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ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟ∆ΙΚΟ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ 
Τι πρέπει να γνωρίζετε 

STROKE AND TRANSIENT ISCHAEMIC ATTACK 
What You Need to Know 

 

Εισαγωγή 
Introduction 

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για άτοµα που έπαθαν εγκεφαλικό 

επεισόδιο ή παροδικό ισχαιµικό επεισόδιο (transient ischaemic attack - TIA) 

και τους συγγενείς και φίλους που τους φροντίζουν.  Οι πληροφορίες δίνονται 

µε τη µορφή απαντήσεων σε ορισµένες από τις συνήθεις ερωτήσεις για το 

εγκεφαλικό επεισόδιο και τη θεραπευτική του αγωγή. Το εγκεφαλικό 

επεισόδιο δεν επηρεάζει το ίδιο όλους τους ανθρώπους. Το παρόν έγγραφο 

δίνει γενικές πληροφορίες µόνο και δεν αντικαθιστά τις σηµαντικές 

συγκεκριµένες πληροφορίες που θα πρέπει να λάβετε από το γιατρό σας και 

την οµάδα υγειονοµικής περίθαλψης. 

 

Τι είναι το Εγκεφαλικό Επεισόδιο ή το TIA; 
What is Stroke or a TIA? 

Εγκεφαλικό επεισόδιο είναι ένας τύπος εγκεφαλικού τραύµατος. Το 

εγκεφαλικό επεισόδιο εµφανίζεται όταν υπάρχει ξαφνική διαταραχή στη ροή 

αίµατος προς τον εγκέφαλο. Η παροχή οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών στον 

εγκέφαλο διακόπτεται και τα εγκεφαλικά κύτταρα φθείρονται ή 

καταστρέφονται. Όταν εξολοθρεύονται τα εγκεφαλικά κύτταρα, οι σωµατικές 

λειτουργίες, που κανονικά ελέγχουν αυτά τα κύτταρα, χάνονται. Η 

σοβαρότητα του εγκεφαλικού επεισοδίου ποικίλλει από ένα παροδικό 

ισχαιµικό επεισόδιο (TIA), όπου τα συµπτώµατα βελτιώνονται µέσα σε λίγες 

ώρες, µέχρι ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που µπορεί να προκαλέσει 

µόνιµη αναπηρία ή ακόµα και θάνατο. 
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Υπάρχουν δύο είδη εγκεφαλικού επεισοδίου: 

1.  ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ (Έµφραγµα) 
ISCHAEMIC STROKE (Infarction) 

Το ισχαιµικό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι το αποτέλεσµα απόφραξης 

αιµοφόρου αγγείου του εγκεφάλου και είναι ο πιο κοινός τύπος εγκεφαλικού 

επεισοδίου.  Τα ισχαιµικά εγκεφαλικά επεισόδια µπορούν να είναι 

θροµβωτικά ή εµβολικά. 

Το θροµβωτικό εµφανίζεται όταν σχηµατίζονται θρόµβοι στο αιµοφόρο 

αγγείο που µεγαλώνουν αποφράζοντας εντελώς το αγγείο. 

Το εµβολικό εµφανίζεται όταν σχηµατίζεται θρόµβος σε άλλο σηµείο του 

σώµατος (συνηθέστερα στην καρδιά ή στις µεγάλες αρτηρίες του λαιµού) και 

προχωρεί στον εγκέφαλο. 

Το Παροδικό Ισχαιµικό Επεισόδιο (Transient Ischaemic Attack -TIA) 
είναι µια µορφή ισχαιµικού εγκεφαλικού επεισοδίου και αναφέρεται συχνά ως 

"µίνι" εγκεφαλικό επεισόδιο.  Αποτελεί συχνά ένα προειδοποιητικό σηµάδι ότι 

µπορεί να επίκειται εγκεφαλικό επεισόδιο.  Αν και τα συµπτώµατα µπορεί να 

υποχωρήσουν γρήγορα, η άµεση θεραπευτική αγωγή είναι ζωτικής σηµασίας 

για την πρόληψη περαιτέρω εγκεφαλικού επεισοδίου.   

 

2.  ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ 
HAEMORRHAGIC STROKE 

Το αιµορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο εµφανίζεται ως αποτέλεσµα ρήξης 

αιµοφόρου αγγείου και διαρροής αίµατος στον παραπλήσιο εγκεφαλικό ιστό.  

Κατά συνέπεια τραυµατίζονται τα κύτταρα που βρίσκονται µέσα και γύρω από 

την περιοχή όπου εµφανίστηκε το εγκεφαλικό επεισόδιο. 
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Πώς θα ξέρω ότι επέρχεται Εγκεφαλικό Επεισόδιο; 
How Do I Know I am Having a Stroke? 

