
Καραμπελά Νίκη    Επιμελήτρια Α΄ 

ΜΕΘ – Κοργιαλένειο Μπενάκειο ΕΕΣ 



          ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Στόχος της καρδιολογικής αποκατάστασης είναι 
να αναστρέψει περιορισμούς που εμφανίζουν οι 
ασθενείς με καρδιολογικά νοσήματα.  

 Οι καρδιαγγειακές  διαταραχές αποτελούν τη 
κύρια αιτία θνητότητας παγκοσμίως, ενώ >50%  
των θανάτων ετησίως οφείλονται σε 
καρδιαγγειακή νόσο.  



          ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Στις ΗΠΑ πάνω από 14.000.000 άνθρωποι 
πάσχουν από στεφανιαία νόσο, συμφορητική 
καρδιακή ανεπάρκεια, στηθάγχη και αρρυθμίες. 

 Από αυτούς οι επιζώντες μετά από οξύ έμφραγμα 
μυοκαρδίου είναι περίπου 1.000.000 και 
περισσότεροι από 300.000 οι ασθενείς που 
υποβάλλονται σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη και 
είναι υποψήφιοι για καρδιολογική αποκατάσταση. 

 
 



       ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Παρά τα πλεονεκτήματα της καρδιολογικής 
αποκατάστασης στις ΗΠΑ  μόνον 10-20% των 
ασθενών μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου που 
κρίνονται κατάλληλοι, συμμετέχουν σε επίσημα 
οργανωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης.  

 Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. 



        ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η έγκαιρη αναγνώριση  των ασθενών με 
αυξημένο κίνδυνο υποτροπής είναι βασική για 
τη δημιουργία κατάλληλης παθολογικής και 
χειρουργικής στρατηγικής καθώς και 
στρατηγικής αποκατάστασης για τη πρόληψη 
πιθανής υποτροπής. 

 



 Κύριοι στόχοι της αποκατάστασης 

 Ο περιορισμός  των  φυσιολογικών και 
παθοφυσιολογικών διαταραχών της καρδιακής 
νόσου 

 Η μείωση του κινδύνου υποτροπής ΟΕΜ ή 
αιφνιδίου θανάτου 

 Η ανακούφιση από τα καρδιολογικά συμπτώματα 

 Η αναστρεψιμότητα της αθηροσκλήρωσης με 
προγράμματα άσκησης και η αποφυγή των 
παραγόντων κινδύνου 

 Η επιστροφή του ασθενούς σε καλή λειτουργική 
κατάσταση στην οικογένειά του και στη κοινωνία 

 



            Στόχος - Έκβαση 

 O σκοπός της καρδιολογικής αποκατάστασης σε 
νεώτερα άτομα είναι η βελτίωση της ποιότητας 
ζωής και της φυσικής κατάστασης των ασθενών, η 
αποφυγή των παραγόντων κινδύνου, η ψυχολογική 
ενίσχυση και η επιστροφή τους στην εργασία που 
αρμόζει στις ικανότητες και τα προσόντα  τους. 

 Στους ηλικιωμένους, ο σκοπός είναι η ανάκτηση 
της προηγούμενης κατάστασης λειτουργικότητας 
και ανεξαρτησίας και η αποφυγή μιας ενδεχόμενης 
αναπηρίας.  



        Ιστορική  αναδρομή της 
  καρδιολογικής αποκατάστασης  

 Το 1930 στους ασθενείς μετά ΟΕΜ υπήρχε σύσταση να 
παραμένουν κλινήρεις για 6 εβδομάδες.  

 Το 1940 η σύσταση ήταν να κάθονται σε καρέκλα  

 Το 1950 ξεκίνησε να προτείνεται η καθημερινή βάδιση 3-5 
λεπτά για 4 εβδομάδες. Οι κλινικοί αναγνώρισαν ότι η πρώιμη 
κινητοποίηση συνδέεται με αποφυγή σοβαρών επιπλοκών όπως 
η πνευμονική εμβολή. Όμως, για λόγους ασφαλείας τα 
προγράμματα αποκατάστασης εκτελούνταν με τη παρουσία 
γιατρού και με ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση.  

 Το 1950 ο Hellerstein παρουσίασε τη μεθοδολογία του για 
αποκατάσταση ασθενών μετά από οξύ καρδιακό επεισόδιο, η 
οποία έγινε αποδεκτή παγκοσμίως και ισχύει έως και σήμερα. 



