
  

 

ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  ––  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ  

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΩΩΝΝ  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ--ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΑΑ  ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΔΔΑΑ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ--ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ    ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΜΕΕΤΤΑΑΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

 

 

«ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ LOCKDOWN ΓΙΑ ΤΗΝ 

COVID-19 ΣΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ 

ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» 

 

 

  

  

  

  

ΜΜΠΠΟΟΥΥΧΧΑΑΛΛΑΑΚΚΗΗ  ΚΚΛΛΕΕΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  

ΝΝοοσσηηλλεεύύττρριιαα  ΤΤΕΕ,,  ΚΚΑΑΡΡΔΔΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙΚΚΗΗ    ΒΒ..ΓΓ..ΝΝ..ΗΗ  

  

  

 

 

 

Τριμελής 

Επιτροπή 

Επίβλεψης: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 1.Τσιλιγιάννη Ιωάννα               

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής 

Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας 

Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

2. Βλασιάδης Κων/νος . Δρ.Ιατρικής 

Παν/μίου Κρήτης 

 

3.  Κοχιαδάκης Γεώργιος 

Κοσμήτορας Ιατρικής σχολής 

Διευθυντής Καρδιολογικής 

Κλινικής Πα.Γ.Ν.Η 

  

  

  

  

  

 

                                           Ηράκλειο, Φεβρουάριος 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2022 

Μπουχαλάκη Κλέονικη 

ALL RIGHTS RESERVED 



 

I 

 

   Ευχαριστίες  

 

   Φτάνοντας στο τέλος της συγγραφής τής παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας, θα ήθελα 

να εκφράσω τις ευχαριστίες και την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μου σε όλους όσοι με 

βοήθησαν - με κάθε τρόπο - στην εκπόνησή της. 

    Πρωτίστως αναφέρομαι στην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής Ιατρικής και 

Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης κυρία Τσιλιγιάννη Ιωάννα για τη βοήθεια, 

την καθοδήγηση, όπως και την αμέριστη κατανόησή της σε όλη τη διάρκεια των 

μεταπτυχιακών μου σπουδών, αλλά και κατά την επίβλεψη της μεταπτυχιακής μου 

διατριβής, καθώς διεξήχθη κάτω από αντίξοες - λόγω της πανδημίας - συνθήκες, τόσο σε 

προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. 

   Επίσης, θερμά εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στον κύριο Βλασιάδη Κωνσταντίνο Δρ. 

Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, που πλαισίωσε με τις πολύτιμες συμβουλές του ως 

εμψυχωτής την προσπάθειά μου στην εκπόνηση της διπλωματικής και τη διαρκή 

παρουσία του, καθώς και τον κοσμήτορα της Ιατρικής σχολής, καθηγητή Καρδιολογίας 

και διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, κύριο Κοχιαδάκη Γεώργιο, για 

τη συμβολή του στην έμπνευση της ενασχόλησής μου με το συγκεκριμένο θέμα και τη 

σημαντική βοήθεια που προθύμως μου προσέφερε όποτε αντιμετώπισα δυσκολίες σε 

τεχνικά ζητήματα καθώς και στην επεξήγηση ιατρικών εγγράφων. Δε θα μπορούσα να 

μην εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους διδάκτορες του μεταπτυχιακού προγράμματος, 

και κυρίως στον διευθυντή του προγράμματος, καθηγητή Γενικής Ιατρικής και 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κύριο Χρήστο Λιονή, για όλες τις γνώσεις και τις 

εμπειρίες που μοιράστηκε μαζί μας, αλλά και την επιστημονική του κατάρτιση που μας 

ενέπνευσε για την ενασχόλησή μας με την έρευνα.  

   Εξίσου ευχαριστώ όλους όσοι με βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο στη συλλογή των 

δεδομένων της μελέτης, τους διευθυντές και το προσωπικό των κλινικών που 

συμμετείχαν, καθώς και αυτούς που συμπορεύτηκαν και συνεργάστηκαν μαζί μου, 

καθοδηγώντας με για να φτάσω σε αυτό το αποτέλεσμα. 

   Τέλος, θα ήθελα να εκδηλώσω την ευγνωμοσύνη μου σε όσους με στήριξαν καθ’ όλη 

τη διάρκεια των σπουδών μου, ιδιαιτέρως τον σύζυγό μου Βασίλη και τα παιδιά μου 

Ιωάννη και Δημήτρη, που λειτουργούν πάντα ως ο σημαντικότερος πόλος στη ζωή μου 

και προσδίδοντάς της την απαιτούμενη ισορροπία, με την πίστη τους στις δυνατότητές 

μου, τη βοήθεια και τη συμπαράστασή τους στην υλοποίηση των στόχων, των ονείρων 

και των επιθυμιών μου. 

 



 

II 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

 

ACS                                Αcute Coronary Syndrome 

 

STEMI                            ST Elevation Myocardial Infraction 

 

NSTEMI                         Non-ST Elevation  Myocardial Infraction 

 

UA                                  Unstable Angina 

 

COVID-19                      Corona Virus d19  

 

SARS-CoV-2                 Severe Acute Respiratory Syndrome 

 

RNA                               Ribosonucleid Acid 

 

MERS                            Middle east  respiratory syndrome 

 

CHD                               Coronary Heart Disease 

 

CVD                               Cardiovascular Disease 

 

NCDs                             Non Communicable Diseases 

 

Π.Ο.Υ                            Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

  

Η.Π.Α                            Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

 

Η.Κ.Γ                            Ηλεκτροκαρδιογράφημα 

 

Ο.Σ.Σ                            Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα 

 

Α.Ε.Ε                            Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο 

 

Ο.Ε.Μ                           Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου 

 

Μ.Μ.Ε                           Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

 

Τ.Ε.Π                            Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 



 

III 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

Ευχαριστίες …………………………………………………………………………. 

Abreviations…………………………………………………………………………. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ……………………………………………………………………… 

Περίληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας ...................................................................... ..6 

Abstract ........................................................................................................................ 9 

 

1.Εισαγωγή…………………………………………………………………………….11 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. COVID 19 & ΠΑΝΔΗΜΙΑ 

1.1. Ο ιός COVID-19……………………………………………………….………12 

1.2. Συμπτωματολογία……………………………………………………….……..12 

1.3. Κλινικά χαρακτηριστικά………………………………………………………13 

1.4. Διάγνωση………………………………………………………………………..13 

  

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 

2.1 Ορισμός οξέων στεφανιαίων συνδρόμων – ACS………………………….……...14 

2.2 Μηχανισμός δράσης οξέων στεφανιαίων συνδρόμων……………………….…...14 

2.3 Κλινικά στάδια της νόσου………………………………………………….……...15 

2.4 Συμπτωματολογία………………………………………………………………….15 

2.5 Προσδιοριστικοί παράγοντες             ………………………………………..…....15 

2.6 Διαστρωμάτωση κινδύνου και αντιμετώπιση………..…………………………..16 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ 

ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

3.1 Επίδραση της  COVID-19 στους κυτταρικούς μηχανισμούς του  

καρδιαγγειακού συστήματος…………………………………………………………..17 

3.2  Επίδραση της πανδημίας στην αντιμετώπιση της στεφανιαίας 

νόσου………………………………………………………………………….……...19 



 

IV 

 3.3 Αλλαγές στην επισκεψιμότητα στις υπηρεσίες υγείας την περίοδο της  

πανδημίας ……………………………………………………………………………… 20 

3.4 Συνέπειες από τις αλλαγές στη διαχείριση των ACS……………………….…….22 

3.5 Πιθανή αιτιολόγηση του φαινομένου…………………………….………………..23 

3.6 Μεταβολές στους δείκτες υγείας ως αποτέλεσμα των αλλαγών στο τρόπο 

αντιμετώπισης καρδιαγγειακών παθήσεων……………………………………….......26 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ……………………………………………………………………….. 

4.1 Πολιτική προστασίας και πρόληψης στην Ελλάδα και παρενέργειες .....……….28 

4.2 Ανταπόκριση στα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και οι επιπτώσεις 

τους…………....………………………………………………………………………...30 

4.3 Ρόλος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ……………………………………...…...30 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 …………………………………………………………………………. 

5.1 Διδάγματα από τη διαχείριση  της πανδημίας, όσον αφορά τη νοσοκομειακή 

περίθαλψη στο μέλλον…………………………….…………………………………..31 

5.2 Τηλεϊατρική……………………………………………………………….………33 

5.3 Ευάλωτες ομάδες………………………………………………………………….33 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6…………………………………………………………………………. 

 

6.1 Σκοπός της μελέτης……………………………………………………………….34 

6.2 Ερευνητική υπόθεση…………………………………………….………………...34 

6.3 Ερευνητικά ερωτήματα…………………………………………………………...35 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Υλικά και μέθοδοι 

7.1 Είδος μελέτης……………………………………………….………………………35 

7.2 Χώρος και χρόνος διεξαγωγής μελέτης…………………………..……………….35 

7.3 Δείγμα μελέτης……………………………………………………….……………..36 

7.4 Μέθοδος συλλογής Δεδομένων………………………………….…..……………...36 

7.5 Ηθική και δεοντολογία…………………………………………….………………37 

 



 

V 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Στατιστική ανάλυση…………………………………………………..37 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Αποτελέσματα…………………………………………………………38 

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Συζήτηση……………………………………………………..………48 

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Συμπεράσματα………………………………………………….…….52 

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Μελλοντικά θέματα έρευνας…………………………………...…….53 

ENOTHTA 13: Δυνατά σημεία και περιορισμοί μελέτης……………………..……..54 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………………………………..……………56 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ……………………………………………………………….…………73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Public Health-Primary Health Care-Health Services 

School of Medicine–University of Crete 

 

6 

 

 

Περίληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας 

 

 

Τίτλος εργασίας: «Επίπτωση της πολιτικής της εφαρμογής “lockdown” για την COVID-

19 στις νοσηλείες ασθενών για οξέα στεφανιαία σύνδρομα στην Κρήτη»   

                                                                                   Της Μπουχαλάκη Κλεονίκης  

 

Υπό την επίβλεψη των 1. Τσιλιγιάννη Ιωάννας 

                                                2. Βλασιάδη Κωνσταντίνου 

                                                3. Κοχιαδάκη Γεώργιου 

 

 

Ημερομηνία               Ιανουάριος 2022 

 

 

       

 

      ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

   Σημαντικές λειτουργικές διαμορφώσεις στην υγειονομική περίθαλψη προέκυψαν λόγω 

της πανδημίας COVID-19. Η δεδομένη φυσική απομάκρυνση των ασθενών από τις δομές 

υγείας ήταν φυσική απόρροια. Θεωρίες σχετικά με την αιτιολόγηση τού εν λόγω 

φαινομένου αφθονούν, ενώ από πολλούς ερευνητές, ως συνέπεια αυτού, παρατηρήθηκε η 

καθυστέρηση των επισκέψεων στα νοσοκομεία αλλά και οι μεταβολές στις στρατηγικές 

έγκαιρης διάγνωσης και φροντίδας σε περιστατικά επείγουσας αντιμετώπισης.  

 

       ΣΚΟΠΟΣ 

   Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση της επίδρασης του lockdown στην 

αντιμετώπιση των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων (ACS) στην Κρήτη. Επιπλέον 

επιμέρους στόχοι αποτελούν η σύγκριση των ποσοστών εισαγωγής ασθενών στις 

καρδιολογικές κλινικές του Ηρακλείου Κρήτης κατά τις προ-COVID και COVID 

χρονικές περιόδους, η διερεύνηση και αναλυτική παρουσίαση της διαφοράς στον αριθμό 

και τη φύση των νοσηλειών για οξύ διατοιχωματικό έμφραγμα (STEMI) και οξύ 

υπενδοκαρδιακό έμφραγμα (NSTEMI) στις προαναφερόμενες περιόδους και η συσχέτισή 

τους με τις νοσηλείες για ACS.  
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         ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

   Πραγματοποιήθηκε μια πολυκεντρική αναδρομική κοορτή σε νοσοκομεία της Κρήτης. 

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από 2 νοσοκομεία του νησιού, ένα πανεπιστημιακό και ένα 

περιφερειακό και μελετήθηκαν 3 χρονικές περίοδοι προερχόμενες από τα έτη 2019, 2020, 

2021. Η συλλογή δεδομένων έγινε από το πληροφοριακό σύστημα των νοσοκομείων και 

πραγματοποιήθηκε περαιτέρω ανάλυση με στοιχεία από τα ενημερωτικά σημειώματα 

εξόδου των ασθενών. Τα 7.074 άτομα, τα οποία βρέθηκαν στο μητρώο των κλινικών που 

συμμετείχαν, αποτελούν το πληθυσμό της μελέτης. Ακόμη, το δείγμα αποτελούν τα 989 

άτομα που εξήλθαν με διάγνωση εξόδου οξέος στεφανιαίου συνδρόμου. 

    Το έτος 2019 αντιπροσωπεύει την pro-COVID περίοδο, ενώ τα έτη 2020 και 2021 την 

περίοδο COVID. Tα περιστατικά ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες και ακολούθησε η 

εξαγωγή των μέσων όρων και έλεγχος t-test  για την ανεύρεση της διαφοράς τους. Ο 

έλεγχος της διαφοράς για άνω των 2 ομάδων έγινε με one-way ANOVA. Το πρόγραμμα 

που χρησιμοποιήθηκε για την απεικόνιση των αποτελεσμάτων είναι το IBM SPSS 

Statistics 24.0. 

 

        ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

     Το μέσο ποσοστό εισδοχής για οξέα στεφανιαία σύνδρομα μειώθηκε σημαντικά 

ανάμεσα στις τρεις περιόδους ελέγχου σε σχέση με τα συνολικά περιστατικά. (2019 

(17,6%) vs 2020 (16,7%) vs2021 (11,5%) (p<0,001). 

     Ιδιαιτέρως στα οξέα υπενδοκαρδιακά εμφράγματα (NSTEMI) παρέχονται στατιστικά 

σημαντικές ενδείξεις για μείωση των συνολικών περιστατικών από το 2019, 59,1% vs 

53,7% για το 2020 και 53,8% για το 2021, ενώ ο αριθμός των οξέων διατοιχωματικών 

εμφραγμάτων (STEMI)  παρουσίασε μια αύξηση ανά έτος που μεταφράζεται από 23,4% 

για το 2019 σε 33,1% για το 2020 και 32,7% για το 2021. Αντίστοιχα, στις περιπτώσεις 

της ασταθούς στηθάγχης υπήρξε μείωση των περιπτώσεων από 17,5% vs 13,2% vs13,5% 

για το 2019, 2020 και 2021 αντίστοιχα (p=0,012).  

  Επίσης αναλύθηκαν βασικά δημογραφικά  χαρακτηριστικά των ασθενών, όπως το φύλο 

και η ηλικία. Το ανδρικό φύλο εμφανίζει υψηλότερα ποσοστά νοσηλειών για οξέα 

στεφανιαία σύνδρομα (73,5%) σε σχέση με τις υπόλοιπες διαγνώσεις (66,5%) (p<0,001). 

Αντίστοιχα, στους άνδρες εντοπίστηκαν στατιστικά υψηλότερα ποσοστά διάγνωσης με 

οξύ διατοιχωματικό έμφραγμα (STEMI) έναντι των γυναικών (77,5% vs 22,5%). 

Παρομοίως, η ηλικιακή ομάδα των 61-70 διαγνώσθηκε με μεγαλύτερη συχνότητα για 

οξέα στεφανιαία σύνδρομα (26,3%) έναντι των λοιπών διαγνώσεων (22%). Η ηλικιακή 
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ομάδα των 51-60 έτη, παρουσίασε στατιστικά σημαντική διαφορά στη συχνότητα 

εμφάνισης οξέων διατοιχωματικών εμφραγμάτων (STEMI) (26,8%) (p: 0,040). 

Στατιστικά σημαντική διαφορά στη διάγνωση οξέων υπενδοκαρδιακών εμφραγμάτων 

(NSTEMI) ευρέθη στην ηλικιακή ομάδα των 61-70 ετών (27,1%). 

  Επίσης, η ανάλυση κοινωνικών χαρακτηριστικών, όπως η ασφάλιση, υπέδειξε ότι τα 

ανασφάλιστα άτομα που νοσηλεύονταν με οξέα στεφανιαία σύνδρομα είναι βάσει 

στατιστικών δεδομένων σημαντικά περισσότερα από αυτά με τις υπόλοιπες διαγνώσεις. 

Αξίζει ακόμη να αναφερθεί ότι η παρατήρηση της μηνιαίας κατανομής έδειξε 

μεγαλύτερες μειώσεις στις συχνότητες των οξέων υπενδοκαρδιακών εμφραγμάτων την 

περίοδο της πανδημίας, με μια στατιστικά σημαντική μείωση που παρουσίασε ένα ρυθμό 

μείωσης -0,0031 ανά μήνα. Στην περίπτωση των οξέων διατοιχωματικών εμφραγμάτων, 

η μηνιαία κατανομή δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντική μείωση και ο ρυθμός 

μεταβολής ανά παρατηρούμενο μήνα είναι -0.0012. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

   Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, ασθενείς που δεν είχαν εγκαίρως λάβει την 

προβλεπόμενη θεραπεία για ACS ήταν πιθανόν να παρουσιάσουν επιπλοκές και να 

προσέλθουν με επαναλαμβανόμενες νοσηλείες, απειλητικές για τη ζωή αρρυθμίες, νέα 

καρδιογενή επεισόδια και αυξημένη καρδιακή ανεπάρκεια.  

   Για τους λόγους αυτούς, τα συστήματα υγείας οφείλουν να προετοιμαστούν κατάλληλα 

στη συνέχεια αυτής της πανδημίας - αλλά και σε επόμενες - ώστε να μπορούν να 

ανταποκριθούν στην αύξηση της ζήτησης για έγκαιρη και επείγουσα παρέμβαση και 

ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που η έκβαση της νόσου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την 

έγκαιρη αντιμετώπιση. 

 

Λέξεις κλειδιά: COVID – 19, PANDEMIC, ACS, STEMI, NSTEMI 
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COVID – 19 pandemic caused significant functional changes in the health care systems, 

the limited patients’ appearance in health structures being the reasonable outcome. 

Several theories have been developed to explain this phenomenon with the most plausible 

ones to be the voluntary distance of patients due to either psychological motives or 

limited information, as well as due to delays in service in emergency situations. 

