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Περίληψη: 

Εισαγωγή:  Η αντιμετώπιση  των αυξανόμενων παραγόντων 
κινδύνου, που σχετίζονται με την πρόκληση των ΑΕΕ, προ-
ϋποθέτει τη συστηματική μελέτη τους σε τοπικό και εθνικό 
επίπεδο.                                                                                                            

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να διερευνηθεί η 
συσχέτιση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, όπως ηλικία, 
φύλο, συνυπάρχοντα νοσήματα και φαρμακευτική αγωγή 
με τα Α.Ε.Ε.                                                                                                                        

Υλικό και μεθοδολογία:  Η έρευνα διενεργήθηκε σε δύο νο-
σοκομεία αντίστοιχων  Ελληνικών επαρχιακών πόλεων, στο 
Γ.Ν. Κατερίνης και στο Γ.Π.Ν. Μυτιλήνης ́ ΄Βοστάνειο΄΄. Η δι-
άρκειά της ήταν 3 μήνες, από 1η  Ίανουαρίου 2011 έως και 
την 31η  Μαρτίου 2011. Πρόκειται για αναδρομική-συγκρι-
τική έρευνα, στην οποία χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική 
στατιστική για την ορθή μελέτη, καταγραφή, επεξεργασία 
και ανάλυση των στοιχείων αυτών, μέσω του προγράμμα-
τος Excel. 

Αποτελέσματα: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν ασθε-
νείς, από τους οποίους οι 36 προέρχονταν από το Γ.Ν. Κατε-
ρίνης και οι 54 από το Γ.Π.Ν. Μυτιλήνης  ΄΄Βοστάνειο΄΄. Από 
αυτούς, στην Κατερίνη οι άνδρες ήταν 18 και 18 οι γυναίκες, 
ενώ στη Μυτιλήνη  οι άνδρες ήταν 25 και 29 οι γυναίκες.                                    

Συμπεράσματα: Η αντιμετώπιση  παραγόντων όπως, σακ-
χαρώδης διαβήτης, οι καρδιακές παθήσεις και η κακή υγι-
εινή ,συγχρόνως με τη λήψη κατάλληλης αγωγής, μπορούν 
να μας προστατέψουν από τα αγγειακά επεισόδια.  

Επιδημιολογική μελέτη 
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Εισαγωγή

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) αποτε-
λούν κλινικό νευρολογικό σύνδρομο που  μπορεί να 
προκαλέσει  εγκεφαλική βλάβη ή και θάνατο1,2. Επι-
πλέον τα ΑΕΕ αποτελούν μία από τις κυριότερες αι-
τίες σοβαρής και παρατεταμένης αναπηρίας και  επι-
φέρουν καθοριστικές αλλαγές στη ζωή του ατόμου, 
οι οποίες  αφορούν την υγεία του αυτή καθαυτή, το 
επάγγελμά του, την κοινωνική του ζωή και την ανεξαρ-
τησία του3. Τα αίτια των ΑΕΕ είναι πολλά και συνήθως 
έχουν σχέση με βλάβες των τοιχωμάτων των αιμοφό-
ρων αγγείων, οι οποίες συνήθως εγκαθίστανται αργά 
στο πέρασμα του χρόνου θα πρέπει να υποτιμούμε το 
σακχαρώδη διαβήτη, τις υπεριλιπιδαιμίες, τις αρτηρι-
οπάθειες, τις θρομβοφλεβίτιδες, τις καρδιακές βαλβι-
δοπάθειες και την κακή υγιεινή ,δηλαδή κάπνισμα, κα-
τάχρηση αλκοόλ, καθιστική ζωή και κακή διατροφή4-6.                                                                                                                        
Ενας ασθενής που πάσχει από μία από τις ανωτέρω πα-
θήσεις, δεν θα παρουσιάσει υποχρεωτικά ΑΕΕ. Για τον 
λόγο αυτό είναι σκόπιμο να αναφερόμαστε σε «παρά-
γοντες κινδύνου για ΑΕΕ» 7. Ο κάθε παράγοντας από μό-
νος του αυξάνει τον κίνδυνο για ΑΕΕ. Αν συνυπάρχουν 
περισσότεροι από ένας, τότε η πιθανότητα ο ασθενής 
να υποστεί ΑΕΕ αυξάνεται γεωμετρικά8.

