3o ζεμινάπιο ΜΙΚ
Σο ηπίηο ζεμινάπιο ηος κύκλος μαθημάηυν με θέμα «Σέσνερ και Άνθπυπορ»
(Επιζηημονικόρ Τπεύθςνορ: Διεςθςνηήρ Μοςζείος Ιαηπικήρ Κπήηηρ, Καθηγηηήρ Ιαηπικήρ
σολήρ Ι. Μοςζάρ) με ομιληηή ηον Καθηγηηή Νεςπολογίαρ, Διεςθςνηή Νεςπολογικήρ
Κλινικήρ ΠΑΓΝΗ, Παναγιώηη Μήηζια και με θέμα «Η μάζηιγα ηυν αγγειακών
εγκεθαλικών επειζοδίυν: ππόλητη, θεπαπεία, αποκαηάζηαζη» θα διεξασθεί ηην Πέμπηη
18.04.19 ζηην Αίθοςζα Πολςμέζυν ηος Μοςζείος Φςζικήρ Ιζηοπίαρ Κπήηηρ (17.00-18.45).
Ακολοςθεί πεπίλητη ηηρ ομιλίαρ:
Η ΜΑΣΙΓΑ ΣΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΟΔΙΩΝ:
ΠΡΟΛΗΨΗ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
Τα αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζόδηα (ΑΕΕ) είλαη κία ζύγρξνλε ηαηξηθή, πξνζσπηθή, θνηλσληθή
θαη νηθνλνκηθή κάζηηγα. Είλαη ε πξώηε αηηία κείδνλνο αλαπεξίαο θαη ε δεύηεξε αηηία ζαλάηνπ
ζηνλ θόζκν.
Κακία ειηθία, θύιν ή θπιή αλζξώπσλ δελ είλαη απόιπηα πξνθπιαγκέλε από απηά. Μπνξνύλ λα
ζπκβνύλ ζε όινπο καο. Όκσο, ην 80% ησλ ΑΕΕ ζπκβαίλεη ζην 20% ηνπ πιεζπζκνύ, θπξίσο
δειαδή ζε άηνκα ηα νπνία θέξνπλ επηβάξπλζε ιόγσ ησλ ιεγνκέλσλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ γηα
ΑΕΕ, όπσο είλαη ε ειηθία, ε θιεξνλνκηθόηεηα, ε θνιπηθή καξκαξπγή, ε ππέξηαζε, ην
θάπληζκα, ν ζαθραξώδεο δηαβήηεο, ε παρπζαξθία θαη ε έιιεηςε ζσκαηηθήο άζθεζεο. Η κεγάιε
δπζηπρία είλαη όηη ην 90% ησλ ΑΕΕ κπνξεί λα πξνιεθζνύλ κε κεζνδηθό έιεγρν θαη ζεξαπεία
ησλ ζεξαπεύζηκσλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ. Δπζηπρώο όκσο, γηα πνιινύο ιόγνπο, ε θνηλσλία καο
απέρεη πνιύ από ηελ πιήξε θαη νξζή εθαξκνγή απηώλ ησλ ζεξαπεπηηθώλ κεζόδσλ.

Τα ΑΕΕ ηα ηαμηλνκνύκε ζε δύν ηύπνπο, ηα αηκνξξαγηθά θαη ηα ηζραηκηθά. Η κεγάιε
πιεηνλόηεηά ηνπο είλαη ηζραηκηθά ΑΕΕ (πεξίπνπ 80% ηνπ ζπλόινπ). Η δηάγλσζε ηνπο απαηηεί
θιηληθή γλώζε θαη εμεηδηθεπκέλεο απεηθνληζηηθέο θαη άιιεο εμεηάζεηο.
Όηαλ έλαο αζζελήο πάζεη ΑΕΕ, ην πξώην εξώηεκα πνπ αλαθύεηαη είλαη αλ απηό κπνξεί λα
ζεξαπεπζεί άκεζα κε ζηόρν ηελ αλαζηξνθή ηεο πνξείαο ηνπ θαη ηελ εμάιεηςε ή ηνπιάρηζηνλ
βειηίσζε ηεο ζπλεπαγόκελεο αλαπεξίαο ή θαη ζαλάηνπ. Από ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 κέρξη ηώξα
έρεη επέιζεη ηξνκαθηηθή πξόνδνο ζηνλ ηνκέα απηό κε ηελ κειέηε θαη έγθξηζε ζεξαπεηώλ, αξρηθά
ηεο ελδνθιέβηαο ζξνκβόιπζεο θαη θαηόπηλ ηεο κεραληθήο ζξνκβεθηνκήο. Οη ζεξαπείεο απηέο
κπνξνύλ λα εθαξκνζζνύλ ζηηο πξώηεο ώξεο από ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ζπκβάιινπλ
ζε ζεκαληηθή βειηίσζε ή θαη πιήξε αληηζηξνθή ηεο αλαπεξίαο. Η ρξήζε ηνπο απαηηεί
νξγαλσκέλν ζύζηεκα θαη ηαρύηαηε δηάγλσζε θαη ιήςε απνθάζεσλ, γηαηί ε θαζπζηέξεζε
ζπκβάιιεη ζε ρεηξόηεξα απνηειέζκαηα. Time is brain.
Έλαο άιινο κείδσλ ππιώλαο ηεο ζεξαπείαο ησλ ΑΕΕ είλαη ε απνθαηάζηαζε ηεο
ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ αζζελώλ. Η πιεηνλόηεηα ησλ αζζελώλ ζα ρξεηαζζεί θπζηθνζεξαπεία ή
θαη παξακνλή ζε θέληξν απνθαηάζηαζεο. Έσο θαη ζήκεξα δελ ππάξρεη θάπνηα ζεξαπεία πνπ λα
αλαζηξέθεη ηελ αλαπεξία ησλ ΑΕΕ κεηά από ηηο πξώηεο ώξεο θαη ε νπνία λα έρεη εγθξηζεί γηα
απηή ηελ ρξήζε. Γίλνληαη όκσο εμαηξεηηθέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ
κπζηεξίνπ ηεο ιεηηνπξγηθήο απνθαηάζηαζεο θαηεζηξακκέλνπ εγθεθαιηθνύ ηζηνύ θαη ηελ
κεγηζηνπνίεζε ησλ ζεηηθώλ απνηειεζκάησλ κε ρξήζε θαξκαθεπηηθώλ νπζηώλ, θπηηαξηθώλ
ζεξαπεηώλ θαζώο θαη εκθπηεύζηκσλ ζπζθεπώλ. Σηελ δεθαεηία πνπ δηαλύνπκε πηζηεύσ όηη ζα
δνύκε ηξνκαθηηθή πξόνδν ζε απηό ηνλ ηνκέα πξνο όθεινο ησλ αζζελώλ θαη ηεο θνηλσλίαο.

