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• Η αρτηριακή υπέρταση είναι ένας από τους σημαντικότερους και τους 
συχνότερους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο τόσο για εγκεφαλικό 
επεισόδιο όσο και για έμφραγμα του μυοκαρδίου.            

• Η υπέρταση αυξάνει επίσης τον κίνδυνο για καρδιακή ανεπάρκεια,   
νεφρική βλάβη,  αρτηριοπάθεια  κ.α. Το ευχάριστο είναι ότι με  την 
κατάλληλη θεραπευτική  αντιμετώπιση της υπέρτασης μειώνεται  ο  
κίνδυνος  για  εγκεφαλικό επεισόδιο κατά περίπου 40%,  στεφανιαία νόσο 
κατά 25%  και  καρδιακή ανεπάρκεια κατά 50%.

• Αν και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στην αντιμετώπιση 
της υπέρτασης, το πρόβλημα παραμένει και σήμερα αρκετά σοβαρό.της υπέρτασης, το πρόβλημα παραμένει και σήμερα αρκετά σοβαρό.

• Οι λόγοι είναι ότι: 

• 1ον Πολλά  άτομα αγνοούν ότι έχουν υπέρταση και 

• 2ον Στα περισσότερα υπερτασικά άτομα, δεν επιτυγχάνεται καλή ρύθμιση 
της υψηλής πίεσης.   Αυτό  οφείλεται  στο γεγονός   ότι  η αυξημένη 
αρτηριακή πίεση κατά κανόνα δεν γίνεται αισθητή και δεν προκαλεί 
κανένα ενόχλημα. Τα ενοχλήματα, όταν υπάρχουν, οφείλονται στις 
επιπλοκές της, που συνήθως εμφανίζονται μετά από χρόνια. Γι' αυτό στην 
Αμερική η υπέρταση είναι γνωστή ως «βουβός δολοφόνος » (silent killer). 



• Για να διαπιστώσουμε λοιπόν ότι έχουμε Υπέρταση πρέπει να 
μετρήσουμε την αρτηριακή μας πίεση. 

• Οι συστάσεις της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου  είναι ότι όλα τα 
άτομα πρέπει να μετρούν και να παρακολουθούν  τακτικά της αρτηριακή 
τους πίεση. Σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό Υπέρτασης  οι μετρήσεις 
πρέπει να ξεκινούν από νεαρότερη ηλικία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
Υπέρταση ο Καρδιολόγος θα συστήσει σειρά εξετάσεων για να 
διαπιστωθούν τα  αίτια και πιθανές επιπλοκές της νόσου.

• Τα ποσοστά διάγνωσης, θεραπείας και ρύθμισης της υπέρτασης στη 
χώρα μας είναι παρόμοια με αυτά άλλων αναπτυγμένων χωρών. 
Δυστυχώς πολλοί δεν γνωρίζουν ότι έχουν υπέρταση, αλλά και απ' 
αυτούς που το γνωρίζουν, λιγότεροι από τους μισούς επιτυγχάνουν καλή 
ρύθμιση της πίεσής τους. 
αυτούς που το γνωρίζουν, λιγότεροι από τους μισούς επιτυγχάνουν καλή 
ρύθμιση της πίεσής τους. 

• Σχεδόν το 25%  του Κυπριακού πληθυσμού  πάσχει από Υπέρταση.  Στους 
ηλικιωμένους (μετά τα 65 έτη) ένας στους δύο είναι υπερτασικός. 
Υπολογίζεται ότι στη   Κύπρο υπάρχουν περίπου 150 000  άτομα με 
αρτηριακή  υπέρταση.   Από  τους  Υπερτασικούς  ασθενείς  το 40%  δεν 
γνωρίζει   ότι πάσχει από Υπέρταση. Ποσοστό  10%  γνωρίζουν   ότι 
πάσχουν από Υπέρταση αλλά  δεν παίρνουν αντιυπερτασικά φάρμακα. 
Ποσοστό 25%  παραμένουν αρρύθμιστοι παρά την θεραπεία  και μόνο 
25% είναι καλά ρυθμισμένοι.



• Για την αντιμετώπιση της Υπέρτασης υπάρχουν αρκετά  καλά φάρμακα. Πρέπει όμως  να 
προσθέσουμε  ότι  εκτός από την φαρμακευτική αγωγή, υπάρχουν  και  διάφορα άλλα μέσα  που  
μπορούν να μειώσουν σε κάποιο βαθμό την  υψηλή πίεση. Τα μέσα αυτά είναι χρήσιμα σε όλα τα 
υπερτασικά άτομα, ανεξάρτητα από το αν παίρνουν ή όχι αντιυπερτασικά φάρμακα. 

• Με την αποτελεσματική εφαρμογή τους μπορεί να μειωθούν οι δόσεις των φαρμάκων ή σε 
μερικές περιπτώσεις ακόμα και να αποφευχθεί η θεραπεία με φάρμακα.  

• Η ελάττωση του σωματικού βάρους στους υπέρβαρους υπερτασικούς είναι ο 
αποτελεσματικότερος τρόπος για τη μείωση της πίεσης χωρίς φάρμακα. Ακόμα και μικρή απώλεια 
βάρους (π.χ., 5 κιλών) μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της υψηλής πίεσης αλλά και στη βελτίωση 
άλλων παραγόντων που οδηγούν σε καρδιαγγειακά επεισόδια, όπως είναι η υψηλή χοληστερίνη 
και το σακχαρώδης διαβήτης. 

• Δίαιτα με πολλά φρούτα, λαχανικά και γαλακτοκομικά χωρίς λίπη,  μπορεί επίσης να βοηθήσει στη 
μείωση της υψηλής πίεσης 

• Αποφυγή  της πρόσληψης αλατιού με το φαγητό μειώνει την πίεση κυρίως στους υπερτασικούς 
μεγαλύτερης ηλικίας. 

• Η συστηματική σωματική άσκηση ( όπως για παράδειγμα  το γρήγορο περπάτημα για τουλάχιστον • Η συστηματική σωματική άσκηση ( όπως για παράδειγμα  το γρήγορο περπάτημα για τουλάχιστον 
μισή ώρα τη μέρα τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας) μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της 
υψηλής πίεσης καθώς και στη βελτίωση άλλων παραγόντων κινδύνου όπως είναι η αυξημένη 
χοληστερίνη και ο Διαβήτης.

• Πιστεύουμε ότι στη χώρα μας με το θαυμάσιο  εύκρατο  κλίμα, τα καταπράσινα θέρετρα, τις 
όμορφες παραλίες,   την υιοθέτηση της  μεσογειακής  διατροφής και τη  συστηματική άσκηση,  
έχουμε τις καλύτερες προϋποθέσεις  τόσο για πρόληψη  όσο και για την  αντιμετώπιση του 
προβλήματος  της  Αρτηριακής Υπέρτασης. 
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