Η αντιμετώπιση λοιπόν των  παραγόντων αυτών, 
καθώς και η λήψη των κατάλληλων φαρμάκων στην πε-
ρίπτωση καρδιοπαθειών, υπέρτασης και  διαβήτη, μπο-
ρούν να μας προστατέψουν από τα αγγειακά επεισόδια 
9. Αυτό προϋποθέτει τη συστηματική μελέτη, καταγρα-
φή  και σύγκριση των παραγόντων αυτών, τόσο σε το-
πικό-εθνικό επίπεδο,  όσο και διεθνές ,στα πλαίσια της 
επιστημονικής κοινότητας.   

                                                                                                                                  

Σκοπός
 
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνη-

θούν οι πιθανές σχέσεις μεταξύ συγκεκριμένων κοι-
νών χαρακτηριστικών  (όπως ηλικία, φύλο, εθνικότητα, 

θνησιμότητα, συνυπάρχοντα νοσήματα, φαρμακευτική 
αγωγή και τρόπος χορήγησης της αγωγής) ασθενών με 
Α.Ε.Ε., που νοσηλεύτηκαν σε δυο  Ελληνικά επαρχιακά 
νοσοκομεία, το Γ.Ν. Κατερίνης και  το Γ.Π.Ν.Ν. Μυτιλή-
νης  ΄΄Βοστάνειο΄΄.  

  

Υλικό και μεθοδολογία
 
Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν ασθενείς, όπου 

οι 36 προέρχονταν από το Γ.Ν. Κατερίνης και οι 54 από 
το Γ.Π.Ν.Ν. Μυτιλήνης ΄΄Βοστάνειο΄΄. Συγκεκριμένα, 
στην Κατερίνη ήταν 18 άνδρες και 18 γυναίκες, στη Μυ-
τιλήνη  οι άνδρες ήταν 25 και 29 οι γυναίκες. Η χρονική 
διάρκεια συλλογής δεδομένων διήρκησε από 1/1/2011 
– 31/3/2011 και πραγματοποιήθηκε στα αντίστοιχα νο-
σοκομεία. Για την ορθότερη καταγραφή και μελέτη των 
στοιχείων αυτών χρησιμοποιήθηκε ειδική «φόρμα», 
που περιελάμβανε τις εξής παραμέτρους: ηλικία, φύλο, 
εθνικότητα, θνησιμότητα, συνυπάρχοντα νοσήματα, 
φαρμακευτική αγωγή και τρόπος χορήγησης της αγω-
γής.   Η φόρμα αυτή στηρίχτηκε στα στοιχεία που περι-
γράφονται στο φάκελο νοσηλείας των ασθενών και στο 
φύλλο ημερήσιας νοσηλείας αυτών.(Πίνακας, 1)

Για τη συλλογή των στοιχείων ελήφθη η σχετική 
άδεια από την Επιστημονική Επιτροπή των αντίστοιχων 
νοσοκομείων, μετά από έγγραφη αίτησή μας και ρητή 
διαβεβαίωσή μας, ότι θα τηρηθεί απαραίτητα το απόρ-
ρητο των στοιχείων των ασθενών. 

Πρόκειται για μία αναδρομική-συγκριτική έρευνα, 
στην οποία χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστι-
κή για την ορθή μελέτη, καταγραφή, επεξεργασία και 
ανάλυση των στοιχείων αυτών, μέσω του προγράμμα-
τος Excel . 

Αποτελεσματα
   
Τα   ΑΕΕ , όπως  ήδη ειπώθηκε, αποτελούν  σύμφωνα 

και με τη διεθνή βιβλιογραφία πολυπαραγοντική νόσο, 

 Ο ΑΣΘΕΝΗΣ  
ΗΛΙΚΙΑ   
ΦΥΛΟ   
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ   
ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ   
ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ   
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ   
ΤΡΟΠΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ  

 

 Πίνακας 1. 
Αριθμός ασθενών ανάλογα με την ηλικία  Γ.Ν. Κατερίνης.
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για την οποία ευθύνονται αλληλοεπιδρώντες  γενετικοί 
και περιβαλλοντικοί παράγοντες 10-11. 

Οι  παράγοντες   αυτοί  μελετήθηκαν και  στην ερευ-
νητική εργασία, στην οποία διαπιστώθηκαν τα ακόλου-
θα:
     ΄Οσον αφορά την ηλικία  επισημαίνονται τα  εξής:
• Στο Γ.Ν. Κατερίνης και οι 36 ασθενείς ήταν άνω των 

60 ετών, ποσοστό 100% (σχήμα 1).
• Στο Γ.Π.Ν.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» οι περισσότε-

ροι ασθενείς δηλαδή 24, ποσοστό 43%, ήταν μεταξύ 
80-90 ετών (σχήμα 2). 

