
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Δωρεάν αξιολόγηση 25-29 Σεπτεμβρίου για τον έλεγχο 
των πτώσεων στους ηλικιωμένους,  

σε όλες τις ιδιωτικές και δημόσιες δομές 
Φυσικοθεραπείας 

 
Πανελλήνιος Συλλόγος 

Φυσικοθεραπευτών 

Λ. Αλεξάνδρας 34 

1ος όροφος  

11473 ΑΘΗΝΑ 

τηλ. 210-8213905  

E-mail: ppta@otenet.gr 

www.psf.org.gr 

Παγκόσμια Hμέρα Φυσικοθεραπείας 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρδιακή  Ανεπα ρκεια 

Ενήμε ρωσή  

Ασθενω ν & Συγγενω ν  

                  
 

 

 

 

 

Η ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΙΖΕΙ ΖΩΗ 

Πανελλήνιος Σύλλογος          

Φυσικοθεραπευτών       

www.psf.org.gr 

Επιστημονικό Τμήμα 

Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής 

Φυσικοθεραπείας – Αποκατάστασης  

Λ. Αλεξάνδρας 34 

1ος όροφος  

11473 ΑΘΗΝΑ 

τηλ. 210-8213905 

www.tkafa.gr 

Η Φυσικοθεραπεία στους ασθενείς με Καρδιακή Ανεπάρκεια 

 

 Υποστήρίζει τήν αναπνευστική λειτουργία 

 Περιορίζει τα συμπτώματα 

 Αξιολογεί τή λειτουργική ικανότήτα του ασθενή 

 Σχεδιάζει και επιβλέπει εξατομικευμένα προγράμματα 

άσκήσής 

mailto:ppta@otenet.gr


Αναζητείστε το Φυσικοθεραπευτήριο της γειτονιά σας  

που τρέχει οργανωμένα προγράμματα κινησιοθεραπείας  

προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας για να είστε πάντοτε σε  

καλή φυσική κατάσταση. 

Καρδιακή Ανεπάρκεια (Κ.Α.)  
Η Κ.Α. είναι ένα σύνδρομο στο  οποίο  ο καρδιακός μυς αδυνατεί να 
αντλήσει αίμα από και προς τον υπόλοιπο οργανισμό, με αποτέλεσμα 
να μην μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σώματος για αίμα και 
οξυγόνο.  

Προκαλείται συνήθως από κάποια δομική ή λειτουργική ανωμαλία της καρδιάς, 
κάποιο νόσημα ή παράγοντα, που επιφέρει βλάβη στον καρδιακό μυ.  
Οι συχνότερες αιτίες για την ανάπτυξη Κ.Α. είναι: 

 η στεφανιαία νόσος (έμφραγμα 
μυοκαρδίου, ισχαιμία) 

 η υπέρταση 
 ο σακχαρώδης διαβήτης 
 οι μυοκαρδιοπάθεις 
 οι βαλβιδοπάθειες 
 εκ γενετής καρδιακά νοσήματα 
 τα νοσήματα του θυροειδούς 
 και η κατάχρηση αλκοόλ και άλλων 

ουσιών 
 

Ο ασθενής με Κ.Α. εμφανίζει δύσπνοια, εύκολη κόπωση, οίδημα στα πόδια, 
κατακράτηση υγρών και ταχυκαρδία. 
Πώς αντιμετωπίζεται; 
Η αντιμετώπιση της Κ.Α. περιλαμβάνει τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής, την 
ανακούφιση από τα συμπτώματα δύσπνοιας και εύκολης κόπωσης με άσκηση 
αναπνευστικών μυών, την πρόληψη νοσημάτων που οδηγούν σε καρδιακή 
δυσλειτουργία όπως η υπέρταση και ο σακχαρώδης διαβήτης, τη διακοπή του 
καπνίσματος, τη δίαιτα, τον περιορισμό στη λήψη αλατιού, την απώλεια βάρους σε 
παχύσαρκους ασθενείς, την αποφυγή αλκοόλ, τον τακτικό εμβολιασμό, τη 
συμμετοχή σε επιβλεπόμενα προγράμματα άσκησης, τη ψυχολογική και κοινωνική 
υποστήριξη και την επεμβατική ή χειρουργική θεραπεία εφόσον το συστήσει ο 
επιβλέπων ιατρός. 
Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση 
Η καρδιακή αποκατάσταση αποτελεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης 
που στοχεύει στη βελτίωση της σωματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής κατάστασης 
ενός καρδιολογικού ασθενή. Σχεδιάζεται και εφαρμόζεται από διεπιστημονική 
ομάδα ειδικών αποκατάστασης, μέλος της οποίας είναι και ο Φυσικοθεραπευτής. Η 
φυσικοθεραπευτική παρέμβαση αυξάνει την αντοχή και ικανότητα για άσκηση του 
ασθενή, βελτιώνει την ποιότητα ζωής του, μειώνει τη συχνότητα νοσηλείας και 
αυξάνει το μέσο όρο επιβίωσης του. 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιστημονικού Τμήματος  
www.tkafa.gr 

 

Φυσικοθεραπεία στην Κ.Α. 
Η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση πραγματοποιείται τόσο κατά τη διάρκεια της 
νοσηλείας του ασθενούς, όσο και στη συνέχεια με επιβλεπόμενα προγράμματα 
αποκατάστασης.  
Κατά την πρώτη φάση, στο νοσοκομείο, στόχος είναι: 

  η πρώιμη κινητοποίηση του ασθενή 

  η ενθάρρυνση αυτής για την αποφυγή των συνεπειών της παρατεταμένης 
κατάκλισης 

  η διατήρηση της καρδιοαναπνευστικής και μυϊκής λειτουργίας. Η 
υποστήριξη της αναπνοής επιτυγχάνεται μέσω αναπνευστικών τεχνικών και 
ασκήσεων. 

Κατά τη δεύτερη φάση, εφαρμόζοντας κατάλληλα τεστ ο Φυσικοθεραπευτής: 

  κάνει την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης του ασθενούς 

  σχεδιάζει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης με στόχο τον 
περιορισμό της δύσπνοιας και τη βελτίωση της λειτουργικότητας στις 
δραστηριότητες της καθημερινότητας όπου ο ασθενής με Κ.Α. παρουσιάζει 
σημαντικά ελλείμματα. 

 δίνει οδηγίες και εκπαιδεύει τον ασθενή και τους συγγενείς του για τον έλεγχο των 
συμπτωμάτων και τη μείωση των παραγόντων κινδύνου, πριν την έξοδο από το 
νοσοκομείο.  
Κατά την τρίτη φάση ο ασθενής μπορεί να συνεχίσει το πρόγραμμα άσκησης υπό 
την επίβλεψη του Φυσικοθεραπευτή σε κέντρα αποκατάστασης, στο εργαστήριο 
φυσικοθεραπείας, στο νοσοκομείο ή στο σπίτι. Ο στόχος είναι: 

  η σημαντική βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής και λειτουργικής του 
ικανότητας 

  η επαγγελματική και κοινωνική του ένταξη.  

  
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 8-12 βδομάδες και περιλαμβάνει αερόβια άσκηση, 
διαλειμματική άσκηση και ασκήσεις ενδυνάμωσης και  ελαστικότητας. Η 
εξατομικευμένη άσκηση αποτελεί  σημαντικό κομμάτι της συνολικής αντιμετώπισης 
της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας, οδηγεί σε βελτίωση της ποιότητας ζωής και 
μειώνει τον κίνδυνο μιας νέας εισαγωγής του ασθενή στο νοσοκομείο. 
 
 
 

 
 
 
 

 


