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∆ηµοσιογραφική ∆ιάσκεψη για την Καρδιακή Ανεπάρκεια 
∆ηµοσιογραφική Εστία 6 Ιουνίου 2016





• Περίπου 250 άτομα πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρδιακή ανεπάρκεια στην Κύπρο

•
• Ευθύνεται για το 1-5% των εισαγωγών ασθενών στα νοσοκομεία

• «Στην Κύπρο υπολογίζεται ότι 16.000-20.000 άτομα πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια. Σε όλο 
τον κόσμο υπολογίζεται ότι περίπου 25εκ. άτομα πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια, από τους 
οποίους τα 15εκ. είναι στην Ευρώπη. Για λόγους σύγκρισης, παγκοσμίως 32εκ. άτομα πάσχουν 
από καρκίνο, ενώ η καρδιακή ανεπάρκεια προκαλεί 2-3 φορές περισσότερους θανάτους από ότι 
προχωρημένοι τύποι καρκίνου, όπως του εντέρου και του μαστού».

• Αυτά ανέφερε στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΚΕΚ) Λοίζος
Αντωνιάδης, στη διάσκεψη τύπου για την έναρξη ενημερωτικών εκδηλώσεων γύρω από την 
καρδιακή ανεπάρκεια.

• Ο Δρ Αντωνιάδης πρόσθεσε: «Η μέση ηλικία εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας είναι τα 75 έτη. 
Ποσοστό 2% των ατόμων κάτω των 70 ετών υπολογίζεται ότι πάσχει από καρδιακή ανεπάρκεια, 
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό από 70-80 χρόνων αυξάνεται στο 10-20%».

• Ο πρόεδρος της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου σημείωσε ακόμη: «Η καρδιακή ανεπάρκεια 
ευθύνεται για 1-5% των εισαγωγών ασθενών στα νοσοκομεία, ενώ 10% των νοσηλευμένων ευθύνεται για 1-5% των εισαγωγών ασθενών στα νοσοκομεία, ενώ 10% των νοσηλευμένων 
ασθενών στα νοσοκομεία πάσχει από καρδιακή ανεπάρκεια. Η νόσος απορροφά το 1-3% από το 
εθνικό κονδύλι για την υγεία και αφορά το κόστος των εισαγωγών — νοσηλείων. Το ετήσιο κόστος 
σε παγκόσμιο επίπεδο κάθε χρόνο υπολογίζεται στα 108 δις. δολάρια».

• Δυσκολία στην αναγνώριση συμπτωμάτων

• «Την ίδια στιγμή ένας στους 25 ασθενείς δεν επιβιώνει μετά την αρχική νοσηλεία, ένας στους 10 
ασθενείς θα καταλήξει μέσα σε 30 ημέρες μετά τη νοσηλεία του με καρδιακή ανεπάρκεια, ενώ το 
30-40% των ασθενών που εισάγονται στο νοσοκομείο με τη νόσο αυτή θα καταλήξει ή θα 
επανεισαχθεί εντός του έτους. Περίπου 50% των ασθενών καταλήγουν εντός των πρώτων 4-5 ετών 
από την αρχική διάγνωση», συμπλήρωσε ο Δρ Αντωνιάδης.

• Ο πρόεδρος της ΚΕΚ κατέληξε: «Περίπου 1-3 άτομα εκλαμβάνουν εσφαλμένα τα συμπτώματα της 
καρδιακής ανεπάρκειας ως φυσιολογικά σημεία γήρανσης. Λιγότεροι από 1 στους 10 ανθρώπους 
μπορούν να αναγνωρίσουν τα τρία συνήθη συμπτώματα της νόσου, όπως η σοβαρή δύσπνοια, το 
οίδημα στους αστραγάλους, η ταχεία αύξηση του σωματικού βάρους και η δυσκολία στην κίνηση. 
Ένα στα τέσσερα άτομα περιμένει μία εβδομάδα και περισσότερο για να αναζητήσει συμβουλή ή 
δεν ζητά καθόλου, όταν παρουσιάζει τα συμπτώματα».



• Επιτακτική ανάγκη αναγνώρισης συμπτωμάτων

• «Η καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιαδήποτε ηλικία, 
αλλά σαφώς γίνεται πιο συχνή σε άτομα ηλικία άνω των 65 ετών», 
ανέφερε στο δικό του χαιρετισμό ο πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού 
Συλλόγου Δρ Πέτρος Αγαθαγγέλου.

• Ο Δρ Αγαθαγγέλου πρόσθεσε: «Από τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε, 
γίνεται επιτακτική η ανάγκη να αυξηθεί η ικανότητα του κόσμου να 
αναγνωρίζει τα συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας, της έγκαιρης 
διάγνωσης. Στόχος είναι να ελαττώσουμε αυτή τη χρόνια πάθηση, καθώς 
είναι δύσκολη η αντιμετώπιση της και για τους ασθενείς και για το 
κράτος».