    
 Ως προς το φύλο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
• Στο Γ.Ν Κατερίνης σε σύνολο 36 ασθενών και οι άν-

δρες, όπως και οι γυναίκες, ήταν 18, ποσοστό 50% 
(σχήμα 3). 

 • Στο Γ.Π.Ν.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο», σε σύνολο 54 
ασθενών, οι άνδρες ήταν 25, ποσοστό 46% και οι γυ-
ναίκες 29, ποσοστό 54% (σχήμα 4).

   
 Αναφορικά με την εθνικότητα των νοσηλευομένων 

επισημαίνονται τα ακόλουθα:
 • Στο Γ.Ν. Κατερίνης, και οι 36 νοσηλευόμενοι με ΑΕΕ 

ήταν Ελληνες, ποσοστό 100% (σχήμα 5). 
 • Στο Γ.Π.Ν.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» και οι 54 νο-

σηλευόμενοι με ΑΕΕ ήταν Ελληνες , ποσοστό 100% 
(σχήμα 6).΄Ως προς τη θνησιμότητα των ΑΕΕ επιση-
μαίνονται τα ακόλουθα:

• Στο Γ.Ν. Κατερίνης στους άνδρες από τους 18 απεβί-
ωσαν οι 3, ποσοστό 17% και στις γυναίκες από τις 18 
απεβίωσαν οι 2, ποσοστό 11% (σχήματα 7,1 & 7,2). 

• Στο Γ.Π.Ν.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» από τους 25 
άνδρες απεβίωσαν οι 3, ποσοστό 12% και στις γυ-
ναίκες από 29 απεβίωσαν οι 5, ποσοστό 17% (σχή-
ματα 8,1 & 8,2).

      Αναφορικά με τα συνυπάρχοντα νοσήματα, παρα-
τηρήθηκαν τα εξής:

• Στο Γ.Ν. Κατερίνης, στους άνδρες,  τα συχνότερα νο-
σήματα είναι η αρτηριακή υπέρταση και οι καρδια-
κές παθήσεις, όπου  συναντώνται σε 8 περιστατικά, 
ποσοστό 27%. Ακολουθεί ο σακχαρώδης διαβήτης 
με 6 ασθενείς και ποσοστό 20%, η δυσλιπιδαιμία με 
4 ασθενείς και  ποσοστό13%, 3 ασθενείς με παλαιό 
ΑΕΕ και ποσοστό 10%, καθώς και 1 ασθενής χωρίς  
συνοδά  νοσήματα, ποσοστό 3%  (σχήμα 9,1).

  
 Αλλά και στις γυναίκες τα συχνότερα συνυπάρχο-

ντα  νοσήματα είναι η αρτηριακή υπέρταση,  όπου  
απαντάται σε 9 περιστατικά, ποσοστό 29% και ο 
σακχαρώδης διαβήτης σε 6 ασθενείς, ποσοστό 19%. 
Ακολουθούν ο καρκίνος μαστού  και οι καρδιοπά-
θειες με 5 περιστατικά και ποσοστό 19% ,η οστεο-
πόρωση  με 4 περιστατικά και ποσοστό 13%, καθώς 

και 2 ασθενείς χωρίς συνοδό νόσημα, ποσοστό 7% 
(σχήμα 9,2). 

• Στο Γ.Π.Ν.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» επίσης, ο σακ-
χαρώδης διαβήτης και η αρτηριακή υπέρταση είναι 
τα νοσήματα που συναντώνται συχνότερα, συγκε-
κριμένα σε 11 ασθενείς, ποσοστό 24%. Ακολουθούν  
οι καρδιακές παθήσεις με 10 περιστατικά και ποσο-
στό 22%, η δυσλιπιδαιμία με 6 περιστατικά και πο-
σοστό 13% και 3 ασθενείς με παλαιό ΑΕΕ και ποσο-
στό 8% , καθώς και 4 ασθενείς χωρίς συνοδό νόσημα 
και ποσοστό 9% (σχήμα 10,1).

