε ηηο απαξαίηεηεο ελδηακέζσο επεμεγήζεηο θαη 

ζπδεηήζεηο, έρεη σο ζηφρν λα θαηαλνήζνπλ νη αζζελείο θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπο  

πεξηβάιινλ ηελ ηεθαληαία λφζν ψζηε θεχγνληαο απφ ην λνζνθνκείν λα είλαη φζν 

γίλεηαη θαιχηεξα ελεκεξσκέλνη γη απηήλ. Μέζσ δειαδή ηεο νπηηθναθνπζηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ησλ ελδηάκεζσλ επεμεγήζεσλ θαη ζπδεηήζεσλ λα:  

 Γλσξίζνπλ ηελ λφζν πνπ ηνπο έρεη πξνζβάιεη  

  Έξζνπλ ζε επαθή κε φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγνχλ ηα θπζηθά 

γλσξίζκαηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζηελ ζσζηή 

ξχζκηζή ηεο. 

 Γλσξίζνπλ πσο επηδξνχλ νη παξάγνληεο θηλδχλνπ  

 Αληηιεθζνχλ ηελ ζνβαξφηεηά ηεο  

 Σελ απνκπζνπνηήζνπλ θαη λα απνθαηαζηήζνπλ φιεο εθείλεο ηηο  ζπγθερπκέλεο 

ηδέεο-γλψζεηο πνπ έρνπλ ζρεηηθά κε  ηελ λφζν, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ηελ 

αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα θαη κε πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε  

 Καηαζηνχλ ελ ηέιεη ηθαλνί λα απμήζνπλ ηνλ έιεγρν επί ηεο πγείαο ηνπο θαη λα ηελ 

βειηηψζνπλ.  

 Βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο  
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ην ηξίην ζηάδην  δηαλεκήζεθε λέν εξσηεκαηνιφγην ζην νπνίν πεξηέρνληαλ ηα 

εξσηήκαηα ηνπ πξψηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ζεηηθή ή ε 

αξλεηηθή επίδξαζε ηεο πξνβνιήο ζρεηηθά κε ηελ ζπκπιήξσζε ηεο γλψζεο πνπ αθνξά 

ζηελ λφζν. Δπίζεο ην λέν εξσηεκαηνιφγην, ήηαλ εκπινπηηζκέλν κε εξσηήκαηα ζηα 

νπνία  δηεξεπλήζεθε ε παξέκβαζε ζην ζχλνιφ ηεο θαη εηδηθφηεξα: 

 Σα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπ «ηαηληνκαζήκαηνο».  

 Σα ζηνηρεία πνπ πηζαλφλ πξέπεη λα απνθιεηζηνχλ απφ ηελ πξνβνιή θαζψο θαη 

φηη πξέπεη πηζαλφλ λα πξνζηεζεί.  

 Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα, ε ρξεζηκφηεηα θαη ε επάξθεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο  

εθπαηδεπηηθήο  παξέκβαζεο φπσο απηή πξαγκαηνπνηήζεθε  κε ηελ βνήζεηα ησλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ.   

 Ζ θαιχηεξε γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κέζνδνο εθπαίδεπζεο – ελεκέξσζεο, 

κεηαμχ ησλ πξνβνιψλ video, εληχπσλ κέζσλ,  πξνθνξηθήο ελεκέξσζεο θαη ηεο 

ελεκέξσζεο κέζσ ζρεδηαγξακκάησλ.  

 Οη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ κπνξνχλ θαη ελδείθλπληαη (κεηαμχ άιισλ) λα  

αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

4.3.  Σα εξσηεκαηνιόγηα 

 
ηα εηδηθά δηακνξθσκέλα εξσηεκαηνιφγηα (Παξάξηεκα Η θαη ΗΗ) πεξηιήθζεθαλ  νη  

παξαθάησ ελφηεηεο εξσηήζεσλ δηα ησλ νπνίσλ θαηαγξάθεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ: 

- Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία  

- Οη γλψζεηο ζε ζέκαηα θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ αιιά θαη επξχηεξα ησλ 

γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο κέρξη ηελ εκέξα ηεο εηζαγσγήο 

(απηή ε ελφηεηα επαλαιήθζεθε θαη ζην δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην)  

- Ζ ρξεζηκφηεηα θαη ε επάξθεηα  ηεο ελεκεξσηηθήο πξνβνιήο (ε νπνία ππήξμε ζην 

δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην), ε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο, ν ξφινο ησλ 

λνζειεπηψλ ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξάζεηο ζπκβνπιεπηηθήο θαη 
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εθπαίδεπζεο ησλ αζζελψλ, θαζψο θαη νη πξνηάζεηο ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

ζρεηηθά κε ηελ βειηηζηνπνίεζή ηεο. 

 

4.4. Κσδηθνπνίεζε θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ 
 

Έγηλε θσδηθνπνίεζε  ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ζπιιέρζεθαλ   κε ηα εξσηεκαηνιφγηα, θαη 

αθνινχζσο έγηλε ε κεηαθνξά ηνπο ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Ζ αλάιπζε ησλ 

ζηνηρείσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθνχ ινγηζκηθνχ παθέηνπ (SPSS). 
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Κεθάιαην 5:   ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Γεκνγξαθηθά  

Φύιν 

ην  1ν γξάθεκα παξαηεξείηαη φηη ην δείγκα καο απαξηίδνληαλ απφ 12 άλδξεο, πνζνζηφ 

43% θαη 16 γπλαίθεο, πνζνζηφ 57%. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 1: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην θχιν  

 

Αζζελήο – πλνδόο 

ην 2ν γξάθεκα παξαηεξείηαη φηη ην δείγκα καο απαξηίδνληαλ απφ 15 αζζελείο, πνζνζηφ 

54%, θαη 13 ζπλνδνχο, πνζνζηφ 46%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 2: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζε αζζελείο θαη ζπλνδνχο  
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Ζιηθία 

Οη ειηθίεο ησλ εξσηεζέλησλ θπκάλζεθαλ απφ 22 έσο 72 εηψλ. 12 εθ ησλ εξσηεζέλησλ 

ήηαλ γελλεκέλνη κεηαμχ 1937 – 1954. 11 εξσηεζέληεο ήηαλ γελλεκέλνη κεηαμχ 1955 – 

1965. Καη 5 εξσηεζέληεο κεηαμχ 1969 – 1985. 

 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

ην 3ν γξάθεκα θαίλεηαη  φηη 1 εξσηψκελνο είλαη άγακνο-ε , 2 δνπλ κε ηνπο ζπληξφθνπο 

ηνπο, 3 είλαη  έγγακνη-εο, 4 δηαδεπγκέλνη-εο θαη 5 είλαη ρήξνη-εο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 3: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ δείγκαηνο. 

Σέθλα 

ην 4ν γξάθεκα θαίλεηαη φηη 24 απφ ηνπο εξσηψκελνπο είραλ παηδηά, ελψ 4 φρη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 4: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ηέθλσλ  
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Μνξθσηηθό επίπεδν 

ην 5
ν
 γξάθεκα θαίλεηαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ δείγκαηνο. Έηζη 1 εθ ησλ 

εξσηψκελσλ είλαη απφθνηηνο ηνπ Γεκνηηθνχ, 2 είλαη απφθνηηνη ηνπ Γπκλαζίνπ, 3 είλαη 

απφθνηηνη Λπθείνπ, 4 είλαη απφθνηηνη ησλ Σ.Δ.Η. θαη 5 είλαη απφθνηηνη ησλ Α.Δ.Η.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 5: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην επίπεδν κφξθσζεο. 

ην 6ν γξάθεκα δηαθαίλεηαη ην πφζν θαιά είλαη ελεκεξσκέλνη νη εξσηψκελνη γηα ηελ 

ζηεθαληαία λφζν θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο. Έηζη, 7 εξσηψκελνη απάληεζαλ φηη δελ είλαη 

θαζφινπ ελεκεξσκέλνη, 5 είλαη ιίγν ελεκεξσκέλνη, 14 είλαη κέηξηα ελεκεξσκέλνη θαη 2 

είλαη πνιχ ελεκεξσκέλνη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 6: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην επίπεδν γλώζεο γηα ηελ 

ζηεθαληαία λόζν. 

 

ηα επφκελα γξαθήκαηα θαηαγξάθεηαη ε άπνςε ησλ εξσηψκελσλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

ελεκεξσηηθή παξέκβαζε  
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ην 7ν γξάθεκα θαηαγξάθεηαη ε άπνςε ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Γνπιεηά ηεο 

θαξδηάο είλαη λα ιεηηνπξγεί ζαλ αληιία». Πξηλ ηελ παξέκβαζε 27 εξσηψκελνη 

απάληεζαλ «ζσζηφ» θαη 1 απάληεζε «ιάζνο». Μεηά ηελ παξέκβαζε θαη νη 28 

εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

  

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 7: Καηαγξαθή ησλ απόςεσλ ζηελ πξόηαζε: «Γνπιεηά ηεο θαξδηάο είλαη 

λα ιεηηνπξγεί ζαλ αληιία». 

 

ην 8ν γξάθεκα θαηαγξάθεηαη ε άπνςε ησλ εξσηψκελσλ ζην εξψηεκα: «Οη αξηεξίεο 

ηεο θαξδηάο νλνκάδνληαη ζηεθαληαίεο ή θαξδηαθέο;».  Πξηλ ηελ παξέκβαζε 7 εξσηψκελνη 

απάληεζαλ «θαξδηαθέο» θαη 21 απάληεζαλ «ζηεθαληαίεο». Μεηά ηελ παξέκβαζε 1 

εξσηψκελνο απάληεζε «θαξδηαθέο» θαη  27  απάληεζαλ «ζηεθαληαίεο».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 8: Καηαγξαθή ησλ απόςεσλ ζην εξώηεκα «Οη αξηεξίεο ηεο θαξδηάο 

νλνκάδνληαη ζηεθαληαίεο ή θαξδηαθέο;» 
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ην 9
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθεηαη ε άπνςε ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Ζ θαξδηά 

ρηππάεη πάληα ζηνλ ίδην ξπζκφ». Πξηλ ηελ παξέκβαζε 8 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζσζηφ 

θαη 20 απάληεζαλ «ιάζνο». Μεηά ηελ παξέκβαζε 7 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζσζηφ» 

θαη 21 απάληεζαλ «ιάζνο».  

  

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 9: Καηαγξαθή ησλ απόςεσλ ζηελ πξόηαζε: «Ζ θαξδηά ρηππάεη πάληα 

ζηνλ ίδην ξπζκό» 

 

ην 10
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθεηαη ε άπνςε ησλ εξσηώκελσλ ζηελ πξόηαζε: «Οη 

θπζηνινγηθνί ζθπγκνί ζηελ αλάπαπζε είλαη 60 κε 80 ην ιεπηό». Πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε θαηεγξάθεζαλ ζσζηέο απαληήζεηο θαη από ηνπο 28 εξσηώκελνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 10: Καηαγξαθή ησλ απόςεσλ  ζηελ πξόηαζε: «Οη θπζηνινγηθνί ζθπγκνί 

ζηελ αλάπαπζε είλαη 60 κε 80 ην ιεπηό». 
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ην 11
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθεηαη ε άπνςε ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Οη θαξδηαθνί 

παικνί θαηά ηελ άζθεζε κπνξεί λα θηάζνπλ θαη ηνπο 160». Πξηλ ηελ παξέκβαζε 3 

εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 25 απάληεζαλ «ζσζηφ». Μεηά ηελ παξέκβαζε θαη 

νη 28 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 11: Καηαγξαθή ησλ απόςεσλ ζηελ πξόηαζε: «Οη θαξδηαθνί παικνί θαηά 

ηελ άζθεζε κπνξεί λα θηάζνπλ θαη ηνπο 160». 

 

ην 12
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθεηαη ε άπνςε ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Ζ 

ρνιεζηεξίλε πξνέξρεηαη απφ ηηο ηξνθέο πνπ ηξψκε θαη απφ ην ζπθψηη καο φπνπ 

παξάγεηαη». Πξηλ ηελ παξέκβαζε 7 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 21 απάληεζαλ 

«ζσζηφ». Μεηά ηελ παξέκβαζε θαη νη 28 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 12: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε:  «Ζ ρνιεζηεξίλε 

πξνέξρεηαη από ηηο ηξνθέο πνπ ηξώκε θαη από ην ζπθώηη καο όπνπ παξάγεηαη». 
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ην 13
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: 

«Τπάξρεη θαιή θαη θαθή ρνιεζηεξίλε». Πξηλ ηελ παξέκβαζε 1 εξσηψκελνο απάληεζε 

«ιάζνο» θαη 27 απάληεζαλ «ζσζηφ». Μεηά ηελ παξέκβαζε θαη νη 28 εξσηψκελνη  

απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 13: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηώκελσλ ζηελ άπνςε: 

«Τπάξρεη θαιή θαη θαθή ρνιεζηεξίλε». 

 

ην 14
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απνςεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Ζ 

αξηεξηνζθιήξπλζε είλαη θζνξά ησλ αξηεξηψλ». Πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε 1 

εξσηψκελνο απάληεζε «ιάζνο» θαη 27 απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξαθεκα 14: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηώκελσλ ζηελ άπνςε: «Ζ 

αξηεξηνζθιήξπλζε είλαη θζνξά ησλ αξηεξηώλ».  
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ην 15
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Ζ 

αξηεξηνζθιήξπλζε δελ αξρίδεη πξηλ απφ ηε κέζε ειηθία». Πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε 13 

εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 15 «ζσζηφ». Μεηά ηελ παξέκβαζε 19 εξσηψκελνη 

απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 9 απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 15: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηώκελσλ ζηελ άπνςε: «Ζ 

αξηεξηνζθιήξπλζε δελ αξρίδεη πξηλ από ηε κέζε ειηθία». 

 

ην 16
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «ηε 

ζηεθαληαία λφζν νη αξηεξίεο ηεο θαξδηάο ζηελεχνπλ θαη ε αηκάησζή ηεο αλεπαξθεί».  

Πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε θαη νη 28 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 16: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «ηε ζηεθαληαία λόζν νη 

αξηεξίεο ηεο θαξδηάο ζηελεύνπλ θαη ε αηκάησζή ηεο αλεπαξθεί».  
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ην 17
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: 

«ηεζάγρε ζα πεη πφλνο ζην ζηήζνο πνπ πξνθαιείηαη φηαλ ζηελέςνπλ νη αξηεξίεο ηεο 

θαξδηάο». Πξηλ ηελ παξέκβαζε 3 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 25 απάληεζαλ 

«ζσζηφ». Μεηά ηελ παξέκβαζε 1 εξσηψκελνο απάληεζε «ιάζνο» θαη 27 απάληεζαλ 

«ζσζηφ». 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 17: Καηαγξαθή ησλ απόςεσλ ζηελ πξόηαζε: «ηεζάγρε ζα πεη πόλνο ζην 

ζηήζνο πνπ πξνθαιείηαη όηαλ ζηελέςνπλ νη αξηεξίεο ηεο θαξδηάο». 

