










Παγκόσµια Ηµέρα Καρδιάς 2015 - Εκστρατεία ∆ιαφώτισης

• Εκστρατεία Διαφώτισης του κοινού για πρόληψη του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου στους νέους και αθλητές.

• Με μήνυμα «Άκου τους χτύπους της καρδιάς σου» η Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου διοργάνωσε Εκστρατεία Διαφώτισης, με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, στοχεύοντας στην πρόληψη των καρδιοπαθειών και του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου 
στους νέους και αθλητές. 

Στη διάρκεια της Εκστρατείας Διαφώτισης που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στα μεγάλα εμπορικά κέντρα της Λευκωσίας, 
Λεμεσού και Πάφου, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015, καρδιολόγοι – μέλη της ΚΕΚ ενημέρωσαν το κοινό για τους 
ενοχοποιητικούς παράγοντες, τα συμπτώματα, αλλά και τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης του αιφνίδιου καρδιακού 
θανάτου.

Ο Πρόεδρος της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου Δρ. Λοΐζος Αντωνιάδης δήλωσε ότι, σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από 
μελέτη που διενεργήθηκε, κάθε χρόνο στην Κύπρο καταγράφονται κατά μέσο όρο επτά αιφνίδιοι θάνατοι νέων, με τα περιστατικά 
να αφορούν νεαρούς άνδρες σε ποσοστό 66% και σε ποσοστό 34% νεαρές γυναίκες.

Οι περισσότεροι αιφνίδιοι θάνατοι νέων ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΕΚ, παρατηρούνται την Άνοιξη και το Χειμώνα και οι λιγότεροι 
το Καλοκαίρι και το Φθινόπωρο. Ενδιαφέρον εύρημα σημείωσε, είναι ότι οι περισσότεροι αιφνίδιοι θάνατοι νέων, καταγράφηκαν 
στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου και οι λιγότεροι στην επαρχία Πάφου.στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου και οι λιγότεροι στην επαρχία Πάφου.

Τα κυριότερα καρδιακά αίτια αιφνίδιου θανάτου στους νέους της Κύπρου τόνισε ο Δρ. Αντωνιάδης, ήταν οι μυοκαρδιοπάθειες, 
ενώ τα κυριότερα αγγειακά αίτια αιφνίδιου θανάτου ήταν η πνευμονική εμβολή και η ρήξη ανευρύσματος της αορτής και του 
εγκεφάλου.

Σε όλα τα άτομα που πρόκειται να ασχοληθούν με οποιασδήποτε μορφή άσκησης, οι καρδιολόγοι συνέστησαν προληπτικό 
καρδιολογικό έλεγχο, ως μέτρο πρόληψης των καρδιοαγγειακών επεισοδίων και του αιφνίδιου θανάτου.

Ο έλεγχος εξήγησαν, πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή λήψη ιστορικού, καλή κλινική εξέταση και μελέτη του 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

Το φετινό μήνυμα «Άκου τους χτύπους της καρδιάς σου», επεσήμανε ο κ. Χρηστίδης, μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να διερευνούμε 
προληπτικά την κατάσταση της υγείας μας και ιδιαίτερα το καρδιαγγειακό μας σύστημα. Ταυτόχρονα κατέληξε, μας δίνει την 
ευκαιρία να αναρωτηθούμε για το πώς έχουμε διαμορφώσει τον τρόπο ζωής μας και πόσο αξιοποιούμε τα ευεργετικά οφέλη της 
άσκησης.

Στη διάρκεια της Εκστρατείας Διαφώτισης, καρδιολόγοι και νοσηλευτές υπέβαλαν σε δωρεάν μέτρηση της πίεσης και του 
καρδιακού ρυθμού, εκατοντάδες πολίτες που επισκέφτηκαν τα περίπτερα της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου.