                 Ορισμός  

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας 

των ΗΠΑ, ως πρόγραμμα αποκατάστασης 

ορίζεται το πρόγραμμα που περιλαμβάνει: 

 Ιατρική εκτίμηση 

 Συνταγογράφηση της άσκησης 

 Μείωση των παραγόντων κινδύνου για 
στεφανιαία νόσο και  

 Δευτεροπαθή πρόληψη 



           Ορισμός  

 Η καρδιολογική αποκατάσταση περιλαμβάνει 
επίσης εκπαιδευτικές, συμβουλευτικές και 
σχετικές με τη συμπεριφορά παρεμβάσεις, που 
έχουν συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και 
μακροπρόθεσμους στόχους.  

 Η καρδιολογική αποκατάσταση πρέπει να είναι 
ολοκληρωμένη και να εξατομικεύεται. 



    Βραχυπρόθεσμοι στόχοι 
      της αποκατάστασης 

 Αναγνώριση των φυσιολογικών  και  
παθοφυσιολογικών  επιδράσεων της  καρδιακής  
νόσου 

 Περιορισμός  του  κινδύνου  για  νέο  ΟΕΜ  και  
καρδιακή  ανακοπή 

 Έλεγχος  των  συμπτωμάτων  της  καρδιακής  
νόσου 

 Αναγνώριση των ασθενών που είναι πιθανό να 
κινητοποιηθούν  

 

 



       Μακροπρόθεσμοι στόχοι  
      της αποκατάστασης 

 Αναγνώριση και αντιμετώπιση 
των παραγόντων κινδύνου 

 Σταθεροποίηση ή αναστροφή 
της αθηροσκληρωτικής 
διαδικασίας 

 Ενίσχυση της ψυχολογικής 
κατάστασης των ασθενών 

 



    Φυσιολογία της άσκησης  
   και καρδιαγγειακό όφελος 

 
 Η αγγειοδιαστολή των στεφανιαίων είναι 

αποτέλεσμα της παραγωγής ΝΟ από την ΝΟ 
συνθετάση και μεταβολισμού  του από τις 
ελεύθερες ρίζες οξυγόνου. Στους ασθενείς με 
στεφανιαία νόσο, η ισορροπία αυτή διαταράσσεται 
λόγω  δυσλειτουργίας του ενδοθηλίου και ισχαιμίας 
του μυοκαρδίου. Στους ασθενείς αυτούς, η άσκηση 
αποκαθιστά  αυτή την ισορροπία, με  αποτέλεσμα  
την  αύξηση  της  δυνατότητας για  αγγειοδιαστολή. 

  



    Φυσιολογία της άσκησης  
   και καρδιαγγειακό όφελος 

 
 Παράλληλα η άσκηση προκαλεί βελτίωση 

της λιπιδαιμικής εικόνας, μείωση της 
αρτηριακής πίεσης, θεραπεία και πρόληψη  
του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2, μείωση 
της φλεγμονώδους αντίδρασης και της 
προδιάθεσης για ισχαιμία και καλύτερη 
διαδικασία ινωδόλυσης. 

 



 Ασθενείς που επιλέγονται για 
  καρδιολογική αποκατάσταση 

 
 Ασθενείς χαμηλού κινδύνου μετά από οξύ καρδιακό επεισόδιο 

 Ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη 

 Ασθενείς με χρόνια σταθερή στηθάγχη 

 Ασθενείς μετά από μεταμόσχευση καρδιάς 

 Ασθενείς μετά από διαδερμική αγγειοπλαστική 

 Ασθενείς υψηλού κινδύνου  χωρίς οξύ καρδιακό επεισόδιο 

 Ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια 

 Ασθενείς μετά από μη στεφανιαία καρδιοχειρουργική 
επέμβαση 

 Ασθενείς με σταθερή καρδιακή νόσο που 
αποσταθεροποιήθηκαν από συνοδό νόσημα 

 



     Εκτίμηση της ασφάλειας από 
           την αποκατάσταση 

     1) Αντοχή  στην  άσκηση 
    Υπάρχουν πολλές  υποκειμενικές κλίμακες 

εκτίμησης. 
 Πρωτόκολλο βάδισης - μετράει την απόσταση που 

επιτυγχάνεται από τον ασθενή στα 6 λεπτά  
 Δοκιμασία  καρδιοαναπνευστικής  άσκησης η οποία 

με μέτρηση των εκπνεόμενων αερίων και καθορισμό 
της μέγιστης κατανάλωσης οξυγόνου από τους 
ιστούς κατά την μέγιστη μυική προσπάθεια στη 
μονάδα του χρόνου (VO₂ max) επιτρέπει 
αντικειμενικό καθορισμό της αντοχής στην άσκηση. 
 