 

ην 18
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Σν 

έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ πξνθαιείηαη φηαλ ζξφκβνο βνπιψζεη κηα αξηεξία ηεο 

θαξδηάο». Πξηλ ηελ παξέκβαζε 1 εξσηψκελνο απάληεζε «ιάζνο» θαη 27 «ζσζηφ». Μεηά 

ηελ παξέκβαζε θαη νη 28 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 18: Καηαγξαθή ησλ απόςεσλ ζηελ πξόηαζε: «Σν έκθξαγκα ηνπ 

κπνθαξδίνπ πξνθαιείηαη όηαλ ζξόκβνο βνπιώζεη κηα αξηεξία ηεο θαξδηάο». 
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ην 19
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: 

«Αξξπζκία είλαη φηαλ  ε θαξδηά ρηππά αζπληφληζηα». Πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε 3 

εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 25 απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξαθεκα 19: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Αξξπζκία είλαη όηαλ  ε 

θαξδηά ρηππά αζπληόληζηα». 

 
ην 20

ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: 

«Αξξπζκία δελ κπνξεί λα έρνπκε κεηά απφ έκθξαγκα». Πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε 16 

εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 12 «ζσζηφ». Μεηά ηελ παξέκβαζε 25 εξσηψκελνη 

απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 3 απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 20: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Αξξπζκία δελ κπνξεί 

λα έρνπκε κεηά από έκθξαγκα». 
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ην 21
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Απφ 

ηε αξξπζκία ηεο θαξδηάο κπνξεί λα πξνθιεζεί αλαθνπή ηεο θαξδηάο». Πξηλ θαη κεηά απφ 

ηελ παξέκβαζε 1 εξσηψκελνο απάληεζε «ιάζνο» θαη 27 απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 21: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Από ηελ αξξπζκία ηεο 

θαξδηάο κπνξεί λα πξνθιεζεί αλαθνπή ηεο θαξδηάο». 

 

ην 22
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Ζ 

πςειή ρνιεζηεξίλε απνηειεί παξάγνληα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αξηεξηνζθιήξπλζε 

(θζνξά ησλ αξηεξηψλ)». Πξηλ ηελ παξέκβαζε 2 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 26 

απάληεζαλ «ζσζηφ». Μεηά ηελ παξέκβαζε θαη νη 28 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 22: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Ζ πςειή ρνιεζηεξίλε 

απνηειεί παξάγνληα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αξηεξηνζθιήξπλζε (θζνξά ησλ 

αξηεξηώλ)». 

 

27

1

27

1

0 5 10 15 20 25 30

ΩΣΟ

ΛΑΘΟ

ΩΣΟ

ΛΑΘΟ

Π
Ρ

ΗΝ
Μ

Δ
Σ

Α

ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΡΡΤΘΜΗΑ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΠΡΟΚΛΖΘΔΗ ΑΝΑΚΟΠΖ ΣΖ 

ΚΑΡΓΗΑ

26

2

28

0 5 10 15 20 25 30

ΩΣΟ

ΛΑΘΟ

ΩΣΟ

Π
Ρ

ΗΝ
Μ

Δ
Σ

Α

Ζ ΤΦΖΛΖ ΥΟΛΖΣΔΡΗΝΖ ΑΠΟΣΔΛΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ 

ΟΓΖΓΖΔΗ Δ ΑΡΣΖΡΗΟΚΛΖΡΤΝΖ (ΦΘΟΡΑ ΣΧΝ ΑΡΣΖΡΗΧΝ)



 

Η Συμβολή των Οπτικοακουστικών Μέσων στην Εκπαίδευση                                                                               
ασθενών με Οξύ Στεφανιαίο Επεισόδιο 

Σελίδα 78 
 

ην 23
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Σν 

θάπληζκα απνηειεί παξάγνληα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αξηεξηνζθιήξπλζε». Πξηλ θαη 

κεηά ηελ παξέκβαζε θαη νη 28 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 23: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Σν θάπληζκα απνηειεί 

παξάγνληα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αξηεξηνζθιήξπλζε». 

 

ην 24
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Ο 

ζαθραξψζεο δηαβήηεο απνηειεί παξάγνληα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

αξηεξηνζθιήξπλζε». Πξηλ ηελ παξέκβαζε 3 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 25 

απάληεζαλ «ζσζηφ». Μεηά ηελ παξέκβαζε θαη νη 28 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 24: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Ο ζαθραξώδεο 

δηαβήηεο απνηειεί παξάγνληα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη  ζε αξηεξηνζθιήξπλζε». 
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ην 25
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Ζ 

αξηεξηαθή ππέξηαζε απνηειεί παξάγνληα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

αξηεξηνζθιήξπλζε». Πξηλ ηελ παξέκβαζε 4 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 24 

απάληεζαλ «ζσζηφ». Μεηά ηελ παξέκβαζε θαη νη 28 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 25: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Ζ αξηεξηαθή ππέξηαζε 

απνηειεί παξάγνληα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αξηεξηνζθιήξπλζε».   

 

ην 26
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Ζ 

παρπζαξθία απνηειεί παξάγνληα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αξηεξηνζθιήξπλζε». Πξηλ 

θαη κεηά ηελ παξέκβαζε θαη νη 28 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 26: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Ζ παρπζαξθία απνηειεί 

παξάγνληα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αξηεξηνζθιήξπλζε». 
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ην 27
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Ζ 

θιεξνλνκηθφηεηα απνηειεί παξάγνληα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη  ζε αξηεξηνζθιήξπλζε».  

Πξηλ ηελ παξέκβαζε 6 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο», 21 απάληεζαλ «ζσζηφ», ελψ 1 

δελ απάληεζε. Μεηά ηελ παξέκβαζε θαη νη 28 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 27: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Ζ θιεξνλνκηθόηεηα 

απνηειεί παξάγνληα νπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αξηεξηνζθιήξπλζε». 

 

ην 28
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ζηελ πξφηαζε: «Οη άλδξεο πάλσ απφ ηα 

40 έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πάζνπλ ζηεθαληαία λφζν». Πξηλ απφ ηελ 

παξέκβαζε 4 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 24 απάληεζαλ «ζσζηφ». Μεηά ηελ 

παξέκβαζε 2 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 26 απάληεζαλ «ζσζηφ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 28: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Οη άλδξεο πάλσ από ηα 

40 έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα πάζνπλ ζηεθαληαία λόζν». 
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ην 29
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ  πξφηαζε: «Οη 

γπλαηθείεο νξκφλεο δε θαίλεηαη λα πξνζηαηεχνπλ ηηο γπλαίθεο απφ ηε ζηεθαληαία λφζν».  

Πξηλ ηελ παξέκβαζε 16 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 12 απάληεζαλ «ζσζηφ». 

Μεηά ηελ παξέκβαζε 21 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 7 απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 29: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Οη γπλαηθείεο νξκόλεο 

δε θαίλεηαη λα πξνζηαηεύνπλ ηηο γπλαίθεο από ηε ζηεθαληαία λόζν». 

 

ην 30
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Γελ 

πεηξάδεη λα ηξψλε ιίπε ηα παηδηά γηαηί έρνπλ θαηξφ γηα πγηεηλή δηαηξνθή φηαλ 

κεγαιψζνπλ». Πξηλ ηελ παξέκβαζε 27 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 1 απάληεζε 

«ζσζηφ». Μεηά ηελ παξέκβαζε θαη νη 28 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 30: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Γελ πεηξάδεη λα ηξώλε 

ιίπε ηα παηδηά γηαηί έρνπλ θαηξό γηα πγηεηλή δηαηξνθή όηαλ κεγαιώζνπλ».   
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ην 31
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ  πξφηαζε: 

«Καιχηεξα λα ηξψκε πην ζπρλά θξέαο αληί γηα ςάξη». Πξηλ ηελ παξέκβαζε 22 

εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 6 απάληεζαλ «ζσζηφ». Μεηά ηελ παξέκβαζε 24 

απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 4 απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 31: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Καιύηεξα λα ηξώκε πην 

ζπρλά θξέαο αληί γηα ςάξη». 

 

ην 32
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: 

«Πξέπεη λα πίλνπκε άπαρν αληί γηα νιφπαρν γάια».Πξηλ ηελ παξέκβαζε 1 εξσηψκελνο 

απάληεζε «ιάζνο» θαη 27 απάληεζαλ «ζσζηφ».Μεηά ηελ παξέκβαζε θαη νη 28 

εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 32: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Πξέπεη λα πίλνπκε 

άπαρν αληί γηα νιόπαρν γάια». 
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ην 33
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Οη 

θπηηθέο ίλεο πνπ ηξψκε απφ ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο 

πγηεηλήο δηαηξνθήο». Πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε θαη νη 28 εξσηψκελνη απάληεζαλ 

«ζσζηφ». 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 33: θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Οη θπηηθέο ίλεο πνπ 

ηξώκε από ηα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά είλαη ζεκαληηθό ζηνηρείν ηεο πγηεηλήο 

δηαηξνθήο». 

ην 34
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Σν λα 

κελ θαπλίδεηε ή λα δηαθφςεηε ην θάπληζκα είλαη ζεκαληηθφ κέηξν πξφιεςεο ηεο 

ζηεθαληαίαο λφζνπ». Πξηλ ηελ παξέκβαζε 4 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 24 

απάληεζαλ «ζσζηφ». Μεηά ηελ παξέκβαζε 2 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 26 

απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 34: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Σν λα κελ θαπλίδεηε ή 

λα δηαθόςεηε ην θάπληζκα είλαη ζεκαληηθό κέηξν πξόιεςεο ηεο ζηεθαληαίαο 

λόζνπ». 
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ην 35
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ζηελ πξφηαζε: «Σν θάπληζκα δελ 

βιάπηεη ηελ θαξδηά αιιά κφλν ηνπο πλεχκνλεο». Πξηλ ηελ παξέκβαζε 5 εξσηψκελνη 

απάληεζαλ «ζσζηφ» θαη 23 απάληεζαλ «ιάζνο». Μεηά ηελ παξέκβαζε 2 εξσηψκελνη 

απάληεζαλ «ζσζηφ» θαη 26 απάληεζαλ «ιάζνο».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 35: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Σν θάπληζκα δελ 

βιάπηεη ηελ θαξδηά αιιά κόλν ηνπο πλεύκνλεο». 

 

ην 36
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ζηελ πξφηαζε: «Όηαλ ιέκε φηη θάπνηνο 

έρεη ππέξηαζε απηφ ζεκαίλεη πσο ε πίεζή ηνπ είλαη πάλσ απφ 14 ε κεγάιε θαη πάλσ απφ 

9 ε κηθξή ηνλ πεξηζζφηεξν θαηξφ».Πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε 4 εξσηψκελνη 

απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 24 απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 36: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Όηαλ ιέκε όηη θάπνηνο 

έρεη ππέξηαζε απηό ζεκαίλεη πσο ε πίεζή ηνπ είλαη πάλσ από 14 ε κεγάιε θαη πάλσ 

από 9 ε κηθξή ηνλ πεξηζζόηεξν θαηξό». 
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ην 37
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο  ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Ζ 

αξηεξηαθή ππέξηαζε θαη λα κελ αληηκεησπηζηεί δελ πξνθαιεί βιάβεο». Πξηλ ηελ 

παξέκβαζε 26 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 2 απάληεζαλ «ζσζηφ». Μεηά ηελ 

παξέκβαζε 27 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 1 απάληεζε «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 37: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Ζ αξηεξηαθή ππέξηαζε 

θαη λα κελ αληηκεησπηζηεί δελ πξνθαιεί βιάβεο». 

 

ην 38
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Ζ 

απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε κπνξεί λα πέζεη αλ ράζνπκε βάξνο, αλ αζθνχκαζηε, θαζψο 

θαη κε ηα θαηάιιεια θάξκαθα». Πξηλ ηελ παξέκβαζε 3 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» 

θαη 25 απάληεζαλ «ζσζηφ». Μεηά ηελ παξέκβαζε 1 εξσηψκελνο απάληεζε «ιάζνο» θαη 

27 απάληεζαλ «ζσζηφ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 38: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Ζ απμεκέλε αξηεξηαθή 

πίεζε κπνξεί λα πέζεη αλ ράζνπκε βάξνο, αλ αζθνύκαζηε, θαζώο θαη κε ηα 

θαηάιιεια θάξκαθα». 
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ην 39
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Ζ 

άζθεζε απμάλεη ηελ αληνρή ηεο θαξδηάο θαη βειηηψλεη ηελ θαιή ρνιεζηεξίλε». Πξηλ θαη 

κεηά ηελ παξέκβαζε θαη νη 28 εξσηψκελνη  απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 39: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Ζ άζθεζε απμάλεη ηελ 

αληνρή ηεο θαξδηάο θαη βειηηώλεη ηελ θαιή ρνιεζηεξίλε». 

 

ην 40
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Ζ 

άξζε βαξψλ είλαη θαιχηεξε άζθεζε γηα ηελ θαξδηά απφ ην θνιχκπη». Πξηλ απφ ηελ 

παξέκβαζε 17 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 11 απάληεζαλ «ζσζηφ». Μεηά ηελ 

παξέκβαζε 27 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 1 απάληεζε «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 40: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: ««Ζ άξζε βαξώλ είλαη 

θαιύηεξε άζθεζε γηα ηελ θαξδηά από ην θνιύκπη». 
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ην 41ν γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Σν 

βάδηζκα, ην θνιχκπη θαη ην πνδήιαην, αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο, είλαη ε θαιχηεξε άζθεζε». Πξηλ ηελ παξέκβαζε 2 εξσηψκελνη απάληεζαλ 

«ιάζνο» θαη 26 απάληεζαλ «ζσζηφ». Μεηά ηελ παξέκβαζε θαη νη 28 εξσηψκελνη 

απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 41: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Σν βάδηζκα, ην θνιύκπη 

θαη ην πνδήιαην, αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο, είλαη ε 

θαιύηεξε άζθεζε». 

 

ην 42
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Σν 

ζθίμηκν ζην ζηήζνο είλαη απφ ηα θχξηα ζπκπηψκαηα ηεο ζηεζάγρεο». Πξηλ ηελ 

ππαξέκβαζε 7 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 21 απάληεζαλ «ζσζηφ». Μεηά ηελ 

παξέκβαζε 2 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 26 απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 42: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Σν ζθίμηκν ζην ζηήζνο 

είλαη από ηα θύξηα ζπκπηώκαηα ηεο ζηεζάγρεο». 
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ην 43
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Ο 

πφλνο ζην ζηήζνο είλαη απφ ηα θχξηα ζπκπηψκαηα ηεο ζηεζάγρεο». Πξηλ απφ ηελ 

παξέκβαζε 1 εξσηψκελνο απάληεζε «ιάζνο» θαη 27 απάληεζαλ «ζσζηφ». Μεηά ηελ 

παξέκβαζε θαη νη 28 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζσζηφ». 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 43: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Ο πόλνο ζην ζηήζνο 

είλαη από ηα θύξηα ζπκπηώκαηα ηεο ζηεζάγρεο». 