In this study a multicentric cohort analysis has been performed in hospitals of the island 

of Crete, in Greece. The purpose of the study was to investigate the effects of lockdown 

on the treatment of ACS. To this extend two parameters have been studied. 1. The 

quantitative measurement of patients’ check – in in the cardiologic clinics of Heraklion, 

Crete and the comparative analysis of data before and after the pandemic. 2. The 

comparative analysis of STEMI and NSTEMI in the pre and post periods and their 

relation with total ACS hospitalization. The 7,074 people, who were found in the register 

of the participating clinics, constitute the study population. Additionally, the sample 

consists of 989 individuals who were diagnosed with acute coronary syndrome. 

   

Data was selected from two hospitals of the island, the university hospital and the 

peripheral hospital. Three time periods were analyzed of the consecutive years 2019, 

2020 and 2021. The data of the 2019 period represented the  pre- COVID period, 2020 

sixmester presented the first pandemic wave, and 2021 data presented the second and 

third waves. Statistical analysis of data was performed and grouped in corresponding 

monthly periods, and averages were calculated per annual or monthly basis. Comparison 

tables were generated. The difference control for more than 2 groups was conducted with 
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one-way ANOVA. The programme used to display the results is IBM SPSS Statistics 

24.0. 

The results show that remarkable decrease has been observed for ACS (6,1%) 

(p,0,001%)during the three -  year study. Specifically for non-ST-segment elevation 

myocardial infractions (NSTEMI) statistically significant reductions occurred from 2019 

(59,1% vs 53,7% for 2020 and 53,8% for 2021), whereas ST-segment elevation 

myocardial infractions (STEMI) cases showed an increase in annual average rates, which 

translates from 23,4%(2019) for 33,1%(2020) and 32,7%(2021). Respectively, in the 

cases of unstable angina observed a reduction of cases from 17,5% vs 13,2% vs 13,5% 

for 2019,2020 and 2021 (p=0,012). 

Demographic characteristics such as gender and age, when analysed, show higher rates of 

hospitalization for ACS Syndromes (73,5%) compared to the rest of diagnoses (66,5%) 

for males. Men were also found to have statistically higher rates of STEMI compared to 

women (77,5%vs 22,5%). Similarly, the 61-70 age group was diagnosed with a higher 

incidence of acute coronary syndromes (26,3%) than different diagnoses (22%).51-60 

years age group shows a statistically significant difference in the incidence of STEMI 

(26,8%) (p:0,040).Similarly, the age group of 61-70 years, was found the group with the 

higher difference in the diagnosis of NSTEMI between the other types of ACS 

Syndromes. 

 The analysis of social characteristics, such as insurance, indicated the uninsured persons 

treated for ACS are statistically more than those with other diagnoses. The monthly 

distribution observed larger reductions in the incidence of ACS Syndromes during the 

pandemic period, with a rate of the decrease to reach the -0,0031 per month. In the case 

of STEMI, the decrease does not reach statistically significant levels and the rate of 

change per observed month is -0,012. 

 

 It is expected that patients that have not received appropriate treatment during the 

pandemic to present complications and increase the hospitalization frequency, due to 

arrhythmias, new cardiac episodes and increased rates of cardiac failures. Health systems 

must be properly prepared in the aftermath, but also in subsequent pandemics, to respond 

to the increasing demand for timely and urgent intervention in cases where the outcome 

of the disease is directly linked to timely treatment. 

 

 

Key words: COVID-19, PANDEMIC, ACS, STEMI, NSTEMI
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

   Η πανδημία COVID-19 της τελευταίας διετίας 2020 - 2022 οδήγησε τα συστήματα 

υγειονομικής περίθαλψης σε πρωτόγνωρη κρίση. Στην ιική επιδρομή καταλογίζονται μέχρι 

τις 5 Ιανουαρίου 2022 τουλάχιστον 5.477.025 θάνατοι και σχεδόν 300 εκατομμύρια 

προσβληθέντων περιπτώσεων1. Σε 222 χώρες του πλανήτη, σε σχεδόν πλήρη συνάφεια, 

παρουσιάζονται τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) μέχρι τις 4 

Ιανουαρίου 2022 που καταλογίζει στην πανδημία 5.446.753 θανάτους.2   

   Αυτονόητα τα συστήματα υγείας έχουν υποστεί μεγάλες πιέσεις και υποχρεωτική 

αναπροσαρμογή προτεραιοτήτων αναφορικά με τη διάθεση κλινών, μονάδων εντατικής 

θεραπείας, κινητών μονάδων και ιατρικού προσωπικού. Είναι πιθανόν αυτή η απότομη και 

δραστική μεταβολή προτεραιοτήτων να έχει δημιουργήσει επιπτώσεις, ποιοτικές και 

ποσοτικές, στην αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών, όπως οι καρδιοπάθειες, που χρήζουν 

άμεσης ιατρικής παρέμβασης και απαιτείται επείγουσα περίθαλψη και παρακολούθηση.1  

   Σε αυτή τη μελέτη εξετάστηκε, σε τοπικό επίπεδο, το ενδεχόμενο της αρνητικής 

επίδρασης της πανδημίας στη διάγνωση και αγωγή ασθενών με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, 

σε συσχετισμό με αντίστοιχες μελέτες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, όπως και ο 

συσχετισμός τους στην υλοποίηση υγειονομικών μέτρων που είναι δυνατόν να έχουν 

συνδράμει στην αρτιότητα αντιμετώπισης καρδιοπαθειών, αλλά και η βιολογική σχέση τής 

COVID 19 στην παθογένεια καρδιακών νοσημάτων και ιδιαίτερα των οξέων στεφανιαίων 

συνδρόμων (ACS Acute Coronary Syndrome).  

   Τη στιγμή μάλιστα που η πανδημία σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. έχει κατακλύσει 222 χώρες, 

με περισσότερα από 260 εκατομμύρια επιβεβαιωμένες περιπτώσεις και πάνω από 5 

εκατομμύρια νεκρούς, βρισκόμαστε μπροστά σε στοιχεία που μας απομακρύνουν από το 

ενδεχόμενο να είμαστε κοντά στον έλεγχο αυτής. Εδώ παρατηρήθηκε το παράδοξο ότι, 

παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην κλινική έρευνα, η οποία οδήγησε 

στην πληρέστερη κατανόηση του καταστροφικού ιού και της διαχείρισής του - μέσω του 

εμβολιασμού αλλά και των σκληρών γενικών και τοπικών περιοριστικών μέτρων - ο 

περιορισμός του δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Στις ΗΠΑ μάλιστα, όπου υπήρξε ο 

μεγαλύτερος αριθμός μολύνσεων από SARS-CoV-2 και θανάτων που σχετίζονται με την 

COVID-19, αποτελεί την τρίτη κύρια αιτία θανάτου μετά τις καρδιακές παθήσεις και τον 

καρκίνο. Αυτό αυξάνει το ενδιαφέρον για τον έλεγχο των μεταλλάξεων του ιού οι οποίες 

δημιουργούν προσκόμματα τόσο στη διαχείριση, όσο και στην ελαχιστοποίηση των 
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επιπτώσεων του ιού. Όπως και στους άλλους RNA ιούς, ο ιός SARS-CoV έχει αναπτύξει 

μεταλλάξεις με την πάροδο του χρόνου που μπορεί να διαφοροποιούν τα χαρακτηριστικά 

των προγονικών του στελεχών.2 

      ΕΝΟΤΗΤΑ 1. COVID 19 & ΠΑΝΔΗΜΙΑ 

   1.1.  Ο ιός SARS-CoV 

  Ο SARS-CoV-2 ανήκει στην οικογένεια των ρετροϊών SARS, οι οποίοι και στο 

παρελθόν έχουν δημιουργήσει σημαντικά για την ανθρωπότητα προβλήματα και 

ενδημικές και πανδημικές καταστάσεις. Μετά το σοβαρό οξύ αναπνευστικό 

σύνδρομο SARS, που προκάλεσε την πανδημία του 2002-2003, παρουσιάστηκε και 

το σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας της Μέσης Ανατολής MERS.  

  Ο SARS-CoV-2, δομικά και λειτουργικά, παρομοιάζει με τους υπόλοιπους 

κορονοϊούς, ενώ υπάρχει γενετική συσχέτιση πάνω από 80% με τον SARS-CoV 

και πάνω από 50% με τον MERS-CoV.3  

        1.2  Συμπτωματολογία 

  Οι ανθρώπινοι κορονοϊοί μεταδίδονται - κυρίως μέσω των αναπνευστικών 

σταγονιδίων -από μολυσμένα άτομα. Ο βήχας και το φτάρνισμα καθιστούν τον ιό 

αερομεταφερόμενο, θέτοντας σε κίνδυνο τα μη μολυσμένα άτομα να νοσήσουν. 

Δεν αποκλείεται, επίσης, και η επαφή με μολυσμένα αντικείμενα να σταθεί η αιτία 

μετάδοσης του ιού. Το αερόλυμα, όπως και η μετάδοση από εκκρίσεις ή κόπρανα, 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία ότι μπορεί να αποτελέσουν τρόπους μετάδοσης του 

ιού.4, 5, 6. 

   Επιπροσθέτως, στοιχεία που αναφέρουν μη συμπωματική ή προσυμπτωματική 

εξάπλωση του ιού SARS-CoV-2, που έρχεται σε αντίθεση με τη δυναμική 

μετάδοσης του SARS-CoV, τον καθιστούν ιδιαιτέρως επικίνδυνο. Ωστόσο, 

μελετητές ισχυρίζονται σε έρευνές τους ότι ο ιός που αρχικά φαίνεται να 

μεταδόθηκε από την Κίνα σε όλο τον κόσμο εξελίσσεται διαρκώς και εξαπλώνεται 

μέσω ασυμπτωματικών φορέων, πράγμα που υποδηλώνει μια υψηλή παγκόσμια 

απειλή για την υγεία. Η μόλυνση από το συγκεκριμένο ιό μπορεί να εμφανίζει όχι 

μόνο σύντομες αναπνευστικές και γαστρεντερικές λοιμώξεις αλλά μπορεί να έχει 

και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, όπως η φλεγμονή του μυοκαρδίου.7 
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          1.3 Κλινικά χαρακτηριστικά 

  Στον άνθρωπο, τα κλινικά συμπτώματα μοιάζουν με άλλες οξείες λοιμώξεις του 

αναπνευστικού, συμπεριλαμβανομένων των SARS και MERS, με τους ασθενείς 

τυπικά να αναφέρουν 

 πυρετό 

 ξηρό βήχα 

 δύσπνοια  

 και μυαλγίες ή κακουχία 

 σε ορισμένες δε περιπτώσεις, ιδιαιτέρως σε υπερήλικες και άτομα σε 

ανοσοκαταστολή, είναι πιθανό να οδηγήσουν σε πνευμονία ή ακόμη και 

θάνατο.7 

  άλλα συμπτώματα όπως ρινόρροια, πονόλαιμος, ζάλη αναφέρονται επίσης 

από ασθενείς με COVID-19. Αυτά τα συμπτώματα συναντώνται επίσης 

συχνά σε ηλικιωμένους.8 

 

1.4 Διάγνωση 

  Η διάγνωση βασίζεται  

  1. στη συμπτωματολογία 

   2. στη λήψη ιστορικού (άτομα με ιστορικό ταξιδιού σε προσβεβλημένες περιοχές 

ή επαφής με θετικό κρούσμα τις τελευταίες 2 εβδομάδες πριν την έναρξη των 

συμπτωμάτων, άτομα μέσα στην ίδια οικογένεια που εμφανίστηκε περιστατικό 

Covid, άτομα που βρέθηκαν σε καταστάσεις συγχρωτισμού ή μέσα στα μέσα 

μεταφοράς ή χώρους κοινωνικής εστίασης). 

   3. Στη μοριακή δοκιμασία ανίχνευσης του ιού μέσω της αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο (RT-PCR)9, η οποία ωστόσο, ενώ έχει υψηλή 

ευαισθησία (95%) και ειδικότητα (100%) στην κλινική πράξη, όταν είναι αρνητική 

δε θα πρέπει να αποκλείει το ενδεχόμενο λοίμωξης από τον ιό, όταν υπάρχει 

κλινική υποψία.  

   4. Στα εργαστηριακά ευρήματα, όπως λεμφοπενία, αυξημένα ηπατικά ένζυμα, 

δείκτες φλεγμονής, όπως η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη και η ταχύτητα καθίζησης 

ερυθρών αιμοσφαιρίων. 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 

Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

14 

5. Στα ευρήματα από την ακτινολογική απεικόνιση10 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 

   2.1 Ορισμός οξέων στεφανιαίων συνδρόμων - ACS 

     Στην πρόσφατη ιστορία της καρδιολογικής επιστήμης, η διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη 

για έγκαιρη αναγνώριση των επεισοδίων ισχαιμίας του μυοκαρδίου και αντιμετώπισής της 

οδήγησε στον ορισμό των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων, των «ACS». 

  Στον όρο αυτό συνοψίζεται κάθε σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από αιφνίδιας έναρξης 

ισχαιμία του μυοκαρδίου, ανεξάρτητα εάν αυτό προκαλεί τη μερική ή τελική νέκρωσή του 

ή όχι. Πιο συγκεκριμένα, δεν αναφέρεται μόνο στο οξύ διατοιχωματικό έμφραγμα του 

μυοκαρδίου, που είναι ACS με εμμένουσα ανάσπαση του διαστήματος ST στο 

ηλεκτροκαρδιογράφημα (STEMI), αλλά και σε αυτά χωρίς εμμένουσα ανάσπαση του 

διαστήματος ST στο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΝSTEMI).  

   Στα STEMI ανήκουν αυτά που παλιότερα αποκαλούνταν ως «Q εμφράγματα» του 

μυοκαρδίου, ενώ στην ομάδα των NSTEMI ανήκει η ασταθής στηθάγχη (UA)  και το «non 

Q έμφραγμα» του μυοκαρδίου. Η διάκριση ανάμεσα στα δύο τελευταία έγκειται στο 

γεγονός ότι κατά την ασταθή στηθάγχη δεν παρατηρείται νέκρωση μυοκαρδιακών 

κυττάρων και, επομένως, οι βιοχημικοί δείκτες μυοκαρδιακής νέκρωσης (τροπονίνη, ALT, 

AST, LDH, CK-MB) είναι αρνητικοί11.  

2.2 Μηχανισμός δράσης οξέων στεφανιαίων συνδρόμων 

  Μία σειρά καρδιακών παθήσεων βρίσκονται «κάτω από την ομπρέλα» των οξέων 

στεφανιαίων συνδρόμων (ACS Acute Coronary Syndrome). Αποτελούν ένα φάσμα 

κλινικών εκδηλώσεων  στεφανιαίας νόσου (CHD Coronary Heart Disease) που μοιράζεται 

κοινούς υποκειμενικούς παθολογικούς μηχανισμούς. Κεντρικό τους χαρακτηριστικό 

αποτελούν οι ρωγμές ή η διάβρωση της αθηρωματικής πλάκας, με συσσώρευση 

αιμοπεταλίων που δημιουργούν μερική ή πλήρη θρόμβωση στεφανιαίας αρτηρίας. Η 

διαδικασία αυτή γίνεται πιο περίπλοκη εξαιτίας της διάσπασης της πλάκας σε πολύ μικρά 

κομμάτια και τον περιφερικό εμβολισμό που τελικά διαφοροποιούν τον αγγειακό τόνο στο 

πάσχον μυοκάρδιο. 

 

 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 

Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

15 

2.3 Κλινικά στάδια της νόσου 

  Ως αποτέλεσμα αυτού του μηχανισμού, οι κλινικές εκδηλώσεις εξαρτώνται από τη 

σοβαρότητα της απόφραξης στην προσβεβλημένη στεφανιαία αρτηρία. Σπανιότερα δε, τα 

ACS μπορεί να οφείλονται σε  συνδυασμό σπασμού με θρόμβωση και έχουν ως 

επακόλουθο ισχαιμία λόγω της δυσανάλογης προσφοράς και ζήτησης οξυγόνου στο 

μυοκάρδιο. Η κλινική τους εικόνα κυμαίνεται από ασταθή στηθάγχη, έμφραγμα χωρίς 

ανύψωση του ST διαστήματος (NSTEMI), έμφραγμα με ανύψωση του ST διαστήματος 

που τις περισσότερες των περιπτώσεων συνεπάγεται ηλεκτρική ή αιμοδυναμική αστάθεια 

με καρδιογενή καταπληξία λόγω συνεχιζόμενης ισχαιμίας ή ακόμη και καρδιακή 

ανακοπή12. 

  Με τον όρο ασταθής στηθάγχη χαρακτηρίζονται επεισόδια στηθάγχης διάρκειας 

μεγαλύτερων των 15 λεπτών με έναρξη είτε σε ηρεμία, είτε σε προσπάθεια. Επίσης, έτσι 

χαρακτηρίζεται η στηθάγχη που εμφανίζεται το πρώτο χρονικό διάστημα μετά από οξύ 

έμφραγμα μυοκαρδίου ή μέσα σε λίγες εβδομάδες από τη διενέργεια αγγειοπλαστικής13. 

2.4 Συμπτωματολογία 

  Το κύριο σύμπτωμα που θα οδηγήσει την πλειονότητα των ασθενών στο νοσοκομείο 

είναι ο οξύς θωρακικός πόνος που περιγράφεται ως  πίεση, σφίξιμο ή κάψιμο. Μπορεί 

ακόμη να περιλαμβάνει δύσπνοια, επιγαστραλγία και πόνο που αντανακλά στην αριστερή 

ωμοπλάτη. Η διάγνωση βασίζεται κυρίως στο ιστορικό, στην κλινική εξέταση, στην 

ανάγνωση του ΗΚΓ και στα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων14. 

2.5 Προσδιοριστικοί παράγοντες  

 Παράγοντες κινδύνου που ενοχοποιούνται για αθηροσκλήρωση, όπως η 

υπερχοληστεριναιμία, η υπέρταση, το κάπνισμα, η παχυσαρκία και η έλλειψη σωματικής  

άσκησης, καθώς και ο σακχαρώδης διαβήτης, καθίσταται απαραίτητο να ελεγχθούν ή και 

να εξαλειφθούν ώστε να συμβάλλουν στην πρόληψη των οξέων στεφανιαίων 

συνδρόμων15. 