 



 Πίνακες αξιολόγησης της κατανάλωσης Οξυγόνου ανά ηλικία 

 

 Άνδρες 

 

 ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ Μ.Ο ΚΑΛΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ 

 20-24 <27 32-37 38-43 44-50 51-56 57-62                           >62 

 25-29 <31 31-35 36-42 43-38 49-53 54-59                           >59 

 30-34 <29 29-34 35-40 41-45 46-51 52-56                           >56 

 35-39 <28 28-32 33-38 39-43 44-48 49-54                           >54 

 40-44 <26 26-31 32-35 36-41 42-46 47-51                           >51 

 45-49 <25 25-29 30-34 35-39 40-43 44-48                           >48 

 50-54 <24 24-27 28-32 33-36 37-41 42-46                           >46 

 55-59 <22 22-26 27-30 31-34 35-39 40-43                           >43 

 60-64 <21 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40                           >40 

   

 

 Γυναίκες 

 

 ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ Μ.Ο ΚΑΛΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ 

 20-24 <27 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51                           >51 

 25-29 <26 26-30 31-35 36-40 41-44 45-49                           >49 

 30-34 <25 25-29 30-33 34-37 38-42 43-46                           >46 

 35-39 <24 24-27 28-31 32-35 36-40 41-44                           >44 

 40-44 <22 22-25 26-29 30-33 34-37 38-41                           >41 

 45-49 <21 21-23 24-26 28-31 32-35 36-38                           >38 

 50-54 <19 19-22 23-25 26-29 30-32 33-36                           >36 

 55-59 <18 18-20 21-23 24-27 28-30 31-33                           >33 

 60-64 <16 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30                           >30 

 



  Παράγοντες που επηρεάζουν την 
            αντοχή στην άσκηση 

 Η ηλικία 
 Η αντοχή προ του επεισοδίου 
 Η θεραπεία και ο χρόνος κατάκλισης 
 Η δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας 
 Η υπολειπόμενη ισχαιμία του μυοκαρδίου 
 Η κατάσταση των σκελετικών μυών  
 Η λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος 
 Η κατάσταση των περιφερικών αγγείων  
 Η αναπνευστική λειτουργία   
 Τα πιθανά συνυπάρχοντα ορθοπεδικά προβλήματα 

 



 Εκτίμηση της ασφάλειας από 
       την αποκατάσταση 

    2) Ισχαιμία  μυοκαρδίου 
    Συμπτωματική ή μη είναι πιθανόν να προκαλέσει 

στηθάγχη, δύσπνοια ή κόπωση. 
 
    3) Λειτουργικότητα  της  αριστερής  κοιλίας 
    Η δυσλειτουργία  της αριστερής κοιλίας προκαλεί 

πρώιμα δύσπνοια και εύκολη κόπωση που οφείλεται σε 
μειωμένη άρδευση των σκελετικών μυών λόγω χαμηλής 
καρδιακής παροχής. Η άσκηση ελαττώνει τη καρδιακή 
συχνότητα και την αρτηριακή πίεση και βελτιώνει τη 
λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας. 
 



      Εκτίμηση της ασφάλειας από 
             την αποκατάσταση 
    4) Αρρυθμίες 

Απαιτείται ηλετροκαρδιογραφική παρακολούθηση ενώ ο 
ασθενής είναι ήδη υπό αντιαρρυθμική αγωγή.  

Χρειάζεται στενή επιτήρηση και παρακολούθηση του ρυθμού 
με τηλεμετρία και συσκευή Holter. Σε περιπτώσεις σοβαρής 
αρρυθμίας, η ασφάλεια από την άσκηση δεν είναι ξεκάθαρη.  

Ασθενείς με σοβαρές και μη ελεγχόμενες υπερκοιλιακές 
αρρυθμίες θα πρέπει να εξαιρούνται από το πρόγραμμα μέχρις 
ότου ελεγχθούν. Ασθενείς με βηματοδότη ή απινιδωτή πρέπει 
επίσης να παρακολουθούνται στενά κατά τη διάρκεια της 
άσκησης και η καρδιακή συχνότητα πρέπει να συγκρατείται 
κάτω από το όριο που ξεκινά η λειτουργία του βηματοδότη. 