 Στις δε γυναίκες, οι καρδιακές παθήσεις απαντώνται  
σε 15 περιστατικά και ποσοστό 31% , ο  σακχαρώδης 
διαβήτης σε 12 περιστατικά και ποσοστό 25%, η αρ-
τηριακή υπέρταση σε 11 περιστατικά και ποσοστό 
22%, παλαιά ΑΕΕ απαντώνται  σε 5 περιστατικά και 
ποσοστό 10% , καθώς και 2 ασθενείς χωρίς συνοδό 
νόσημα και ποσοστό 4% (σχήμα 10,2). 

     ΄Ως προς τη φαρμακευτική αγωγή των ασθενών με 
ΑΕΕ, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:

• Στο Γ.Ν. Κατερίνης, στους άνδρες, τα συχνότερα 
φάρμακα που χορηγήθηκαν ήταν το penrazol (ομε-
πραζόλη, γαστροπροστατευτικό) σε 13 περιστατικά 
και ποσοστό 23%, ακολούθησαν lopressor ( μετα-
προλόλη, αντιυπερτασικό) σε 7 περιστατικά και πο-
σοστό 12%, ivor (νατριούχος βενηπαρίνη, αντιθρομ-
βωτικό) σε 7 περιστατικά και ποσοστό 12% , καθώς 
και το Lipitor (στατίνη, ρυθμιστικό φάρμακο των λι-
πιδίων) σε 6 περιστατικά και ποσοστό 11% (σχήμα 
11,1).   

  Στις  δε  γυναίκες τα συχνότερα φάρμακα που χο-
ρηγήθηκαν ήταν το innohep (νατριούχος τινζαπα-
ρίνη, αντιπηκτικό) σε 11 περιστατικά και ποσοστό 
21%, penrazol σε 10 περιστατικά και ποσοστό 19%, 
καθώς και το lasix (φουροσεμίδη, διουρητικό) σε 7 
περιστατικά και ποσοστό 13% (πίνακας 17, σχήμα 
16,2).          

• Στο Γ.Π.Ν.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» επίσης, στους 
άνδρες τα συχνότερα φάρμακα που χορηγήθηκαν 
ήταν η mannitol (μανιτόλη, ) σε 14 περιστατικά και 
ποσοστό 18%, lordin    (ομεπραζολη, γαστροπροστα-
τευτικό) σε 10 περιστατικά και ποσοστό 13%,  eselan 
(ομεπραζόλη, γαστροπροστατευτικό) σε 10 περιστα-
τικά και ποσοστό 13%, fraxiparine    (ηπαρίνη, αντι-
πηκτικό) σε 9 περιστατικά και ποσοστό 12%, καθώς 
και degadron (δεξομεθαζόνη, γλυκοκορτικοειδή) σε 
9 περιστατικά και ποσοστό 12% (σχήμα 12,1).

 Αλλά και στις γυναίκες χορηγήθηκαν συχνότερα 
η mannitol σε 15 περιστατικά και ποσοστό 14%, 
innohep σε 15 περιστατικά και ποσοστό 14%, lordin 
σε 11 περιστατικά και ποσοστό 11%, lasix σε 11 πε-
ριστατικά και ποσοστό 11% , καθώς και eselan σε 11 
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περιστατικά και ποσοστό 11% (σχήμα 12,2).
 Αναφορικά με τους τρόπους χορήγησης της φαρμα-

κευτικής αγωγής διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα   :
• Στο Γ.Ν. Κατερίνης, στους ασθενείς χρησιμοποι-

ήθηκε κυρίως η παρεντερική χορήγηση φαρμά-
κων. Συγκεκριμένα, 35 σκευάσματα χορηγούνταν 
παρεντερικά  (im. iv. sc.), ποσοστό 49% και 28 από 
το στόμα (per os), ποσοστό 39%,ενώ σε 5 ασθενείς 
εφαρμόστηκε η τοπική χορήγηση φαρμάκων, ποσο-
στό 7% και σε 4 ασθενείς η χορήγηση έγινε δια της 
αναπνευστικής οδού, ποσοστό 5% (σχήμα 13).

 • Στο Γ.Π.Ν.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο», στους ασθε-
νείς χρησιμοποιήθηκε και πάλι η  παρεντερική χο-
ρήγηση φαρμάκων. Συγκεκριμένα, 38 σκευάσματα 
χορηγούνταν παρεντερικά  (im. iv. sc.), ποσοστό 53% 
και 27 από το στόμα (per os), ποσοστό 37% , ενώ σε 
4 ασθενείς εφαρμόστηκε η τοπική χορήγηση φαρ-
μάκων, ποσοστό 6% και σε 3 ασθενείς η χορήγηση 
έγινε δια της αναπνευστικής οδού, ποσοστό 4% 
(σχήμα 14).