• Δύο χιλιάδες νέοι ασθενείς κάθε χρόνο• Δύο χιλιάδες νέοι ασθενείς κάθε χρόνο

• Από την πλευρά της η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας Δρ Ελένη 
Κλεάνθους επεσήμανε: «Κάθε χρόνο το 2% του γενικού πληθυσμού 
εμφανίζει καρδιακή ανεπάρκεια, που μεταφράζεται σε 2000 νέους 
ασθενείς ετησίως. Η νόσος έχει, δυστυχώς, αυξητική τάση. Στην Κύπρο 
χάνουμε ετησίως περίπου 250 άτομα από τη νόσο. Το ετήσιο κόστος για 
την αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας στις χώρες του δυτικού 
κόσμου είναι μεγάλο, με τις δαπάνες να φτάνουν το 1-2% του 
προϋπολογισμού των συστημάτων υγείας. Το Υπουργείο Υγείας 
εμπλουτίζει συνεχώς το κρατικό συνταγολόγιο με τα πιο σύγχρονα 
φαρμακευτικά σκευάσματα».



• Συμβουλές για πρόληψη και κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση:

• -διατήρηση του σωστού σωματικού βάρους

• -περιορισμός στη λήψη άλατος

• -λήψη υγρών ημερησίως 1,5-2 λίτρων

• -περιορισμός των αλκοολούχων ποτό

• -διακοπή καπνίσματος

• -αντιμετώπιση χοληστερίνης και σακχαρώδους διαβήτη

• -ρύθμιση καλίου

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Η ΚΕΚ σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, τον Σύνδεσμο • Η ΚΕΚ σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, τον Σύνδεσμο 
Καρδιοπαθών Λευκωσίας, την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών και 
Φίλων, των Μικρών Εθελοντών και κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας 
οργανώνει σειρά εκδηλώσεων για την καρδιακή ανεπάρκεια ως εξής:

• -Περίπτερα ενημέρωσης του κοινού στην Πλατεία Φανερωμένης στη Λευκωσία, 
4-5 Ιουνίου 2016 από τις 10:00-12:00

• -Εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο στις 6 Ιουνίου 2016 από τις 19:00-20:00. Η 
εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας κ. Άντρης Αναστασιάδου και 
περιλαμβάνει ενημερωτική διάλεξη, καλλιτεχνική εκδήλωση και δεξίωση.





Το Προεδρικό Μέγαρο φιλοξένησε 
εκδήλωση ενηµέρωσης για την 
καρδιακή ανεπάρκεια 
 
«Σχεδόν 15 εκατοµµύρια Ευρωπαίων πάσχουν σήµερα από καρδιακή ανεπάρκεια η οποία 
αποτελεί το υπ’ αριθµό 1 αίτιο νοσηλείας για τις ηλικίες άνω των 65 ετών». Αυτά ανέφερε στο 
χαιρετισµό της η σύζυγος του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, Άντρη Αναστασιάδη, κατά την 
εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την Ευρωπαϊκή Ηµέρα Ενηµέρωσης για την Καρδιακή 
Ανεπάρκεια. 

Σύµφωνα µε επίσηµη ανακοίνωση, η κ. Αναστασιάδη είπε ότι «ένα σε κάθε πέντε άτοµα άνω Σύµφωνα µε επίσηµη ανακοίνωση, η κ. Αναστασιάδη είπε ότι «ένα σε κάθε πέντε άτοµα άνω 
των 40 ετών υπολογίζεται ότι εµφανίζει συµπτώµατα καρδιακής ανεπάρκειας στη διάρκεια της 
ζωής του και έτσι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να αναλαµβάνονται εκστρατείες ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των πολιτών, όπως ισχύει για όλα τα θέµατα που αφορούν την υγεία µας και 
την εξέλιξη τους». 

Εποµένως, συνέχισε η κ. Αναστασιάδη, «οι εκστρατείες ενηµέρωσης του κοινού αποτελούν 
αποφασιστικό παράγοντα για αλλαγή των δυσµενών δεδοµένων, και αυτό σε συνεργασία όλων 
των φορέων: των γιατρών και των άλλων επαγγελµατιών υγείας, των οργανωµένων ασθενών, 
του Υπουργείου Υγείας και των δηµόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων». 

Καταλήγοντας, ευχαρίστησε τον Υπουργό Υγείας, Γιώργο Παµπορίδη και την Καρδιολογική 
Εταιρεία Κύπρου, καθώς και τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, το Σύνδεσµο Καρδιοπαθών 
Λευκωσίας, την Παγκύπρια Συνοµοσπονδία Συνδέσµων Ασθενών και Φίλων και τους Μικρούς 
Εθελοντές που στηρίζουν τις εκδηλώσεις αυτές. 

 






