 

2.6 Διαστρωμάτωση κινδύνου και αντιμετώπιση 

 Καθώς τα ACS αποτελούν μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση αθηροθρομβωτικής 

νόσου, απαιτείται να γίνει διαστρωμάτωση κινδύνου, ώστε ο κλινικός γιατρός να 

αποφασίσει εγκαίρως και να διαχειριστεί αποτελεσματικά και εξατομικευμένα τον κάθε 
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ασθενή. Το κυρίαρχο σύμπτωμα είναι το θωρακικό άλγος, αλλά η σωστή διαχείριση του 

κάθε ασθενούς βασίζεται επίσης στο ΗΚΓ 12 απαγωγών.  

 Το έμφραγμα με επίμονη (>20 λεπτά) ανάσπαση του διαστήματος ST αντανακλά 

μια οξεία ολική στεφανιαία απόφραξη και ο θεραπευτικός στόχος γι’ αυτούς τους 

ασθενείς είναι να επιτευχθεί ταχεία, πλήρης και παρατεταμένη επαναιμάτωση με 

πρωτογενή αγγειοπλαστική ή θρομβολυτική θεραπεία. 

 Ασθενείς με πόνο στο στήθος χωρίς επίμονη ανάσπαση του ST έχουν μάλλον 

επίμονη ή παροδική καταστολή του τμήματος ST ή αναστροφή του κύματος Τ, 

επίπεδα κύματα Τ, ψευδοκανικοποίηση των κυμάτων Τ  ή καθόλου αλλαγές στο 

ΗΚΓ κατά την άφιξη των ασθενών στο νοσοκομείο. Στρατηγικές διαχείρισης για 

τους συγκεκριμένους ασθενείς αποτελεί η ανακούφιση της ισχαιμίας και των 

συμπτωμάτων, ή η ηλεκτρογραφική παρακολούθηση του ασθενούς και η 

επανάληψη των μετρήσεων καρδιακών ενζύμων. Βάσει των μετρήσεων αυτών θα 

χαρακτηριστεί περαιτέρω σε N-STEMI ή UNSTABLE ANGINA (Ασταθή 

στηθάγχη) (εικόνα 3)16. 

 

 

        Εικόνα 2 Eur Heart J, Volume 28, Issue 13, July 2007, Pages 1598–   166016 

https://academic.oup.com/eurheartj/article/28/13/1598/288740 

  Τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα αποτελούν τη συχνότερη αιτία πρόκλησης κακοηθών 

αρρυθμιών που μπορούν να καταλήξουν σε αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. Αυτό μεταφράζεται 

σε 6,2 εκατομμύρια θανάτους που συνέβησαν ανάμεσα στις ηλικίες απο 30 έως και 70 

ετών το 2019. Σύμφωνα με το στόχο 3.4 της Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει τεθεί στην 

Agenda 2030, o ΠΟΥ επιχειρεί μέσα από την ευαισθητοποίηση και την παρότρυνση των 

τοπικών κυβερνήσεων να πετύχει τη μείωση της πρώιμης νοσηρότητας από χρόνιες 

ασθένειες κατά το 1/3, μέσω της υλοποίησης προληπτικών και θεραπευτικών δράσεων17. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

3.1 Επίδραση της  COVID-19 στους κυτταρικούς μηχανισμούς του καρδιαγγειακού 

συστήματος 

  Σύμφωνα με τους μελετητές, υπάρχουν ενδείξεις ότι η ενεργός λοίμωξη COVID-19 

αυξάνει το κίνδυνο εκδήλωσης οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου και ισχαιμικού 

εγκεφαλικού. Η αποσταθεροποίηση της πλάκας και η ανισορροπία προσφοράς-ζήτησης 

οξυγόνου είναι μηχανισμοί μέσω των οποίων η COVID-19 μπορεί να επισπεύσει οξέα 

στεφανιαία σύνδρομα. Προς το παρόν, παραμένει ασαφές εάν ο SARS-COV-2 οδηγεί σε 

επίμονο τραυματισμό τού μυοκαρδίου ή και εάν σχετίζεται με αυξημένο μακροπρόθεσμο 

κίνδυνο για ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου (εικόνα 4) 18. 

 

Εικόνα 4 Από Guzik TJ, Mohiddin SA, Dimarco A, et al.COVID-19 και καρδιαγγειακά  

    Ένας άλλος μηχανισμός ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας σχετιζόμενος με COVID-19 

μόλυνση πιθανόν να εμπλέκει τον αγγειακό ενδοθήλιο γλυκόκαλυκα (VEGLX). Το 

VEGLX αποτελείται από συμπλέγματα λιποπροτεϊνών που επικαλύπτουν το αγγειακό 
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ενδοθήλιο. Μία ακολουθία από παρενέργειες, όπως αντιφλεγμονώδης αντίδραση, υποξία, 

υπεργλυκαιμία και ισχαιμία, προκαλεί φθορά στο VEGLX με άμεσες συνέπειες για 

προχωρημένους ασθενείς. Σε νοσηλευόμενους με COVID-19 έχει επανειλημμένα 

παρατηρηθεί φθορά του γλυκοκάλυκα και υψηλές συγκεντρώσεις βιοδεικτών VEGLX, 

όπως υαλουρονικό οξύ και syndecan –1, και επιπλέον έχει σημανθεί παντελής έλλειψη 

ηπαρινάσης -2, ένζυμο που προστατεύει το σύστημα VEGLX19. 

  Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις της άμεσης συσχέτισης της COVID-19 με το 

καρδιαγγειακό σύστημα σε πολλαπλά επίπεδα, με αποτέλεσμα δυνητικά απροσδόκητες 

επιπτώσεις στα αποτελέσματα υγείας. Από τη μια, ο ιός SARS-COV-2 έχει συσχετιστεί με 

καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως την οξεία καρδιακή βλάβη και την επιδείνωση αγγειακών 

βλαβών που προκαλεί τραυματισμό και δυσλειτουργία στο μυοκάρδιο. Από την άλλη, 

λόγω της γήρανσης του παγκόσμιου πληθυσμού και της αύξησης πολυνοσσηροτήτων, ο 

επιπολασμός του ιού SARS-Cov-2 μπορεί να  επηρεαστεί αρνητικά. Η  συνύπαρξη της 

ευπάθειας, του γήρατος και των καρδιαγγειακών συννοσηροτήτων, σε συνδυασμό με τον 

ιό SARS-CoV-2, μπορεί να αυξήσει εκθετικά τη νοσηλεία, τις εισαγωγές σε μονάδες 

εντατικής θεραπείας και τον αριθμό των επανεισαγωγών λόγω απορρύθμισης χρόνιων 

νοσημάτων20. 

  Οι καρδιαγγειακές επιπλοκές της COVID-19 έχουν απασχολήσει εκτενώς την 

επιστημονική έρευνα, μετά την παρατήρηση ότι κατά τη διερεύνηση πολλών 

νοσηλευόμενων με COVID-19, με ή χωρίς κλινική ή υποκλινική βλάβη του μυοκαρδίου 

που προκλήθηκε από καρδιαγγειακή νόσο, ανευρέθηκαν αύξηση των βιοδεικτών, 

έμφραγμα μυοκαρδίου, αρρυθμίες, καρδιακή ανεπάρκεια και καρδιογενές σοκ21. 

   Εκτός από αυτές τις άμεσες καρδιακές εκδηλώσεις της COVID-19, οι  ασθενείς με 

προϋπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσο έχουν να αντιμετωπίσουν και συνέπειες έμμεσα 

συνδεδεμένες με την πανδημία που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο δίπλα μας, καθώς οι 

αντίστοιχοι πόροι στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να ανακατευθυνθούν 

για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό μολυσμένων 

ασθενών. Συνεπώς αυτό οδήγησε σε σημαντική μείωση στις καρδιακές επεμβάσεις, 

μείωση σε παροχές όπως οι στεφανιογραφίες και οι εμφυτεύσεις συσκευών, παγκοσμίως. 

Ως απότοκο αυτών των μειώσεων έχει παρατηρηθεί αυξημένος αριθμός καρδιακών 

ανακοπών ασθενών που καθυστέρησαν χρονικά να προσέλθουν στο νοσοκομείο και 

προσήλθαν με εικόνα υποξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, καρδιογενούς σοκ ή προ-σοκ 

(εικόνα 5)22. 
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Εικόνα 5 Άμεσες καρδιαγγειακές επιπλοκές του COVID-19 και έμμεσες παράπλευρες 

απώλειες κατά τη διάρκεια της πανδημίας.  

    Σχετικές μελέτες ανέδειξαν σημαντική συσχέτιση μεταξύ των καρδιαγγειακών 

νοσημάτων και της οξύτητας ή επιδείνωσης της νόσου COVID-1923.  Ως εκ τούτου, οι 

ασθενείς αυτοί είναι ζωτικής σημασίας ανάγκη, να παρακολουθούνται από το θεράποντα 

ιατρό τους, να μεταβάλλεται η αγωγή τους, σε περίπτωση που θα κριθεί αναγκαίο και να 

αναζητούν εγκαίρως νοσοκομειακή φροντίδα εφόσον χρειαστεί, λόγω απορρύθμισης της 

κατάστασής τους10.  

3.2  Επίδραση της πανδημίας στην αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου  

  Μελέτη των Blecker et al (2020), που αναφέρεται στη νοσηλεία χρόνιων ασθενών κατά 

την περίοδο της πανδημίας, αναφέρει μείωση στον αριθμό των μη-COVID-19 

νοσηλευόμενων ασθενών και την παρόξυνση χρόνιων καταστάσεων όπως η Χρόνια 

Αναπνευστική Πνευμονοπάθεια και η Καρδιακή Ανεπάρκεια, ταυτοχρόνως με μείωση των 

οξέων περιστατικών, τα οποία χρήζουν ενδονοσοκομειακής αντιμετώπισης, όπως το οξύ 

έμφραγμα μυοκαρδίου24. Μια μεγάλη μερίδα  έγκριτων επιστημόνων σε όλο τον κόσμο 

συζητά για την πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στη 

φροντίδα και τη συνεχή παρακολούθηση ασθενών με προσδιοριστικούς παράγοντες 

στεφανιαίας νόσου προς αυτή την κατεύθυνση25. 
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   Αν επίσης συνυπολογίσουμε ότι ορισμένα μη μεταδιδόμενα νοσήματα όχι μόνο φαίνεται 

να αυξάνουν τη σοβαρότητα της νόσησης από COVID και το κίνδυνο θνησιμότητας, αλλά 

μπορούν επίσης να επηρεάσουν την προϋπάρχουσα κλινική κατάσταση των ασθενών που 

θα επιζήσουν από τον ιό, το αποτέλεσμα δε φαντάζει ιδιαίτερα ευοίωνο26. Λαμβάνοντας 

υπόψη την ταχεία εξάπλωση και κατ’ επέκταση τον υψηλό δείκτη θνησιμότητας της 

COVID-19, αποτελεί αδήριτη ανάγκη να αξιολογηθούν οι πιθανοί παράγοντες που 

δύνανται να επηρεάζουν την εξέλιξη της νόσου στους ασθενείς αυτούς27. Αρκετοί 

μελετητές, από την έναρξη της πανδημίας, έχουν ασχοληθεί με τη σχέση της COVID-19 

μεταξύ ηλικίας και συνυπαρχουσών νοσημάτων, όπως η αρτηριακή υπέρταση, η 

καρδιαγγειακή νόσος, ο σακχαρώδης διαβήτης και χειρότερης έκβασης της νόσου, που 

εκφράζεται από τον υψηλότερο δείκτη θνησιμότητας28. 

  Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα αποτελέσματα της μελέτης των Rico-mesa et 

al., (2020), σύμφωνα με τα οποία οι περισσότεροι θάνατοι προκλήθηκαν δευτεροπαθώς 

από συστηματική φλεγμονή, γαλακτική οξέωση και θρομβωτικές επιπλοκές29, ενώ η 

χρήση αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης 1 και ανταγωνιστών 

των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης 2 δεν επηρέασε τη νοσηρότητα ή τη θνησιμότητα. Εν 

αντιθέσει, αντίστοιχα, σε μελέτη που διενεργήθηκε ανάμεσα σε 112 ασθενείς η 

συννοσηρότητα από καρδιαγγειακές παθήσεις είχε ως επακόλουθο τη χειρότερη έκβαση 

της νόσου30. 

   Σύμφωνα με τη μελέτη Global Burden of Disease που έλαβε χώρα το 2017, η στεφανιαία 

νόσος επηρεάζει περίπου το 1,72% του παγκόσμιου πληθυσμού που αντιστοιχεί σε 1.655 

ανά 100.000 άτομα περίπου. Η καρδιαγγειακή νόσος συνεχίζει να αυξάνει τον επιπολασμό 

της σχεδόν σε όλες τις χώρες, εξαιρουμένων αυτών με υψηλά εισοδήματα. Σύμφωνα με 

τους μελετητές, τα ποσοστά αυτά τείνουν να αυξάνονται στις μικρότερες ηλικίες σε 

πολλές περιοχές, όπου προηγουμένως μειώνονταν31. 

3.3 Αλλαγές στην επισκεψιμότητα στις υπηρεσίες υγείας την περίοδο της πανδημίας 

  Η μείωση στην επισκεψιμότητα στις υγειονομικές υπηρεσίες ήταν ένα φαινόμενο που 

καταγράφηκε σε παγκόσμια κλίμακα τη διάρκεια της πανδημίας. Τη μείωση αυτή 

κατέγραψαν και μελέτες στην Ελλάδα, που αποτέλεσε μια χώρα με περιορισμένη 

κοινοτική μετάδοση του ιού SARS-CoV-2, ιδίως κατά την έναρξη της πανδημίας. Αυτό 

προφύλαξε το σύστημα υγείας από υπερφόρτωση και αποτέλεσε ένδειξη ότι η μείωση των 

καρδιολογικών εισαγωγών δε συνδέθηκε άμεσα με την έλλειψη κλινών λόγω πληρότητας 

από περιστατικά COVID.32 
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    Σύμφωνα επίσης με τη μελέτη των Uchino et al. (2020) που έλαβε χώρα στο Οχάιο των 

ΗΠΑ, παρατηρήθηκε μείωση των προσερχομένων με οξύ ισχαιμικό επεισόδιο στο Τμήμα 

Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) της τάξης του 26% με 30%, με άγνωστες όμως τις αιτίες 

αυτής της μείωσης. Γι’ αυτό το λόγο απαιτείται περισσότερη διερεύνηση για το αν αυτή η 

πτώση μπορεί να οφείλεται σε πραγματική μείωση των περιστατικών οξέος ισχαιμικού 

επεισοδίου ή στην απροθυμία των ασθενών να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας33. Από όσο γνωρίζουμε, κάποιοι ασθενείς μπορεί να είναι 

διστακτικοί στο να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια εξαιτίας του φόβου μετάδοσης του ιού 

μέσα από τις δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, ωστόσο είναι απαραίτητο να 

κατανοήσουμε ότι αυτό ενδέχεται να επηρεάζει την οξεία καρδιαγγειακή φροντίδα34.  

    Αξιοσημείωτο είναι ότι έχουν δημοσιευτεί μελέτες σε Αμερική και Ευρώπη όπου έχει 

καταγραφεί μείωση >50% στις εισαγωγές στα νοσοκομεία για ACS και γενικότερα πτώση 

των ποσοστών στις στεφανιαίες παρεμβάσεις. Αρχικές αναφορές από επιστημονικές 

ομάδες της Ιταλίας και της Ισπανίας κάνουν λόγο για σημαντική μείωση των εισαγωγών 

στα νοσοκομεία λόγω Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου (ΑΕΕ) ή Οξέος Εμφράγματος 

Μυοκαρδίου (ΟΕΜ) από την έναρξη της πανδημίας, με τους ισπανούς καρδιολόγους να 

υποδεικνύουν μείωση στη θεραπεία ΟΕΜ σε ποσοστό 40% όσο και περιορισμό των 

διαγνωστικών διαδικασιών35. Η έγκαιρη επαναιμάτωση με πρωτογενή αγγειοπλαστική 

(PCI) είναι το πρότυπο φροντίδας για ασθενείς με STEMI. Αυτή η αντιμετώπιση δεν 

προτείνεται να αλλάξει την εποχή της πανδημίας36. 

   Έχουν διατυπωθεί επίσης θεωρίες σχετικά με μια ενδεχόμενη μείωση των οξέων 

στεφανιαίων επεισοδίων λόγω της υιοθέτησης υγιεινότερου τρόπου ζωής, καλύτερης 

συμμόρφωσης, αλλά και μείωσης του στρες που προκαλεί η καθημερινότητα. Η 

πιθανότητα, ωστόσο, μια τέτοια μείωση να οφείλεται στην πραγματικότητα στην τάση των 

ασθενών να παραμένουν μακριά από το νοσοκομείο, για να αποφύγουν την έκθεση στον 

ιό, είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική. Η μεγαλύτερη πτώση παρατηρήθηκε κυρίως τις πρώτες 

εβδομάδες της πανδημίας στις περισσότερες χώρες, λόγω του καταιγισμού μηνυμάτων από 

τις Αρχές και τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την COVID-19, και θετική συσχέτιση 

εντοπίστηκε μεταξύ του φόρτου των νοσούντων από COVID-19 και της απόλυτης 

μείωσης των ασθενών με ACS. Οι περιορισμοί, επίσης, του lockdown εικάζεται ότι έχουν 

περιορίσει τις επιλογές έγκαιρης μεταφοράς των ασθενών στο νοσοκομείο και έχουν θέσει 

εμπόδια στη γρήγορη διάγνωση οξέων καρδιαγγειακών συμβάντων.  
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3.4 Συνέπειες από τις αλλαγές στη διαχείριση των ACS  

  Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω, δημιουργείται η πιθανότητα να υπάρξουν 

μακροπρόθεσμα αρνητικές επακόλουθες συνέπειες, πολύ δε περισσότερο αν λάβουμε 

υπόψη ότι η σοβαρή λοίμωξη από COVID-19 έχει συνδεθεί - μέσω πολλών μηχανισμών - 

με καρδιαγγειακές επιπλοκές και δυσμενέστερη έκβαση στη νόσο. Πιο συγκεκριμένα, 

πλείστες μελέτες έχουν αναφέρει βλάβες στο μυοκάρδιο, αρρυθμίες και θρομβώσεις στο 

φλεβικό και αρτηριακό δίκτυο, γεγονός που παραπέμπει σε αναγκαία περαιτέρω έρευνα, 

ώστε πολλά ζητήματα να γίνουν καλύτερα κατανοητά σε σχέση με την ασθένεια37. 

Καθίσταται, ακόμη, επιτακτική η ανάγκη της βελτιστοποίησης της πρόωρης διάγνωσης 

και διαχείρισης της στεφανιαίας νόσου κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. 