 

ην 44
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Ο 

πφλνο πνπ αλεβαίλεη πξνο ην ιαηκφ θαη κέρξη ην ζαγφλη είλαη απφ ηα θπξηφηεξα 

ζπκπηψκαηα ηεο ζηεζάγρεο». Πξηλ ηελ παξέκβαζε 12 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» 

θαη 16 απάληεζαλ «ζσζηφ». Μεηά ηελ παξέκβαζε 2 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» 

θαη 26 απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 44:Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Ο πόλνο πνπ αλεβαίλεη 

πξνο ην ιαηκό θαη κέρξη ην ζαγόλη είλαη από ηα θπξηόηεξα ζπκπηώκαηα ηεο 

ζηεζάγρεο». 
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ην 45
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Σν 

κνχδηαζκα ζην ιαηκφ είλαη απφ ηα θχξηα ζπκπηψκαηα ηεο ζηεζάγρεο». Πξηλ ηελ 

παξέκβαζε 15 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 13 απάληεζαλ «ζσζηφ». Μεηά ηελ 

παξέκβαζε 4 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 24 απάληεζαλ «ζσζηφ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 45: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Σν κνύδηαζκα ζην 

ιαηκό είλαη από ηα θύξηα ζπκπηώκαηα ηεο ζηεζάγρεο». 

 

ην 46
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Ο 

μαθληθφο θαη έληνλνο πφλνο ζην ζηήζνο είλαη απφ ηα θχξηα ζπκπηψκαηα ηνπ 

εκθξάγκαηνο». Πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε θαη νη 28 εξσηψκελνη απάληεζαλ 

«ζσζηφ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 46: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Ο μαθληθόο θαη έληνλνο 

πόλνο ζην ζηήζνο είλαη από ηα θύξηα ζπκπηώκαηα ηνπ εκθξάγκαηνο». 
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ην 47
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Ζ 

λαπηία ή ν έκεηνο είλαη απφ ηα θχξηα ζπκπηψκαηα ηνπ εκθξάγκαηνο». Πξηλ ηελ 

παξέκβαζε 9 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 19 απάληεζαλ «ζσζηφ». Μεηά ηελ 

παξέκβαζε 3 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 25 απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 47: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Ζ λαπηία ή ν εκεηόο 

είλαη από ηα θύξηα ζπκπηώκαηα ηνπ εκθξάγκαηνο». 

 

ην 48
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Ζ 

δπζθνιία ζηελ αλαπλνή είλαη απφ ηα θχξηα ζπκπηψκαηα ηνπ εκθξάγκαηνο». Πξηλ ηελ 

παξέκβαζε 3 εξσηψκελνη απαληεζαλ «ιάζνο» θαη 25 απάληεζαλ «ζσζηφ». Μεηά ηελ 

παξέκβαζε 2 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 26 απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 48: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Ζ δπζθνιία ζηελ 

αλαπλνή είλαη από ηα θύξηα ζπκπηώκαηα ηνπ εκθξάγκαηνο». 
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ην 49
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ζηελ πξφηαζε: «Ο θξχνο ηδξψηαο είλαη 

απφ ηα θχξηα ζπκπηψκαηα ηνπ εκθξάγκαηνο». Πξηλ ηελ παξέκβαζε 2 εξσηψκελνη 

απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 26 απάληεζαλ «ζσζηφ». Μεηά ηελ παξέκβαζε θαη νη 28 

εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 49: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Ο θξύνο ηδξώηαο είλαη 

από ηα θύξηα ζπκπηώκαηα ηνπ εκθξάγκαηνο». 

 

ην 50
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Ζ 

έληνλε αλεζπρία είλαη απφ ηα θχξηα ζπκπηψκαηα ηνπ εκθξάγκαηνο». Πξηλ ηελ 

παξέκβαζε 8 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 20 απάληεζαλ «ζσζηφ». Μεηά ηελ 

παξέκβαζε 3 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 25 απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 50: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Ζ έληνλε αλεζπρία 

είλαη από ηα θύξηα ζπκπηώκαηα ηνπ εκθξάγκαηνο». 
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ην 51
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Σν 

ριψκηαζκα είλαη απφ ηα θχξηα ζπκπηψκαηα ηνπ εκθξάγκαηνο ». Πξηλ ηελ παξέκβαζε 8 

εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 20 απάληεζαλ «ζσζηφ». Μεηά ηελ παξέκβαζε 1 

εξσηψκελνο απάληεζε «ιάζνο» θαη 27 απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 51: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Σν ριόκηαζκα είλαη από 

ηα θύξηα ζπκπηώκαηα ηνπ εκθξάγκαηνο». 

 

ην 52
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Ζ 

ιηπνζπκία είλαη απφ ηα θχξηα ζπκπηψκαηα ηνπ εκθξάγκαηνο». Πξηλ ηελ παξέκβαζε 10 

εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 18 απάληεζαλ «ζσζηφ». Μεηά ηελ παξέκβαζε 4 

εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 24 απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 52: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε:  «Ζ ιηπνζπκία είλαη από 

ηα θύξηα ζπκπηώκαηα ηνπ εκθξάγκαηνο». 
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ην 53
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Γελ 

έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα πάκε έγθαηξα ζην λνζνθνκείν φηαλ ππνπηεπφκαζηε έκθξαγκα 

ηνπ κπνθαξδίνπ γηαηί κε ηηο εγρεηξήζεηο πνπ γίλνληαη ζήκεξα φια δηνξζψλνληαη». Πξηλ 

ηελ παξέκβαζε 24 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 4 απάληεζαλ «ζσζηφ». Μεηά 

ηελ παξέκβαζε 26 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 2 απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 53: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Γελ έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία λα πάκε έγθαηξα ζην λνζνθνκείν όηαλ ππνπηεπόκαζηε έκθξαγκα ηνπ 

κπνθαξδίνπ γηαηί κε ηηο εγρεηξήζεηο πνπ γίλνληαη ζήκεξα όια δηνξζώλνληαη». 

 

ην 54
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Αλ 

θάπνηνο γλσξίδεη πσο γίλνληαη ε ηερλεηή αλαπλνή θαη νη ζπκπηέζεηο, κπνξεί λα ζψζεη 

θαπνηνλ πνπ παζαίλεη θαξδηαθή αλαθνπή». Πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε θαη νη 28 

εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 54: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Αλ θάπνηνο γλσξίδεη 

πσο γίλνληαη ε ηερλεηή αλαπλνή θαη νη ζπκπηέζεηο, κπνξεί λα ζώζεη θάπνηνλ πνπ 

παζαίλεη θαξδηαθή αλαθνπή». 
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ην 55
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ζηελ πξφηαζε:«Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα 

θαη ηέζη θνπψζεσο πξέπεη λα θάλνπκε φινη πξνιεπηηθά». Πξηλ ηελ παξέκβαζε 3 

εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 25 απάληεζαλ «ζσζηφ». Μεηά ηελ παξέκβαζε 25 

εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 3 απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 55: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: 

«Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα θαη ηέζη θνπώζεσο πξέπεη λα θάλνπκε όινη πξνιεπηηθά». 

 

ην 56
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνλαη νη απαληήζεηο ζηελ πξφηαζε: «Άιια θάξκαθα αλνίγνπλ 

ηα αγγεία θαη άιια δελ αθήλνπλ ην αίκα λα πήμεη». Πξηλ ηελ παξέκβαζε 2 εξσηψκελνη 

απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 26 απάληεζαλ «ζσζηφ». Μεηά ηελ παξέκβαζε θαη νη 28 

εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 56: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Άιια θάξκαθα 

αλνίγνπλ ηα αγγεία θαη άιια δελ αθήλνπλ ην αίκα λα πήμεη». 
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ην 57
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ζηελ πξφηαζε: «Τπάξρνπλ πνιιέο 

εμεηάζεηο αιιά ν γηαηξφο θαζνξίδεη πνηεο πξέπεη λα θάλεη ν θάζε αζζελήο». Πξηλ θαη 

κεηά ηελ  παξέκβαζε θαη νη 28 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζσζηφ».  

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 57: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Τπάξρνπλ πνιιέο 

εμεηάζεηο αιιά ν γηαηξόο θαζνξίδεη πνηεο πξέπεη λα θάλεη ν θάζε αζζελήο».  

 

ην 58
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ζηελ πξφηαζε: «Μεηά απφ εγρείξεζε By 

Pass κπνξεί θαλείο λα ηξψεη φηη ζέιεη, λα θαπλίδεη θαη λα κελ αζθείηαη επεηδή 

ζεξαπεχηεθε πηα». Πξηλ ηελ παξέκβαζε 27 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο» θαη 1 

απάληεζε «ζσζηφ». Μεηά ηελ παξέκβαζε θαη νη 28 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ιάζνο».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 58: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Μεηά από εγρείξεζε By 

Pass κπνξεί θαλείο λα ηξώεη όηη ζέιεη, λα θαπλίδεη θαη λα κελ αζθείηαη επεηδή 

ζεξαπεύηεθε πηα». 
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ην 59
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ζηελ πξφηαζε: «Μεηά απφ έκθξαγκα ή 

By Pass, ην πξφγξακκα απνθαηάζηαζεο καο μαλαθέξλεη ζε θαιή πνηφηεηα δσήο». Πξηλ 

ηελ παξέκβαζε 2 εξσηψκελνη απάληεζαλ «δηαθσλψ» ελψ θαλείο δελ έδσζε ηελ ίδηα 

απάληεζε κεηά ηελ παξέκβαζε. Πξηλ ηελ παξέκβαζε 4 εξσηψκελνη απάληεζαλ «νχηε 

ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ», ελψ 1 εξσηψκελνο έδσζε ηελ ίδηα απάληεζε κεηά ηελ 

παξέκβαζε. Πξηλ ηελ παξέκβαζε 20 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ», ελψ 15 

εξσηψκελνη έδσζαλ ηελ ίδηα απάληεζε κεηά ηελ παξέκβαζε. Πξηλ ηελ παξέκβαζε 2 

εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ απφιπηα», ελψ 12 έδσζαλ ηελ ίδηα απάληεζε κεηά 

ηελ παξέκβαζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 59: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Μεηά από έκθξαγκα ή 

By Pass, ην πξόγξακκα απνθαηάζηαζεο καο μαλαθέξλεη ζε θαιή πνηόηεηα δσήο». 

 

ην 60
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Όηαλ 

έρεηο θαξδηνινγηθφ πξφβιεκα (ζηεζάγρε ή έρεηο πεξάζεη έκθξαγκα), φηη θαη λα θάλεηο 

είζαη ζαλ αλάπεξνο». Πξηλ ηελ παξέκβαζε 6 εξσηψκελνη απάληεζαλ «δηαθσλψ 
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απφιπηα», ελψ 10 έδσζαλ ηελ ίδηα απάληεζε κεηά ηελ παξέκβαζε. Πξηλ ηελ παξέκβαζε 

14 εξσηψκελνη απάληεζαλ «δηαθσλψ», ελψ 16 έδσζαλ ηελ ίδηα απάληεζε κεηά ηελ 

παξέκβαζε. Πξηλ ηελ παξέκβαζε 5 εξσηψκελνη απάληεζαλ «νχηε δηαθσλψ νχηε 

ζπκθσλψ», ελψ θαλείο δελ έδσζε ηελ ίδηα απάληεζε κεηά ηελ παξέκβαζε. Πξηλ ηελ 

παξέκβαζε 3 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ», ελψ 2 έδσζαλ ηελ ίδηα απάληεζε 

κεηά ηελ παξέκβαζε. Πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε  θαλείο εξσηψκελνο δελ απάληεζε  

«ζπκθσλψ απφιπηα».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 60: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Όηαλ έρεηο 

θαξδηνινγηθό πξόβιεκα (ζηεζάγρε ή έρεηο πεξάζεη έκθξαγκα), όηη θαη λα θάλεηο 

είζαη ζαλ αλάπεξνο».  

 

ην 61 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ζηελ πξφηαζε: «Σν βίληεν ήηαλ 

θαηαλνεηφ». Καλέλαο εξσηψκελνο δελ απάληεζε «δηαθσλψ απφιπηα», «δηαθσλψ», 
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«νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ». 7 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ», ελψ 21 

εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ απφιπηα».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 61:Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Σν βίληεν ήηαλ 

θαηαλνεηό». 

 

ην 62
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Σν 

βίληεν κε βνήζεζε λα θαηαιάβσ ηη είλαη ε ζηεθαληαία λφζνο». Καλέλαο εξσηψκελνο δελ 

απάληεζε «δηαθσλψ απφιπηα», «δηαθσλψ», «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ».  8 

εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ», ελψ 20 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ 

απφιπηα».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 62: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Σν βίληεν κε βνήζεζε 

λα θαηαιάβσ ηη είλαη ε ζηεθαληαία λόζνο». 
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ην 63
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ζηελ πξφηαζε: «Σν βίληεν κε βνήζεζε 

λα θαηαιάβσ πνηνη παξάγνληεο πξνθαινχλ ηε ζηεθαληαία λφζν».  Καλέλαο εξσηψκελνο 

δελ απάληεζε «δηαθσλψ απφιπηα», «δηαθσλψ», «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ».  9 

εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ», ελψ 19 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ 

απφιπηα».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 63: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Σν βίληεν κε βνήζεζε 

λα θαηαιάβσ πνηνη παξάγνληεο πξνθαινύλ ηε ζηεθαληαία λόζν». 

 

ην 64
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ζηελ πξφηαζε: «Σν βίληεν κε βνήζεζε 

λα θαηαιάβσ πσο πξέπεη λα αιιάμνπλ δηάθνξεο ζπλήζεηεο γηα λα αληηκεησπηζηεί ε 

λφζνο». Καλέλαο εξσηψκελνο δελ απάληεζε «δηαθσλψ απφιπηα», «δηαθσλψ», «νχηε 

ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ». 14 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ», ελψ 14 εξσηψκελνη 

απάληεζαλ «ζπκθσλψ απφιπηα».  
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Γξάθεκα 64:Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Σν βίληεν κε βνήζεζε λα 

θαηαιάβσ πσο πξέπεη λα αιιάμνπλ δηάθνξεο ζπλήζεηεο γηα λα αληηκεησπηζηεί ε 

λόζνο». 

 
ην 65

ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Σν 

βίληεν κε βνήζεζε λα κάζσ πνηα είλαη ηα ζπκπηψκαηα ηεο ζηεζάγρεο θαη ηνπ 

εκθξάγκαηνο». Καλέλαο εξσηψκελνο δελ απάληεζε «δηαθσλψ απφιπηα», «δηαθσλψ», 

«νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ». 7 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ», ελψ 21 

εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ απφιπηα».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 65: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Σν βίληεν κε βνήζεζε 

λα κάζσ πνηα είλαη ηα ζπκπηώκαηα ηεο ζηεζάγρεο θαη ηνπ εκθξάγκαηνο». 
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ην 66
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Σν 

βίληεν κε βνήζεζε λα κάζσ δηάθνξεο εμεηάζεηο θαη θάξκαθα». Καλέλαο εξσηψκελνο δελ 

απάληεζε «δηαθσλψ απφιπηα» θαη «δηαθσλψ». 2 εξσηψκελνη απάληεζαλ «νχηε 

ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ», 13 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ», ελψ 13 εξσηψκελνη 

απάληεζαλ «ζπκθσλψ απφιπηα».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 66: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Σν βίληεν κε βνήζεζε 

λα κάζσ δηάθνξεο εμεηάζεηο θαη θάξκαθα». 