Τα προειδοποιητικά σηµάδια τόσο του εγκεφαλικού επεισοδίου όσο και του 

TIA µπορεί να είναι ένα ή αρκετά από τα εξής: 

 Αδυναµία ή παράλυση του προσώπου, του βραχίονα ή του ποδιού 

 Κακή ισορροπία ή/και συντονισµός σωµατικών κινήσεων 

 ∆υσκολία οµιλίας ή κατανόησης 

 ∆υσκολία κατάποσης 

 Προβλήµατα όρασης (θολή, διπλή ή απώλεια όρασης) 
 Μούδιασµα ή απώλεια αίσθησης στη µία πλευρά του σώµατος 

 
Το εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί έκτακτο ιατρικό περιστατικό. ∆εν θα 
πρέπει να αγνοείτε οποιεσδήποτε ενδείξεις εγκεφαλικού επεισοδίου και 
θα πρέπει να ζητάτε πρώτες βοήθειες.  Η άµεση θεραπευτική αγωγή 
σύντοµα µετά την εµφάνιση συµπτωµάτων θα µπορούσε να βελτιώσει 
τις πιθανότητες επιβίωσης και να µειώσει την οξύτητα του εγκεφαλικού 
επεισοδίου. 

 
Τι είδους θεραπευτική αγωγή µπορεί να κάνω µετά από 

Εγκεφαλικό Επεισόδιο; 
What Treatment Might I Have After a Stroke? 

Η φροντίδα µετά από εγκεφαλικό επεισόδιο µπορεί να περιλάβει ορισµένα 

από τα εξής: 

 Μάθετε το είδος εγκεφαλικού επεισοδίου που πάθατε, την περιοχή 

της βλάβης και πόσο σοβαρό είναι (διάγνωση). 

 Ειδική διαγνωστική εξέταση εγκεφάλου [brain scan] το συντοµότερο 

δυνατόν για να βοηθήσει στη διάγνωση. 

 Λήψη φαρµάκων για να βοηθήσουν να διαλυθεί ο θρόµβος αίµατος 

(θροµβόλυση).  Η θροµβόλυση δεν προσφέρεται σε όλα τα νοσοκοµεία 

αλλά, ακόµη και στα νοσοκοµεία που προσφέρεται, αυτή η θεραπευτική 
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αγωγή ενδείκνυται µόνο για ένα µικρό ποσοστό ατόµων. Πρέπει να 

λάβετε το φάρµακο µέσα σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα από την 

έναρξη του εγκεφαλικού, για να αποφέρει αποτέλεσµα. 

 Υπερηχογράφηµα των αρτηριών στο λαιµό και την καρδιά σας. 

 Εξέταση αίµατος για έλεγχο των επιπέδων σακχάρου και 

χοληστερόλης σας 

 Συνταγή φαρµάκου για ελάττωση της αρτηριακής πίεσης και της 

χοληστερόλης σας, καθώς επίσης και ένα δισκίο για µείωση του κινδύνου 

θρόµβωσης του αίµατος. 

 Χειρουργική επέµβαση ή διαδικασία που µπορεί να είναι απαραίτητη για 

βελτίωση της ροής αίµατος προς τον εγκέφαλο.  Ο γιατρός σας θα το 

συζητήσει αυτό µαζί σας αν χρειαστεί. 

 Πρόληψη ή θεραπευτική αγωγή για ιατρικά προβλήµατα και 

περιπλοκές, και προσπάθεια να αποφευχθεί επιδείνωση του εγκεφαλικού 

σας επεισοδίου. 

 

Πώς επηρεάζει τα άτοµα το Εγκεφαλικό Επεισόδιο; 
How Does Stroke Affect People? 

Κάθε εγκεφαλικό επεισόδιο διαφέρει ανάλογα µε το τµήµα του εγκεφάλου που 

τραυµατίζεται, το πόσο σοβαρή είναι η βλάβη και τη γενική υγεία του ατόµου.  

Γι' αυτό είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς κατά πόσο θα υπάρξει ανάκαµψη 

από εγκεφαλικό επεισόδιο και πόσο καιρό θα πρέπει να νοσηλευθείτε στο 

νοσοκοµείο.   