 



       Εκτίμηση της ασφάλειας από 
             την αποκατάσταση 

5) Μορφωτικό επίπεδο και ψυχολογική κατάσταση 
Περίπου 20-25% των ασθενών μετά από ΟΕΜ 
παρουσιάζουν ψυχολογικό stress ή σοβαρή κατάθλιψη και 
συνήθως οι ασθενείς αυτοί έχουν υψηλότερη νοσηρότητα 
και θνησιμότητα.  
Οι ασθενείς με κατάθλιψη έχουν πενταπλάσιο κίνδυνο   
αδυναμίας ολοκλήρωσης του προγράμματος, ενώ οι 
γυναίκες διπλάσιο. 
Συνιστάται συνεχής ηλεκτροκαρδιογραφική 
παρακολούθηση  και  είναι  στη  κρίση του κλινικού πότε 
ο ασθενής θα περάσει  σε  διαλείπουσα  παρακολούθηση  
με  ηλεκτροκαρδιογράφημα. 
Ασθενείς χαμηλού κινδύνου μπορούν να υποβληθούν σε 
κατ’οίκον αποκατάσταση. 
 

  



        Ταξινόμηση ασθενών 
Α. Ασθενείς χαμηλού κινδύνου 
 

 Ασθενείς σταδίου Ι-ΙΙ κατά NYHA 
 Αντοχή στην άσκηση >6 ΜΕΤς 
 Απουσία σημείων καρδιακής ανεπάρκειας 
 Απουσία σημείων ισχαιμίας κατά την ηρεμία ή κατά τη 

δοκιμασία άσκησης <6 ΜΕΤς 
 Προβλεπόμενη  αύξηση της συστολικής  αρτηριακής πίεσης 

κατά την άσκηση 
 Απουσία έκτακτων κοιλιακών συστολών κατά σειρά 
 Αντοχή στην άσκηση ενώ παρακολουθείται από μόνος του ο 

ασθενής 
 

      ΜΕΤ = μεταβολικό ισοδύναμο και αποτελεί την μονάδα μέτρησης του  
      μεταβολικού κόστους οποιασδήποτε σωματικής άσκησης (1ΜΕΤ  
      αντιπροσωπεύει το ρυθμό κατανάλωσης Ο2 ενός ατόμου σε ηρεμία 
      =3,5mlO2/Kg/min).  
 



       Ταξινόμηση ασθενών 

Β. Ασθενείς μετρίου προς υψηλού κινδύνου 
 
 Δύο ή περισσότερα οξέα εμφράγματα μυοκαρδίου 
 Ασθενείς σταδίου ≥ΙΙΙ κατά NYHA 
 Αντοχή στην άσκηση < 6 ΜΕΤς 
 Κατάσπαση του ST διαστήματος ≥ 4mm ή στηθάγχη κατά την 

άσκηση  
 Πτώση της συστολικής αρτηριακής πίεσης κατά την άσκηση 
 Προηγούμενο επεισόδιο καρδιακής παύσης 
 Κοιλιακή ταχυκαρδία σε άσκηση < 6ΜΕΤς 
 Αδυναμία του ασθενούς να παρακολουθείται από μόνος του 

στην άσκηση 
 Συνυπάρχουσα κλινική κατάσταση απειλητική για τη ζωή του 

ασθενούς  
 



     Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου αποτελούν το 15-25% όλων 
των ασθενών με καρδιολογικό νόσημα που ακολουθούν το 
πρόγραμμα αποκατάστασης και απαιτούν υψηλό επίπεδο 
επίβλεψης και συνεχή καταγραφή του ΗΚΓ.  

 

 Οι ασθενείς μετρίου κινδύνου χρειάζονται μικρότερου 
βαθμού επίβλεψη, ενώ οι ασθενείς χαμηλού κινδύνου 
ασκούνται με ασφάλεια και αυτονομία, μαθαίνουν να 
παρακολουθούν την καρδιακή τους συχνότητα και να 
αναγνωρίζουν σημεία που πρέπει να αναφέρουν στην ομάδα 
αποκατάστασης. Αυτοί  οι ασθενείς μπορούν να συνεχίσουν 
στο σπίτι τους την αποκατάσταση και να συμβουλεύονται 
τηλεφωνικά τους ειδικούς. 