 

ην 67
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ζηελ πξφηαζε: «Σν βίληεν κε βνήζεζε 

λα κάζσ γηα ηε ζεκαζία ηεο απνθαηάζηαζεο». Καλέλαο εξσηψκελνο δελ απάληεζε 

«δηαθσλψ απφιπηα», «δηαθσλψ», «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ». 14 εξσηψκελνη 

απάληεζαλ «ζπκθσλψ», ελψ 14 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ απφιπηα».  
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Γξάθεκα 67: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Σν βίληεν κε βνήζεζε 

λα κάζσ γηα ηε ζεκαζία ηεο απνθαηάζηαζεο». 

 

ην 68
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Σν 

βίληεν ήηαλ ρξήζηκν». Καλέλαο εξσηψκελνο δελ απάληεζε «δηαθσλψ απφιπηα», 

«δηαθσλψ», «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ». 7 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ», ελψ 

21 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ απφιπηα».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 68: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Σν βίληεν ήηαλ 

ρξήζηκν». 
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ην 69
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ζηελ πξφηαζε: «Σν βίληεν κε σθέιεζε».  

Καλέλαο εξσηψκελνο δελ απάληεζε «δηαθσλψ απφιπηα», «δηαθσλψ», «νχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ». 8 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ», ελψ 20 εξσηψκελνη απάληεζαλ 

«ζπκθσλψ απφιπηα».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 69: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξφηαζε: «Σν βίληεν κε σθέιεζε». 

ην 70
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ εξψηεζε: 

«Τπήξμαλ ζηηγκέο πνπ ζειήζαηε λα δηαθνπεί ην βίληεν;» 1 εξσηψκελνο απάληεζε «λαη», 

ελψ 27 απάληεζαλ «φρη». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 70: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: «Τπήξμαλ ζηηγκέο πνπ 

ζειήζαηε λα δηαθνπεί ην βίληεν;». 

 

ην 71
ν
  γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ζην εξψηεκα: «Δάλ λαη, γηα πνην ιφγν;»  

Έλαο εξσηψκελνο απάληεζε «επεηδή κε θφξηηζε κε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα».  
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Γξάθεκα 71: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε: «Δάλ λαη, γηα πνην ιφγν;»  

 

ην 72
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ εξψηεζε: «αο 

θάλεθε φηη ην βίληεν πεξηείρε ζθιεξέο ζθελέο;». Καλέλαο εξσηψκελνο δελ απάληεζε 

«λαη θαη κε επεξέαζαλ αξλεηηθά». Σξεηο εξσηψκελνη απάληεζαλ «λαη αιιά δελ κε 

επεξέαζαλ», πέληε απάληεζαλ «λαη αιιά κε επεξέαζαλ ζεηηθά», ελψ είθνζη εξσηψκελνη 

απάληεζαλ «φρη, δελ πεξηείρε ζθιεξέο ζθελέο».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 72: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: «αο θάλεθε όηη ην 

βίληεν πεξηείρε ζθιεξέο ζθελέο;». 
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ην 73
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε: «Δάλ λαη, ηη πηζηεχεηε γη 

απηέο ηηο ζθιεξέο ζθελέο;». Καλέλαο εθ ησλ εξσηψκελσλ δελ απάληεζε φηη νη ζθιεξέο 

ζθελέο «είλαη θαιχηεξα λα κελ πξνβάιινληαη» θαη επίζεο θαλέλαο εξσηψκελνο δελ 

απάληεζε «δελ έρσ γλψκε αλ πξέπεη ή δελ πξέπεη λα πξνβάιινληαη». Δπηά εξσηψκελνη 

απφ εθείλνπο πνπ απάληεζαλ φηη πεξηείρε ζθιεξέο ζθελέο απάληεζαλ φηη «πξέπεη λα 

πξνβάιινληαη», ελψ 1 δελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 73: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: «Δάλ λαη, ηη πηζηεύεηε γη 

απηέο ηηο ζθιεξέο ζθελέο;». 

 

ην 74
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ζηελ πξφηαζε: «Ο λνζειεπηήο ήηαλ 

θαηαλνεηφο». Καλέλαο εξσηψκελνο δελ απάληεζε «δηαθσλψ απφιπηα», «δηαθσλψ», 

«νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ». 4 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ», ελψ 24 

εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ απφιπηα».  
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Γξάθεκα 74: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Ο λνζειεπηήο ήηαλ 

θαηαλνεηόο». 

 

ην 75
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ζηελ πξφηαζε: «Ο λνζειεπηήο κε 

βνήζεζε λα θαηαιάβσ ηη είλαη ε ζηεθαληαία λφζνο». Καλέλαο εξσηψκελνο δελ απάληεζε 

«δηαθσλψ απφιπηα», «δηαθσλψ», «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ».  4 εξσηψκελνη 

απάληεζαλ «ζπκθσλψ», ελψ 24 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ απφιπηα». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 75: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Ο λνζειεπηήο κε 

βνήζεζε λα θαηαιάβσ ηη είλαη ε ζηεθαληαία λόζνο». 
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ην 76
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: «Ο 

λνζειεπηήο κε βνήζεζε λα θαηαιάβσ πνηνη παξάγνληεο πξνθαινχλ ζηεθαληαία λφζν».  

Καλέλαο εξσηψκελνο δελ απάληεζε «δηαθσλψ απφιπηα», «δηαθσλψ», «νχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ». 7 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ», ελψ 21 εξσηψκελνη απάληεζαλ 

«ζπκθσλψ απφιπηα».  

 

   

 

 

 

 

Γξάθεκα 76: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: ««Ο λνζειεπηήο κε 

βνήζεζε λα θαηαιάβσ πνηνη παξάγνληεο πξνθαινύλ ζηεθαληαία λόζν». 

 

ην 77
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ζηελ πξφηαζε: «Ο λνζειεπηήο κε 

βνήζεζε λα θαηαιάβσ πσο πξέπεη λα αιιάμνπλ δηάθνξεο ζπλήζεηεο γηα λα 

αληηκεησπηζηεί ε λφζνο». Καλέλαο εξσηψκελνο δελ απάληεζε «δηαθσλψ απφιπηα», 

«δηαθσλψ», «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ». 5 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ», ελψ 

23 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ απφιπηα».  

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 77: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Ο λνζειεπηήο κε 

βνήζεζε λα θαηαιάβσ πσο πξέπεη λα αιιάμνπλ δηάθνξεο ζπλήζεηεο γηα λα 

αληηκεησπηζηεί ε λόζνο». 
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ην 78
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ζηελ πξφηαζε: «Ο λνζειεπηήο κε 

βνήζεζε λα κάζσ πνηα είλαη ηα ζπκπηψκαηα ηεο ζηεζάγρεο θαη ηνπ εκθξάγκαηνο».  

Καλέλαο εξσηψκελνο δελ απάληεζε «δηαθσλψ απφιπηα», «δηαθσλψ», «νχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ». 2 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ», ελψ 26 εξσηψκελνη απάληεζαλ 

«ζπκθσλψ απφιπηα».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 78: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Ο λνζειεπηήο κε 

βνήζεζε λα κάζσ πνηα είλαη ηα ζπκπηώκαηα ηεο ζηεζάγρεο θαη ηνπ εκθξάγκαηνο». 

 

ην 79
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ζηελ πξφηαζε: «Ο λνζειεπηήο κε 

βνήζεζε λα κάζσ δηάθνξεο εμεηάζεηο θαη θάξκαθα». Καλέλαο εξσηψκελνο δελ 

απάληεζε «δηαθσλψ απφιπηα», «δηαθσλψ», «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ».  9 

εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ», ελψ 19 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ 

απφιπηα».  
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Γξάθεκα 79: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Ο λνζειεπηήο κε 

βνήζεζε λα κάζσ δηάθνξεο εμεηάζεηο θαη θάξκαθα». 

 

ην 80
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ζηελ πξφηαζε: «Ο λνζειεπηήο κε 

βνήζεζε λα κάζσ γηα ηε ζεκαζία ηεο απνθαηάζηαζεο».  Καλέλαο εξσηψκελνο δελ 

απάληεζε «δηαθσλψ απφιπηα», «δηαθσλψ», «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ».  8 

εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ», ελψ 20 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ 

απφιπηα».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 80: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Ο λνζειεπηήο κε 

βνήζεζε λα κάζσ γηα ηε ζεκαζία ηεο απνθαηάζηαζεο». 
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ην 81
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ζηελ πξφηαζε: «Ο λνζειεπηήο ήηαλ 

ρξήζηκνο». Καλέλαο εξσηψκελνο δελ απάληεζε «δηαθσλψ απφιπηα», «δηαθσλψ», «νχηε 

ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ». 6 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ», ελψ 22 εξσηψκελνη 

απάληεζαλ «ζπκθσλψ απφιπηα».  

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 81: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Ο λνζειεπηήο ήηαλ 

ρξήζηκνο». 

 

ην 82
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ζηελ πξφηαζε: «Ο λνζειεπηήο κε 

σθέιεζε». Καλέλαο εξσηψκελνο δελ απάληεζε «δηαθσλψ απφιπηα», «δηαθσλψ», «νχηε 

ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ». 4 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ», ελψ 24 εξσηψκελνη 

απάληεζαλ «ζπκθσλψ απφιπηα».  

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 82: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Ο λνζειεπηήο κε 

σθέιεζε». 
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ην 83
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: 

«πλνιηθά ε ελεκεξσηηθή παξέκβαζε ήηαλ θαηαλνεηή».  Καλέλαο εξσηψκελνο δελ 

απάληεζε «δηαθσλψ απφιπηα», «δηαθσλψ», «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ».  5 

εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ», ελψ 23 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ 

απφιπηα».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 83: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «πλνιηθά ε 

ελεκεξσηηθή παξέκβαζε ήηαλ θαηαλνεηή». 

 

ην 84
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνκαη νη απαληήζεηο ζηελ πξφηαζε: «Δίλαη ζεκαληηθφ 

θεχγνληαο απφ ην λνζνθνκείν λα έρσ θαηαιάβεη ηη κνπ έρεη ζπκβεί /ηη έρεη ζπκβεί ζηνλ 

αζζελή». Καλέλαο εξσηψκελνο δελ απάληεζε «δηαθσλψ απφιπηα», «δηαθσλψ», «νχηε 

ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ». 4 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ», ελψ 24 εξσηψκελνη 

απάληεζαλ «ζπκθσλψ απφιπηα».  
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Γξάθεκα 84: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Δίλαη ζεκαληηθό 

θεύγνληαο από ην λνζνθνκείν λα έρσ θαηαιάβεη ηη κνπ έρεη ζπκβεί  /ηη έρεη ζπκβεί 

ζηνλ αζζελή». 

ην 85
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ πξφηαζε: 

«πλνιηθά ε ελεκεξσηηθή πξνβνιή ήηαλ ρξήζηκε». Καλέλαο εξσηψκελνο δελ απάληεζε 

«δηαθσλψ απφιπηα», «δηαθσλψ», «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ».  7 εξσηψκελνη 

απάληεζαλ «ζπκθσλψ», ελψ 21 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ απφιπηα».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 85: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «πλνιηθά ε 

ελεκεξσηηθή πξνβνιή ήηαλ ρξήζηκε». 
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ην 86
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ζηελ πξφηαζε: «Ο αζζελήο πνπ πάζρεη 

απφ ζηεθαληαία λφζν θαηά ηελ ελεκέξσζή ηνπ, πξέπεη λα καζαίλεη φιεο ηηο πηζαλέο 

επηπινθέο ηεο λφζνπ». Καλέλαο εξσηψκελνο δελ απάληεζε «δηαθσλψ απφιπηα», 

«δηαθσλψ», «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ». 5 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ», ελψ 

23 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ απφιπηα».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 86: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «Ο αζζελήο πνπ πάζρεη 

από ζηεθαληαία λόζν θαηά ηελ ελεκέξσζή ηνπ, πξέπεη λα καζαίλεη  όιεο ηηο πηζαλέο 

επηπινθέο ηεο λόζνπ». 

 

ην 87
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ζηελ πξφηαζε: «πλνιηθά ε 

ελεκεξσηηθή παξέκβαζε κε σθέιεζε». Καλέλαο εξσηψκελνο δελ απάληεζε «δηαθσλψ 

απφιπηα», «δηαθσλψ», «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ». 3 εξσηψκελνη απάληεζαλ 

«ζπκθσλψ», ελψ 25 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ απφιπηα».  
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Γξάθεκα 87: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξόηαζε: «πλνιηθά ε 

ελεκεξσηηθή παξέκβαζε κε σθέιεζε». 

 

ην 88
ν
 γξάθεκα θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ εξψηεζε: 

«πλνιηθά, πφζν ηθαλνπνηεκέλνο / ε είζηε απφ ηελ ελεκεξσηηθή παξέκβαζε;» Καλέλαο 

εξσηψκελνο δελ απάληεζε «θαζφινπ», «ιίγν», «κέηξηα». 2 εξσηψκελνη απάληεζαλ 

«πνιχ», ελψ 26 εξσηψκελνη απάληεζαλ «πάξα πνιχ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 88: Καηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε: «πλνιηθά, πόζν 

ηθαλνπνηεκέλνο / ε είζηε από ηελ ελεκεξσηηθή παξέκβαζε;». 
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Κεθάιαην 6:   ΤΕΖΣΖΖ 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ  απνηειεζκάησλ πξνθχπηνπλ κεξηθά ρξήζηκα ζηνηρεία απφ ηα 

νπνία ζθηαγξαθείηαη ην πξνθίι ηνπ δείγκαηφο καο. 

Έηζη ην δείγκα καο απνηέιεζαλ 16 γπλαίθεο (πνζνζηφ 57 %) θαη  12 άλδξεο (πνζνζηφ    

43 %). 15 απφ απηνχο (πνζνζηφ  54 %) ήηαλ αζζελείο, ελψ 13 (πνζνζηφ 46%) ήηαλ 

ζπλνδνί.  

Οη ειηθίεο ηνπ δείγκαηνο θπκάλζεθαλ απφ 22 έσο 72 εηψλ. 12 εθ ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ 

γελλεκέλνη κεηαμχ 1937 – 1954. 11 εξσηεζέληεο ήηαλ γελλεκέλνη κεηαμχ 1955 -1965, 

ελψ 5 εξσηεζέληεο ήηαλ κεηαμχ 1969 – 1985. 