Μάλιστα, σε προοπτική μελέτη που διενεργήθηκε σε νοσοκομείο της Γερμανίας 

αναφέρθηκαν επιπλοκές σε λειτουργίες της καρδιάς ακόμη και μετά την ανάρρωση από 

την ασθένεια σε ποσοστό 78% του δείγματος. Παρόλο που το δείγμα της μελέτης δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό (100 ασθενείς), αίσθηση προκαλεί το 

γεγονός ότι το 60% διατηρούσε μια συνεχή φλεγμονή στο μυοκάρδιο, ανεξάρτητα από την 

προϋπάρχουσα κατάστασή τους38. 

   Στη Δανία, για να διερευνηθούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής διευρυμένων 

περιοριστικών μέτρων για το COVID-19 και του αντίκτυπου στη φροντίδα ασθενών με 

άλλες οξείες καταστάσεις, διενεργήθηκε μια μεγάλη μελέτη κοορτής για τις εισαγωγές και 

την πρόγνωση ασθενών με ισχαιμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα αυτής, οι εισαγωγές ήταν αξιοσημείωτα λιγότερες κατά τη διάρκεια 

των πρώτων εβδομάδων εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων, αλλά επανήλθαν σε 

προηγούμενα επίπεδα (2017-2019) προς το τέλος της περιόδου που μελετήθηκε, ενώ η 

θνησιμότητα των ασθενών αυτών δε διέφερε σημαντικά το 2020 σε σύγκριση με την 

περίοδο 2017-201939. 

  Οι ανωτέρω επισημάνσεις αποτελούν τις μεγαλύτερες ανησυχίες τής καρδιολογικής 

κοινότητας στην εποχή της πανδημίας COVID-19, που προσπαθεί καθημερινά να 

ενημερώνει και να κατευθύνει τους ασθενείς, ώστε να μειώσει τις πιθανότητες την 

επόμενη μέρα να υπάρξουν ανυπολόγιστες αρνητικές συνέπειες τόσο για τους ίδιους όσο 

και για το ίδιο το σύστημα υγείας. Ο τρόπος με τον οποίο η COVID-19 επηρεάζει τις 

εισαγωγές αλλά και τη γενικότερη διαχείριση του εμφράγματος μυοκαρδίου αποτελεί 

μείζον θέμα, καθώς οι ιατρικοί πόροι έχουν αναπροσανατολιστεί μαζικά και όλος ο 

πληθυσμός τέθηκε σε σταδιακό lockdown40,41.  
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3.5 Πιθανή αιτιολόγηση του φαινομένου 

  Ο Esposito και συνεργάτες του (2021) χαρακτηρίζουν «επιδημιολογικό παράδοξο» τη 

μείωση νοσηλείας διεθνώς για παθήσεις ACS κατά τη διάρκεια της πανδημίας και 

συνοψίζουν τους λόγους ως ακολούθως 

 Κοινωνική απομόνωση που είχε ως αποτέλεσμα άτομα που δεν προσήλθαν στις 

δομές υγείας και κάποια - πιθανότατα - κατέληξαν στο σπίτι. 

 Φόβος μόλυνσης στο νοσοκομειακό περιβάλλον και αποφυγή λήψης ιατρικής 

βοήθειας εξαιτίας αυτού.    

 Η συγκέντρωση της προσοχής των ΜΜΕ στην εξάπλωση της πανδημίας.  

Τα ΜΜΕ, σε μια προσπάθεια ενημέρωσης για την COVID-19 και τη σοβαρότητά 

του, δημιούργησαν σε αρκετούς πολίτες την εσφαλμένη εντύπωση ότι όλες οι 

προϋπάρχουσες μη μεταδιδόμενες ασθένειες περιορίστηκαν ή πέρασαν σε δεύτερη 

μοίρα, κάτι που μπορεί να αλλάξει το παγκόσμιο επίπεδο υγείας στη μετα-COVID 

εποχή. 

 Η εξασθενημένη λειτουργία των δικτύων επείγουσας βοήθειας και σε κάποιες 

περιπτώσεις λανθασμένη ή και αποτυχημένη διάγνωση στο πλαίσιο της 

υπερφόρτωσης υγειονομικής περίθαλψης. 

 Η ανακατανομή των προτεραιοτήτων στα συστήματα υγείας, όπως οι αλλαγές 

χρήσης κλινών σε στεφανιαίες μονάδες που προσφέρθηκαν για να νοσηλευθούν 

COVID περιστατικά. Πιθανότητα, επίσης, ασθενείς που διεγνώσθησαν με ACS να 

νοσηλεύτηκαν σε κλινική ή μονάδα COVID λόγω θετικού PCR test. 

 Παρεμπόδιση της πρόσβασης, λόγω περιοριστικών μέτρων από το lockdown, ή 

καθυστέρηση στη διάγνωση λόγω πρωτοκόλλων για τη διάγνωση της COVID. 

 Πιθανότητα αληθινής παράδοξης μείωσης ως απόρροια της χαλάρωσης 

ψυχολογικού και φυσικού άγχους και πίεσης στις περιόδους της απομόνωσης που 

πιθανόν να λειτούργησε ως καταπραϋντικός μηχανισμός σε υποβόσκοντα 

νοσήματα. Αυτή η πιθανότητα αντισταθμίζεται από την αύξηση του  ψυχολογικού 

στρες λόγω αβεβαιότητας και οικονομικής κρίσης επαγόμενης από την πανδημία, 

αύξηση καπνίσματος και σωματικού βάρους από λιγότερη κινητικότητα, αύξηση 

κατανάλωσης αλκοόλ. 

    Είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι η χαμηλότερη συχνότητα νοσηλείας για STEMI 

συσχετίζεται με την εκδηλωμένη αύξηση καρδιακών προσβολών εκτός χώρων 

περίθαλψης19.    
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    Είναι χαρακτηριστικό και σύνηθες σε όλες τις επιδημικές/πανδημικές λοιμώξεις να 

δημιουργείται ιδιαίτερη ανησυχία και ξάφνιασμα στην αρχική φάση στον πληθυσμό, η 

οποία επιδεινώνεται περαιτέρω από την έλλειψη έγκαιρης και ασφαλούς ταυτοποίησης 

μιας νόσου, άγνωστης μέχρι εκείνη τη στιγμή, και την απουσία ειδικής θεραπείας 

αντιμετώπισής της. Ακόμη και η διαθεσιμότητα αποτελεσματικών εμβολίων που ήρθε 

στην πορεία, μετά από την προσπάθεια όλης της επιστημονικής κοινότητας, καθυστέρησε 

να προστεθεί στη «φαρέτρα» της ιατρικής κοινότητας και να χρησιμοποιηθεί για τον 

έλεγχο της νόσου. Η αντίδραση της κοινωνίας  σε αυτούς τους φόβους οδήγησε σε μείωση 

της πρόσβασης σε επείγουσες νοσοκομειακές θεραπείες, υπό το φόβο μιας επικείμενης 

μόλυνσης από τον ιό. Αυτό το γεγονός είχε ως αποτέλεσμα τον κίνδυνο χαμένης ή 

καθυστερημένης νοσηλείας, διάγνωσης και αποτελεσματικής θεραπείας οξέων 

καταστάσεων, ακόμη και στον τομέα της καρδιολογίας, όπου ο χρόνος είναι η 

σημαντικότερη ίσως παράμετρος για την έκβαση της νόσου18. 

  Επιπλέον, μια μελέτη των De Rosa et al42 επεσήμανε το ρόλο των ΜΜΕ στη διάδοση των 

πληροφοριών για την εξάπλωση της νόσου COVID-19 σε νοσηλευόμενους ασθενείς και 

υγειονομικό προσωπικό, λόγω ελλείψεων προστατευτικού εξοπλισμού. Η αναπροσαρμογή 

επίσης των υγειονομικών πόρων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη διαχείριση της πανδημίας, 

εικάζεται να έχει προκαλέσει μια στάση αναβολής λιγότερο επειγόντων περιπτώσεων τόσο 

σε επίπεδο ασθενών, όσο και σε επίπεδο συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Η τάση 

αυτή επεκτάθηκε και σε επείγουσες θεραπείες για τις οποίες αναμενόταν η κάλυψη κλινών 

εντατικής θεραπείας για την παρακολούθηση των ασθενών. Έτσι, καρδιοχειρουργικές 

επεμβάσεις ή περιπλεγμένα καρδιολογικά περιστατικά πήραν – πιθανόν - αναβολή για την 

παραχώρηση κλινών εντατικής θεραπείας στην αντιμετώπιση στην πρώτη φάση της 

πανδημίας43.  

    Η έγκαιρη επαναιμάτωση, εν προκειμένω, με πρωτογενή αγγειοπλαστική, είναι το 

πρότυπο φροντίδας για ασθενή με STEMI και, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που η 

Ισπανία δημοσίευσε, μειώθηκε χαρακτηριστικά από το Φεβρουάριο μέχρι το Μάρτη του 

2020, κατά τη διάρκεια της πανδημίας44. 

   Η αύξηση του ισχαιμικού χρόνου (χρόνος από την έναρξη των συμπτωμάτων έως την 

επιτυχή επαναιμάτωση) φαίνεται να έχει επηρεαστεί αρνητικά από την πανδημία και 

υπάρχουν αναφορές για αύξηση έως και τέσσερις φορές σε σύγκριση με την περίοδο πριν 

τη πανδημία45. Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως από την καθυστέρηση των 

ασθενών να προσεγγίσουν το νοσοκομείο, κάτι που οφείλεται σε υποεκτίμηση των 

συμπτωμάτων τους, επίσης από καθυστερήσεις μέσα στη νοσοκομειακή μονάδα, λόγω των 
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τεστ που διενεργούνταν για ταυτοποίηση της νόσου, και από τη μείωση του προσωπικού 

των εργαστηρίων εξαιτίας νόσησης ή απασχόλησής τους σε άλλα τμήματα του 

νοσοκομείου46.  

  Η επιδείνωση της ψυχικής υγείας των καρδιολογικών ασθενών, επίσης, μπορεί να 

αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες, όπως στην απροθυμία να λάβουν ιατρική βοήθεια, 

στο φόβο της μόλυνσης από τον ιό και το στρες που προκαλεί η καθυστέρηση μέσα στο 

νοσοκομείο, ή και στο γενικότερο στίγμα που σχετίζεται με τη νόσο COVID-19. Αυτές οι 

ψυχολογικές επιπτώσεις, που αποτυπώνονται στην εικόνα 6, απέτρεψαν ορισμένους 

ασθενείς από την αναζήτηση άμεσης ιατρικής βοήθειας όταν την είχαν ανάγκη, θέτοντας 

κατά συνέπεια τη ζωή τους σε κίνδυνο47. 

 

Eικόνα 6 O αντίκτυπος της πανδημίας στην ψυχολογία των καρδιολογικών ασθενών. Λόγοι 

που συμβάλλουν στην αλλαγή της ψυχολογίας τους. 

  Τα στοιχεία που ο WHO έχει δώσει στη δημοσιότητα και αφορούν στις μετρήσεις της 

επιβάρυνσης της νόσου, χρησιμοποιώντας τα DALYS (Disability-adjusted life year), είναι 

καταιγιστικά. Η ισχαιμική καρδιακή νόσος από τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα, παρά τις 

εξελίξεις στην επεμβατική καρδιολογία, εξακολουθεί να έχει τη θλιβερή πρωτιά. Σύμφωνα 

με στοιχεία, το 2019 αριθμεί 4.052,54 DALYS ανά 100.000 πληθυσμού, ωστόσο, αν και 

με το 2010 εμφανίζεται συγκριτικά φανερά μειωμένη (3.771,18 DALYS ανά 100.000 

πληθυσμού) (εικόνα 3), δεν αφήνει το περιθώριο να μείνει κανένας καρδιολογικός 

ασθενής χωρίς την απαιτούμενη φροντίδα32. 

  Υπάρχει, τέλος, μια πιο αισιόδοξη προσέγγιση από ομάδα ερευνητών, που αναφέρει 

αλλαγές στον τρόπο ζωής, λόγω του κοινωνικού αποκλεισμού, οι οποίες μπορεί να 

λειτούργησαν ευεργετικά στη μείωση των καθοριστικών παραγόντων υγείας. Έτσι 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 

Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

26 

υποστηρίζεται ότι η ενδεχόμενη μείωση του παθητικού καπνίσματος και κατανάλωσης 

αλκοόλ, η υιοθέτηση υγιεινής διατροφής και σωματικής δραστηριότητας, όπως και η 

ελάττωση του εργασιακού στρες και η αύξηση των ωρών ανάπαυσης ίσως να σχετίζονται 

με τη μείωση των νοσηλειών, κυρίως σε ασθενείς χωρίς προϋπάρχουσα νόσο και 

χαμηλότερο βάρος καρδιαγγειακού κινδύνου48. 

    Μια συνεργατική δέσμευση ανάμεσα στο γιατρό, τον ασθενή, το οικογενειακό του 

περιβάλλον και το φαρμακοποιό, θα μπορούσε να συμβάλει ενεργά, κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας, στην αντιμετώπιση ουσιωδών προβλημάτων τής καθημερινής περίθαλψης 

αυτών των ασθενών. Η εκπαίδευση της οικογένειας και η συνεισφορά του φαρμακοποιού, 

σε συνάρτηση με τη συμβουλευτική υποστήριξη από το θεράποντα ιατρό, θα μπορούσε να 

δώσει λύσεις ζωτικής σημασίας και να ωφελήσει στην κατ’ οίκον διαχείριση των 

προαναφερθέντων ασθενών. Αλλαγές  στις πρακτικές χορήγησης και στην παροχή 

υπηρεσιών πλησίον της οικίας του ασθενούς θα μπορούσαν, με μεγάλη επιτυχία, να 

ενσωματωθούν στις υπηρεσίες που πρέπει κατ’ ανάγκη να συνεχιστούν προς όφελος των 

ασθενών49.  

3.6 Μεταβολές στους δείκτες υγείας ως αποτέλεσμα των αλλαγών στο τρόπο 

αντιμετώπισης καρδιαγγειακών παθήσεων. 

     Η πανδημία ενοχοποιείται, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία από την EUROSTAT, για 

μείωση του προσδόκιμου ζωής στην Ελλάδα κατά 6 μήνες. Παρόλο που οι θάνατοι από 

COVID-19 συντελούν στη μείωση αυτή, το επί σειρά ετών δεδομένο, ότι η ισχαιμική 

καρδιοπάθεια «κρατάει τα σκήπτρα» του μεγαλύτερου ποσοστού ανάμεσα στις κύριες 

αιτίες θνησιμότητας (σχήμα 2), δε κατέστη δυνατόν να ανατραπεί. Ελλάδα 

2021_chp_gr_greek.pdf50. 
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   Σύμφωνα με δεδομένα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κάνει γνωστά, το 

71% όλων των θανάτων παγκοσμίως οφείλεται στις μη μεταδοτικές ασθένειες. Πάνω από 

15 εκατομμύρια άνθρωποι, μεταξύ 30 και 69 χρονών, χάνουν τη ζωή τους πρόωρα εξαιτίας 

τους και το 85% αυτών των θανάτων συμβαίνουν σε χώρες χαμηλού και μεσαίου 

εισοδήματος. Ακόμη, οι καρδιαγγειακές παθήσεις κατέχουν την επίσης δυσάρεστη πρωτιά 

να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο βάρος τής νόσου, το οποίο μετράται σε DALY’s και 

αφορούν στο άθροισμα των ετών ζωής που χάθηκαν πρόωρα και των ετών υγιούς ζωής 

που χάθηκαν λόγω αναπηρίας51 (εικόνα 8). 

 

Εικόνα 8 Η ισχαιμική νόσος συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό DALYs (έτη ζωής 
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προσαρμοσμένα στην αναπηρία - το άθροισμα των ετών ζωής που χάθηκαν πρόωρα και των 

ετών υγιούς ζωής που χάθηκαν λόγω αναπηρίας) 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

 4.1 Πολιτική προστασίας και πρόληψης στην Ελλάδα και παρενέργειες 

   Από την πρώτη αναφορά σε ασθενή που νοσηλεύτηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 2019 

στην πόλη Wuhan της επαρχίας Hubei της Κίνας έως την 1η Νοεμβρίου του 2021 ο 

αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 – παγκοσμίως - ήταν πάνω από 245 

εκατομμύρια και οι θάνατοι 4.998.784, σύμφωνα με επικαιροποιημένα δεδομένα του 

Π.Ο.Υ (Παγκόσμιου οργανισμού Υγείας). Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, τα επιβεβαιωμένα 

κρούσματα άγγιζαν τα 742.170 με πάνω από 15.930 θανάτους6. 

  Εξαιτίας της έντονης μεταδοτικότητας και της αυξημένης θνητότητας από τον ιό, πολλές 

χώρες υιοθέτησαν την εφαρμογή της πολιτικής «lockdown» σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, 

δηλαδή διέκοψαν τις πτήσεις με το εξωτερικό, απαγόρευσαν την κυκλοφορία και 

σύστηναν στους πολίτες να παραμένουν και να εργάζονται από το σπίτι, ενώ ανεστάλη η 

λειτουργία εμπορικών καταστημάτων, χώρων εστίασης και λατρείας, γυμναστηρίων και 

σχολείων, με απώτερο σκοπό την ανακοπή της μετάδοσης της πανδημίας7. 

  Ανάμεσα στις οδηγίες πρόληψης μετάδοσης του ιού ήταν η διατήρηση φυσικής 

απόστασης μεταξύ των πολιτών, η ορθή χρήση μάσκας, η προσωπική υγιεινή που 

περιλαμβάνει σχολαστικό πλύσιμο χεριών, ο καλός αερισμός των οικιακών και 

εργασιακών χώρων και η αποφυγή συνωστισμού52. 

   Η κατ’ οίκον απομόνωση των επιβεβαιωμένων ασθενών COVID-19, καθώς και η 

απόμονωση των ατόμων που ήλθαν σε στενή επαφή μαζί του, ήταν τακτικές που 

ευαισθητοποίησαν τους πολίτες και άλλαξαν ριζικά την καθημερινότητά τους. 

Επιπροσθέτως, από την έναρξη κιόλας της πανδημίας επικράτησε η άποψη ότι οι δομές 

υγείας, και ειδικότερα τα νοσοκομεία, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη μετάδοση του ιού, με 

φυσικό επακόλουθο την αναπροσαρμογή τής παροχής υπηρεσιών υγείας και παράλληλα 

δόθηκαν συστάσεις για ελαχιστοποίηση των επαφών των ασθενών - στις απολύτως 

απαραίτητες - με το υγειονομικό προσωπικό53. 