       Ενδείξεις καρδιολογικής 
        αποκατάστασης 

Αρχικά η αποκατάσταση απευθυνόταν σε ασθενείς χαμηλού 
κινδύνου, αλλά τώρα που θεωρείται ασφαλής ενδείκνυται και 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
 Πρόσφατο οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου 
 Αορτοστεφανιαία παράκαμψη 
 Αντικατάσταση βαλβίδας 
 Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων 
 Στηθάγχη 
 Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 
 Μυοκαρδιοπάθεια 
 Μετά από μεταμόσχευση καρδιάς 
 Παρουσία βηματοδότη ή/και απινιδωτή 
 Περιφερική αγγειοπάθεια 
 Ασθενείς υψηλού κινδύνου για στεφανιαία νόσο 

 



  Αντενδείξεις καρδιολογικής 
       αποκατάστασης 
 

 Σοβαρού βαθμού στηθάγχη μετά το οξύ καρδιακό επεισόδιο 

 Μη ελεγχόμενες αρρυθμίες 

 Σοβαρού βαθμού ισχαιμία, δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας ή 
αρρυθμίες κατά τη δοκιμασία άσκησης 

 Μη ελεγχόμενη υπέρταση 

 Αρτηριακή υπέρταση ή υπόταση ως απάντηση στην άσκηση 

 Συνοδά νοσήματα (μη ελεγχόμενος σακχαρώδης διαβήτης, εμπύρετο 
υπογλυκαιμικά επεισόδια) 

 Σοβαρού βαθμού στένωση αορτικής βαλβίδας 

 3ου βαθμού κολποκοιλιακός αποκλεισμός χωρίς βηματοδότη 

 Οξεία περικαρδίτιδα ή μυοκαρδίτιδα 

 Πρόσφατη εμβολή, θρομβοφλεβίτιδα κάτω άκρων 

 Σοβαρά ορθοπεδικά προβλήματα 

 

 



 Αντενδείξεις καρδιολογικής 
       αποκατάστασης 

 Οι ασθενείς αυτοί πρέπει αρχικά να 
αντιμετωπίζονται  με βελτιστοποίηση της 
θεραπείας, επαναιμάτωση με 
αγγειοπλαστική ή αορτοστεφανιαία 
παράκαμψη,  χορήγηση  αντιαρρυθμικών 
φαρμάκων, τοποθέτηση βηματοδότη ή/και 
απινιδωτή και κατόπιν να επανεκτιμώνται. 

 



           Δοκιμασία άσκησης  

    Διακρίνονται τρία είδη δοκιμασίας της άσκησης: 

    Α) Υπομέγιστη δοκιμασία 

    Στη δοκιμασία αυτή  οι ασθενείς ασκούνται ώστε 
να επιτύχουν το 70% της μέγιστης καρδιακής 
συχνότητας για την ηλικία τους (220- ηλικία). 
Εκτελείται συνήθως πριν την έξοδο από το 
νοσοκομείο και ακολουθείται από τη δοκιμασία 
μέγιστης άσκησης μετά από 6-8 εβδομάδες.  

 



     Δοκιμασία άσκησης 

    Β) Περιορισμένη δοκιμασία από εμφάνιση 
συμπτωμάτων 

 Η υπομέγιστη δοκιμασία δε θεωρείται απαραίτητα 
πιο ασφαλής από τη περιορισμένη και στη 
πραγματικότητα μπορεί να οδηγήσει σε 
περιορισμό των συνηθισμένων δραστηριοτήτων 
και καθυστερημένη επιστροφή στην εργασία  

 Συνήθως η άσκηση ξεκινά 7-21 ημέρες μετά από 
μη επιπλεγμένο οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, 3-10 
ημέρες μετά από αγγειοπλαστική ή 14-28 ημέρες 
μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη.. 
 
 



         Δοκιμασία άσκησης  

    Γ) Καρδιοαναπνευστική δοκιμασία άσκησης 
 Εφαρμόζεται άσκηση σύμφωνα με το τροποποιημένο 

πρωτόκολλο Naughton για διάδρομο ή τροποποιημένο 
πρωτόκολλο σε ποδήλατο εργομετρίας. 

 Η δοκιμασία ξεκινά με χαμηλό ΜΕΤ φορτίο σε διάδρομο.  

 Γίνεται αύξηση της κλήσης ανηφόρας  κατά 1-2 ΜΕΤ ανά 
min, επιτρέποντας έτσι τη προοδευτική αύξηση της 
άσκησης για τη καλύτερη προσαρμογή του ασθενούς. 
Συνήθως η άσκηση σταματά σε 15-20min ή όταν ο 
ασθενής  εμφανίσει  κόπωση  και  δύσπνοια. 