10 εξσηεζέληεο (πνζνζηφ 35,71 %) ήηαλ απφθνηηνη  Γεκνηηθνχ, 7 εξσηεζέληεο 

(πνζνζηφ 25 %) ήηαλ απφθνηηνη  Γπκλαζίνπ, 8 (πνζνζηφ 28,57) ήηαλ απφθνηηνη 

Λπθείνπ, 1 (πνζνζηφ 3,57 %) ήηαλ απφθνηηνο  Σ.Δ.Η. θαη ηέινο 2 (πνζνζηφ 7,14 %) ήηαλ 

απφθνηηνη  Α.Δ.Η. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα παξά ην γεγνλφο φηη 7 εθ ησλ εξσηψκελσλ δελ 

είραλ θαζφινπ ελεκέξσζε γηα ηε ζηεθαληαία λφζν, 5 εμ απηψλ είραλ ιίγε ελεκέξσζε, 14 

είραλ κέηξηα ελεκέξσζε θαη κφιηο 2 ήηαλ πνιχ ελεκεξσκέλνη γηα ηε λφζν,  απάληεζαλ 

ζσζηά ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο ζε αξθεηέο  απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ πξψηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη εηδηθά ζε φζεο ζρεηίδνληαλ : 

 Με ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο  

 Σνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα αλάπηπμε ζηεθαληαίαο λφζνπ 

 Σηο βιαπηηθέο δηαηξνθηθέο ή άιιεο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο λφζνπ 

 Σηο αληίζηνηρεο επεξγεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζπζηέξεζε 

εκθάληζεο  ηεο λφζνπ φπσο ε άζθεζε θαη νη πγεηηλνδηαηηεηηθέο ζπλήζεηεο 

 Σα  θχξηα ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ    

Σνχην πηζαλφλ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ  ελεκέξσζε πνπ παξέρεηαη ζήκεξα απφ ηα 

ειεθηξνληθά θαη έληππα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Παξάιιεια φκσο  απνδεηθλχεηαη φηη 

ε ελεκέξσζε δελ αξθεί απφ κφλε ηεο  γηα λα δηακνξθσζνχλ λέεο ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο θαζψο ε  ζηεθαληαία λφζνο απνηειεί ηελ θπξηφηεξε αηηία λνζεξφηεηαο θαη 

ζλεηφηεηαο ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. 
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Ζ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε θάλεθε λα δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ βειηίσζε ησλ 

γλψζεσλ ζρεηηθά κε: 

 Σα βαζηθά αλαηνκηθά ζηνηρεία ηεο θαξδηάο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 Σελ απνζαθήληζε ησλ ηξφπσλ πνπ θάζε παξάγνληαο θηλδχλνπ μερσξηζηά 

(ιηπίδηα, αξηεξηαθή ππέξηαζε, ζαθραξψδεο δηαβήηεο, stress), ζπκκεηέρεη  ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο αζεξσκάησζεο θαη  ηελ ηειηθή εκθάληζε ηεο λφζνπ.  

 Σα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ησλ ζπκπησκάησλ ησλ νμέσλ ηζραηκηθψλ ζπκβάλησλ 

πνπ καο ζέηνπλ ζε εγξήγνξζε.  

 Σελ απνζαθήληζε ησλ ζπνπδαηφηεξσλ θηλδχλσλ πνπ εγθπκνλνχλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα , αιιά θαη ζην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα ελφο νμένο ζηεθαληαίνπ ζπλδξφκνπ.  

 Σηο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ή πνπ πξνεγήζεθαλ, θαζψο 

θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο γίλνληαη.. 

 Σηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δξάζε ησλ θαξκάθσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία ηεο  ζηεθαληαίαο λφζνπ  

 Σελ ζεκαζία ηεο άκεζεο κεηαθνξάο ζε κνλάδα πγείαο ηφζν γηα ηελ απνζφβεζε 

ηνπ θηλδχλνπ ζαλάηνπ, φζν θαη γηα ηελ έγθαηξε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε  

 Σελ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ηξηηνγελή πξφιεςε απφθαζε γηα αιιαγή ηεο 

αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηεο δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο, ηεο πηνζέηεζεο πγηεηλνχ ηξφπνπ 

δσήο θαη δηαηξνθήο θαζψο θαη ηεο  ζσζηήο ξχζκηζεο ηεο αξηεξηαθήο ππέξηαζεο, ηνπ 

ζαθραξψδε δηαβήηε, ηεο ππεξιηπηδαηκίαο, ηνπ επηπιένλ βάξνπο θαη  ηεο άζθεζεο  

 

Παξάιιεια ππήξμαλ εξσηήζεηο - πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο δελ εκθαλίζηεθε βειηίσζε ησλ 

γλψζεσλ κεηά ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε, αιιά παξέκεηλαλ ίδηα ηα απνηειέζκαηα 

απηψλ.  

Οη εξσηήζεηο - πξνηάζεηο πνπ έδσζαλ ίδηα απνηειέζκαηα πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε 

ήηαλ: 

1. «Ζ αξηεξηνζθιήξπλζε είλαη θζνξά ησλ αξηεξηψλ».  

2. «Αξξπζκία είλαη φηαλ  ε θαξδηά ρηππά αζπληφληζηα». 

3. «Όηαλ ιέκε φηη θάπνηνο έρεη ππέξηαζε απηφ ζεκαίλεη πσο ε πίεζή ηνπ είλαη πάλσ 

απφ 14 ε κεγάιε θαη πάλσ απφ 9 ε κηθξή ηνλ πεξηζζφηεξν θαηξφ».  
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4. «Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα θαη ηεζη θνπψζεσο πξέπεη λα θάλνπκε φινη 

πξνιεπηηθά».  

 

ην δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην αμηνινγήζεθε ην πεξηερφκελν ηνπ ηαηληνκαζήκαηνο.  

Σα απνηειέζκαηα δε, εκθάληζαλ κηα ηδηαίηεξα ζεηηθή εηθφλα .  

Αμηνινγήζεθε ε ζπκβνιή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηαηληνκαζήκαηνο ζε επίπεδν ρξεζηκφηεηαο 

θαη σθειηκφηεηαο ζρεηηθά  κε ηελ θαηαλφεζε: 

 Σεο ζηεθαληαίαο λφζνπ  

 Σσλ παξαγφλησλ πνπ ηελ πξνθαινχλ 

 Σελ κεγίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ πνξεία ηεο λφζνπ απφθαζε πηνζέηεζεο 

πγεηηλνδηαηηεηηθψλ ζπλεζεηψλ θαη δηαθνπήο φζσλ δξνπλ βιαπηηθά  

 Σσλ ζπκπησκάησλ ηεο λφζνπ ψζηε εχθνια λα γίλεηαη αληηιεπηή ζηελ πεξίπησζε 

πνπ επαλεκθαληζηεί 

 Σελ ζσζηή ρξήζε θαζψο θαη ηελ βαζηθή θαηαλφεζε ηεο δξάζεο ησλ θαξκάθσλ  

 Σσλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ θαη άιισλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ 

πξνεγήζεθαλ θαη φζσλ πηζαλφλ έπνληαη 

 

Αμηνινγήζεθε επίζεο ν ξφινο θαη ε ζπκβνιή ηνπ λνζειεπηή ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο 

ησλ ζηφρσλ ηνπ ηαηληνκαζήκαηνο.  

Ζ παξνπζία ηνπ θξίζεθε απφ ηα απνηειέζκαηα σο ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαη επσθειήο.  

Αμηνινγήζεθε ε ζπκβνιή ηνπ λνζειεπηή ζε επίπεδν ρξεζηκφηεηαο θαη σθειηκφηεηαο 

ζρεηηθά  κε ηελ βνήζεηα ζηελ θαηαλφεζε: 

 Σεο ζηεθαληαίαο λφζνπ. 

 Σσλ παξαγφλησλ πνπ ηελ πξνθαινχλ. 

 Σελ κεγίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ πνξεία ηεο λφζνπ απφθαζε πηνζέηεζεο 

πγεηηλνδηαηηεηηθψλ ζπλεζεηψλ θαη δηαθνπήο φζσλ δξνπλ βιαπηηθά.  

 Σσλ ζπκπησκάησλ ηεο λφζνπ ψζηε εχθνια λα γίλεηαη αληηιεπηή ζηελ πεξίπησζε 

πνπ επαλεκθαληζηεί. 

 Σελ ζσζηή ρξήζε θαζψο θαη ηελ βαζηθή θαηαλφεζε ηεο δξάζεο ησλ θαξκάθσλ . 
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 Σσλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ θαη άιισλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ 

πξνεγήζεθαλ θαη φζσλ πηζαλφλ έπνληαη. 

Κάζε εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή έρεη ζθνπφ λα κεηαδψζεη πιεξνθνξίεο.  Γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή ην θνηλφ πξέπεη λα αγθαιηάζεη κε ελζνπζηαζκφ απηέο ηηο πξνζθάησο 

απνθηεζείζεο γλψζεηο ηνπ. Ζ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε είλαη κηα δπλακηθή  δηαδηθαζία 

θαη ην αθξναηήξην πξέπεη λα ππνθηλείηαη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά. 

 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ αζζελψλ είλαη έλαο πξνγξακκαηηζκέλνο ζπλδπαζκφο εθκάζεζεο 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζηνρεχνπλ λα βνεζήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη έρνπλ ηελ 

εκπεηξία ηεο αζζέλεηαο λα πξαγκαηψζνπλ ηηο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά πνπ νδεγνχλ 

ζηελ θαιή πγεία. 

Ζ λνζειεπηηθή σο επηζηήκε θαη νη λνζειεπηέο σο θχξηνη εθθξαζηέο ηεο, απνδεηθλχεηαη 

φηη κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ κε επάξθεηα  ζηελ απμεκέλε αλάγθε θαη ηαπηφρξνλα  

κεγάιε πξφθιεζε λα εληάμνπλ κέζα ζηα θαζήθνληά ηνπο ηελ ζπκβνπιεπηηθή θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ αζζελψλ κε ζηφρν ηελ δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή πξφιεςε.  

 

Ηδηαίηεξεο επηζηεκνληθήο αμίαο θαίλεηαη λα έρεη ε ζεηηθή επίδξαζε ζπλνιηθά ηεο 

εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο φπσο θαηαγξάθεθε ζηα εμήο εξσηήκαηα – πξνηάζεηο πνπ 

κεηαθέξνληαο πιεζψξα ειπηδνθφξσλ κελπκάησλ κπνξνχλ λα δηακνξθψλνπλ πξφζεζε 

γηα απνδνρή λέσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη αιιαγή ζηάζεο: 

 

 «Μεηά από έκθξαγκα ή By Pass, ην πξόγξακκα απνθαηάζηαζεο καο 

μαλαθέξλεη ζε θαιή πνηόηεηα δσήο». Πξηλ ηελ παξέκβαζε 2 εξσηψκελνη απάληεζαλ 

«δηαθσλψ» ελψ θαλείο δελ έδσζε ηελ ίδηα απάληεζε κεηά ηελ παξέκβαζε. Πξηλ ηελ 

παξέκβαζε 4 εξσηψκελνη απάληεζαλ «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ», ελψ 1 

εξσηψκελνο έδσζε ηελ ίδηα απάληεζε κεηά ηελ παξέκβαζε. Πξηλ ηελ παξέκβαζε 20 

εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ», ελψ 15 εξσηψκελνη έδσζαλ ηελ ίδηα απάληεζε 

κεηά ηελ παξέκβαζε. Πξηλ ηελ παξέκβαζε 2 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ 

απφιπηα», ελψ 12 έδσζαλ ηελ ίδηα απάληεζε κεηά ηελ παξέκβαζε. 
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 «Όηαλ έρεηο θαξδηνινγηθό πξόβιεκα (ζηεζάγρε ή έρεηο πεξάζεη έκθξαγκα), 

όηη θαη λα θάλεηο είζαη ζαλ αλάπεξνο» . Πξηλ ηελ παξέκβαζε 6 εξσηψκελνη απάληεζαλ 

«δηαθσλψ απφιπηα», ελψ 10 έδσζαλ ηελ ίδηα απάληεζε κεηά ηελ παξέκβαζε. Πξηλ ηελ 

παξέκβαζε 14 εξσηψκελνη απάληεζαλ «δηαθσλψ», ελψ 16 έδσζαλ ηελ ίδηα απάληεζε 

κεηά ηελ παξέκβαζε. Πξηλ ηελ παξέκβαζε 5 εξσηψκελνη απάληεζαλ «νχηε δηαθσλψ 

νχηε ζπκθσλψ», ελψ θαλείο δελ έδσζε ηελ ίδηα απάληεζε κεηά ηελ παξέκβαζε. Πξηλ ηελ 

παξέκβαζε 3 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ», ελψ 2 έδσζαλ ηελ ίδηα απάληεζε 

κεηά ηελ παξέκβαζε. Πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε  θαλείο εξσηψκελνο δελ απάληεζε  

«ζπκθσλψ απφιπηα».  

 

Αθφκε ηδηαίηεξε επηζηεκνληθή αμία θαίλεηαη λα έρνπλ νη απαληήζεηο ζηηο εμήο εξσηήζεηο 

– πξνηάζεηο: 

 «Τπήξμαλ ζηηγκέο πνπ ζειήζαηε λα δηαθνπεί ην βίληεν;» φπνπ έλαο 

εξσηψκελνο απάληεζε «λαη», ελψ 27 απάληεζαλ «φρη». 

 «Δάλ λαη, γηα πνην ιόγν;»  Έλαο εξσηψκελνο απάληεζε «επεηδή κε θφξηηζε κε 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα».  

 «αο θάλεθε όηη ην βίληεν πεξηείρε ζθιεξέο ζθελέο;». Καλέλαο εξσηψκελνο 

δελ απάληεζε «λαη θαη κε επεξέαζαλ αξλεηηθά». Σξεηο εξσηψκελνη απάληεζαλ «λαη 

αιιά δελ κε επεξέαζαλ», πέληε απάληεζαλ «λαη αιιά κε επεξέαζαλ ζεηηθά», ελψ είθνζη 

εξσηψκελνη απάληεζαλ «φρη, δελ πεξηείρε ζθιεξέο ζθελέο».  

 «Δάλ λαη, ηη πηζηεύεηε γη απηέο ηηο ζθιεξέο ζθελέο;».  Καλέλαο εθ ησλ 

εξσηψκελσλ δελ απάληεζε φηη νη ζθιεξέο ζθελέο «είλαη θαιχηεξα λα κελ 

πξνβάιινληαη» θαη επίζεο θαλέλαο εξσηψκελνο δελ απάληεζε «δελ έρσ γλψκε αλ πξέπεη 

ή δελ πξέπεη λα πξνβάιινληαη». Δπηά εξσηψκελνη απφ εθείλνπο πνπ απάληεζαλ φηη 

πεξηείρε ζθιεξέο ζθελέο απάληεζαλ φηη «πξέπεη λα πξνβάιινληαη», ελψ 1 δελ απάληεζε 

ζηελ εξψηεζε.  

 «Δίλαη ζεκαληηθό θεύγνληαο από ην λνζνθνκείν λα έρσ θαηαιάβεη ηη κνπ έρεη 

ζπκβεί /ηη έρεη ζπκβεί ζηνλ αζζελή». Καλέλαο εξσηψκελνο δελ απάληεζε «δηαθσλψ 

απφιπηα», «δηαθσλψ», «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ». 4 εξσηψκελνη απάληεζαλ 

«ζπκθσλψ», ελψ 24 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ απφιπηα».  
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 «Ο αζζελήο πνπ πάζρεη από ζηεθαληαία λόζν θαηά ηελ ελεκέξσζή ηνπ, 

πξέπεη λα καζαίλεη όιεο ηηο πηζαλέο επηπινθέο ηεο λόζνπ».  Καλέλαο εξσηψκελνο δελ 

απάληεζε «δηαθσλψ απφιπηα», «δηαθσλψ», «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ».  5 

εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ», ελψ 23 εξσηψκελνη απάληεζαλ «ζπκθσλψ 

απφιπηα».  

 

Βεβαίσο δελ πξέπεη λα παξαιεθζνχλ απφ  ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπγγξαθή , πξνβιεκαηηζκνί 

θαη ζθέςεηο  πνπ αθήλνπλ λα θαλνχλ  πην μεθάζαξα νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κειέηεο. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην δίλνληαλ πξνο απάληεζε ζηνπο 

εξσηψκελνπο ηελ επνκέλε ή κεζεπνκέλε κέξα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε . 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ήηαλ   ζεηηθά θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάδεημεο ελφο 

ρξήζηκνπ εξγαιείνπ πνπ ζπκβάιιεη ελεξγά ζηελ θαηαλφεζε θαη θαη επέθηαζε ζηελ 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο λφζνπ απφ ηνλ αζζελή θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ.  