    Εξάλλου, όπως είναι γνωστό, τα νοσοκομεία αποτελούν πηγή δευτερογενούς μετάδοσης 

του ιού, καθώς φιλοξενούν μεγάλο αριθμό μολυσμένων ατόμων. Σε μια πρόσφατη μελέτη 

των Santarpia et al., διαπιστώθηκε ότι κοινά αντικείμενα, όπως τουαλέτες καθώς και 

δείγματα αέρα, βρέθηκαν θετικά στον ιό54.  Μια πρόσφατη αναφορά, επίσης, έδειξε ότι τα 
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αερολύματα SARS-CoV-2 μπορούν να  παραμείνουν στον αέρα για διάρκεια τουλάχιστον 

3 ωρών με χρόνο ημιζωής περίπου 1 ώρα και είναι μεταδοτικά για να μολύνουν τον 

ανθρώπινο ξενιστή55. 

    Ως αποτέλεσμα της διακοπής των τακτικών υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές 

υγείας είναι η μεγένθυνση του κινδύνου υπέρμετρης αύξησης των ακάλυπτων αναγκών 

υγείας. Επιπλέον, η αναστολή (μερικώς) της λειτουργίας τού μέχρι τώρα ανεπαρκούς 

συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), συνοδευόμενη με την αναστολή 

λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, λόγω ανεπάρκειας προστατευτικού εξοπλισμού, 

δημιουργούν τον κίνδυνο για ελλείψεις στην πρόσβαση και τη συνέχεια της περίθαλψης σε 

χρόνιους ασθενείς56. 

      

   Επιπρόσθετα, το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών, οι οποίοι, με πληθώρα επιστημονικών 

άρθρων, ασχολήθηκαν εκτενώς με την αποτελεσματικότητα των lockdown και των μέτρων 

αποστασιοποίησης, ως σημαντικό μέτρο στη δημόσια υγεία για τη μείωση των 

προσβεβλημένων από τον ιό ατόμων και του περιορισμού των θανάτων από αυτόν, 

μονοπώλησε η αποτελεσματικότητα της ίδιας της καραντίνας ή σε συνδυασμό με επιπλέον 

μέτρα δημόσιας υγείας που παρέχονται για τον έλεγχο της COVID-19.  

   Απαιτούνται ωστόσο περισσότερες μη τυχαιοποιημένες μελέτες παρεμβάσεων που θα 

σύγκριναν δοκιμές σε αντιπροσωπευτικά δείγματα και σε διαφορετικά περιβάλλοντα για 

να αξιολογηθεί ο πραγματικός επιπολασμός τής μόλυνσης. Επιπλέον, θα έδιναν 

πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα της καραντίνας, μόνης ή σε συνδυασμό με άλλα 

μέτρα δημόσιας υγείας για τον έλεγχο της COVID-19. Συγκρίσεις σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα διαφορετικών στρατηγικών θα βοηθούσαν, επιπρόσθετα, να 

εμπλουτίσουμε τη γνώση μας για μελλοντικές πανδημίες. Σημαντικό, επίσης, είναι να 

καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα για το ποιες παρεμβάσεις ή συνδυαστικές 

πρακτικές λειτουργούν καλύτερα και έχουν το μικρότερο κόστος τόσο από την άποψη της 

οικονομικής επιβάρυνσης, όσο και της δημόσιας υγείας57. 

  Εξαιρουμένης της σημασίας της επιβολής αυστηρών περιοριστικών μέτρων για τη 

δημόσια υγεία και τον έλεγχο της μετάδοσης του SARS-CoV-2, το πιο κρίσιμο βήμα σε 

αυτό τον τομέα είναι ο εμβολιασμός των κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο. Οι  συνεργατικές 

προσπάθειες κλινικών ερευνητών, απανταχού στον κόσμο, συνέβαλαν στην ανάπτυξη 

αποτελεσματικών εμβολίων, ως προληπτικό μέτρο στην προσπάθεια ανακοπής της 

διάδοσης του ιού, με πρωτοφανή ταχύτητα εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασης. Ο 

εμβολιασμός ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα  του ανθρώπου και οδηγεί στην 
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παραγωγή αντισωμάτων κατά του ιού. Σύμφωνα με τον πίνακα ελέγχου του Π.Ο.Υ., 

περισσότερες από 7,75 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίου έχουν χορηγηθεί έως τις 28 

Νοεμβρίου του 2021. 

4.2 Ανταπόκριση στα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και οι επιπτώσεις τους 

  To Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, σε μια προσπάθεια να παρακολουθήσει και να 

αποτυπώσει τις μεταβολές στις πολιτικές αντιμετώπισης της πανδημίας σε όλο τον κόσμο 

και να τις συγκρίνει, έχει συλλέξει δεδομένα από όλα τα κράτη και αποτυπώνει το ευρύ 

φάσμα μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Έτσι συλλέχθηκαν δεδομένα από όλο 

τον κόσμο και αποτυπώθηκε μέσα από τη στατιστική τους μελέτη η ανταπόκριση των 

κρατών στην πανδημία, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών αναστολής, υγείας, 

οικονομικών και πλέον του εμβολιασμού, σε 186 χώρες του πλανήτη. Μελετώντας τα 

στοιχεία αυτά, εξήχθη ένα πολύ ουσιαστικό συμπέρασμα, ότι «οι ομοιότητες μπορεί στην 

πραγματικότητα να αντισταθμίζουν τις διαφορές».  

  

  Ορισμένες χώρες, όπως αποδείχθηκε, μπόρεσαν να επιτύχουν τη συγκράτηση του ιού στο 

πρώτο κύμα και στη συνέχεια κατάφεραν με ένα μείγμα στοχευμένων μέτρων 

(κλεισίματος και περιορισμού, διενέργειας τεστ και ιχνηλάτησης επαφών, καθώς και 

αυστηρών συνοριακών ελέγχων) να διατηρήσουν αυτή την καλή επιδημιολογική εικόνα.  

Συμπερασματικά, η επιτυχία και η αποτυχία σε αυτό το εγχείρημα είναι κινούμενοι στόχοι. 

Το ίδιο συμπέρασμα αφορά και στις κυβερνητικές πολιτικές58. 

 

4.3 Ρόλος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

    Ιδανικά, μια  πανδημία θα έπρεπε να φέρει την Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας στην 

πρώτη γραμμή άμυνας. Ο ρόλος της θα μπορούσε να είναι πολυδιάστατος και άκρως 

καθοριστικός, αφού θα έπρεπε να κληθεί να ενισχύσει τα μηνύματα για τη δημόσια υγεία, 

να βοηθήσει στον εντοπισμό των υπόπτων και νοσούντων περιστατικών και την 

παρακολούθησή τους για έγκαιρη παραπομπή στις δομές Υγείας, όταν αυτό κρίνονταν 

απαραίτητο. 

   

     Στην αρχή της πανδημίας COVID-19, τα καθήκοντά της περιορίστηκαν στην 

προώθηση των μηνυμάτων για φυσική απόσταση και στην ενημέρωση νοσούντων ή 

ατόμων που εκτέθηκαν στη λοίμωξη σε οικειοθελή απομόνωση. Δε λάμβαναν μέρος στο 

screening και η καταγραφή των ασθενών με λοίμωξη δεν ήταν δυνατή. Με την εξάπλωση 

και την παραμονή της πανδημίας, η προσωπική φροντίδα των ατόμων στο σπίτι έδωσε τη 
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θέση της στην «τηλε-υγεία».  

  

    Στη συνέχεια, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας επικεντρώθηκε στη μέριμνα κοινωνικά 

ευάλωτων ατόμων και νοσούντων με χρόνια νοσήματα, όπως και τη διαχείριση ατόμων με 

ύποπτο COVID στο σπίτι. Με τη διατήρηση μέχρι σήμερα της πανδημίας, η Πρωτοβάθμια 

έχει βρεθεί μπροστά σε αρκετές προκλήσεις, όπως αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων 

συνεπειών-επιπλοκών από λοιμώξεις COVID-19, χαμένη θεραπεία για οξέα προβλήματα, 

ανεπαρκή πρόληψη, ανεξέλεγκτες χρόνιες ασθένειες, ψυχικές ασθένειες και μεγαλύτερες 

κοινωνικές ανάγκες. 

    Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, όπως και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών υγείας, θα 

πρέπει να διδαχθούν από αυτή την εμπειρία και να μην αποτύχουν σε καμιά περίπτωση 

στην πρωτοβάθμια περίθαλψη στην επόμενη πανδημία.59. 

    

   Επιπρόσθετα, η περιορισμένη υγειονομική περίθαλψη ενδέχεται να επηρέασε την 

αύξηση θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας 

COVID-19 και των σταδιακών μερικών ή ολικών lockdown, καθώς και των σχετικών 

περιορισμών κοινωνικής απόστασης. Σημαντικό θα ήταν, ωστόσο, περαιτέρω μελέτες να 

αξιολογήσουν την επαγόμενη από το lockdown μείωση στις διαγνωσμένες  περιπτώσεις 

ACS σε άλλες πτυχές της δημόσιας υγείας. 

  

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 

5.1 Διδάγματα από τη διαχείριση  της πανδημίας, όσον αφορά στη νοσοκομειακή 

περίθαλψη στο μέλλον 

  Κάθε περίσταση ή κατάσταση, όσο απροσδόκητη και αν είναι, δίνει την ευκαιρία για 

περισσότερη γνώση, μέσα από τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται κάθε φορά, πολύ 

περισσότερο σε αυτήν την περίπτωση, κατά την οποία η πανδημία αφορούσε σε όλο τον 

κόσμο και επίσης ακόμα και σήμερα καλά κρατεί. Ας δούμε τι πήραμε μέχρι σήμερα: 

1. Διδαχθήκαμε μέσα από την απροσδόκητη αύξηση στη ζήτηση των υπηρεσιών 

υγείας ότι τα νοσοκομεία μπορούν να πετύχουν ασύλληπτους στόχους, μέσω τάχιστων και 

πολύπλοκων διαδικασιών, που η βραχυπρόθεσμη κρίση COVID-19 δημιούργησε  

• επεκτείνοντας τη χωρητικότητα,  

• αυξάνοντας στο μέγιστο δυνατό τις κλίνες μετατρέποντάς τις κρεβάτια εντατικής 

θεραπείας, 

• επεκτείνοντας τον αριθμό κλινών για νοσηλεία λοιμωδών νοσημάτων, 
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•  δημιουργώντας επίσης πρόσφορο έδαφος μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 

και εξοικείωσης του προσωπικού, 

•  συνθέτοντας τη δημιουργία κατάλληλων χωροταξικών προϋποθέσεων για την 

ορθότερη αντιμετώπιση και θεραπεία τού διαρκώς αυξανόμενου αριθμού ασθενών που 

έπρεπε να λάβουν υγειονομική φροντίδα60, 61. 

2. Ενώ οι υγειονομικοί θα έπρεπε να αξιολογήσουν και να διαχειριστούν την 

κατάσταση των ασθενών που νοσούν με τον καλύτερο τρόπο, ένα μεγάλο «στοίχημα» - 

ταυτόχρονα - ήταν η προστασία τους από τη νόσο. Έτσι, στην αρχή του ξεσπάσματος της 

πανδημίας, η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία και ακολούθως η αντίστοιχη Ελληνική 

έδωσαν τις πρώτες οδηγίες που αναφέρονταν στη χρήση της θρομβόλυσης για την 

αντιμετώπιση των STEMI και των ασθενών υψηλού κινδύνου με NSTEMI. Η εξοικείωση 

όμως του προσωπικού των αιμοδυναμικών εργαστηρίων, με τα μέτρα ατομικής 

προστασίας, και η εμπειρία που μας κληροδότησε ο χρόνος που πέρασε, ανέτρεψαν - πολύ 

σύντομα - αυτές τις οδηγίες και επιπλέον η έρευνα, η οποία δικαιολόγησε την υπεροχή τής 

πρωτογενούς αγγειοπλαστικής, απέδειξε ότι ήταν η προτιμότερη θεραπεία, ακόμη και για 

τους ίδιους τους ασθενείς με COVID-1962. 

3.          Η εστίαση της προσοχής στην πανδημία δε θα πρέπει να αποπροσανατολίσει τα 

συστήματα υγείας από την πρόληψη και την έγκαιρη θεραπεία των ατόμων της κοινωνίας, 

που είναι παρακαταθήκη για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος 

υγείας. Αυτό θα συντελέσει στη διατήρηση των δεικτών υγείας του πληθυσμού σε καλό 

επίπεδο. Σε αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε να βοηθήσει η διατομεακή συνεργασία, 

καθώς και η σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα θα μπορούσε να οδηγήσει στη 

διασφάλιση του κυριότερου στόχου που τέθηκε ποτέ, δηλαδή στη διασφάλιση υγιούς ζωής 

και στην προώθηση της καλής υγείας για όλους και για όλες τις ηλικίες63. 

4.         Είναι ωστόσο προφανές ότι τα νοσοκομεία θα πρέπει να καταβάλλουν μεγάλη 

προσπάθεια ευαισθητοποίησης των ασθενών που πάσχουν από χρόνια νοσήματα ή που 

αναφέρουν οξέα καρδιαγγειακά συμπτώματα να συνεχίσουν να απευθύνονται στις δομές 

υγείας και να διασφαλίζεται γι’ αυτούς δομημένη διαγνωστική και θεραπευτική βοήθεια 

με την εξατομίκευση της φροντίδας για κάθε ασθενή. Απώτερο σκοπό αποτελεί η μείωση 

του καρδιαγγειακού κινδύνου και η διαμόρφωση ενός θεραπευτικού σχήματος που θα 

στοχεύει στη διατήρηση της ποιότητας ζωής και της σύντομης αποθεραπείας του 

ασθενούς. Επιπλέον, η καλλιέργεια του αισθήματος ασφάλειας από την επίσκεψη στο 

νοσοκομείο θα βοηθήσει προς αυτή τη κατεύθυνση64. 
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5.2 Τηλεϊατρική 

  Η πανδημία έδωσε την ευκαιρία ανάπτυξης της Τηλεϊατρικής σε βαθμό που κανείς πριν 

από αυτή δε μπορούσε να φανταστεί. Χωρίς τη διατάραξη του status quo τής υγειονομικής 

περίθαλψης από το COVID, είναι σχεδόν σίγουρο ότι δε θα είχε συμβεί το παράδειγμα 

αυτό της επανεξέτασης της πρακτικής της υγειονομικής περίθαλψης. Το πρότυπο παροχής 

υγειονομικής περίθαλψης δείχνει να αναπροσαρμόζεται και να επηρεάζεται από τις 

ιατρικές, οικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές65. 

    

   Εκτός από τη χρήση της τεχνολογίας για επικοινωνία με την οικογένεια από άτομα που 

λόγω  χρόνιων νοσημάτων και ευαλωτότητας δεν μπορούσαν να δέχονται επισκέψεις, η 

δυσκολία ή αδυναμία στην πρόσβαση στο νοσοκομείο σε υπερήλικα και με αρκετές 

συννοσηρότητες άτομα οδήγησε στη χρήση της Τηλεϊατρικής και τη δημιουργία ενός 

απροσδόκητου οφέλους για τους ασθενείς και το στενό οικογενειακό τους περίγυρο. Τη 

στιγμή μάλιστα που λόγω των περιοριστικών μέτρων και των οδηγιών για παύση 

λειτουργίας των τακτικών ιατρείων αρκετοί άνθρωποι εξαιρούνταν από τη συνεχιζόμενη 

φροντίδα, η χρήση της τεχνολογίας έδωσε μια διέξοδο-λύση με την άυλη συνταγογράφηση 

και την παρακολούθηση της υγείας σταθερών ασθενών. Η επαφή μέσω της τεχνολογίας, 

βέβαια, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την προσωπική επαφή και επικοινωνία με τον 

θεράποντα ιατρό, θα μπορούσε όμως να θεωρηθεί μια λύση ανάγκης σε περιόδους όπως 

αυτή της έξαρσης της πανδημίας66. 

 

 

5.3 Ευάλωτες ομάδες 

  Η περίπτωση της πανδημίας COVID -19 κατέδειξε ότι είναι αδήριτη ανάγκη ο έλεγχος 

των ανισοτήτων, τόσο εντός των κρατών όσο και μεταξύ αυτών. Έως ότου όλα τα κράτη 

καταφέρουν να έχουν τον έλεγχο στη μετάδοση, ο κίνδυνος νέων μεταλλάξεων μας 

μετατοπίζει ξανά στην αρχή. Έχει αναφερθεί ότι φυλετικές και εθνικές μειονότητες και 

κοινότητες χαμηλού εισοδήματος, όπως επίσης άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, 

πλήττονται δυσανάλογα από την πανδημία και έχουν χειρότερη πρόγνωση για τη νόσο, 

που μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να καταλήξει και μέχρι το θάνατο. Πιθανή αιτία για 

την παρατήρηση αυτή είναι η αδυναμία χρήσης πρωτοβάθμιας περίθαλψης και 

προληπτικής ιατρικής, όπως και το γεγονός ότι ο επιπολασμός χρόνιων νοσημάτων (όπως 

η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης και η παχυσαρκία ή το κάπνισμα) εμφανίζεται σε 

πολύ υψηλότερα επίπεδα και έχει αποτύχει ο έλεγχος των κοινωνικών καθοριστικών 

παραγόντων της υγείας από την προληπτική και κοινοτική φροντίδα67, 68. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6 

6.1 Σκοπός της μελέτης 

   Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η σκιαγράφηση της υφιστάμενης κατάστασης για 

την αξιολόγηση της επίδρασης της πανδημίας και της εξ αυτού επαγόμενου lockdown 

στην αντιμετώπιση των ACS συνδρόμων στη Κρήτη.  

Επιμέρους στόχοι της παρούσας έρευνας αποτελούν: 

1) η καταγραφή των ποσοστών εισαγωγής ασθενών στις καρδιολογικές κλινικές 

του Ηρακλείου Κρήτης και η σύγκριση προ-COVID και COVID χρονικών 

περιόδων. 

 2) η διερεύνηση και αναλυτική παρουσίαση της διαφοράς στον αριθμό και τη 

φύση των νοσηλειών για STEMI και NSTEMI στις παραπάνω περιόδους και η 

συσχέτισή τους με τις νοσηλείες για ACS. 

