


ποιοι είναι οι παράγοντες που προδιαθέτουν για εμφάνιση εμφράγματος; 

Το Ο.Ε.Μ. εμφανίζεται συνήθως οε ανθρώπους που φαίνονται να είναι υγιείς. Παράγοντες όπως χο κάπνι-

σμα, η υψηλή πίεση, η υψηλή χοληστερίνη και η έλλειψη σωματικής άσκησης δρουν καταλυτικά οτην 

εκδήλωση ενός επεισοδίου. Σημαντικό ρόλο όμως διαδραματίζει ο τρόπος ζωής του ατόμου (έντονοι ρυθ-

μοί, στρες, αυξημένες απαιτήσεις) η ύπαρξη σακχαρώδη διαβήτη και to οικογενειακό ιστορικό του.1-10,11 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι άτομα που εμφανίζουν μια αυξημένη αντίδραση απέναντι σε ερεθί-
» 

σματα του περιβάλλοντος τους, που θυμώνουν εύκολα, που γενικά βιάζονται να εκτελέσουν την εργασία 

τους και θέτουν αυξημένων απαιτήσεων μακροχρόνια σχέδια (προσωπικότητα Α), παρουσιάζουν μεγαλύ-

τερο ποαοστο εμφάνισης εμφράγματος, οε σχέση με εκείνα που υιοθετούν έναν πιο "ήρεμο" τρόπο αντα-

πόκρισης (προσωπικότητα Β). 

ισοδίου οξέως εμφράν-

Οι τομείς όπου θα εξετάσουμε τις επιπτώσεις όπου δέχεται ένα άτομο μετά την εγκατάσταση του 

O.E.M., είναι τρεις: 

1) τομέας Υγείας και Δράσης" 

2) τομέας "Κοινωνικοοικονομικός" 

3) τομέας "Ψυχολογικός - Πνευματικός" 

"Στον πρώτο τομέα, "Υγείας και Δράσης", ο ασθενής είναι πολύ πιθανό να χάοει περιοδικά ή μόνιμα το 

ρόλο της "άσκησης ελέγχου" στη ζωή του, επειδή μπορεί να περιοριστεί η δυνατότητα του να ανταποκρί-

νεται με ευκολία στις καθημερινές του υποχρεώσεις Την ίδια στιγμή η εγκατάσταση ταυ εμφράγματος, 

μπορεί να συνοδευτεί από κάποιους φυσικούς περιορισμούς για τον ασθενή, όπως : εύκολη κόπωση, μει-

ωμένη ικανότητα για σωματική προσπάθεια και παραγωγή έργου, δύσπνοια και αδυναμία.Ο "βαθμός δρα-

στηριοποίησης" του ατόμου, η "φυσική ανεξαρτησία", η "φυσική μετακίνηση", η "αθλητική δραστηριότη-

τα", οι "δραστηριότητες καθημερινής ζωής" και η "σεξουαλική ζωή" του, είναι τομείς που ενδέχεται να 

παρατηρηθούν αλλαγές.14 ,316 

ο δεύτερος τομέας, "Κοινωνικός • Οικονομικός", περιλαμβάνει την "εργασία" του ατόμου, την ικανότητα 

"διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου" του, την "συμμετοχή στην κοινωνία" και τη "διαχείριση του σπιτιού". 

Οι περιορισμοί που θα δεχθεί ο ασθενής σε αυτούς τους τομείς, είναι ανάλογοι της σοβαρότητας της κατά-

στασης του. Για παράδειγμα λοιπόν, μπορεί να χρειαστούν αλλαγές στον εργασιακό χώρο ταυ ατόμου, αν 

πλέον δεν είναι σε θέση να σηκώνει βάρος, ή να αναλαμβάνει πολλές ευθύνες που του προκαλούν στρες 

κ,λ.π. 

Περιορισμούς όμως. μπορεί να δεχθεί ο ασθενής και στον τρίτο αναφερόμενο τομέα, τον "Ψυχολογικό-