Χζηφζν ηδηαίηεξν  ελδηαθέξνλ   ζα είραλ ηα ζπκπεξάζκαηα απφ κηα ελδερφκελε 

δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο αλάθιεζεο  ησλ πιεξνθνξηψλ κεηά απφ θάπνηα κεγαιχηεξα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 

νβαξφ έιιεηκκα γηα ηελ θαηά ην δπλαηφ ηζρπξφηεξε ηεθκεξίσζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο κειέηεο είλαη ην γεγνλφο ηεο έιιεηςεο βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ απφ παξφκνηεο 

κειέηεο θαη ηεο ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ. Βεβαίσο ε κειέηε είλαη πηινηηθή θαη επειπηζηεί 

λα πξνζδψζεη ελδηαθέξνλ θαη έλαπζκα γηα ηελ δηελέξγεηα λέσλ εξεπλψλ. 
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Κεθάιαην 7:   ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο πξνθχπηεη φηη ε παξέκβαζε 

ζπκβνπιεπηηθήο, ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ αζζελψλ κε Ομχ ηεθαληαίν 

χλδξνκν θαζψο θαη ησλ ζπλνδψλ ηνπο, κε ηε βνήζεηα ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ 

θαη εηδηθφηεξα κέζσ ηεο πξνβνιήο ηαηληψλ Video, ζπκβάιιεη ζεηηθά πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ησλ γλψζεσλ,  ηεο θαιχηεξεο απνδνρήο θαη ελ ηέιεη ηεο 

θαιχηεξεο δηαρείξηζεο ηεο λφζνπ.  

 

Έηζη θαίλεηαη πσο ν ζπλδπαζκφο  ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο, ηνπ ήρνπ, ηεο αθεγεκαηηθήο 

κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ, ησλ πξνζνκνησκέλσλ  ζπκβάλησλ ,  θαη επηπιένλ ν ελεξγφο 

ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή πγείαο θαηά ηελ ψξα ηεο πξνβνιήο γηα θάζε είδνπο επεμήγεζε ησλ 

κεηαθεξφκελσλ πιεξνθνξηψλ,  θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδνπλ ζεηηθφ ξφιν ζηελ 

δηακφξθσζε κηαο ζαθνχο εηθφλαο απφ ηνλ αζζελή θαη ησλ νηθείσλ ηνπ, νη νπνίνη θαηά 

ηελ έμνδφ ηνπο απφ ην λνζνθνκείν έρνπλ αλάγθε θαη κπνξνχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν, λα 

γλσξίδνπλ ζρεδφλ κε αθξίβεηα  ηη βιάβε έρεη ζπκβεί, γηαηί έρεη ζπκβεί, θαη πσο ζα 

δηαρεηξηζηνχλ ην πξφβιεκα.  

 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη  ε ρξεζηκφηεηα  ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

αμηνινγήζεθαλ ζεηηθά. Παξάιιεια ε παξέκβαζε θξίζεθε  ηδηαίηεξα επσθειήο, ελψ δελ 

πξέπεη λα παξαιεθζεί ην ζηνηρείν ηεο κεγάιεο ηθαλνπνίεζεο πνπ θάλεθε λα ιακβάλνπλ 

νη ζπκκεηέρνληεο ζην ηέινο θάζε εθπαηδεπηηθήο ζπλεδξίαο, θάηη πνπ ζπλέβαιιε 

νπζηαζηηθά ζην λα επηδεηρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε 

ζηνπο ρεηξηζκνχο θξνληίδαο θαη ζεξαπείαο αιιά θαη  αίζζεζε ηνπ φηη γίλεηαη κηα  

«ζνβαξή δνπιεηά».  

 

Ζ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ιάβαηλε ρψξα εληφο ηεο κνλάδαο 

εκθξαγκάησλ. Ο ρψξνο  κε ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο έπαπε λα δηαρέεη ηελ απξφζσπε 

αίζζεζε πνπ πξνζδίδεηαη ζηηο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο, θαζψο πνιχ γξήγνξα αζζελείο 

θαη ζπλνδνί ζπκπαξαζχξνληαλ ζηελ ξνή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 
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Σνχην άθεζε λα δηαθαλεί φηη ε θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή  γηα εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο  

ελεκέξσζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ζηνπο αζζελείο, δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη    απφ ηνλ  

ζπγθεθξηκέλν ρψξν  ηνπ λνζνθνκείνπ. Αληίζεηα βαζηθφο παξάγνληαο πνπ δηακ νξθψλεη  

ηελ «θαηάιιειε ζηηγκή» γηα εθπαίδεπζε, θαίλεηαη λα είλαη ε «δίςα» ηνπ αζζελή αιιά 

θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο γηα αλαιπηηθή ελεκέξσζε , ιχζε ησλ απνξηψλ, 

θαζνδήγεζε, αιιά  θπξίσο γηα ξεαιηζηηθή απνκπζνπνίεζε ηνπ ζπκβάληνο, θαζψο ηα 

νμέα θαξδηαθά επεηζφδηα θαη θπξίσο ηα εκθξάγκαηα ηνπ κπνθαξδίνπ επηθέξνπλ 

ζεκαληηθή  ςπρνινγηθή επηβάξπλζε. 

 

Έγηλε εκθαλέο φηη νη λνζειεπηέο σο επαγγεικαηίεο πγείαο κπνξνχλ κε απφιπηε επάξθεηα 

λα δηαρεηξηζηνχλ ηέηνηνπ είδνπο παξεκβάζεηο θαη κέζσ απηψλ λα αλαπηχμνπλ λένπο 

επαγγεικαηηθνχο ξφινπο φπσο απηφο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, ελεκέξσζεο, θαζνδήγεζεο 

θαη  εθπαίδεπζεο ησλ αζζελψλ θαη ησλ νηθείσλ ηνπο, πάληα κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

επηζηήκεο ηεο Ννζειεπηηθήο. 

 

Πιελ φκσο, αλαγθαία θαίλεηαη λα είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε θαη άιισλ κειεηψλ κε ηνλ 

θαηάιιειν ζρεδηαζκφ, γηα ηελ απάληεζε θαη άιισλ εξσηεκάησλ πνπ πηζαλφλ 

πξνθχπηνπλ απφ απηήλ θαη ζρεηίδνληαη κε: 

 ηελ δηακφξθσζε θαη αλάπηπμε λέσλ  εξγαιείσλ   εθπαίδεπζεο βαζηζκέλσλ ζηα 

πνιπκέζα πνπ ζα βξίζθνπλ εθαξκνγή εληφο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

 ηελ ίδηα ηελ εθπαίδεπζε σο εξγαιείν ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πξνθεηκέλνπ λα 

«αγθαιηάζνπλ»  ηελ επξχηεξε θνηλσλία πξνζεγγίδνληαο ηηο αλάγθεο ηεο 

 ηνλ ξφιν ησλ λνζειεπηψλ σο κέιε ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ζηνλ ζρεδηαζκφ, 

αλάπηπμε θαη  εθαξκνγή δξάζεσλ δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο πξφιεςεο εληφο ηνπ 

λνζνθνκείνπ 

 ηελ αλάπηπμε λέσλ ξφισλ ησλ ίδησλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: Σν εξσηεκαηνιόγην πξηλ ηελ παξέκβαζε 
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Κωδικός ερωτηματολογίοσ: | _ | _ | _ | 
 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΟΞΤ ΣΔΦΑΝΗΑΗΟ ΤΝΓΡΟΜΟ 

 

Παξαθαινχκε απαληήζηε απηφ ην εξσηεκαηνιφγην, βάδνληαο ζε θχθιν ηνλ αξηζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απάληεζε 
πνπ δηαιέγεηε, ή ζπκπιεξψζηε φηη ιείπεη. Τν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν θαη νη απαληήζεηο ζαο εκπηζηεπηηθέο. 
Δθηφο απφ ηνλ εξεπλεηή, θαλείο άιινο δε ζα έρεη πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία πνπ καο δίλεηε.      
                                                                                                     Δίζηε: 1.  ΑΘΔΝΖ       2.  ΤΝΟΓΟ 

ΣΑ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ Α ΣΟΗΥΔΗΑ 
1.  Πνηα ρξνληά γελλεζήθαηε:  19 _  _             
 
2.  Δίζηε: 1.  Άλδξαο    2.  Γπλαίθα 
 
3.  Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε: 1. Άγακνο / κε, θαη δελ δσ κε ζχληξνθν 
    2. Εσ κε ηνλ /ηελ ζχληξνθφ κνπ 
   3. Έγγακνο /κε  
     4. Γηαδεπγκέλνο /λε   

  5. Υήξνο /Υήξα   
4. Έρεηε παηδηά;  1.  Ναη    2.  Όρη 
 
5.  Πνύ είλαη ε κόληκε θαηνηθία ζαο; 1. ηελ Δξκνχπνιε  

    2.  ε άιιε πεξηνρή ηεο χξνπ 
    3. ε άιιν λεζί ησλ Κπθιάδσλ. Πνην; .................................... 
        4. ε άιιε πφιε /ρσξηφ ηεο Διιάδαο. Πνην; ............................  
 
6.  Πνηα είλαη ε επαγγεικαηηθή ζαο θαηάζηαζε; 1. Άλεξγνο  

    2. Ηδησηηθφο ππάιιεινο   
   3. Γεκφζηνο ππάιιεινο   
   4. Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο     
   5. Οηθηαθά   

   6. πληαμηνχρνο    
   7. Άιιε. Πνηα; .................................................... 
7.  Δίζηε απόθνηηνο /ηε:  1. Γεκνηηθνχ  
   2. Γπκλαζίνπ 

   3. Λπθείνπ  
   4. Σ.Δ.Η.   
   5. Παλεπηζηεκίνπ 
 

ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΔΝΖΜΔΡΧΖ Α 

8. ε πνην βαζκό είζαζηε ελεκεξσκέλνο /ε γηα ην ηη είλαη ε ζηεθαληαία λόζνο;  
     1. Καζφινπ,           2. Λίγν,             3. Μέηξηα,            4. Πνιχ,               5. Πάξα πνιχ.  
   
9. Δάλ είζαζηε ελεκεξσκέλνο /ε, από πνύ ελεκεξσζήθαηε;       
  1. Απφ ην επάγγεικά κνπ πνπ είλαη ζρεηηθφ 
  2. Απφ ηνλ γηαηξφ κνπ    

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ  NATIONAL SCHOOL OF PUBLIC HEALTH 
ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΑΘΖΝΧΝ 1929 - 1994 ATHENS SCHOOL OF PUBLIC HEALTH 1929 - 1994 

ΣΟΜΔΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΖ ΤΓΔΗΑ DEPARTMENT OF HEALTH ECONOMICS 

Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Η. Ζ. Κπξηφπνπινο Director: Professor J. E. Kyriopoulos 
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  3. Απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο  
  4. Απφ γλσζηφ ή ζπγγελή πνπ αληηκεησπίδεη θαξδηνινγηθφ πξφβιεκα  
  5. Απφ ην πξνζσπηθφ κνπ ελδηαθέξνλ, δηαβάδνληαο γηα ηα θαξδηνινγηθά λνζήκαηα  

   6. Απφ άιιε πεγή. Πνηά; ............................................................ ...................................................... 

ΣΗ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΡΓΗΑ, ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΚΑΗ ΣΗ ΠΑΘΖΔΗ ΣΖ 
 
Παξαθαινχκε απαληήζηε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, βάδνληαο Φ ζην ηεηξαγσλάθη ή ζηνλ αξηζκφ ηεο απάληεζεο πνπ 
δηαιέγεηε. Θα καο βνεζήζεηε λα θαηαιάβνπκε πψο πξέπεη λα ζαο ελεκεξψζνπκε θαιχηεξα. 
 
Α.1 Γνπιεηά ηεο θαξδηάο είλαη λα δέρεηαη ην αίκα θαη λα ην μαλαζηέιλεη πίζσ 

ζηνλ νξγαληζκφ, δειαδή λα ιεηηνπξγεί φπσο κηα αληιία. 
σζηό   Λάζνο   

 
Α.2 Οη αξηεξίεο πνπ ηπιίγνληαη γχξσ απφ ηελ θαξδηά θαη ηελ ηξέθνπλ κε αίκα ιέγνληαη:  

  1. ηεθαληαίεο  

  2. Καξδηαθέο  
  
Α.3 Ζ θαξδηά ρηππάεη πάληα ζηνλ ίδην ξπζκφ.  σζηό   Λάζνο   
Α.4 Ζ θπζηνινγηθφο ξπζκφο ηεο θαξδηάο ζε αλάπαπζε είλαη 60 έσο 80 ζθπγκνί 

ην ιεπηφ.  
σζηό   Λάζνο   

Α.5 ε άζθεζε ή πξνζπάζεηα, ν ξπζκφο ηεο θαξδηάο κπνξεί λα θηάζεη θαη 160 

ζθπγκνχο ην ιεπηφ.  
σζηό   Λάζνο   

Α.6 Ζ ρνιεζηεξίλε πξνέξρεηαη απφ ηηο ηξνθέο πνπ ηξψκε θαη απφ ην ζπθψηη καο 

φπνπ παξάγεηαη. 
σζηό   Λάζνο   

Α.7 Τπάξρεη «θαιή» θαη «θαθή» ρνιεζηεξίλε. σζηό   Λάζνο   
Α.8 Αξηεξηνζθιήξπλζε είλαη ε θζνξά ησλ αξηεξηψλ, νη νπνίεο αξρίδνπλ λα 

γίλνληαη ζθιεξέο επεηδή ιίπνο θαη ρνιεζηεξίλε «θάζνληαη» ζην εζσηεξηθφ 
ηνπο ζαλ ην πνπξί (αζήξσκα) θαη έηζη νη αξηεξίεο ζηελεχνπλ.  

σζηό   Λάζνο   

Α.9 Ζ αξηεξηνζθιήξπλζε αξρίδεη κεηά ηε κέζε ειηθία (πεξίπνπ ζηα 50). Γελ 
αξρίδεη ζηηο λεψηεξεο ειηθίεο.  

σζηό   Λάζνο   

Α.10 Ζ ζηεθαληαία λφζνο είλαη κηα ρξφληα αξξψζηηα θαηά ηελ νπνία νη αξηεξίεο 
πνπ δίλνπλ αίκα ζηελ θαξδηά ζηελεχνπλ πνιχ  κε απνηέιεζκα λα κελ 
«πεξλάεη» ε απαξαίηεηε πνζφηεηα αίκαηνο πνπ ρξεηάδεηαη ε θαξδηά.  

σζηό   Λάζνο   

Α.11 ηεζάγρε ζα πεη πφλνο ζην ζηήζνο πνπ πξνθαιείηαη φηαλ ζηελέςνπλ πνιχ νη 

αξηεξίεο ηεο θαξδηάο.  
σζηό   Λάζνο   

Α.12 Σν έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ (ηεο θαξδηάο) ζπκβαίλεη φηαλ έλα θνκκάηη 

πεγκέλν αίκα (ζξφκβνο) βνπιψζεη κία αξηεξία ηεο θαξδηάο κε απνηέιεζκα 
έλα κέξνο ηεο λα κελ ηξέθεηαη κε αίκα θαη λα πεζαίλεη. 

