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Τι είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα 

Ευρεία κατηγορία παθήσεων που αναφέρονται σε παθήσεις της 

καρδιάς και των αγγείων  
 

 

Στεφανιαία νόσος 

Στηθάγχη 

Έμφραγμα 
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Ανεύρυσμα 

Πνευμονική Εμβολή 

Περιφερειακή αρτηριοπάθεια 

  Καρδιά Εγκέφαλος Αιμοφόρα αγγεία 
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Αιτίες καρδιαγγειακών νοσημάτων 

1. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα που οφείλονται σε αθηροσκλήρυνση: 

• Ισχαιμική καρδιακή νόσος, ή στεφανιαία νόσος 
• Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 
• Παθήσεις της αορτής και των αρτηριών, συμπεριλαμβανομένων της αρτηριακής υπέρτασης και 

της περιφερικής αγγειακής νόσου 

2. Άλλα αίτια καρδιαγγειακής νόσου 
• Συγγενή καρδιακά νοσήματα (δυσπλασίες των δομών της καρδιάς που είναι παρούσες κατά τη 

γέννηση) 
• Ρευματική καρδιακή νόσος (βλάβη του καρδιακού μυός και των βαλβίδων της καρδιάς από 

ρευματικό πυρετό, ως απότοκο στρεπτοκοκκικής φαρυγγίτιδας/αμυγδαλίτιδας) 
• Καρδιομυοπάθειες (παθήσεις του καρδιακού μυός) 
• Καρδιακές αρρυθμίες (διαταραχές του ερεθισματαγωγού συστήματος της καρδιάς) 
 

Πηγή: World Health Organization. Global Αtlas on cardiovascular disease prevention and control, 2011 

 
21-Aug-19 3 



Αθηρωματική πλάκα 

• Πολύπλοκη, 
φλεγμονώδης 
διαδικασία 

• Σταδιακή σκλήρυνση 
των τοιχωμάτων των 
αγγείων 

• Συμβαίνει αργά μέσα 
στο χρόνο 

 



Στεφανιαία αρτηρία με στένωση 
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Καρδιαγγειακά νοσήματα –  
Επιδημιολογικά key facts 

 

• Πρώτη αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως (WΗΟ 
2012)- 17.5M θάνατοι ετησίως ή 31% παγκοσμίων θανάτων 

• Ευρώπη 4Μ θάνατοι (48%) (European Cardiovascular Disease 
Statistics, 2012) 

• Οι γυναίκες 49% - άνδρες 40% θνησιμότητα στην Ευρώπη από 
καρδιαγγειακά νοσήματα (Townsend et al., 2015) 

• Ελλάδα πρώτη αιτία θανάτου με 48-49% στους συνολικούς θανάτους 

• Από αυτά περίπου 50% αγγειακά εγκεφαλικά - 50% εμφράγματα 
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Τροποποιήσιμοι και ελεγχόμενοι 
Παράγοντες κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων  

Μεταβολικοί  
• Υπέρταση 
• Διαβήτης 
• Υπερλιπιδαιμία 
• Παχυσαρκία 

 
 

Συμπεριφορικοί 
• Κάπνισμα 
• Έλλειψη σωματικής δραστηριότητας και άσκησης 
• Αλκοόλ 
• Μη ισορροπημένη διατροφή 
• Στρες 
• Φαρμακευτική αγωγή (πχ. Αντισυλληπτικά) 
• Χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο διαβίωσης 
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Πώς θα διατηρήσω την καρδιά 
μου υγιή? 

Life’s Simple 7 
1. Δεν καπνίζω 
2. Ασκούμαι καθημερινά 
3. Έχω υγιεινές συνήθειες διατροφής 
4. Διατηρώ το βάρος μου φυσιολογικό 
5. Διατηρώ την πίεση μου σε φυσιολογικά επίπεδα 
6. Διατηρώ την χοληστερίνη μου σε φυσιολογικά 

επίπεδα 
7. Διατηρώ το σάκχαρο μου σε φυσιολογικά 

επίπεδα 

 



Καπνιστές στον ενήλικο ελληνικό πληθυσμό  2006 – 2017 
 (HELLAS HEALTH VI – 2015) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΙΚΠΙ, 2017 
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Ερ: «Πόσες μερίδες λαχανικών καταναλώνετε κατά μέσο όρο την ημέρα (1 μερίδα αντιστοιχεί σε 1 φλιτζάνι ωμά 
λαχανικά πχ ντομάτα, μαρούλι, λάχανο ή ½ φλιτζάνι βρασμένα λαχανικά όπως χόρτα, φασολάκια, μπάμιες);»  
Μια αυθόρμητη απάντηση, Βάση: Όλοι οι ερωτώμενοι 

Σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των κατηγοριών 

65+ ετών: 16% 

Φοιτητές: 37% 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΡΙΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 
(HELLAS HEALTH VI – 2015) 
 



ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 
(HELLAS HEALTH VI – 2015) 
  

[%] 
Ερ: «Σκεφτείτε τώρα τον καιρό που περάσατε καθισμένος/η τις καθημερινές πχ στη δουλειά, στον ελεύθερο χρόνο 
σας, σε επισκέψεις σε φίλους, στην τηλεόραση κοκ. Σκεφτόμενοι τις τελευταίες 7 μέρες, συνήθως πόσο χρόνο κατά 
μέσο όρο περνούσατε καθισμένος κατά τη διάρκεια μίας από αυτές τις ημέρες (Δευτέρα ως Παρασκευή); 
Μια αυθόρμητη απάντηση, Βάση: Όλοι οι ερωτώμενοι 

Σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των κατηγοριών 

Αγροτικά: 59%, 
Φοιτητές: 69% 
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Δείκτης Μάζας Σώματος (ΒΜΙ) = βάρος/(ύψος σε μέτρα)2 
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Μέσος: 26,3 
Διάμεσος: 26 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΒΜΙ) 
(HELLAS HEALTH VI – 2015) 
 



ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
 (HELLAS HEALTH VI – 2015)  
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Ερ: «Έχετε μετρήσει έως σήμερα κάποιο από τα παρακάτω που αφορά την υγεία σας; Σημειώστε πριν από 
πόσους μήνες ή έτη μετρήσατε για τελευταία φορά την αντίστοιχη τιμή »  
Λίστα, Βάση: Όλοι οι ερωτώμενοι 

Μέτρηση κατά μέσο όρο 
πριν από περίπου…** 

5 μήνες 

31 μήνες 

10 μήνες 

9 μήνες 

25 μήνες 

23 μήνες 

30 μήνες 

28 μήνες 

60 μήνες 

46 μήνες 

*Η ερώτηση έγινε μόνο σε γυναίκες ερωτώμενες 
**Μέσοι όροι επί όσων έχουν μετρήσει και απάντησαν 
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Σας ευχαριστώ 