 



    Συνταγογράφηση της άσκησης 

 Η δεύτερη φάση του προγράμματος καρδιολογικής 
αποκατάστασης βασίζεται στο αποτέλεσμα της δοκιμασίας 
άσκησης και εξατομικεύεται στον κάθε ασθενή.  

 Η ελάχιστη συχνότητα άσκησης που έχει ευεργετικά 
αποτελέσματα είναι 3 φορές την εβδομάδα.  

 Η διάρκεια είναι 30-60 λεπτά και περιλαμβάνει ζέσταμα 
10 λεπτών. 

 Τις πρώτες εβδομάδες δίνεται έμφαση στην αεροβική 
άσκηση, ενώ η ενδυνάμωση εισάγεται αργότερα.  

 Χρησιμοποιείται η κλίμακα του Borg για τον προσδιορισμό 
του χαρακτήρα της άσκησης [Rate of Perceived 
Exertion( RPE)], σύμφωνα με την οποία οι ασθενείς 
πρέπει να αθλούνται  σε  RPE 13-15. 



   Borg Scale  (κλίμακα προσωπικής  

                                      αντίληψης της προσπάθειας) 
                                             

 6 
 7   πολύ, πολύ ήπια 
 8 
 9   πολύ ήπια 
 10 
 11  ήπια 
 12 
 13  μερικώς δύσκολη 
 14 
 15  δύσκολη 
 16 
 17  πολύ δύσκολη 
 18 
 19  πολύ, πολύ δύσκολη 
 20  εξάντληση 

 



     Έναρξη της άσκησης 
 

 Η άσκηση ξεκινά με διατάσεις των μυών 
για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε μυική 
θλάση και να αυξηθεί σταδιακά η καρδιακή 
συχνότητα. Αυτή η περίοδος ακολουθείται 
από 40 λεπτά αερόβιας άσκησης (π.χ. 
περπάτημα, τρέξιμο, ποδήλατο) και η 
άσκηση ολοκληρώνεται με διατάσεις για 
10 λεπτά.  



    Εξέλιξη της άσκησης 

 Σκοπός είναι αρχικά να αυξηθεί η καρδιακή 
συχνότητα κατά 5-10% της μεγίστης του 
ασθενούς, με τελικό στόχο να φτάσει το  85% 
αυτής. Σε ασθενείς με ισχαιμία  μυοκαρδίου, το 
πρόγραμμα εφαρμόζεται με ασφάλεια σε περίπου 
10 παλμούς λιγότερους από αυτούς που είχαν 
κατά το επεισόδιο ισχαιμίας. Χρειάζεται στενή 
παρακολούθηση και επίβλεψη με συνεχή 
καταγραφή του ΗΚΓ. Με τον ίδιο τρόπο 
παρακολουθούνται και οι ασθενείς με αρρυθμίες, 
ενώ οι ασθενείς με συμφορητική καρδιακή 
ανεπάρκεια χρειάζονται ένα πιο τροποποιημένο 
πρόγραμμα. 
 



    Φάσεις καρδιολογικής 
       αποκατάστασης  

     Φάση 1: Κατά την διάρκεια νοσηλείας του ασθενούς 
στο νοσοκομείο 

 Αυτή η φάση περιλαμβάνει επίσκεψη από την ομάδα 
αποκατάστασης, ενημέρωση του ασθενούς και των συγγενικών 
προσώπων για τη νόσο καθώς και ενθάρρυνση. 

 Η ομάδα αποτελείται από νοσηλεύτρια, φυσικοθεραπευτή, 
εργασιοθεραπευτή, διατροφολόγο και κοινωνικό λειτουργό.  

 Όταν οι ασθενείς νοσηλεύονται σε στεφανιαία μονάδα η 
κινητοποίηση μπορεί να ξεκινήσει εντός 24-48 ωρών. Οι 
ασθενείς χαμηλού κινδύνου μπορούν να κάθονται σε καρέκλα 
αρχικά και  κατόπιν να πραγματοποιούν την προσωπική τους 
φροντίδα (π.χ. ξύρισμα, μπάνιο, υγιεινή του στόματος).  

 Αφού μεταφερθούν σε θάλαμο οι ασθενείς πρέπει να 
σηκώνονται, να περπατούν στο δωμάτιο και στον διάδρομο 
τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα για καθορισμένες αποστάσεις. 