σζηό   Λάζνο   

Α.13 Αξξπζκία είλαη φηαλ ε θαξδηά ρηππά αζπληφληζηα (ρηππνχλ κε δηαθνξεηηθφ 
ξπζκφ ηα δηαθνξεηηθά κέξε ηεο θαξδηάο).  

σζηό   Λάζνο   

Α.14 Αξξπζκία δελ κπνξεί λα έρνπκε κεηά απφ έκθξαγκα. σζηό   Λάζνο   
Α.15 Απφ ηελ αξξπζκία κπνξεί λα ζηακαηήζεη ε θαξδηά θαη ηφηε έρνπκε αλαθνπή.  σζηό   Λάζνο   

 
Α.16 Πνηνη απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

αξηεξηνζθιήξπλζε (θζνξά ησλ αξηεξηψλ ηεο θαξδηάο);  
  

Α.16.1  Ζ πςειή ρνιεζηεξίλε. σζηό   Λάζνο   
Α.16.2  Σν θάπληζκα. σζηό   Λάζνο   
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Α.16.3  Σν ζάθραξν (δηαβήηεο). σζηό   Λάζνο   
Α.16.4  Ζ ππέξηαζε. σζηό   Λάζνο   
Α.16.5  Ζ παρπζαξθία. σζηό   Λάζνο   
Α.16.6  Ζ θιεξνλνκηθφηεηα.  σζηό   Λάζνο   
Α.17 Σν λα είλαη θάπνηνο πάλσ απφ 40 εηψλ θαη άλδξαο, ζεκαίλεη φηη έρεη πην 

πνιιέο πηζαλφηεηεο λα πάζεη ζηεθαληαία λφζν. 
σζηό   Λάζνο   

Α.18 Σειηθά νη γπλαηθείεο νξκφλεο (νηζηξνγφλα) δελ θαίλεηαη λα πξνζηαηεχνπλ ηηο 
γπλαίθεο απφ ηε ζηεθαληαία λφζν. 

σζηό   Λάζνο   

Α.19 Γελ πεηξάδεη λα ηξψλε ιίπε ηα παηδηά, γηαηί έρνπλ θαηξφ γηα πγηεηλή δηαηξνθή 

φηαλ κεγαιψζνπλ. 
σζηό   Λάζνο   

Α.20 Καιχηεξα λα ηξψκε πην ζπρλά θξέαο αληί γηα ςάξη. σζηό   Λάζνο   
Α.21 Πξέπεη λα πίλνπκε άπαρν αληί γηα νιφπαρν γάια. σζηό   Λάζνο   
Α.22 Οη θπηηθέο ίλεο πνπ ηξψκε απφ ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά  είλαη ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο. 
σζηό   Λάζνο   

Α.23 Σν λα κελ θαπλίδεηε ή λα θφςεηε ην θάπληζκα είλαη ην πην ζεκαληηθφ κέηξν 

πξφιεςεο ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ πνπ κπνξείηε λα θάλεηε.  
σζηό   Λάζνο   

Α.24 Σν θάπληζκα δελ θάλεη θαθφ ζηελ θαξδηά αιιά κφλν ζηνπο πλεχκνλεο.  σζηό   Λάζνο   
Α.25 Όηαλ ιέκε πσο θάπνηνο έρεη ππέξηαζε, απηφ ζεκαίλεη πσο ε πίεζή ηνπ είλαη 

πάλσ απφ 14 ε κεγάιε, θαη πάλσ απφ 9 ε κηθξή, ηνλ πεξηζζφηεξν θαηξφ.  
σζηό   Λάζνο   

Α.26 Ζ ππέξηαζε, θαη λα κελ αληηκεησπηζηεί, δελ πξνθαιεί βιάβεο.  σζηό   Λάζνο   
Α.27 Ζ πίεζε κπνξεί λα πέζεη αλ ράζνπκε βάξνο, αλ θάλνπκε άζθεζε, θαη κε 

θάξκαθα πνπ δίλεη ν γηαηξφο.  
σζηό   Λάζνο   

Α.28 Ζ άζθεζε απμάλεη ηελ αληνρή ηεο θαξδηάο θαη βειηηψλεη ηελ θαιή 

ρνιεζηεξίλε.  
σζηό   Λάζνο   

Α.29 Ζ άξζε βαξψλ είλαη θαιχηεξε άζθεζε γηα ηελ θαξδηά απφ ην θνιχκπη.  σζηό   Λάζνο   
Α.30 Σν βάδηζκα, ην θνιχκπη θαη ην πνδήιαην, αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηελ 

πγεία ζαο, είλαη ε θαιχηεξε άζθεζε. 
σζηό   Λάζνο   

 
Α.31 Σα θπξηφηεξα ζπκπηψκαηα ηεο ζηεζάγρεο είλαη: (κπνξείηε λα δηαιέμεηε φζεο απαληήζεηο ζεσξείηε ζσζηέο)  
  1. θίμηκν ζην ζηήζνο  

  2. Πφλνο ζην ζηήζνο  
   3. Πφλνο πνπ αλεβαίλεη πξνο ην ιαηκφ θαη κέρξη ην ζαγφλη  
   4. Μνχδηαζκα ζην ιαηκφ 
 
Α.32 Σα θπξηφηεξα ζπκπηψκαηα ηεο θαξδηαθήο πξνζβνιήο (εκθξάγκαηνο) είλαη: (κπνξείηε λα δηαιέμεηε φζεο 

απαληήζεηο ζεσξείηε ζσζηέο)  

  1. Ξαθληθφο έληνλνο πφλνο ζην ζηήζνο   

  2. Ναπηία ή εκεηφο 
   3. Γπζθνιία ζηελ αλαπλνή 
   4. Κξχνο ηδξψηαο  

   5. Έληνλε αλεζπρία 
   6. Υιφκηαζκα  
   7. Ληπνζπκία  
 
Α.33 Σειηθά, δελ έρεη ηφζν κεγάιε ζεκαζία λα πάκε γξήγνξα ζην λνζνθνκείν σζηό   Λάζνο   
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φηαλ ππνπηεπφκαζηε έκθξαγκα, γηαηί κε ηηο εγρεηξίζεηο πνπ γίλνληαη ζήκεξα, 
φια ζεξαπεχνληαη. 

Α.34 Αλ θάπνηνο γλσξίδεη λα θάλεη ηερλεηή αλαπλνή θαη καιάμεηο κπνξεί λα 
ζψζεη θάπνηνλ πνπ παζαίλεη έκθξαγκα (θαξδηαθή πξνζβνιή).  

σζηό   Λάζνο   

Α.35 Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα θαη ηεζη θνπψζεσο πξέπεη λα θάλνπκε φινη 
πξνιεπηηθά. 

σζηό   Λάζνο   

Α.36 Άιια θάξκαθα αλνίγνπλ ηα αγγεία, θαη άιια δελ αθήλνπλ ην αίκα λα πήμεη. σζηό   Λάζνο   
Α.37 Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο εμεηάζεηο, αιιά ν γηαηξφο θαζνξίδεη πνηεο πξέπεη λα 

θάλεη ν θάζε αζζελήο. 
σζηό   Λάζνο   

Α.38 Μεηά απφ εγρείξεζε by pass (κπάη παο) θαλείο κπνξεί λα ηξψεη φηη ζέιεη, λα 
θαπλίδεη, θαη λα κελ γπκλάδεηαη επεηδή ζεξαπεχηεθε πηα. 

σζηό   Λάζνο   

 
Πόζν δηαθσλείηε ή ζπκθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο; (φζν κεγαιχηεξνο ν αξηζκφο, ηφζν πεξηζζφηεξν 

ζπκθσλείηε κε ηελ πξφηαζε) 

 

Α.39 Μεηά απφ έκθξαγκα ή κπάη παο, ην 
πξφγξακκα απνθαηάζηαζεο καο 
μαλαθέξλεη ζε θαιή πνηφηεηα δσήο.  

Γηαθσλψ 

απφιπηα 

 

 

1 

Γηαθσλψ 

 

 

 

2 

Οχηε 

δηαθσλψ, 

νχηε 

ζπκθσλψ 

3 

πκθσλψ 

 

 

 

4 

πκθσλψ 

απφιπηα 

 

 

5 

Α.40 Όηαλ έρεηο θαξδηαθφ πξφβιεκα (ζηεζάγρε 
ή έρεηο πεξάζεη έκθξαγκα) φ,ηη θαη λα 

θάλεηο είζαη πηα ζαλ αλάπεξνο. 
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Α ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΜΔ ΘΔΡΜΑ       
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IΗ: Σν εξσηεκαηνιόγην κεηά ηελ παξέκβαζε 
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Κωδικός ερωτηματολογίοσ: | _ | _ | _ | 
 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΟΞΤ ΣΔΦΑΝΗΑΗΟ ΤΝΓΡΟΜΟ 
 

ΣΗ ΜΑΘΑΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΡΓΗΑ, ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΚΑΗ ΣΗ ΠΑΘΖΔΗ ΣΖ 
 
Παξαθαινχκε απαληήζηε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, βάδνληαο Φ ζην ηεηξαγσλάθη ή ζηνλ αξηζκφ ηεο απάληεζεο 

πνπ δηαιέγεηε. Θα καο βνεζήζεηε λα θαηαιάβνπκε πψο πξέπεη λα ζαο ελεκεξψζνπκε θαιχηεξα. 
 
Β.1 Γνπιεηά ηεο θαξδηάο είλαη λα δέρεηαη ην αίκα θαη λα ην μαλαζηέιλεη πίζσ 

ζηνλ νξγαληζκφ, δειαδή λα ιεηηνπξγεί φπσο κηα αληιία. 
σζηό   Λάζνο   

 
Β.2 Οη αξηεξίεο πνπ ηπιίγνληαη γχξσ απφ ηελ θαξδηά θαη ηελ ηξέθνπλ κε αίκα ιέγνληαη:  
  1. ηεθαληαίεο  

  2. Καξδηαθέο  
  
Β.3 Ζ θαξδηά ρηππάεη πάληα ζηνλ ίδην ξπζκφ.  σζηό   Λάζνο   
Β.4 Ζ θπζηνινγηθφο ξπζκφο ηεο θαξδηάο ζε αλάπαπζε είλαη 60 έσο 80 ζθπγκνί 

ην ιεπηφ.  
σζηό   Λάζνο   

Β.5 ε άζθεζε ή πξνζπάζεηα, ν ξπζκφο ηεο θαξδηάο κπνξεί λα θηάζεη θαη 160 
ζθπγκνχο ην ιεπηφ.  

σζηό   Λάζνο   

Β.6 Ζ ρνιεζηεξίλε πξνέξρεηαη απφ ηηο ηξνθέο πνπ ηξψκε θαη απφ ην ζπθψηη καο 
φπνπ παξάγεηαη. 

σζηό   Λάζνο   

Β.7 Τπάξρεη «θαιή» θαη «θαθή» ρνιεζηεξίλε. σζηό   Λάζνο   
Β.8 Αξηεξηνζθιήξπλζε είλαη ε θζνξά ησλ αξηεξηψλ, νη νπνίεο αξρίδνπλ λα 

γίλνληαη ζθιεξέο επεηδή ιίπνο θαη ρνιεζηεξίλε «θάζνληαη» ζην εζσηεξηθφ 

ηνπο ζαλ ην πνπξί (αζήξσκα) θαη έηζη νη αξηεξίεο ζηελεχνπλ.  
σζηό   Λάζνο   

Β.9 Ζ αξηεξηνζθιήξπλζε αξρίδεη κεηά ηε κέζε ειηθία (πεξίπνπ ζηα 50). Γελ 

αξρίδεη ζηηο λεψηεξεο ειηθίεο.  
σζηό   Λάζνο   

Β.10 Ζ ζηεθαληαία λφζνο είλαη κηα ρξφληα αξξψζηηα θαηά ηελ νπνία νη αξηεξίεο 
πνπ δίλνπλ αίκα ζηελ θαξδηά ζηελεχνπλ πνιχ  κε απνηέιεζκα λα κελ 
«πεξλάεη» ε απαξαίηεηε πνζφηεηα αίκαηνο πνπ ρξεηάδεηαη ε θαξδηά.  

σζηό   Λάζνο   

Β.11 ηεζάγρε ζα πεη πφλνο ζην ζηήζνο πνπ πξνθαιείηαη φηαλ ζηελέςνπλ πνιχ νη 
αξηεξίεο ηεο θαξδηάο.  

σζηό   Λάζνο   

Β.12 Σν έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ (ηεο θαξδηάο) ζπκβαίλεη φηαλ έλα θνκκάηη 
πεγκέλν αίκα (ζξφκβνο) βνπιψζεη κία αξηεξία ηεο θαξδηάο κε απνηέιεζκα 

έλα κέξνο ηεο λα κελ ηξέθεηαη κε αίκα θαη λα πεζαίλεη. 
σζηό   Λάζνο   

Β.13 Αξξπζκία είλαη φηαλ ε θαξδηά ρηππά αζπληφληζηα (ρηππνχλ κε δηαθνξεηηθφ 

ξπζκφ ηα δηαθνξεηηθά κέξε ηεο θαξδηάο).  
σζηό   Λάζνο   

Β.14 Αξξπζκία δελ κπνξεί λα έρνπκε κεηά απφ έκθξαγκα. σζηό   Λάζνο   
Β.15 Απφ ηελ αξξπζκία κπνξεί λα ζηακαηήζεη ε θαξδηά θαη ηφηε έρνπκε αλαθνπή.  σζηό   Λάζνο   

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ  NATIONAL SCHOOL OF PUBLIC HEALTH 

ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΑΘΖΝΧΝ 1929 - 1994 ATHENS SCHOOL OF PUBLIC HEALTH 1929 - 1994 

ΣΟΜΔΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΖ ΤΓΔΗΑ DEPARTMENT OF HEALTH ECONOMICS 

Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Η. Ζ. Κπξηφπνπινο Director: Professor J. E. Kyriopoulos 
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Β.16 Πνηνη απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

αξηεξηνζθιήξπλζε (θζνξά ησλ αξηεξηψλ ηεο θαξδηάο);  
  

Β.16.1  Ζ πςειή ρνιεζηεξίλε. σζηό   Λάζνο   
Β.16.2  Σν θάπληζκα. σζηό   Λάζνο   
Β.16.3  Σν ζάθραξν (δηαβήηεο). σζηό   Λάζνο   
Β.16.4  Ζ ππέξηαζε. σζηό   Λάζνο   
Β.16.5  Ζ παρπζαξθία. σζηό   Λάζνο   
Β.16.6  Ζ θιεξνλνκηθφηεηα.  σζηό   Λάζνο   
Β.17 Σν λα είλαη θάπνηνο πάλσ απφ 40 εηψλ θαη άλδξαο, ζεκαίλεη φηη έρεη πην 

πνιιέο πηζαλφηεηεο λα πάζεη ζηεθαληαία λφζν. 
σζηό   Λάζνο   

Β.18 Σειηθά νη γπλαηθείεο νξκφλεο (νηζηξνγφλα) δελ θαίλεηαη λα πξνζηαηεχνπλ ηηο 
γπλαίθεο απφ ηε ζηεθαληαία λφζν. 