Συζήτηση
 
Σε μείζονα , λοιπόν, παράγοντα απειλής της αν-

θρώπινης ζωής και υγείας έχει εξελιχθεί το Α.Ε.Ε. μια 
και αποτελεί τη δεύτερη αιτία θνησιμότητας παγκο-
σμίως, σε ηλικίες άνω των 65 ετών 12,13. Τα παραπάνω 
επαληθεύονται και με την παρούσα ερευνητική εργα-
σία μιας και, όπως αναφέρθηκε, η ηλικία των ασθενών 
στα δύο Ελληνικά επαρχιακά νοσοκομεία Κατερίνης 
και Μυτιλήνης ήταν άνω των 60 ετών. Συγκεκριμένα, 
στο Γ.Ν. Κατερίνης αφορούσε συνολικά όλους τους 
ασθενείς, ποσοστό 100%. Στο Π.Γ.Ν.Ν. Μυτιλήνης άγ-
γιζε σχεδόν όλους τους ασθενείς σε ποσοστό 92,5%.                                                                                                             
Αναφορικά για το φύλο, αν και,  σύμφωνα με τη βιβλι-
ογραφία, οι άνδρες εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνότητα 
εγκεφαλικών επεισοδίων από ότι οι γυναίκες, στην Ελ-
λάδα τα ποσοστά διαφοροποιούνται 4,14 .Συγκεκριμένα, 
στο Γ.Ν. Κατερίνης άνδρες και γυναίκες με Α.Ε.Ε. κατα-
λαμβάνουν το 50% αντίστοιχα, ενώ στο Γ.Π.Ν.Ν. Μυτι-
λήνης «Βοστάνειο» οι άνδρες ανέρχονται σε ποσοστό 
43% και οι γυναίκες σε 57%!

΄Οσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι 
απορρέουν από νοσήματα που είναι υπεύθυνα για την 
εμφάνιση των Α.Ε.Ε., σύμφωνα με την επιστημονική 
βιβλιογραφία, ως επί το πλείστον είναι: η αρτηριακή 
υπέρταση, καρδιακές παθήσεις, σακχαρώδης διαβή-
της και οι υπεριλιπιδαιμίες15,16. Σημειωτέον ότι, οι ίδιοι 
παράγοντες κινδύνου με τα αντίστοιχα νοσήματα, επι-
σημάνθηκαν και στην παρούσα μελέτη. Στο Γ.Ν. Κατε-
ρίνης, η αρτηριακή υπέρταση διαπιστώθηκε στο 29% 
των ασθενών, τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. 

Στο Γ.Π.Ν.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο», στους άνδρες 
διαπιστώθηκε αρτηριακή υπέρταση και σακχαρώδης 
διαβήτης σε ποσοστό 14% αντίστοιχα και στις γυναίκες 
καρδιακές παθήσεις σε ποσοστό 31%.

΄Ως προς τη θεραπεία των Α.Ε.Ε., αυτή ποικίλλει 
ανάλογα με τον τύπο του Α.Ε.Ε., τη φάση του και απο-
σκοπεί στην πρόληψη περαιτέρω σχηματισμού θρόμ-
βου, την αύξηση της αιματικής ροής και την προστασία 
των εγκεφαλικών νευρώνων17,18. Τα παραπάνω διαπι-
στώνονται και στην παρούσα μελέτη, στα δύο Ελληνικά 
επαρχιακά νοσοκομεία, της Κατερίνης και της Μυτιλή-
νης. Η μόνη διαφορά έγκειται  στην εμπορική ονομασία 
των σκευασμάτων, η οποία σχετίζεται με τις φαρμακευ-
τικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες 
περιοχές.

Ειδικότερα δε στον τρόπο χορήγησης της φαρμακευ-
τικής αγωγής διαπιστώνεται ότι η παρεντερική χορήγη-
ση των φαρμάκων χρησιμοποιείτε ως επί το πλείστον. 
Συγκεκριμένα, στο Γ.Ν. Κατερίνης η παρεντερική χορή-
γηση ανέρχεται σε ποσοστό 47% , έναντι 28% της από 
του στόματος χορήγησης της φαρμακευτικής αγωγής 
και στο Γ.Π.Ν.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» η παρεντερική 
χορήγηση της αγωγής ανέρχεται σε ποσοστό 53% ένα-
ντι του 37% της από του στόματος χορήγησης αυτής. Τα 
παραπάνω σχετίζονται με την πολιτική του κάθε νοσο-
κομείου, την εκπαίδευση του προσωπικού του (κυρίως 
του νοσηλευτικού) και της στάσης των ιατρών έναντι 
της εκάστοτε θεραπευτικής αγωγής γενικότερα19.