  Είναι σημαντικό να ποσοστοποιηθεί η έκταση στην οποία η νόσος COVID-19 επιβαρύνει 

άλλα τμήματα του συστήματος υγείας, όπως η φροντίδα των ασθενών με ACS και 

ειδικότερα αυτών με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, πολύ δε περισσότερο όταν αφορά σε μια 

κλειστή κοινωνία, όπως αυτή της Κρήτης, όπου οι δυνατότητες του συστήματος είναι πολύ 

συγκεκριμένες και δεν είναι εύκολη η μεταφορά ασθενών σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, 

με σκοπό τη διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων υγείας τους. 

   Μέχρι και τη στιγμή συγγραφής της παρούσας διπλωματικής δεν έχει γίνει μια 

προσέγγιση του συγκεκριμένου θέματος από άλλους ερευνητές και είναι προφανές ότι το 

όφελος για τη δημόσια υγεία της Κρήτης θα ήταν μεγάλο, καθώς τα αποτελέσματά της θα 

μπορούσαν να συμβάλλουν στη λήψη ορθότερων αποφάσεων και πολιτικών υγείας σε 

τοπικό επίπεδο για ομάδες ασθενών που απαιτούν άμεσα εξαρτώμενες από το χρόνο 

θεραπείες, όπως οι στεφανιαίοι ασθενείς.  

6.2 Ερευνητική υπόθεση 

   Στη μελέτη τέθηκε και δοκιμάστηκε η  ακόλουθη ερευνητική υπόθεση: 

«Οι εισαγωγές για ACS σύνδρομα επηρεάστηκαν από τη πανδημία COVID-19»  
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6.3 Ερευνητικά ερωτήματα  μελέτης: 

 Πώς επηρεάστηκαν αριθμητικά οι εισαγωγές στις καρδιολογικές κλινικές 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας; 

 Υπήρχε διαφοροποίηση στις  νοσηλείες όσον αφορά στις νοσηλείες ACS 

στην εποχή της COVID; 

 Ποιες αλλαγές αναδείχθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας στο προφίλ 

(φύλο, ηλικία) των στεφανιαίων ασθενών; 

 Υπήρξαν διαφορές στα κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. στην ασφάλιση) 

των ασθενών που νοσηλεύτηκαν; 

 Διαφοροποιήθηκε η διάρκεια νοσηλείας των ασθενών γενικότερα και των 

ACS ειδικότερα την εποχή της πανδημίας; 

 

   

  ΕΝΟΤΗΤΑ 7 : Υλικά και Μέθοδοι 

7.1 Είδος μελέτης 

Πρόκειται για μια αναδρομική κοορτή, μια περιγραφική μελέτη παρατήρησης 

(retrospective cohort study). 

7.2 Χώρος και χρόνος διεξαγωγής μελέτης 

   Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από τα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου, το Βενιζέλειο Γενικό 

Νοσοκομείο και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, τα οποία πρακτικά 

απορροφούν και το μεγαλύτερο μέρος των νοσηλειών της Κρήτης. Επελέγησαν τα 

συγκεκριμένα νοσοκομεία, ώστε να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα τόσο των 

πανεπιστημιακών, όσο και των περιφερειακών νοσοκομείων της Κρήτης.  

Συλλέχθηκαν δεδομένα που αφορούν 3 χρονικές περιόδους σε 3 διαδοχικά χρόνια:  

• Ως control περίοδος ελέγχου χρησιμοποιήθηκε το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 

2019, η οποία θεωρείται προ-COVID εποχή. 

• Η περίοδος που αφορά στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020, η οποία 

αντιπροσωπεύει χρονικά το 1ο κύμα COVID κι ένα μέρος της θεωρείται περίοδος 

Lockdown και 

• Το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021 που αντιπροσωπεύει το 2ο και 3ο κύμα 

COVID. 
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    Επιλέχθηκαν οι ίδιοι μήνες για τα τρία χρόνια, ώστε να ληφθούν υπόψη οι εποχικές 

διακυμάνσεις. Συλλέχθηκαν δεδομένα που αφορούσαν στον αριθμό των ασθενών που 

επισκέφτηκαν το καρδιολογικό ΤΕΠ  των νοσοκομείων ενδιαφέροντος για τα τρία χρόνια, 

ο αριθμός των ασθενών που εισήχθησαν με ACS στις καρδιολογικές κλινικές, ο αριθμός 

των STEMI και NSTEMI, όπως προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη τη διάγνωση εξόδου.  

    Για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα της μελέτης, έγιναν συγκρίσεις από τις 

προαναφερθείσες τρεις χρονικές περιόδους, οι οποίες ανταποκρίνονται σε περιπτώσεις 

μικρότερου ή μεγαλύτερου φόρτου στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης του νησιού, 

καθώς και σε περιόδους διαφορετικής συμμόρφωσης στις οδηγίες από τον πληθυσμό. 

Επίσης, στις προαναφερθείσες χρονικές περιόδους μελέτη συμπεριλαμβάνεται περίοδος 

πριν και μετά την έναρξη του εμβολιασμού. 

 

7.3 Δείγμα μελέτης 

  Η λεκάνη απορροής για τη μελέτη υπήρξαν οι πολίτες που αναζήτησαν ιατρική βοήθεια 

στα επείγοντα των νοσοκομείων που συμμετείχαν και ως πληθυσμός - στόχος για την 

έρευνα θεωρήθηκαν οι ενήλικες ασθενείς που επισκέφθηκαν το Έκτακτο Καρδιολογικό 

Ιατρείο ή και εισήχθησαν στις καρδιολογικές κλινικές των νοσοκομείων, που εξετάστηκαν 

και διαγνώσθηκαν με ACS. Ο αριθμός των ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη 

ορίζονται τα 7.074 άτομα που ευρέθησαν από τα αρχεία, πιο συγκεκριμένα το σύνολο των 

εισαγωγών στο πρώτο εξάμηνο για τα έτη 2019, 2020 και 2021. To δείγμα της μελέτης 

ανέρχεται στα 989 άτομα που εισήχθησαν στις καρδιολογικές κλινικές και πήραν εξιτήριο 

με διάγνωση οξέος στεφανιαίου συνδρόμου. 

 

7.4   Μέθοδος συλλογής δεδομένων 

    Η συλλογή των δεδομένων έγινε από τις βάσεις δεδομένων που αφορούν στις 

προσελεύσεις στα επείγοντα των νοσοκομείων και από τα μητρώα των καρδιολογικών 

κλινικών, ενώ επίσης δεδομένα που αφορούν στις διαγνώσεις εξόδου αντλήθηκαν από τα 

μητρώα των κλινικών, όπως και τα αρχεία αποθήκευσης των ενημερωτικών σημειωμάτων 

εξόδου των ασθενών. Αυτό αποσαφήνισε την κατηγοριοποίηση των ACS σε STEMI και 

NSTEMI. 

  

   Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από το αρχειακό υλικό των νοσοκομείων μέσω του 

συστήματος «Πανάκεια» και καταχωρήθηκαν σε ηλεκτρονικό φορητό υπολογιστή με 

εχεμύθεια και ευθύνη του κυρίου ερευνητή. Η πρόσβαση στα στοιχεία της μελέτης έγινε 

με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο. Τα δεδομένα τα οποία αναλύθηκαν 
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εξήχθησαν από το πληροφοριακό σύστημα και,  αφού αφαιρέθηκαν όποια προσωπικά 

δεδομένα σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ηθικής και δεοντολογίας, καταχωρήθηκαν σε 

ένα υπολογιστικό φύλλο Εxcel 365 για Windows. Την ευθύνη και το δικαίωμα ανάλυσης 

των κωδικοποιημένων δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί έχει η φοιτήτρια με την ομάδα 

επίβλεψης των καθηγητών, καθώς και οι διευθυντές των κλινικών των νοσοκομείων από 

όπου έγινε η συλλογή δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, εάν τα αποτελέσματα της μελέτης 

δημοσιευτούν δε θα αναφέρονται προσωπικά δεδομένα. 

 

7.5 Ηθική και δεοντολογία 

  Για τη διεξαγωγή της μελέτης δόθηκε έγκριση από το επιστημονικό συμβούλιο των 

νοσοκομείων που έλαβαν μέρος στη μελέτη με κοινοποίηση στην αρμόδια Υ.Π.Ε. για το 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ο αριθμός πρωτοκόλλου της έγκρισης της αίτησης 

15978/17-9-2021 και αντίστοιχα για το Βενιζέλειο Νοσοκομείο ο αριθμός πρωτοκόλλου 

22091/14-09-2021, απόφαση 103, θέμα 2.  Αιτήθηκε έγγραφη συναίνεση των διευθυντών 

των κλινικών που συμμετείχαν και χορηγήθηκε  άδεια  με αριθμό πρωτοκόλλου 

Ν4521/2018, άρθρα 21-27, από την Ε.Υ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης για την έγκριση 

του Ερευνητικού Πρωτοκόλλου.  

   Η μελέτη σχεδιάστηκε και διενεργήθηκε έχοντας ως επίκεντρο τον ασθενή και στην 

προστασία των δικαιωμάτων του σύμφωνα με την ηθική και δεοντολογία στην έρευνα. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Στατιστική ανάλυση 

    Προκειμένου να γίνει η επεξεργασία των δεδομένων ώστε να χρησιμοποιηθούν ως 

είσοδος για τους αλγορίθμους στατιστικής ανάλυσης έγινε καταγραφή του είδους των 

περιστατικών ανά μήνα και ανά έτος και όλες γενικά οι μετρήσεις εκφράστηκαν με την 

μορφή συχνοτήτων και % συχνοτήτων. Η αρχική καταχώριση των δεδομένων έγινε σε 

Excel 365 για Windows. 

    Χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος χ 2 του Pearson για πίνακες συνάφειας, προκειμένου να 

ελεγχθεί η συσχέτιση δύο ποιοτικών μεταβλητών, ενώ ο έλεγχος χ 2 καλής προσαρμογής 

(goodness of fit) για τον έλεγχο απόκλισης από την ομοιόμορφη κατανομή.  

   Ο έλεγχος t-test ανεξαρτήτων δειγμάτων (independent samples t-test) χρησιμοποιήθηκε 

για την μέτρηση της διαφοράς των μέσων όρων μιαs συνεχούς μεταβλητής ανάμεσα σε 

δύο ομάδες, ενώ για άνω των 2 ομάδων ο έλεγχος ανάλυσης κατά ένα παράγοντα (one-

way ANOVA). Η γραφική αναπαράσταση των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα IBM 

SPSS Statistics 24.0, ενώ το είδος των χρησιμοποιούμενων διαγραμμάτων ήταν κυρίως 
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ραβδογράμματα (barcharts), και διαγράμματα διασπoράς (scatterplots). Ως επίπεδο 

σημαντικότητα τέθηκε το α=0,05.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9  Αποτελέσματα 

Αποτελέσματα συνολικών εισαγωγών 

  Στη μελέτη καταγράφηκαν στοιχεία από τα εισιτήρια και εξιτήρια των ασθενών που 

οδηγήθηκαν σε κάποιο από τα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου, το Βενιζέλειο Γενικό 

Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΒΓΠΝ) και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 

(ΠαΓΝΗ). Το σύνολο των περιστατικών που εισήχθησαν στο πρώτο εξάμηνο (Ιανουάριος-

Ιούνιος) για τα έτη 2019, 2020 και 2021 ανήλθε σε 7.074 περιστατικά. Στo ΒΓΠΝ 

εισήχθησαν 2.250 (31.8%) των περιστατικών, ενώ τα υπόλοιπα 4.824 (68.2%) στο 

ΠαΓΝΗ.  

 

Διάγραμμα 1α: Εισαγωγές στις καρδιολογικές κλινικές τη περίοδο της πανδημίας 

 

 

Διάγραμμα 1. Απόκλιση από την ομοιόμορφη κατανομή των εισαγωγών ανάμεσα στα έτη 

μελέτης (1α) 

 

   Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αφορούν σε τρεις περιόδους καταγραφής (pro covid: 

2019, 1ο κύμα: 2020 και 2ο-3ο κύμα: 2021). Ως προς την περίοδο ελέγχου παρατηρήθηκε 

μια πτώση στα περιστατικά συνολικά (2.622, 37,1% το 2019 / 2.260, 31,9% για το 2020 

και 2.192, 31%  για το 2021). Να σημειωθεί ότι παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 
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απόκλιση μεταξύ των ετών σύμφωνα με τον έλεγχο χ2 goodness of fit (χ2(2)=45,316, 

p<0,001) σε σχέση με τον αναμενόμενο αριθμό των 2.358 εισαγωγών (Διάγραμμα 1α). 

 

 

Πίκακας 1. Στοιχεία των συνολικών εισαγωγών 

    Νοσοκομείο   

  
ΒΓΝΗ ΠαΓΝΗ Σύνολο P 

    N % n % n %   

Έτος 2019 907 40,3% 1715 35,6% 2622 37,1% <0,001 

2020 736 32,7% 1524 31,6% 2260 31,9%  

2021 607 27,0% 1585 32,9% 2192 31,0%  

Φύλο Γυναίκα 871 38,7% 1424 29,5% 2295 32,4% <0,001 

Άνδρας 1379 61,3% 3400 70,5% 4779 67,6%  

Ηλικία <= 40 93 4,2% 209 4,4% 302 4,3% <0,001 

 41 – 50 166 7,5% 387 8,1% 553 7,9%  

 51 – 60 271 12,3% 828 17,4% 1099 15,7%  

 61 – 70 406 18,4% 1177 24,7% 1583 22,7%  

 71 – 80 601 27,2% 1293 27,1% 1894 27,1%  

 81 – 90 557 25,2% 802 16,8% 1359 19,5%  

 91+ 116 5,2% 76 1,6% 192 2,7%  

Ασφάλιση Ναι 1961 87,2% 4218 87,9% 6179 87,6% 0,404 

Ανασφάλιστος 289 12,8% 583 12,1% 872 12,4%  

Μήνας Ιανουάριος 493 21,9% 838 17,4% 1331 18,8% <0,001 

Φεβρουάριος 392 17,4% 846 17,5% 1238 17,5%  

Μάρτιος 367 16,3% 837 17,4% 1204 17,0%  

Απρίλιος 348 15,5% 766 15,9% 1114 15,7%  

Μάιος 369 16,4% 810 16,8% 1179 16,7%  

Ιούνιος 281 12,5% 727 15,1% 1008 14,2%   

 

  Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την αλλαγή των περιστατικών, του 

ΠαΓΝΗ και  του ΒΓΝΗ, με το δεύτερο να έχει μείωση των περιστατικών την περίοδο 

2019 έως 2021 με συχνότητα και % συχνότητα 907 (40,3%), 736 (32,7%) και 607 (27,0%) 

για κάθε έτος αντίστοιχα.  

 

    Ανάλογα οι αλλαγές στις εισαγωγές στο ΠαΓΝΗ κινήθηκαν από 1.715, 35,6% για το 

2019, 1.524 (31,6%) για το 2020 και 1.585 (32,9%) για το2021, % συχνότητες στατιστικά 

σημαντικές από εκείνες στο ΒΓΝΗ με επίπεδο σημαντικότητας p<0,001 (Πίνακας 1). 

  Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στην κατανομή των περιστατικών ανά 

μήνα μεταξύ των νοσοκομείων ΒΓΝΗ και ΠαΓΝΗ (p<0,001). Το εύρος των συχνοτήτων 

κυμάνθηκε από 12,5% (281 περιστατικά) τον Ιούνιο σε 493 (21,9%) για τον Ιανουάριο για 
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το ΒΓΝΗ, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τον ΠαΓΝΗ ήταν για τον Ιούνιο 15,1% (727 

περιστατικά) και για τον Ιανουάριο 17,4% (838 περιστατικά) (Πίνακας 1). 

   Τα περιστατικά αφορούσαν κυρίως σε άνδρες, 477 (67,6%) όπως φαίνεται στο σύνολο 

των περιστατικών, ενώ παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά (p<0,001) στην κατανομή των 

ανδρών με 1.379 (61,3%) για το ΒΓΝΗ και 1.424 (29,5%) για το ΠαΓΝΗ. Ως προς την 

ασφάλιση, ένα 12,4% (872) των περιστατικών ανήκαν στους ανασφάλιστους πολίτες στο 

σύνολο και τα αντίστοιχά τους ποσοστά ήταν 12,8% (289) για το ΒΓΝΗ και 12,1% (583) 

για το ΠαΓΝΗ (p=0,404) (Πίνακας 1). 

   Η μέση ηλικία των περιστατικών ήταν 68,3 ± 14,5 με διάμεσο τα 70 έτη. Το μέγιστο της 

ηλικιακής κατανομής στο σύνολο των περιστατικών παρουσιάστηκε στην ηλικιακή ομάδα 

71-80 (1.894, 27,1%), ενώ τα μικρότερα ποσοστά ήταν στους <=40 ετών (302, 4,3%) και 

στους άνω των 91+ (192, 2,7%). Η ηλικιακή κατανομή στα νοσοκομεία ήταν στατιστικά 

διαφορετική (p<0,001) (Πίνακας 1) 

 

Διάγραμμα 1β. Διαφορές στις μηνιαίες εισαγωγές στις καρδιολογικές κλινικές τη 

περίοδο της πανδημίας 

 

 

Διάγραμμα 1. Απόκλιση από την ομοιόμορφη κατανομή των εισαγωγών ανάμεσα 

στους μήνες μελέτης (1β) 

 

    Ως προς το μήνα εισαγωγής, οι συχνότητες και % συχνότητες κυμάνθηκαν από 14,2 

(1.008 περιστατικά) τον Ιούνιο σε 19,7% τον Ιανουάριο. Επίσης, παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική απόκλιση της παρατηρούμενης συχνότητας σε σχέση με την 
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αναμενόμενη ανά μήνα (1.179 περιστατικά) σύμφωνα με τον έλεγχο χ2 goodness of fit 

(χ2(5)=51,464, p<0,001) (Διάγραμμα 1β). 

 

 

 

Πίνακας 2. Διαφοροποίηση ημερών νοσηλείας ανά νοσοκομείο και έτος. 