σζηό   Λάζνο   

Β.19 Γελ πεηξάδεη λα ηξψλε ιίπε ηα παηδηά, γηαηί έρνπλ θαηξφ γηα πγηεηλή δηαηξνθή 

φηαλ κεγαιψζνπλ. 
σζηό   Λάζνο   

Β.20 Καιχηεξα λα ηξψκε πην ζπρλά θξέαο αληί γηα ςάξη. σζηό   Λάζνο   
Β.21 Πξέπεη λα πίλνπκε άπαρν αληί γηα νιφπαρν γάια. σζηό   Λάζνο   
Β.22 Οη θπηηθέο ίλεο πνπ ηξψκε απφ ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά  είλαη ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο. 
σζηό   Λάζνο   

Β.23 Σν λα κελ θαπλίδεηε ή λα θφςεηε ην θάπληζκα είλαη ην πην ζεκαληηθφ κέηξν 

πξφιεςεο ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ πνπ κπνξείηε λα θάλεηε.  
σζηό   Λάζνο   

Β.24 Σν θάπληζκα δελ θάλεη θαθφ ζηελ θαξδηά αιιά κφλν ζηνπο πλεχκνλεο.  σζηό   Λάζνο   
Β.25 Όηαλ ιέκε πσο θάπνηνο έρεη ππέξηαζε, απηφ ζεκαίλεη πσο ε πίεζή ηνπ είλαη 

πάλσ απφ 14 ε κεγάιε, θαη πάλσ απφ 9 ε κηθξή, ηνλ πεξηζζφηεξν θαηξφ.  
σζηό   Λάζνο   

Β.26 Ζ ππέξηαζε, θαη λα κελ αληηκεησπηζηεί, δελ πξνθαιεί βιάβεο. σζηό   Λάζνο   
Β.27 Ζ πίεζε κπνξεί λα πέζεη αλ ράζνπκε βάξνο, αλ θάλνπκε άζθεζε, θαη κε 

θάξκαθα πνπ δίλεη ν γηαηξφο.  
σζηό   Λάζνο   

Β.28 Ζ άζθεζε απμάλεη ηελ αληνρή ηεο θαξδηάο θαη βειηηψλεη ηελ θαιή 

ρνιεζηεξίλε.  
σζηό   Λάζνο   

Β.29 Ζ άξζε βαξψλ είλαη θαιχηεξε άζθεζε γηα ηελ θαξδηά απφ ην θνιχκπη.  σζηό   Λάζνο   
Β.30 Σν βάδηζκα, ην θνιχκπη θαη ην πνδήιαην, αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηελ 

πγεία ζαο, είλαη ε θαιχηεξε άζθεζε. 
σζηό   Λάζνο   

 
Β.31 Σα θπξηφηεξα ζπκπηψκαηα ηεο ζηεζάγρεο είλαη: (κπνξείηε λα δηαιέμεηε φζεο απαληήζεηο ζεσξείηε 

ζσζηέο) 

  1. θίμηκν ζην ζηήζνο  

  2. Πφλνο ζην ζηήζνο  
   3. Πφλνο πνπ αλεβαίλεη πξνο ην ιαηκφ θαη κέρξη ην ζαγφλη  
   4. Μνχδηαζκα ζην ιαηκφ 
 
Β.32 Σα θπξηφηεξα ζπκπηψκαηα ηεο θαξδηαθήο πξνζβνιήο (εκθξάγκαηνο) είλαη: (κπνξείηε λα δηαιέμεηε φζεο 

απαληήζεηο ζεσξείηε ζσζηέο)  
  1. Ξαθληθφο έληνλνο πφλνο ζην ζηήζνο   

  2. Ναπηία ή εκεηφο 
   3. Γπζθνιία ζηελ αλαπλνή 

   4. Κξχνο ηδξψηαο  
   5. Έληνλε αλεζπρία 
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   6. Υιφκηαζκα  

   7. Ληπνζπκία  
 
Β.33 Σειηθά, δελ έρεη ηφζν κεγάιε ζεκαζία λα πάκε γξήγνξα ζην λνζνθνκείν 

φηαλ ππνπηεπφκαζηε έκθξαγκα, γηαηί κε ηηο εγρεηξίζεηο πνπ γίλνληαη ζήκεξα, 

φια ζεξαπεχνληαη. 
σζηό   Λάζνο   

Β.34 Αλ θάπνηνο γλσξίδεη λα θάλεη ηερλεηή αλαπλνή θαη καιάμεηο κπνξεί λα 
ζψζεη θάπνηνλ πνπ παζαίλεη έκθξαγκα (θαξδηαθή πξνζβνιή).  

σζηό   Λάζνο   

Β.35 Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα θαη ηεζη θνπψζεσο πξέπεη λα θάλνπκε φινη 
πξνιεπηηθά. 

σζηό   Λάζνο   

Β.36 Άιια θάξκαθα αλνίγνπλ ηα αγγεία, θαη άιια δελ αθήλνπλ ην αίκα λα πήμεη. σζηό   Λάζνο   
Β.37 Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο εμεηάζεηο, αιιά ν γηαηξφο θαζνξίδεη πνηεο πξέπεη λα 

θάλεη ν θάζε αζζελήο. 
σζηό   Λάζνο   

Β.38 Μεηά απφ εγρείξεζε by pass (κπάη παο) θαλείο κπνξεί λα ηξψεη φηη ζέιεη, λα 
θαπλίδεη, θαη λα κελ γπκλάδεηαη επεηδή ζεξαπεχηεθε πηα. 

σζηό   Λάζνο   

 

 

 

Πόζν δηαθσλείηε ή ζπκθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο; (φζν κεγαιχηεξνο ν αξηζκφο, ηφζν πεξηζζφηεξν 
ζπκθσλείηε κε ηελ πξφηαζε) 

 
Β.39 Μεηά απφ έκθξαγκα ή κπάη παο, ην 

πξφγξακκα απνθαηάζηαζεο καο 

μαλαθέξλεη ζε θαιή πνηφηεηα δσήο.  

Γηαθσλψ 

απφιπηα 
 

 

1 

Γηαθσλψ 

 
 

 

2 

Οχηε 

δηαθσλψ, 
νχηε 

ζπκθσλψ 

3 

πκθσλψ 

 
 

 

4 

πκθσλψ 

απφιπηα 
 

 

5 

Β.40 Όηαλ έρεηο θαξδηαθφ πξφβιεκα (ζηεζάγρε 
ή έρεηο πεξάζεη έκθξαγκα) φ,ηη θαη λα 
θάλεηο είζαη πηα ζαλ αλάπεξνο. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ 
 

Σηελ Μνλάδα Δληαηηθήο Παξαθνινχζεζεο πνπ λνζειεπφζαζηαλ, ζαο πξφβαιαλ νη λνζειεπηέο έλα ελεκεξσηηθφ 
βίληεν πνπ αθνξνχζε ζηε ζηεθαληαία λφζν, ην νπνίν ζπλνδεπφηαλ απφ πξνθνξηθέο δηεπθξηλίζεηο θαηά ηελ ψξα 

ηεο πξνβνιήο απφ ηνλ λνζειεπηή πνπ ζαο παξνπζίαζε ην βίληεν. Με ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο ζέινπκε λα κάζνπκε 
ηε γλψκε ζαο γηα ην βίληεν, ηηο δηεπθξηλίζεηο ηνπ λνζειεπηή θαη ηελ ελεκεξσηηθή παξέκβαζε ζπλνιηθά. 

 

ε πνην βαζκό ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο; 
Βάιηε ζε θχθιν ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ γηα λα δείμεηε ηελ απάληεζή ζαο. Όζν κεγαιχηεξνο ν αξηζκφο, ηφζν 

πεξηζζφηεξν ζπκθσλείηε κε ηελ πξφηαζε. 

 
 
 

Γηα ην βίληεν 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 
Γηαθσλώ 

Ούηε 
δηαθσλώ, 

νύηε 

ζπκθσλώ 

πκθσλώ 
πκθσλώ 

απόιπηα 

41 Σν βίληεν ήηαλ θαηαλνεηό. 1 2 3 4 5 

42 Σν βίληεν κε βνήζεζε λα θαηαιάβσ ηη είλαη ε 1 2 3 4 5 
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ζηεθαληαία λόζνο. 

43 Σν βίληεν κε βνήζεζε λα θαηαιάβσ πνηνη 
παξάγνληεο πξνθαινχλ ζηεθαληαία λφζν. 

1 2 3 4 5 

44 Σν βίληεν κε βνήζεζε λα θαηαιάβσ πώο πξέπεη 

λα αιιάμνπλ δηάθνξεο ζπλήζεηεο γηα λα 
αληηκεησπηζηεί ε λφζνο. 

1 2 3 4 5 

45 Σν βίληεν κε βνήζεζε λα κάζσ πνηα είλαη ηα 

ζπκπηώκαηα ηεο ζηεζάγρεο θαη ηνπ 
εκθξάγκαηνο. 

1 2 3 4 5 

46 Σν βίληεν κε βνήζεζε λα κάζσ δηάθνξεο 

εμεηάζεηο θαη θάξκαθα πνπ κπνξεί λα 

ζπζηήζνπλ νη γηαηξνί. 

1 2 3 4 5 

47 Σν βίληεν κε βνήζεζε λα κάζσ γηα ηε ζεκαζία 

ηεο απνθαηάζηαζεο πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ψζηε 

λα δεη ν αζζελήο κηα θπζηνινγηθή δσή. 

1 2 3 4 5 

48 Σν βίληεν ήηαλ ρξήζηκν. 1 2 3 4 5 

49 Σν βίληεν κε σθέιεζε. 1 2 3 4 5 

 
50 Τπήξμαλ ζηηγκέο θαηά ηελ πξνβνιή πνπ ζθεθηήθαηε φηη δελ ζα ζέιαηε λα ζπλερίζεηε άιιν;  
  1. Ναη  

  2. Όρη 
 
51 Αλ «Ναη», απηφ ζπλέβε επεηδή: 
  1. αο θνχξαζε ιφγσ ηεο  δηάξθεηάο ηνπ  
  2. αο θνχξαζε επεηδή πεξηείρε θαη πεξηηηέο πιεξνθνξίεο  
   3. αο δεκηνχξγεζε άγρνο 

   4. αο δεκηνχξγεζε θφβν 
   5. αο θφξηηζε κε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα  

 
52 αο θάλεθε φηη ην βίληεν πεξηείρε ζθιεξέο ζθελέο;  

  1. Ναη, θαη κε επεξέαζαλ αξλεηηθά.   
  2. Ναη, αιιά δελ κε επεξέαζαλ. 

3. Ναη, αιιά κε επεξέαζαλ ζεηηθά.  
4. Όρη, δελ πεξηείρε ζθιεξέο ζθελέο.  

 
53 Αλ «Ναη», ηη πηζηεχεηε γη’ απηέο ηηο ζθιεξέο ζθελέο;  
  1. Δίλαη θαιχηεξα λα κελ πξνβάιινληαη  
  2. Γελ έρσ γλψκε αλ πξέπεη ή δελ πξέπεη λα πξνβάιινληαη 

3. Πξέπεη λα πξνβάιινληαη. 
 
 
 

Γηα ηνλ λνζειεπηή/ηξηα θαη ηηο εμεγήζεηο πνπ ζαο 

έδηλε 

Γηαθσλώ 

απόιπηα 
Γηαθσλώ 

Ούηε 

δηαθσλώ, 

νύηε 
ζπκθσλώ 

πκθσλώ 
πκθσλώ 

απόιπηα 

54 Ο λνζειεπηήο ήηαλ θαηαλνεηόο. 1 2 3 4 5 

55 Ο λνζειεπηήο κε βνήζεζε λα θαηαιάβσ ηη είλαη ε 

ζηεθαληαία λόζνο. 
1 2 3 4 5 
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56 Ο λνζειεπηήο κε βνήζεζε λα θαηαιάβσ πνηνη 

παξάγνληεο πξνθαινχλ ζηεθαληαία λφζν. 
1 2 3 4 5 

57 Ο λνζειεπηήο κε βνήζεζε λα θαηαιάβσ πώο 

πξέπεη λα αιιάμνπλ δηάθνξεο ζπλήζεηεο γηα λα 

αληηκεησπηζηεί ε λφζνο. 

1 2 3 4 5 

58 Ο λνζειεπηήο κε βνήζεζε λα κάζσ πνηα είλαη ηα 

ζπκπηώκαηα ηεο ζηεζάγρεο θαη ηνπ 

εκθξάγκαηνο. 

1 2 3 4 5 

59 Ο λνζειεπηήο κε βνήζεζε λα κάζσ δηάθνξεο 

εμεηάζεηο θαη θάξκαθα πνπ κπνξεί λα 

ζπζηήζνπλ νη γηαηξνί. 

1 2 3 4 5 

60 Ο λνζειεπηήο κε βνήζεζε λα κάζσ γηα ηε 
ζεκαζία ηεο απνθαηάζηαζεο πνπ ζα πξέπεη λα 

γίλεη ψζηε λα δεη ν αζζελήο κηα θπζηνινγηθή δσή. 

1 2 3 4 5 

61 Ο λνζειεπηήο ήηαλ ρξήζηκνο. 1 2 3 4 5 

62 Ο λνζειεπηήο κε σθέιεζε. 1 2 3 4 5 

 

 
  
 

 
πλνιηθά γηα ηελ ελεκεξσηηθή παξέκβαζε 

Γηαθσλώ 
απόιπηα 

Γηαθσλώ 

Ούηε 

δηαθσλώ, 
νύηε 

ζπκθσλώ 

πκθσλώ 
πκθσλώ 
απόιπηα 

63 πλνιηθά, ε ελεκεξσηηθή παξέκβαζε ήηαλ 

θαηαλνεηή. 
1 2 3 4 5 

64 Δίλαη ζεκαληηθφ, θεχγνληαο απφ ην λνζνθνκείν, 

λα έρσ θαηαιάβεη θαιά ηη έρεη ζπκβεί ζε 

κέλα/ζηνλ αζζελή. 

1 2 3 4 5 

65 πλνιηθά, ε ελεκεξσηηθή παξέκβαζε ήηαλ 

ρξήζηκε. 
1 2 3 4 5 

66 Ο αζζελήο πνπ πάζρεη απφ ζηεθαληαία λφζν 

θαηά ηελ ελεκέξσζή ηνπ πξέπεη λα καζαίλεη 
όιεο ηηο πηζαλέο επηπινθέο ηεο λφζνπ.  

1 2 3 4 5 

67 πλνιηθά, ε ελεκεξσηηθή παξέκβαζε κε 
σθέιεζε. 

1 2 3 4 5 

 
 
 

 

68 πλνιηθά, πφζν ηθαλνπνηεκέλνο /ε είζαζηε 
απφ ηελ ελεκεξσηηθή παξέκβαζε;  

Καζφινπ 

1 

Λίγν 

2  

Μέηξηα 

3  

Αξθεηά 

4  

Πνιχ 

5  

 

 

 

 

69. Γξάςηε ό,ηη ζέιεηε λα καο πξνηείλεηε, γηα λα θάλνπκε θαιύηεξε ηελ ελεκέξσζε ησλ αζζελώλ καο.  

 
1)…………………………………………………………………………………………………………… 
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2)…………………………………………………………………………………………………………… 
 
3)…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Α ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΜΔ ΘΔΡΜΑ       
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