Υπέρταση
Τι είναι
Η πίεση του αίματος είναι η δύναμη που ασκεί το αίμα στις αρτηρίες όταν
μεταφέρεται από την καρδιά στην κυκλοφορία. Η σταθερά αυξημένη
πίεση, άνω των φυσιολογικών ορίων, αποκαλείται αρτηριακή υπέρταση.
Η πίεση του αίματος αποδίδεται με τη συστολική πίεση, δηλ τη μέγιστη
πίεση καθώς η καρδιά συσπάται, και τη διαστολική πίεση, δηλ την
ελάχιστη πίεση μεταξύ των συσπάσεων (καρδιά σε ηρεμία), και
μετρώνται σε mmHg. Οι φυσιολογικές τιμές είναι συνήθως 120/80, αν και
αυτές είναι ενδεικτικές εφόσον μπορεί να υπάρξουν διακυμάνσεις στις
τιμές αυτές ανάλογα με την περίπτωση του εκάστοτε ασθενούς.

Τι την προκαλεί
Το υπερβολικό βάρος, η αυξημένη πρόσληψη αλατιού, ορισμένα φάρμακα
και η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας συμβάλλουν στην εμφάνιση
αρτηριακής υπέρτασης.

Παράγοντες κινδύνου
Οι περισσότεροι άνθρωποι ηλικίας άνω των 65 ετών έχουν υπέρταση. Οι
ασθενείς που πάσχουν από παχυσαρκία, σακχαρώδη διαβήτη, αρθρίτιδα
ή νεφρική νόσο, εκείνοι που καταναλώνουν πολύ αλκοόλ και οι γυναίκες
που λαμβάνουν αντισυλληπτικά χάπια διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης υπέρτασης. Η κληρονομικότητα επίσης παίζει μεγάλο ρόλο
στην εμφάνιση αρτηριακής υπέρτασης (άτομα με γονείς ή παππούδες με
υπέρταση).

Συμπτώματα
Συνήθως τα συμπτώματα δεν είναι εμφανή ή είναι ήπιας μορφής. Η
σοβαρή υπέρταση μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, ζαλάδες, θολή
όραση, ναυτία, βουητό στα αυτιά, σύγχυση και κόπωση.

Διάγνωση
Για να γίνει διάγνωση της αρτηριακής υπέρτασης, θα πρέπει να έχει
επιβεβαιωθεί αυξημένη πίεση σε 2 τουλάχιστον επισκέψεις στο ιατρείο
με τουλάχιστον 2 μετρήσεις σε κάθε επίσκεψη.

Επιπλοκές
Η μη αντιμετω�πιση της αρτηριακης υπερτασης με την παροδο του
χρονου προκαλει σοβαρες βλαβες στην καρδια και στις αρτηριες. Η
υπερταση ειναι ενας βασικος παραγοντας κινδυνου για καρδιακη
ανεπαρκεια, καρδιακο επεισοδιο (εμφραγμα του μυοκαρδιου), αγγειακο
εγκεφαλικο επεισοδιο και βλαβες στα ματια η στους νεφρους.

Το παρόν περιεχόμενο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Page Ltd και της 50και Ελλάς. Aπαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευσή του
με οποιονδήποτε τρόπο, η ολική ή μερική αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο, καθώς και η εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε τρόπο
χωρίς προηγούμενη σχετική άδεια του εκδότη. Ο διαδικτυακός τόπος www.pfizer.gr και οι εταιρίες Pfizer Hellas Α.Ε., “Page Ltd” και «50και
Ελλάς» δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο της δια του διαδικτυακού αυτού τόπου πληροφορίας, και γενικότερα δεν φέρουν καμία
ευθύνη για το σύνολο του δι’ αυτού προβαλλόμενου περιεχομένου (σε μορφή pdf ή σε άλλη μορφή). Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για
γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν ν' αντικαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου
επαγγελματία υγείας.

Αντιμετώπιση
Τα οφέλη της θεραπείας της υπέρτασης είναι γνωστά. Οι θάνατοι από καρδιακή
νόσο και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια έχουν παρουσιάσει σημαντικές
μειώσεις με τη σωστή αντιμετώπιση/ρύθμιση της υπέρτασης.
Σε πολλούς ασθενείς η ρύθμιση της υπέρτασης μπορεί να επιτευχθεί με αλλαγές
στις συνήθειες του τρόπου ζωής τους, για παράδειγμα επιλέγοντας τροφές με
χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι και χαμηλά λιπαρά, μειώνοντας τις μερίδες του
φαγητού τους και διατηρώντας ένα φυσιολογικό σωματικό βάρος, καθώς επίσης
και αυξάνοντας τη φυσική τους δραστηριότητα.
Οι ασθενείς που πάσχουν από αρτηριακή υπέρταση, πρέπει να λαμβάνουν
καθημερινά τα φάρμακα που τους έχουν συνταγογραφηθεί από τον θεράποντα
ιατρό τους, να ελέγχουν την πίεσή τους τακτικά και να επισκέπτονται τον γιατρό
τους για παρακολούθηση.
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ΠΡΕΠΕΙ να μειώσετε την καθημερινή πρόσληψη αλατιού.
ΠΡΕΠΕΙ να διατηρήσετε μια υγιεινή διατροφή, πλούσια σε φρούτα,
λαχανικά και γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλά σε λιπαρά με λιγότερα
κορεσμένα λίπη.
ΠΡΕΠΕΙ να διατηρήσετε ένα φυσιολογικό σωματικό βάρος.
ΠΡΕΠΕΙ να κάνετε τακτική φυσική άσκηση, όπως ζωηρό περπάτημα
(τουλάχιστον 30 λεπτά ανά ημέρα, τις περισσότερες ημέρες της
εβδομάδας).
ΠΡΕΠΕΙ να λαμβάνετε τα φάρμακα σας, όπως σας έχει υποδειχθεί.
ΠΡΕΠΕΙ να περιορίσετε την πρόσληψη καφεΐνης.
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να πίνετε πολύ αλκοόλ. Για τους περισσότερους άνδρες
απαγορευεται η καταναλωση περισσοτερων απο 2 ποτων την ημερα. Η
ποσο� τητα του ενο� ς ποτου� αναφε� ρεται σε ε� να μπουκα� λι μπυ� ρα, σε ε� να
ποτη� ρι κρασι� η� ε� να ποτη� ρι αλκοολου� χο ποτο� . Για τις γυναικες και τους
πιο ολιγοβαρεις ανθρωπους, απαγορευεται η καταναλωση παραπανω
απο 1 ποτου την ημερα.
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να καπνίζετε ή να χρησιμοποιείτε προϊόντα καπνού.
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