  Ημέρες νοσηλείας 

Έτος ΜΟ ΤΑ Διάμεσος Εύρος p 

2019 5,0 5,2 3,0 1-71 0,019 

2020 5,1 5,6 3,0 1-66  

2021 5,5 6,1 3,0 1-86  

ΒΓΝΗ 5,5 4,9 4,0 1-54 <0,001 

ΠαΓΝΗ 5,1 5,9 3,0 1-86  

Σύνολο 5,2 5,6 3,0 1-86   

   

   Οι μέρες νοσηλείας ήταν 5,2 ± 5,6 ημέρες συνολικά με εύρος από 1 έως 86. Σε σχέση με 

το νοσοκομείο αλλά και το έτος, παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

(p<0,01). Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα στοιχεία όπου δείχνουν ότι οι νοσηλευόμενοι 

στο ΒΓΝΗ ήταν 5,5±4,9 ημέρες στατιστικά υψηλότερες από αυτές του ΠαΓΝΗ με 5,1 ± 

5,9 (p=0,003). Παρόμοια ανά έτος εισαγωγής παρατηρήθηκε αύξηση του μέσου όρου των 

ημερών νοσηλείας 5,0±5,2 το 2019 σε 5,1±5,6 το 2020 και 5,5±6,1 το 2021 (p=0,019), 

παρά το γεγονός ότι ο διάμεσος χρόνος (3,0) ήταν ίδια και στα τρία έτη. 
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Διάγραμμα 2: Eισαγωγές οξέων στεφανιαίων συνδρόμων σε σχέση με όλα τα 

περιστατικά που νοσηλεύτηκαν. 

 

 

Διάγραμμα 2.  Αριθμοί και ποσοστά ΟΣΣ τα έτη 2019 έως 2021 καθώς και των υπόλοιπω     

εισαγωγών 

 

   Το ποσοστό των εισαγωγών των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων (ΟΣΣ) σε σχέση με το 

έτος και το νοσοκομείο παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 2. Παρατηρήθηκε μια πτώση στη 

συχνότητα από τα 462 (17,6%) στα οξεία περιστατικά (ΟΣΣ) το 2019 σε σχέση με τα 378 

(16,7%) ΟΣΣ το 2020 και 251 (11,5%) για το 2021 (p<0,001). Η αντίστοιχη πτώση μεταξύ 

2019-2020 είναι 0,9% και μεταξύ 2019-2021 ήταν 6,1%. Ο αριθμός των ΟΣΣ 

κατηγοριοποιείται σε STEMI (οξέα διατοιχωματικά  εμφράγματα του μυοκαρδίου), σε 

NSTEMI (τα οξέα υπενδοκαρδιακά  εμφράγματα μυοκαρδίου) και σε UA (ασταθής 

στηθάγχθη). 
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Η κατανομή των τριών κατηγοριών ανάλογα με το έτος και το νοσοκομείο παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 3 και στο Διάγραμμα 3. 

 

Πίνακας 3. Διάγνωση ΟΣΣ (STEMI, NSTEMI και UA) ανά έτος 

 
Έτος Σύνολο 

Διάγνωση 2019 2020 2021 
 ΟΣΣ N % n % n % p 

STEMI 108 23,4% 125 33,1% 82 32,7% 0,012 

NSTEMI 273 59,1% 203 53,7% 135 53,8%  

UA 81 17,5% 50 13,2% 34 13,5%  

STEMI: οξύ διατοιχωματικό έμφραγμα 

NSTEMI: οξύ υπενδοκαρδιακό έμφραγμα 

UA : ασταθής στηθάγχη 

 

   Παρατηρήθηκε μια αύξηση στα STEMI ανά έτος που κινήθηκε από τα 108 (23,4%) 

περιστατικά (2019)  στα 125 (33,1%) (2020) και στα 82 (32,7%). Αντίστοιχα μια πτώση 

στα NSTEMΙ όπου οι τιμές ήταν (273, 59,1%) για το 2019, 203 (53,7%) για το2020 και 

135 (53,8%) για το 2021. Αντίστοιχη ήταν και η μείωση των UA περιπτώσεων με 81 

(17,5%) σε 50 (13,2%) και 34 (13,5%) για το 2019, 2020 και 2021 αντίστοιχα 

(p=0,012). Η σχηματική απεικόνιση των δεδομένων αυτών έγινε στο διάγραμμα 3.  

 

 

           Διάγραμμα 3. Διαγνώσεις ΟΣΣ (STEMI, NSTEMI και UA) ανά έτος 
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Πίνακας 4 Κατανομή των διαγνώσεων ανά δημογραφικά χαρακτηριστικά, μηνιαία 

κατανομή περιστατικών  και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

 

    Διάγνωση   

  
Λοιπά ΟΣΣ 

     n % n % p 

Φύλο Γυναίκα 2006 33,5% 289 26,5% <0,001 

Άνδρας 3977 66,5% 802 73,5%  

Ασφάλιση Ναι 5297 88,7% 882 81,6% <0,001 

Ανασφάλιστος 673 11,3% 199 18,4%  

Ηλικιακή  

Ομάδας 

<= 40 274 4,6% 28 2,7% <0,001 

41 - 50 447 7,5% 106 10,0%  

51 - 60 863 14,6% 236 22,3%  

61 - 70 1305 22,0% 278 26,3%  

71 - 80 1664 28,1% 230 21,8%  

81 - 90 1202 20,3% 157 14,9%  

91+ 171 2,9% 21 2,0%  

Μήνας Ιανουάριος 1115 18,6% 216 19,8% 0,083 

Φεβρουάριος 1078 18,0% 160 14,7%  

Μάρτιος 1014 16,9% 190 17,4%  

Απρίλιος 944 15,8% 170 15,6%  

Μάιος 976 16,3% 203 18,6%  

Ιούνιος 856 14,3% 152 13,9%  

Νοσοκομείο ΒΓΝΗ 1767 29,5% 483 44,3% <0,001 

ΠαΓΝΗ 4216 70,5% 608 55,7%   

 

    Οι επιδράσεις στη συχνότητα των ΟΣΣ από το φύλο και την ηλικία καθώς και από 

μεταβλητές όπως το νοσοκομείο παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.  Η ύπαρξη ΟΣΣ είναι πιο 

συχνή στους άνδρες (802, 73,5%) σε σχέση με τις υπόλοιπες διαγνώσεις (3.977, 66,5%) 

(p<0,001). Παρόμοια τα ανασφάλιστα άτομα που νοσηλεύονται με ΟΣΣ είναι 199 (18,4%) 

στατιστικά περισσότερα από τα άτομα που πάσχουν από τις υπόλοιπες διαγνώσεις (673, 

11,3%). Η κατανομή ανά ηλικιακή ομάδα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συχνότητα για τις 

ΟΣΣ διαγνώσεις στην ηλικιακή ομάδα (278, 26,3%), ενώ για τις υπόλοιπες είναι στην 

ηλικιακή ομάδα των 71 με 80 ετών (1664, 28,1%).  

   Τέλος, ο αριθμός των ΟΣΣ στο ΠΑΓΝΗ (608, 55,7%) είναι στατιστικά μεγαλύτερος 

(p<0,001) από ό,τι στο ΒΓΝΗ (483, 44,3%). 
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Πίνακας 5 Κατανομή των ειδών ΟΣΣ (STEMI, NSTEMI, UA) ανά δημογραφικά 

χαρακτηριστικά, μηνιαία κατανομή περιστατικών και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

 

    Διάγνωση   

  
STEMI NSTEMI UA 

     n % n % n % p 

Φύλο Γυναίκα 71 22,5% 159 26,0% 59 35,8% 0,007 

Άνδρας 244 77,5% 452 74,0% 106 64,2%  

Ασφάλιση Ναι 249 80,1% 494 81,7% 139 84,2% 0,534 

Ανασφάλιστος 62 19,9% 111 18,3% 26 15,8%  

Ηλικιακή 

Ομάδα 

<= 40 12 4,0% 12 2,0% 4 2,4% 0,040 

41 – 50 35 11,7% 50 8,4% 21 12,8%  

51 – 60 80 26,8% 132 22,2% 24 14,6%  

61 – 70 75 25,2% 161 27,1% 42 25,6%  

71 – 80 57 19,1% 135 22,7% 38 23,2%  

81 – 90 36 12,1% 92 15,5% 29 17,7%  

91+ 3 1,0% 12 2,0% 6 3,7%  

Μήνας Ιανουάριος 66 21,0% 128 20,9% 22 13,3% 0,112 

Φεβρουάριος 43 13,7% 91 14,9% 26 15,8%  

Μάρτιος 53 16,8% 98 16,0% 39 23,6%  

Απρίλιος 47 14,9% 106 17,3% 17 10,3%  

Μάιος 62 19,7% 109 17,8% 32 19,4%  

Ιούνιος 44 14,0% 79 12,9% 29 17,6%  

Νοσοκομείο ΒΓΝΗ 106 33,7% 300 49,1% 77 46,7% <0,001 

ΠαΓΝΗ 209 66,3% 311 50,9% 88 53,3%   

 

  

  Η κατανομή ανά είδος ΟΣΣ των STEMI, NSTEMI και UA παρουσιάζεται στον Πίνακα 

5. Η κατανομή των ειδών ΟΣΣ ήταν υψηλότερη στα STEMI (244, 77,5%), χαμηλότερη 

στα NSTEMI (452, 74,0%) και 106 (64,2%) στα UA (p=0,007). Η ηλικιακή ομάδα με την 

υψηλότερη συχνότητα στα STEMI ήταν στα 51-60 έτη (80, 26,8%), ενώ στα NSTEMI 

ήταν στην ηλικιακή ομάδα των 61-70 ετών (161, 27,1%) όπως και στα UA (42, 25,6%). 

Τέλος, τα ποσοστά στο ΠαΓΝΗ των STEMI ήταν 209 (66,3%), 311 (50,9%) για τα 

NSTEMI και 88 (55,3%) για τα UA (p<0,001). 
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Διάγραμμα 4: Χρονική ακολουθία των STEMI ανά μήνα και έτος παρακολούθησης 

 

 

 

    Στο Διάγραμμα 4 παρουσιάζεται η χρονική ακολουθία της % συχνότητας των STEMI. 

Παρατηρήθηκε μια μειωνούμενη τάση (r= -0,335), ενώ η προσαρμογή της καμπύλης 

έδειξε μια ασθενή μείωση -0,0012 ανά μήνα. 

Διάγραμμα 5: Η χρονική ακολουθία της % συχνότητας ανά μήνα και έτος 

παρακολούθησης  των  NSTEMI 

 

 

Στο Διάγραμμα 5 παρουσιάζεται η αντίστοιχη μείωση για τα NSTEMI. 
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Η συσχέτιση των ποσοστών NSTEMI ανά μήνα συσχετίζεται ισχυρά με τους μήνες (r= -

0,861) και ο ρυθμός μείωσης είναι -0,0031 ανά μήνα. 

 

Διάγραμμα 6   Η χρονική ακολουθία της % συχνότητας ανά μήνα των UA 

 

 

 

 

 

Στο Διάγραμμα 6 παρουσιάζεται η αντίστοιχη τάση για τις περιπτώσεις UΑ. 

Παρατηρήθηκε μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ ποσοστών εμφάνισης UA και μηνών 

μελέτης (r=-0,542) ενώ ο ρυθμός πτώσης ήταν -0,0031 ανά παρατηρούμενο μήνα. 
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ENOTHTA 10 

      Συζήτηση 

    Από την ανάλυση των δεδομένων της μελέτης, προέκυψε η αξιοσημείωτη επιρροή της 

πανδημίας COVID-19 και πιθανόν των περιοριστικών μέτρων που ακολούθησαν αυτής 

τόσο στον αριθμό, όσο και το είδος των ACS συνδρόμων που νοσηλεύτηκαν στα 

νοσοκομεία  που συμμετείχαν. 

  H αναζητούμενη από τη μελέτη μείωση στην επίπτωση των νοσηλειών για ACS 

σύνδρομα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τόσο κατά τη διάρκεια του 1ου κύματος αυτής, 

όσο και στη συνέχειά της στο 2ο και 3ο κύμα, συμφωνεί με τα αποτελέσματα παρόμοιων 

δημοσιευμένων μελετών σε όλο τον κόσμο.  

 

     Ενδεικτικά, σε μια συστηματική ανασκόπηση που περιλάμβανε 103 μελέτες που 

διεξήχθησαν σε περισσότερες από 34 χώρες σε έξι ηπείρους η πλειονότητα των μελετών 

ανέφερε μείωση των νοσηλειών ACS συνδρόμων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σε 

σύγκριση με τους χρόνους πριν από την πανδημία, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 

20,2% έως 73% και τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αρμονία με τα αποτελέσματα της 

μελέτης αυτής64. 

 

    Σε μια ακόμη συστηματική ανασκόπηση των Pauline Kiss, Cheryl Carcel και Carinna 

Hockham, που συνολικά συμπεριλήφθηκαν 27 άρθρα, τα 16 από αυτά εξέτασαν την 

επίδραση στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα (ACS). Όταν συγκρίθηκε η περίοδος COVID-19 

με περιόδους μη COVID-19, 11 μελέτες παρατήρησαν ελάττωση στις εισαγωγές ACS 

κυμαινόμενη μεταξύ 40% και 50%, αποτέλεσμα που στηρίζει τη μείωση που εξήχθη από 

την παρούσα μελέτη40.  Ομοίως, οι Oikonomou E. et al συμπέραναν ότι ενώ τα 

περιοριστικά μέτρα είχαν ως αποτέλεσμα τον εξαιρετικά χαμηλό αριθμό κρουσμάτων στην 

έναρξη της πανδημίας για την Ελλάδα, εντούτοις οι προσελεύσεις ασθενών στα 

νοσοκομεία και η διάγνωση καρδιαγγειακών επεισοδίων ελαττώθηκαν μετά την εφαρμογή 

του lockdown69.   

   

      Tέλος, μια ακόμη ομάδα ερευνητών, προσπαθώντας να αξιολογήσει τον αντίκτυπο του 

lockdown στις εισαγωγές για οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, συγκρίνει την περίοδο των 12 

περίπου εβδομάδων της αποκορύφωσης των περιοριστικών μέτρων με τις αντίστοιχες 

χρονικές περιόδους 2 προηγούμενων ετών. Τα αποτελέσματά τους συγκλίνουν αρκετά με 

τα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν, παρόλο που το χρονικό διάστημα το οποίο 

μελετήθηκε ήταν αρκετά μικρότερο και αφορά μόνο στο 1ο κύμα της πανδημίας. 
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Αναφέρουν, ενδεικτικά, μείωση της διάμεσης συχνότητας εμφάνισης ACS από 19 

περιπτώσεις εβδομαδιαίως το 2018 και 21,5 περιπτώσεις το 2019 σε 13 περιπτώσεις το 

2020.  

   

     Σε μια προσπάθεια αιτιολόγησης του αποτελέσματος αυτού, διενεργήθηκε τηλεφωνική 

έρευνα, από την οποία εμφανίσθηκαν σημαντικές αλλαγές που αφορούσαν τις καθημερινές 

συνήθειες και γενικότερα τον τρόπο ζωής των ερωτώμενων κατά τη διάρκεια του 

lockdown. Από την έρευνα αυτή διαπιστώθηκε αξιόλογη μείωση του παθητικού 

καπνίσματος σε μη καπνιστές, ενώ οι καπνιστές δεν ανέφεραν διακοπή του καπνίσματος, 

παρά μόνο υποχώρηση αυτού κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Ανάλογη μείωση 

επισημάνθηκε στη λήψη αλκοόλ σε άτομα που κατανάλωναν αλκοόλ και πριν. Οι ώρες 

ξεκούρασης και ύπνου όπως και ο χρόνος άσκησης φαίνεται να αυξήθηκαν σημαντικά σε 

σχέση με την προ πανδημική περίοδο, γεγονός που αναφέρθηκε κυρίως από νεότερα σε 

ηλικία άτομα και έχοντες υψηλότερες αποδοχές.  

  Σημαντική παρατήρηση της τηλεφωνικής αυτής επικοινωνίας ήταν η επισήμανση ότι 

τόσο η αύξηση του χρόνου ύπνου και η μείωση των ωρών εργασίας, όσο και η μείωση της 

κατανάλωσης γρήγορου φαγητού, παρατηρήθηκε σε μεγαλύτερη κλίμακα σε 

συμμετέχοντες με λιγότερους παράγοντες κινδύνου. 

    

   Ποσοστό - που έφτανε το 45% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση - ανέφερε την 

αίσθηση άγχους που σχετιζόταν με την πανδημία που εξελισσόταν, ενώ ένα σημαντικό 

ποσοστό ένιωθε να υπολείπεται κινήτρων και ικανοποίησης τη συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο. Φτάνονας επίσης στο τέλος της ανάλυσης των απαντήσεων, οι ερευνητές 

αναφέρουν ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς δεν εμφανίστηκαν να έχουν τροποποιήσει τους 

παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου στο βαθμό που αυτό καταγράφηκε στους νεότερους 

και με λιγότερους προδιαθεσικούς παράγοντες συμμετέχοντες48. 

   

  Αρκετές  ακόμη μελέτες παρατήρησαν μείωση στις εισαγωγές ACS κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας, σε σύγκριση με μια προ-πανδημική περίοδο,45,70 με ποσοστιαία πτώση μεταξύ 

40% και 50%. Δύο μελέτες, από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, ανέφεραν μείωση 

των νοσηλειών για έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΕΜ) ανάμεσα στα μέσα Φεβρουαρίου και 

στο τέλος Μαρτίου, αλλά παρατήρησαν μερική αναστροφή αυτής της μείωσης κατά τον 

Απρίλιο-Μάιο 202053, 6.  Το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε στην Αυστρία από τη μελέτη 

των Μezler B.,et al.71. 
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    Όσον αφορά στον τύπο των ACS συνδρόμων, παρατηρήθηκε καθολική μείωση των 

NSTEMI περιστατικών που αποτυπώθηκε ανάμεσα στις τρεις περιόδους που μελετήθηκαν. 

Η σημαντική υποχώρηση των νοσηλειών για N-STEMI που προέκυψε βάσει των 

στατιστικά σημαντικών αποτελεσμάτων της μελέτης ταύτης, στηρίζεται από τέσσερις 

μελέτες σε συστηματική ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στην Ολλανδία. Αυτές 

αναδεικνύουν μεγαλύτερη μείωση στα έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του 

τμήματος ST σε σύγκριση με τα εμφράγματα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του τμήματος 

ST24. 