    Φάσεις καρδιολογικής 
       αποκατάστασης  

 
 Η καρδιακή συχνότητα και η αρτηριακή πίεση 

μετρώνται πριν την έναρξη της άσκησης και μετά 
από προθέρμανση 5 λεπτών ο ασθενής ακολουθεί 
το πρόγραμμά του αρχικά για 5-10 λεπτά  και 
σταδιακά αυξάνεται ως πάνω από 30 λεπτά/ 
ημερησίως. Κατά την διάρκεια του προγράμματος 
δίδεται έμφαση στη δευτεροπαθή πρόληψη με 
αποφυγή των παραγόντων κινδύνου, αλλαγή του 
τρόπου ζωής, διακοπή καπνίσματος, απώλεια 
σωματικού βάρους, ρύθμιση των λιπιδίων, αποφυγή 
άγχους και σωστή χρήση φαρμάκων (ασπιρίνη, β- 
αναστολέας, ACE αναστολείς). 



    Φάσεις καρδιολογικής 
       αποκατάστασης 

   Φάση 1,5:  Από τη στιγμή που ο ασθενής 

   επιστρέψει σπίτι του 

 Το πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία με τους 
ασθενείς και τις οικογένειές τους. Διαρκεί 
2-6 εβδομάδες και δίνεται έμφαση στην 
αλλαγή του τρόπου ζωής και την μείωση των 
παραγόντων κινδύνου. 

 

 



    Φάσεις καρδιολογικής 
       αποκατάστασης 

    Φάση 2:  Άσκηση με επίβλεψη 
 Η ομάδα  αποκατάστασης  σχεδιάζει  ένα  

πρόγραμμα  εξατομικευμένο  για τον κάθε 
ασθενή, που το ακολουθεί 3 φορές/εβδομάδα 
συγχρόνως με συμβουλευτική  και  
εκπαίδευση  για  τη  διαχείριση  του  άγχους, 
τη  διακοπή του  καπνίσματος , τη  σωστή  
διατροφή  και  την  απώλεια  σωματικού 
βάρους. Η φάση  αυτή  διαρκεί  3-6  μήνες. 
 



    Φάσεις καρδιολογικής 
       αποκατάστασης 

    Φάση 3: Η φάση της συντήρησης 
 Το πρόγραμμα συντήρησης ακολουθείται από 

τον ασθενή ως τρόπος  ζωής. Ο ασθενής  κάνει  
το  είδος της  άσκησης  που  επιθυμεί και τον 
ικανοποιεί (τρέξιμο, βάδιση, κολύμπι ή 
ποδηλασία). Συνήθως υπάρχει συμβουλευτική  
από νοσηλεύτρια  και  δεν υπάρχει ανάγκη 
παρακολούθησης με ΗΚΓ. Ο στόχος είναι να 
αποκτήσει ο ασθενής συνήθειες που θα του 
επιτρέψουν να έχει υγιή και καλή ποιότητα 
ζωής. Σ’αυτή τη φάση δε  χρειάζεται ιατρική και 
νοσηλευτική επίβλεψη. 
 



    Σεξουαλική δραστηριότητα 

 Συνήθη  σεξουαλικά  προβλήματα  είναι  η  
ανικανότητα, η  καθυστερημένη εκσπερμάτιση και 
η μειωμένη γενετήσια ορμή. Αυτές οι δυσκολίες 
εμφανίζονται και σε άνδρες και σε γυναίκες και 
μπορεί να οφείλονται σε φάρμακα (β-
αποκλειστές, διουρητικά), κατάθλιψη ή φόβο του 
ασθενούς να μην  επαναληφθεί  νέο καρδιολογικό  
επεισόδιο. Η μέγιστη καρδιακή συχνότητα κατά 
τη διάρκεια της σεξουαλικής συνεύρεσης είναι 
120 παλμοί/ λεπτό. Οι ασθενείς μπορεί να γίνουν 
εκ νέου σεξουαλικά ενεργείς σε 2-3 εβδομάδες 
από το ΟΕΜ.  