Αλλά και τα ποσοστά θανάτων της παρούσας  με-
λέτης συμβαδίζουν με τα διεθνή καταγεγραμμένα πο-
σοστά, όπου αυτά ανέρχονται στο 10% περίπου των 
νοσούντων20,21. Παρατηρείται μόνο  μία μικρή διαφορο-
ποίηση, σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας εργα-
σίας, στο Γ.Ν. Κατερίνης, όπου το ποσοστό θνησιμότη-
τας των ανδρών ανέρχεται στο  17% και των γυναικών 
στο 11%. Αντίθετα, στο Γ.Π.Ν.Ν. Μυτιλήνης «Βοστά-
νειο» το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 12% στους άν-
δρες και 17% στις γυναίκες. Παρόλα αυτά η διαφορά, 
σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας εργασίας, δεν 
μπορεί να αξιολογηθεί ιδιαίτερα, μιας και το ποσοστό 
του δείγματος ήταν μικρό. Καλό, λοιπόν, είναι να γίνει 
μία ευρύτερη έρευνα, στον ελλαδικό χώρο, που θα κα-
ταγράφει τους πραγματικούς δείκτες θνησιμότητας. 

΄Ως προς την εθνικότητα των ασθενών, στα ελληνι-
κά νοσοκομεία, όλοι  οι πάσχοντες, ανεξαιρέτως άνδρες 
και γυναίκες, ήταν Ελληνες, αν και τα τελευταία τουλά-
χιστον 20 χρόνια η αύξηση του αριθμού των μετανα-
στών στην Ελλάδα είναι σημαντική.  Γι’ αυτό το λόγο το 
τελευταίο εύρημα της παρούσας μελέτης δεν μπορεί να 
αξιολογηθεί . Καλό θα είναι να πραγματοποιηθεί, όπως 
αναφέρθηκε, μία ευρείας κλίμακας μελέτη σε όλη την 
Ελλάδα για την καταγραφή των δημογραφικών στοιχεί-
ων, καθώς και των παραγόντων κινδύνου εμφάνισης 
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των ΑΕΕ και της θνησιμότητας σε πολίτες της ελληνικής 
επικράτειας. Αλλωστε, όπως ήδη αναφέρθηκε, τα τε-
λευταία χρόνια η Ελλάδα αποτελεί πόλο έλξης πολλών 
μεταναστών από πάρα πολλές χώρες με ιδιαίτερα πολι-
τιστικά χαρακτηριστικά.   

Συμπεράσματα

Δυστυχώς, παρότι  η ραγδαία ανάπτυξη της επιστή-
μης και της βιοτεχνολογίας έχει συμβάλει στην καλύ-
τερη  μελέτη της αιτιοπαθογένειας  και των  «παραγό-
ντων» κινδύνου που σχετίζονται με τα ΑΕΕ, καθώς και 
στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ασθενών 
με ΑΕΕ, εντούτοις  ο κίνδυνος  ανάπτυξης  ενός ΑΕΕ με 
όλη τη βαρύτητά του, παραμένει υψηλός22,23. Ετσι   λοι-
πόν η τροποποίηση των «παραγόντων» κινδύνου, που 
σχετίζονται με τα ΑΕΕ ,παραμένει η βασικότερη αρχή 
για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ΑΕΕ 24-26. 
Γεγονός που παρατηρήθηκε και στην παρούσα μελέτη, 
ότι δηλαδή, μέσα από κατάλληλες προϋποθέσεις και 
θεραπευτικές εφαρμογές από τους ειδικούς, η αποκα-
τάσταση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, είναι 
εφικτή και έχει άμεσα αποτελέσματα για τον ασθενή.

Strokes in two district hospitals in greece
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cal Educational Institute (ATEI) of Thessaloniki    

3  Professor, Nursing Department, Alexander Techno-
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Abstract

Ίntroduction: Acknowledging and addressing the grow-
ing risk factors associated with the induction of stroke 
requires the systematic study both local-national level.