   

    Σε απόλυτη σύγκλιση με τα αποτελέσματα που έγιναν αντιληπτά, σχετικά με τη 

στατιστικά σημαντική μείωση των N-STEMI - σε αντίθεση με τα STEMI που δεν έχουν 

διαφοροποιηθεί σημαντικά - παρουσίασε πολυκεντρική μελέτη που περιελάμβανε 3 

μεγάλους δήμους της Νοτιοδυτικής Ελλάδας. Αναφέρθηκε, μάλιστα, από τους μελετητές 

ότι πιθανότατα η σωρευτική μείωση των περιστατικών NSTEMI, που παρατηρήθηκε 

κυρίως σε ασθενείς χαμηλότερου καρδιαγγειακού κινδύνου, να συντέλεσε στη γενικότερη 

μείωση των ACS συνδρόμων48, γεγονός που έρχεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα 

που καταγράφηκαν και στο δείγμα από το πληθυσμό της Κρήτης. 

   

  Τέσσερις ακόμη μελέτες έρχονται σε αρμονία με τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν 

εδώ και συμπέραναν ότι η πτώση των εισαγωγών για έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς 

ανάσπαση του τμήματος ST (NSTEMI) ήταν μεγαλύτερη από ό,τι για το έμφραγμα του 

μυοκαρδίου με ανάσπαση του τμήματος ST (STEMI), αναφέροντας μειώσεις που 

διαφοροποιούνται από μελέτη σε μελέτη42,62,71,72. Στη μελέτη από το Ηνωμένο Βασίλειο 

που παρατήρησε μείωση 42% για τις εισαγωγές NSTEMI, τα αποτελέσματα 

διαφοροποιούνται όσον αφορά στα STEMI καθώς ανέφερε πτώση 23% για εισαγωγές 

STEMΙ62. Η  μελέτη όμως των Solomon MD, McNulty EJ, Rana JS, et al. δεν έδειξε 

σημαντική διαφορά μεταξύ των διαφορετικών μορφών του οξέος εμφράγματος 

μυοκαρδίου73. Η μελέτη που διεξήχθη, ωστόσο, στην Ταϊβάν και συμφωνεί με την 

παραμονή των εισαγωγών για STEMI στα ίδια επίπεδα, συγκλίνει με τη δική μας 

παρατήρηση74. Στη μελέτη των Grigoriou Tsigka και των συνεργατών του εκφράστηκε η 

άποψη ότι ενδεχομένως η μείωση των εισαγωγών STEMI και η υψηλότερη 

ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα δεν έφτασαν σε επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας, 

λόγω της ύπαρξης μικρού αριθμού περιστατικών την περίοδο της μελέτης48. 
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   Προσπαθώντας να  δικαιολογήσουν την υποχώρηση των NSTEMI, αρκετοί ερευνητές 

εικάζουν επίσης ότι οι ασθενείς που ανέφεραν διακριτικά ή λιγότερα επίπονα συμπτώματα 

δίστασαν να προσεγγίσουν την ιατρική βοήθεια κατά τη διάρκεια των πανδημικών ετών.  

  Επομένως, αυτοί οι ασθενείς εισήχθησαν το πιθανότερο αργότερα, παρουσιάζοντας μια 

επιδεινωμένη κλινική εικόνα. Αυτό θα μπορούσε να τους εξαιρέσει από την επιλογή του 

δείγματος, όπως αυτό επιλέχθηκε στην παρούσα μελέτη, καθώς η υποξεία κατάσταση στην 

οποία παρελήφθησαν στα Επείγοντα θα μπορούσε στη συνέχεια να τους συμπεριλάβει σε 

καταστάσεις χρόνιας ισχαιμικής καρδιοπάθειας. Σε συνέχεια των υποθετικών εξηγήσεων 

για τη μείωση του χρόνου νοσηλείας που παρατηρήθηκε από κάποιους μελετητές, θα 

μπορούσαν επίσης οι προαναφερόμενοι ασθενείς να παρουσίαζαν επίσης σχετικά υψηλό 

κίνδυνο που θα απαιτούσε ταχεία αντιμετώπιση, μειώνοντας ίσως το χρόνο αναμονής για 

τη διενέργεια θεραπευτικών παρεμβάσεων και συνεπώς την αποθεραπεία τους.  

 

   Από τα αποτελέσματα που ανευρέθηκαν, η διάρκεια νοσηλείας η οποία συσχετίστηκε με 

τη προ-COVID περίοδο, δε διαφοροποιήθηκε σημαντικά στις τρεις περιόδους ανάλυσης. 

Η μελέτη των Mafham M.M et al, (2020)  παρόλο που συμφωνεί με το διάμεσο χρόνο 

νοσηλείας που ανευρέθηκε στις 3 ημέρες στη πανδημική περίοδο, παρουσιάζει μείωση σε 

σχέση με την προ-πανδημική περίοδο που ταξινομούνταν στις 4 ημέρες62. Την ίδια εικόνα 

μείωσης αναφέρουν σε δημοσιεύσεις τους κι άλλοι ερευνητές, οι οποίοι παρουσίασαν 

πολύ μεγαλύτερη χρονική διάρκεια νοσηλείας πριν τη πανδημία (6,0 vs 4,8 ημέρες και 7,0 

vs 6,0 ημέρες αντίστοιχα) 70, 75. Τη μικρότερη διάρκεια νοσηλείας υποστηρίζουν επίσης οι 

10 από τις 24 μελέτες συστηματικής ανασκόπησης, ενώ 10 ακόμη δεν παρουσίασαν 

διαφορά. Οι υπόλοιπες 4 μελέτες της συγκεκριμένης ανασκόπησης δήλωσαν επέκταση στο 

χρόνο νοσηλείας42. 

    

     Όσον αφορά στη συσχέτιση των δυο φύλων, που η προκείμενη μελέτη παρουσιάζει, 

επισημάνθηκε μια ανδρική υπεροχή. Δεν υπήρξε μεγάλος αριθμός μελετών που να 

διερευνούν τη συγκεκριμένη μεταβλητή. Υπάρχει ωστόσο μια καταγραφή από 

συστηματική ανασκόπηση στην Ιταλία42, που παρουσιάζει μεγαλύτερη πτώση των 

εισαγωγών για STEMI σε γυναίκες, αποτέλεσμα  που μπορεί να θεωρηθεί ενδιαφέρον 

καθώς επεκτείνει το ποσοστό του προβλήματος που ήδη είχε μέχρι τώρα καταγραφεί 

βιβλιογραφικά στη θεραπεία της καρδιαγγειακής ισχαιμίας στο γυναικείο φύλο. 

      

     Η ασφάλιση, τέλος, αποτέλεσε ένα δείκτη της κοινωνικής κατάστασης των ασθενών 

που συμπεριελήφθησαν. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανασφάλιστων ατόμων που 
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νοσηλεύτηκαν με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο σε σύγκριση με τα άτομα που εισήλθαν για τις 

λοιπές νοσηλείες ίσως να φέρνει στο προσκήνιο το αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης 

που ακολουθεί κάθε υγειονομική κρίση. Αυτό έχει επίσης ως συνέπεια τις σοβαρές 

ελλείψεις στην πρόληψη, που στην περίπτωση της καρδιαγγειακής νόσου έχει ιδιαίτερη 

σημασία. Από όσο τουλάχιστον διακρίνεται και λαμβάνοντας υπόψιν τη δοθείσα 

βιβλιογραφία, η συγκεκριμένη μεταβλητή δεν έχει εξεταστεί από άλλους μελετητές για να 

αποτελέσει αντικείμενο σύγκρισης. 

 

 

 

  ENOTHTA 11 

 Συμπεράσματα 

  Εν κατακλείδι, φαίνεται ότι υπάρχουν στατιστικά ισχυρές ενδείξεις ότι η πανδημία 

επηρέασε σημαντικώς αρνητικά τις εισαγωγές των καρδιολογικών περιστατικών σε σχέση 

με το χρόνο πριν και κατά τη διάρκεια του 1ου και 2ου και 3ου κύματος COVID-19. 

Αντίθετα, δεν ήταν αρκετή για να επηρεάσει στον ίδιο βαθμό τα περιστατικά με ισχυρά 

συμπτώματα και να κρατήσει τους ασθενείς τους εκτός των νοσοκομειακών 

εγκαταστάσεων. 

Οι  περιπτώσεις ACS εξακολουθούν να μειώνονται ως ποσοστά των συνολικών εισαγωγών 

σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτό το εύρημα φαίνεται να αιτιολογεί η αξιοσημείωτη 

πτώση των νοσηλειών NSTEMI. 

 

  Η ισχαιμική καρδιοπάθεια εξακολουθεί να είναι η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Η 

άμεση και έμμεση επίδραση της πανδημίας στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα είναι 

σημαντική, μέσω των άμεσων αποτελεσμάτων που η νόσηση από COVID-19 μπορεί να 

επιφέρει στα καρδιαγγειακά και των εμμέσων που θα μπορούσε να έχει προκαλέσει ο 

περιορισμός της παροχής καρδιολογικών υπηρεσιών. 

 

    Όπως φάνηκε από την έρευνα, τα περιοριστικά μέτρα, κατά κύριο λόγο, βοηθούν στον 

περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας τόσο στην κοινότητα όσο και 

ενδονοσοκομειακά.  Συμβάλλουν επίσης στην αύξηση της δυνατότητας υποδοχής των 

νοσοκομείων για σοβαρότερα περιστατικά. Το γεγονός όμως ότι κανείς ασθενής δε πρέπει 

να μείνει χωρίς την απαραίτητη φροντίδα είναι απόλυτη ανάγκη να γίνει κατανοητό. 

Ιδιαίτερα, μάλιστα, αν σχετίζεται με νοσήματα που μπορεί να επηρεάσουν το επίπεδο ζωής 

ή ακόμη και να οδηγήσουν σε αύξηση της θνησιμότητας, είναι προφανές ότι η 
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ευαισθητοποίηση των ασθενών που βιώνουν οξεία καρδιαγγειακά συμπτώματα οφείλει να 

κρατηθεί στο επίκεντρο κάθε ενημερωτικής και οργανωτικής προσπάθειας των 

νοσοκομείων, αλλά και της ίδιας της καρδιολογικής κοινότητας. 

  

  Αναμένεται ότι θα υπάρξει αύξηση των ασθενών που αναζητούν καρδιολογική φροντίδα 

στο προσεχές μέλλον, αν λάβουμε υπόψη την πτώση των νοσηλειών τη χρονική περίοδο 

που μελετήσαμε και οι υπηρεσίες υγείας θα κληθούν να σχεδιάσουν την έγκαιρη και 

επείγουσα θεραπεία τους για να αποτραπούν μελλοντικές απώλειες από μακροχρόνιες 

επιπλοκές. 

 

   Επειδή παρατηρείται παγκοσμίως μία αρνητική προδιάθεση για νοσοκομειακή 

περίθαλψη υπό το φόβο της νοσοκομειακής μόλυνσης, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από 

τον πληθυσμό ότι όλες οι ΜΕΘ δεν είναι στον ίδιο χώρο, ότι υπάρχει στα νοσοκομεία 

διαχωρισμός των χώρων, πως οι χώροι απολυμαίνονται επαρκώς και πως ένα νόσημα που 

δε θα αντιμετωπιστεί εγκαίρως με νοσοκομειακή περίθαλψη θα οξυνθεί και θα έχει 

επιπλέον αρνητικές επιπτώσεις στον ασθενή σε περίπτωση μόλυνσής του από τον ιό, 

κυρίως όταν το πρόβλημα είναι καρδιαγγειακό. 

 

   

 

 

Ενότητα 12 

 Μελλοντικά θέματα έρευνας 

    Με την έναρξη της πανδημίας COVID-19 εγκαινιάστηκε ένα νέο πεδίο έρευνας και 

επιστημονικών δημοσιεύσεων που αφορά τόσο στη συσχέτιση της νόσου με τις 

καρδιαγγειακές παθήσεις, όσο και στην επίδρασή της στη διάγνωση, αντιμετώπιση και 

αποκατάσταση των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων και κατ’ επέκταση των χρόνιων 

καταστάσεων ισχαιμικής καρδιοπάθειας. 

    Θα ήταν σημαντικό να καταγραφούν στοιχεία από την παρακολούθηση των ασθενών 

που συμπεριελήφθησαν με STEMI την περίοδο της πανδημίας και να γίνουν προοπτικές 

μελέτες που θα προσθέσουν έγκυρα στοιχεία, όσον αφορά το κλινικό αντίκτυπο των 

μέτρων περιορισμού και την έλλειψη έγκαιρης φροντίδας τους στο νοσοκομειακό 

περιβάλλον ή την απροθυμία αναζήτησης της, στο προφίλ των ασθενών αυτών. Αν η 

επιδείνωση της υγείας των συγκεκριμένων ασθενών ή η αύξηση πρόωρης θνησιμότητάς 

τους επιβεβαιωθεί στο μέλλον, θα πρέπει άμεσα να γίνουν παρεμβάσεις ενημέρωσης και 
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εκπαίδευσης σε πληθυσμιακό επίπεδο, ούτως ώστε ο γενικός πληθυσμός να συνεχίσει να 

αναζητά ιατρική βοήθεια σε επείγουσες καταστάσεις.  

   Σημαντικό επίσης θα ήταν να προσανατολιστούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών στον 

εντοπισμό και επίλυση δυσλειτουργιών του συστήματος υγείας οι οποίες οδηγούν σε 

ασυνέχεια της υγειονομικής περίθαλψης.  

 

 

ENOTHTA 13 

 Δυνατά σημεία και περιορισμοί μελέτης 

  Παρόλο που το δείγμα της έρευνας έχει περιοριστεί στα δυο νοσοκομεία του ενός νομού 

της Κρήτης, συγκεντρώνει ένα μεγάλο αριθμό περιστατικών. Από τα 7.074 άτομα που 

έκαναν εισαγωγή στις καρδιολογικές κλινικές για τα πρώτα εξάμηνα των ετών 2019, 2020 

και 2021 εξετάστηκαν ειδικώς τα ACS σύνδρομα, που ανέρχονται στα 989 περιστατικά. 

Αυτά παρέχουν στατιστική ισχύ στη μελέτη, καθώς η περίοδος καταγραφής είναι μεγάλη 

και μάλιστα αφορά σ τους χειμερινούς μήνες που αντιστοιχούν στην ανάπτυξη της 

κορύφωσης των ACS συνδρόμων, όπως έχει φανεί από επιδημιολογικές μελέτες και 

μεταναλύσεις που έχουν γίνει παλιότερα και συγκρίνουν τα ACS-STEMI σε ασθενείς οι 

οποίοι είχαν προσβληθεί από εποχική γρίπη. Η προφλεγμονώδη και υπερπηκτική 

κατάσταση, που ο SARS-COV -2 έχει ειπωθεί ότι αναπτύσσει σε ασθενείς, καθώς και η 

αύξηση του ποσοστού οξέων καρδιαγγειακών συμβάντων σε προσβεβλημένους ασθενείς, 

δεν εναρμονίζεται με το φαινόμενο της παράδοξης μείωσης που παρατηρείται61, 75. 

   

     Η μελέτη επίσης συμπεριέλαβε στοιχεία από ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο με 

δυνατότητα άμεσης διενέργειας αγγειοπλαστικής λόγω λειτουργίας αιμοδυναμικού 

εργαστηρίου σε 24ωρη βάση και ενός περιφερικού χωρίς αιμοδυναμικό εργαστήριο, όπου 

οι ασθενείς που χρειάστηκαν παρέμβαση διακομίσθηκαν στο πλησιέστερο αιμοδυναμικό 

εργαστήριο προς διενέργεια PCI. Η συμπερίληψη ασθενών από αυτά τα δυο νοσοκομεία 

προσφέρει ετερογένεια στο δείγμα της έρευνας, καθώς η διαχείριση των ασθενών STEMI 

και NSTEMI που θα χρειαστούν επαναιμάτωση διαφέρει για τα δύο νοσοκομεία, αφού οι 

ασθενείς που χρειάστηκε να διακομισθούν προκειμένου να γίνει στεφανιογραφία και 

αγγειοπλαστική είχαν ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις εξαιτίας των πρωτοκόλλων που 

έπρεπε να εφαρμοστούν την εποχή της πανδημίας. Αυτό συμβάλλει σε δυσμενέστερη 

έκβαση και επιπτώσεις στο επίπεδο ζωής αυτών των ασθενών μακροπρόθεσμα. 

  Παρά τους περιορισμούς, η μελέτη αυτή αποτελεί το πρώτο μητρώο με σταθερά κριτήρια 

ένταξης σε επίπεδο Κρήτης και επιπροσθέτως η πρώτη ίσως μεγάλου διαστήματος 
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καταγραφή περιστατικών ACS σε επίπεδο χώρας. 

   

    Ο κύριος περιορισμός της μελέτης είναι ότι επειδή προέρχεται από μια αναδρομική 

αξιολόγηση των ασθενών των κλινικών που συμμετείχαν και εξαιτίας μιας καταχώρησης 

που ορισμένες φορές εμφανίζεται υποκειμενική, λόγω του τρόπου καταχώρησης των 

περιστατικών, που δε γίνεται μόνο από ένα άτομο αλλά από το σύνολο των γιατρών της 

κλινικής, ενέχει ένα ενδεχόμενο μεροληψίας επιλογής. Στην περίπτωση αυτή, πιθανόν σε 

κάποια περιστατικά να μην έχει καταχωρηθεί με σαφήνεια η διάγνωση εξόδου ή και να 

εκλείπει. Το σφάλμα, το οποίο δυνητικά μπορεί να προέρχεται από αυτό, περιορίστηκε με 

τη διασταύρωση των στοιχείων από το αρχείο καταγραφής με τα ενημερωτικά των 

ασθενών, ιδιαίτερα αυτών που καταγράφηκαν ως STEMI και NSTEMI την περίοδο που 

αναλύθηκε. 

 Επίσης, επειδή η έρευνα είναι ποσοτική, δεν παρέχει πληροφόρηση για στοιχεία της 

συμπεριφοράς των ασθενών που συμμετείχαν κατά τη διάρκεια του lockdown, ούτε μπορεί 

να  αιτιολογήσει το φαινόμενο της μείωσης που παρατηρήθηκε. 

   

    Κατά τη χρονική περίοδο συγγραφής του δοκιμίου αυτού, υπήρχε μια δυσκολία στη 

σύγκριση των αποτελεσμάτων της μελέτης με άλλες μελέτες, καθώς τα αποτελέσματα 

βασίζονταν σε διαφορετικούς πληθυσμούς ή υπήρχε μεγάλη ετερογένεια στις χρονικές 

περιόδους που βασίστηκε η μελέτη. 
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