  Οφέλη από την καρδιολογική 
         αποκατάσταση 

 
 Βελτίωση της αντοχής στην άσκηση 

(υποκειμενικό στοιχείο) 

 Έλεγχος των συμπτωμάτων  

 Βελτίωση των επιπέδων των λιπιδίων στον ορό 

 Μείωση του σωματικού βάρους 

 Διακοπή  του  καπνίσματος (αναμενόμενο  
ποσοστό  16-26%) 

 Βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης και 
μείωση του άγχους 



  Οφέλη από την καρδιολογική 
         αποκατάσταση 

 
 Επιστροφή  στην εργασία (εξαρτάται από τις 

συνθήκες εργασίας και την οικονομική κατάσταση 
του ασθενούς) 

 Μείωση της θνησιμότητας: Μεταανάλυση ασθενών 
μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου που 
υποβλήθηκαν σε αποκατάσταση ανέδειξε μείωση  
της θνησιμότητας κατά 25% σε 3 έτη από το 
επεισόδιο, ενώ σε μελέτες που αφορούσαν μόνο 
την άσκηση φάνηκε βελτίωση κατά 15% στα 3 έτη 
και μειωμένη  συχνότητα αιφνιδίου θανάτου στα 10 
έτη.  

 



  Οφέλη από την καρδιολογική 
         αποκατάσταση 
 
 Αξιοσημείωτο  είναι ότι η συμμετοχή των 

ηλικιωμένων ασθενών, κυρίως των γυναικών, 
στην αποκατάσταση είναι πολύ μικρή. Το 2006 
μελέτη των Katner και συν. ανέδειξε ότι σε 
ασθενείς υπό θεραπεία νεφρικής 
υποκατάστασης που ακολούθησαν το πρόγραμμα 
αποκατάστασης παρατηρήθηκε μείωση του 
κινδύνου θανάτου οποιασδήποτε αιτιολογίας 
κατά 35% και μείωση του κινδύνου θανάτου 
καρδιακής αιτιολογίας κατά 36% συγκριτικά με 
αυτούς που δεν ακολούθησαν το πρόγραμμα. 



          Ασφάλεια 

 Σε  τρείς τυχαιοποιημένες μελέτες σε 
περισσότερους από 4500 ασθενείς δεν 
αναδείχτηκε αύξηση της νοσηρότητας και της 
θνησιμότητας. Η ασφάλεια της άσκησης εντός των 
προγραμμάτων αποκατάστασης είναι δεδομένη. Σε 
μια μελέτη σε περισσότερους από 25.000 ασθενείς 
από 65 κέντρα καρδιολογικής αποκατάστασης το 
2003, αναφέρθηκε 1 καρδιακό επεισόδιο ανά 8484 
δοκιμασίες άσκησης που εκτελέσθηκαν, 1 καρδιακό 
επεισόδιο ανά 50000 ασθενείς/ώρες δοκιμασίας 
άσκησης και 1.3 καρδιακές παύσεις ανά 1.000.000 
ασθενείς/ώρες άσκησης.  



          Ασφάλεια 

 Το 2007 η επιστημονική αναφορά της 
Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας 
σχετικά με την άσκηση και τα οξέα 
καρδιολογικά  συμβάματα  εκτίμησε ότι ο 
κίνδυνος σοβαρής επιπλοκής από το 
καρδιαγγειακό (καρδιακή παύση, θάνατος ή 
έμφραγμα μυοκαρδίου) είναι ένα επεισόδιο 
στις 60.000-80.000 ώρες  επιτηρούμενης  
άσκησης 
 
 



       Οικονομικό όφελος   

 Σε τυχαιοποιημένη μελέτη στην Αμερική 
σε προγράμματα αποκατάστασης 8 
εβδομάδων που ξεκίνησαν 6 εβδομάδες 
μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου 
αναδείχθηκε κέρδος 
9.200$/έτος/άτομο που διασώθηκε. 



          Συμπεράσματα 
 Η αποκατάσταση είναι σημαντική παράμετρος αντιμετώπισης 

ασθενών με στεφανιαία νόσο και καρδιακή ανεπάρκεια. 

 Συμπεριλαμβάνει άσκηση, εκπαίδευση, συμβουλευτική για 
μείωση των παραγόντων κινδύνου και αλλαγής του τρόπου 
ζωής.  

 Στόχος της αποκατάστασης είναι η βελτίωση της αντοχής 
στην άσκηση, η μείωση της εξέλιξης της αθηροσκλήρωσης, 
των λιπιδίων του ορού, της αρτηριακής πίεσης, του 
σωματικού βάρους και του σακχάρου. Επίσης η αποκατάσταση 
βελτιώνει την ψυχολογία των ασθενών, μειώνει την 
κατάθλιψη και το άγχος. 

 Όλες αυτές οι παράμετροι καθιστούν τον ασθενή ικανό για 
λειτουργική αυτονομία και επιστροφή σε δραστηριότητες 
ωφέλιμες για τον ασθενή και την κοινωνία. 

 



   ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ 

      ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 