Purpose: The purpose of this study was to investigate 
the correlation of specific characteristics such as age, 
gender, ethnicity, mortality, co morbid illnesses, medica-
tion and method of administration Treatment with SA. 

Material And Methodology : The research was conduct-
ed in two hospitals respective provincial Greek cities in 
Hospital Katherine and G.P.N.N. Mytilene ‘ Vostaneio’. 

The duration was 3 months from 1 January 2011 to 31 
March 2011. This is a retrospective comparative study, 
which used descriptive statistics to study the proper re-
cording, processing and analysis of these data, using the 
software Excel.

Results: The sample consisted of patients, whom 36 
were from the Hospital Katherine and 54 from the 
G.P.N.N. Mytilene ‘Vostaneio’. From these, Katherine 
were 18 men and 18 women, while men in Mytilene 
were 25 and 29 women.

Conclusions: Addressing factors such as diabetes mel-
litus, hyperlipidemia, arterial and cardiac vascular 
thrombophlebitis, and poor hygiene (smoking, alcohol 
abuse, sedentary lifestyle, poor diet), along with receiv-
ing appropriate treatment, can protect us from vascular 
events.

Key words: cerebrovascular disease (stroke), stroke risk 
factors, G.H. Katherine G.D.H. Mytilene ‘Vostaneio’.
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Περίληψη: 
Εισαγωγή: Κάθε μέρα υποφέρουν από καρκινικό πόνο πε-
ρισσότεροι από 9.000.000 άνθρωποι. Στην Ευρώπη, το 50% 
των καρκινοπαθών δεν έχουν αποτελεσματική ανακούφιση 
του πόνου τους. Η συχνότητα εμφάνισης καρκινικού πόνου 
εξαρτάται από την εστία και το στάδιο της νόσου. Η αντί-
ληψη του πόνου επηρεάζεται από  σωματικούς, ψυχολο-
γικούς, κοινωνικούς,  πολιτισμικούς και πνευματικούς πα-
ράγοντες. Η έννοια του ολικού πόνου  αντιπροσωπεύει τις 
αλληλεπιδράσεις  όλων των παραπάνω παραγόντων στην 
αντίληψη του πόνου .
Σκοπός: Αυτό το  άρθρο παρουσιάζει όλα   τα  σύγχρονα  
δεδομένα  σχετικά  με την αντιμετώπιση του καρκινικού 
πόνου με ιδιαίτερη έμφαση στη φαρμακευτική θεραπεία  
και θέτει τις αρχές της υποστηρικτικής και παρηγορητικής 
αγωγής.  Δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην  πολύπλευρη προ-
σέγγιση του ασθενή παρουσιάζοντας τις δομές που πρέπει 
να είναι διαθέσιμες και τις εναλλακτικές λύσεις που παρέ-
χονται σε ασθενείς και φροντιστές. 
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική βιβλιογραφική 
έρευνα σχετικών αναφορών. Χρησιμοποιήθηκε διαδικτυ-
ακή αναζήτηση των αρχείων της εθνικής ιατρικής βιβλιο-
θήκης των ΗΠΑ  μέσω της διαδυκτιακής  πύλης  Pubmed . 
Περιορίσαμε την  έρευνα  μας  σε πρόσφατες  εργασίες από 
το 2012 και μετά. 
Αποτελέσματα: Η φαρμακευτική αγωγή αποτελεί τον ακρο-
γωνιαίο λίθος της θεραπείας πόνου . Είναι αποτελεσματική, 
σχετικά χαμηλού κινδύνου, χαμηλού κόστους  και τα 
αποτελέσματα της φαίνονται σχεδόν άμεσα. Επεμβατικές 
τεχνικές απαιτούνται μόλις στο 5-10% των ασθενών που 
δεν ανακουφίζονται διαφορετικά. Η υποστηρικτική αγωγή 
αντιμετωπίζει τα φυσικά συμπτώματα και τις επιπλοκές  συ-
νεπεία της νόσου. Ελαττώνει ή προλαμβάνει την τοξικότητα 
της θεραπείας. Βελτιώνει την επικοινωνία με τους ασθενείς 
και τους βοηθά να κατανοήσουν την έκταση της νόσου και 
την πρόγνωση. Αμβλύνει την συναισθηματική επιβάρυνση 
των ασθενών και των οικείων τους. 

Ανασκόπηση 


