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Τα παραπάνω αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων σε συνέ-
ντευξη τύπου που δόθηκε με αφορμή τη διοργάνω-
ση του 5ου Πανελληνίου Συμποσίου Υπέρτασης το 

οποίο πραγματοποιήθηκε στις 28, 29 Φεβρουαρίου και 
1 Μαρτίου από την Ελληνική Αντιυπερτασική Εταιρεία 
(Ε.Α.Ε.). Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Ε.Α.Ε. Βασ. Βοττέας, 
επικ. καθηγητής, δ/ντής Καρδιολογικής Κλινικής «Λαϊκού» 
Νοσοκομείου, η έγκαιρη διάγνωση και η αποτελεσματική 
θεραπεία της υπέρτασης μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης 
καρδιακής ανεπάρκειας κατά 50%, τα αγγειακά εγκεφαλικά 
επεισόδια κατά 40% και τα στεφανιαία επεισόδια, όπως 
είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου, κατά 16-20%.

Η υπέρταση ευθύνεται για το 62% των αγγειακών εγκεφα-
λικών επεισοδίων και για το 49% των εμφραγμάτων του μυο-
καρδίου, παγκοσμίως. Ειδικότερα, υπάρχει στενή σχέση μεταξύ 
αρτηριακής υπέρτασης και εγκεφαλικών επεισοδίων. Η χώρα 
μας είναι τέταρτη στην Ευρώπη από πλευράς επίπτωσης αγγει-
ακών εγκεφαλικών επεισοδίων και υπολογίζεται ότι περισσό-
τεροι από 20.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο. 
Κάθε αύξηση κατά 10 mmHg της συνήθους αρτηριακής πίεσης 
συνεπάγεται 80% αύξηση στην πιθανότητα εγκεφαλικού!

Από υπέρταση πάσχει το 30% των ενηλίκων. Το ποσοστό αυ-
τό αυξάνεται στο 50% για ηλικίες άνω των 60 ετών, ενώ τα 2/3 
άνω των 70 ετών έχουν αυξημένη αρτηριακή πίεση. Ο καρδι-
αγγειακός κίνδυνος αυξάνεται και με τη συνύπαρξη άλλων πα-
ραγόντων. Για παράδειγμα, από το σύνολο των υπερτασικών, 
το 65% πάσχει ταυτόχρονα και από δυσλιπιδαιμία, το 16% έχει 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, ενώ το 45% είναι υπέρβαροι ή 

παχύσαρκοι. Έτσι, ο σχετικός κίνδυνος από 3% σε ένα νέο υπερ-
τασικό, πολλαπλασιάζεται στο 44% σε έναν υπερτασικό που 
συνδυάζει και τους άλλους παράγοντες κινδύνου.

Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Α.Ε. ιατρός Σ. Βογιάκη σημείωσε ότι,  
σύμφωνα με τα πρόσφατα στατιστικά δεδομένα της American 
Heart Association for Heart Diseases and Stroke 2008, η υψη-
λή πίεση σκοτώνει περισσότερες γυναίκες από άντρες και είναι 
2 έως 3 φορές πιο συχνή σε γυναίκες που λαμβάνουν αντισυλ-
ληπτικά σε σχέση με αυτές που δε λαμβάνουν. Παρά το γεγο-
νός αυτό, σύμφωνα με μελέτη (National Ambulatory Medical 
Care Survey) που έγινε σε σύνολο 12.064 ατόμων, αποδεί-
χθηκε ότι οι γυναίκες ρυθμίζουν την πίεση τους λιγότερο επι-
τυχώς από τους άντρες (54% γυναικών έναντι 58% αντρών). 
Ακόμη λιγότερο συχνά οι γυναίκες λαμβάνουν την κατάλλη-
λη θεραπεία για πρόληψη καρδιαγγειακών (20,7% γυναικών 
έναντι 46,6% αντρών).

Ο καρδιολόγος ιατρός Δ. Τσαγκαδόπουλος, επίσης μέλος 
του Δ.Σ. της Ε.Α.Ε., ανέφερε ότι η αρτηριακή υπέρταση, απα-
ντάται πολύ συχνά (30-50%) σε ασθενείς με μεταβολικό σύν-
δρομο.

Ο Δ. Σταμάτης, Γεν. Γραμματέας της Ε.Α.Ε., αναφέρθηκε στην 
ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο για καρ-
διαγγειακά νοσήματα. 

Στο Συμπόσιο, το οποίο παρακολούθησαν περισσότεροι από 
700 ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, υπήρχαν συνολικά οκτώ 
στρογγυλά τραπέζια από ομάδες εργασίας της Ε.Α.Ε. με πρα-
κτικά θέματα, δόθηκαν 12 διαλέξεις και πραγματοποιήθηκαν 
4 δορυφορικά συμπόσια.

Πανελλήνιο Συμπόσιο Υπέρτασης
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν 
την αρτηριακή πίεση
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Είκοσι εκατομμύρια ζωές θα χαθούν από καρδιαγγειακά νοσήματα το 2020. 
Ένας σημαντικός παράγοντας που συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη 
καρδιαγγειακών νοσημάτων είναι η αρτηριακή υπέρταση (μεγάλη πίεση ίση 
ή μεγαλύτερη από 130 mmHg ή μικρή πίεση ίση ή μεγαλύτερη από 85mmHg 
και 130/80 σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, όπως διαβητικοί, με προηγούμενο 
εγκεφαλικό επεισόδιο, έμφραγμα μυοκαρδίου, έκπτωση νεφρικής λειτουργίας). 
Εξάλλου, σύμφωνα με έρευνα που διεξάχθηκε τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, διαπιστώνεται ότι οι κάτοικοι περιοχών που βρίσκονται 
κοντά σε αεροδρόμια έχουν αυξημένη την αρτηριακή τους πίεση.
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