 

Αν µπείτε στο νοσοκοµείο, εκπαιδευµένο προσωπικό θα αξιολογήσει τις 

συνέπειες που σας προκάλεσε το εγκεφαλικό σας επεισόδιο και θα 

αποφασίσει σχετικά µε την καλύτερη θεραπευτική αγωγή.  Εκτός από τους 

γιατρούς και νοσοκόµους µπορεί επίσης να χρειαστείτε θεραπευτική αγωγή 
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από φυσιοθεραπευτές, λογοπαθολόγους, εργοθεραπευτές, διαιτολόγους και 

κοινωνικούς λειτουργούς. 

 

Μετά από το εγκεφαλικό επεισόδιο θα µπορούσατε να έχετε προβλήµατα µε 

τα εξής: 

 

Κίνηση και περπάτηµα 
Moving and walking 

Ένας φυσιοθεραπευτής διεξάγει αξιολόγηση της ικανότητάς σας να κινείστε.  

Η θεραπευτική αγωγή που θα λάβετε θα εξαρτηθεί από την ποσότητα 

κίνησης που χάσατε ως αποτέλεσµα του εγκεφαλικού σας επεισοδίου και το 

πόσο δραστήριοι ήσαστε προτού συµβεί.  Ο φυσιοθεραπευτής σας θα 

αναπτύξει ένα πρόγραµµα, το οποίο θα περιλαµβάνει: 

 Εξάσκηση για να επανέλθει η δύναµή σας και να επανακτήσετε όσο το 

δυνατόν περισσότερη ικανότητα κίνησης. 

 Τις σωστές ασκήσεις για εξάσκηση. 

 Κατάλληλα βοηθήµατα για να µπορείτε να µετακινείστε. 

 Εκπαίδευση σε τεχνικές για να µπορείτε να κινείστε ακίνδυνα.  

Ορισµένες φορές τα εγκεφαλικά επεισόδια προκαλούν επίσης παράξενες 

αισθήσεις, πόνο, µούδιασµα, και µυϊκούς σπασµούς. Μπορεί ακόµη και να 

χάσετε την αίσθηση µιας πλευράς του σώµατός σας.  
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Κατάποση και βρώση (φαγητό) 
Swallowing and eating 

Μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο µπορεί να έχετε προβλήµατα καταπίνοντας 

ρευστά ή τροφές (δυσφαγία).  Θα αξιολογηθείτε το συντοµότερο δυνατόν και 

ένας λογοπαθολόγος θα συστήσει τις ασφαλέστερες τροφές και ρευστά που 

µπορείτε να καταπίνετε.  Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει τροποποιηµένη δίαιτα, 

όπως πολτοποιηµένες ή µαλακές τροφές ή πυκνά ρευστά.  

Στα αρχικά στάδια µπορεί να µην είναι ασφαλές να καταπιείτε τίποτα και 

µπορεί να χρειαστεί να σας ταΐζουν προσωρινά µε σωλήνα.  Αν συµβεί αυτό, 

ο λογοπαθολόγος θα σας θέσει υπό στενή παρακολούθηση για να βλέπει τις 

βελτιώσεις στην ικανότητά σας να καταπιείτε. 

 

Οµιλία, γραφή και κατανόηση 
Speaking, writing and understanding 

Το εγκεφαλικό επεισόδιο µπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να µιλάτε, 

να γράφετε και να καταλαβαίνετε το τι λέγεται (αφασία).  Μπορεί να έχετε: 

 ∆υσκολία οµιλίας ή προφοράς κάποιων ήχων 

 Προβλήµατα να σκεφτείτε τις σωστές λέξεις όταν µιλάτε ή γράφετε. 

 Πρόβληµα να καταλάβετε οµιλία ή γραφή. 

 Κακή άρθρωση οµιλίας (δυσαρθρία) 

Τα αποτελέσµατα του εγκεφαλικού σας επεισοδίου στην οµιλία, την 

ανάγνωση και τη γραφή θα πρέπει να αξιολογηθούν πλήρως από 

λογοπαθολόγο.  Αν εντοπιστούν προβλήµατα θα σας δοθεί εξατοµικευµένο 

πρόγραµµα θεραπείας και αν χρειαστεί, θα παραπεµφθείτε στις αρµόδιες 

υπηρεσίες όταν πάρετε εξιτήριο. 

 

Ουροδόχος κύστη και έντερα 
Bladders and bowels 

Η ανικανότητα ελέγχου των ούρων και των κενώσεών σας είναι αρκετά 

συνηθισµένη στις λίγες πρώτες εβδοµάδες µετά το εγκεφαλικό επεισόδιο.  Αν 
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εξακολουθείτε να αντιµετωπίζετε προβλήµατα µετά το εξιτήριο, εσείς και ο 

φροντιστής σας µπορείτε να πάρετε συµβουλές από το νοσοκοµείο, το γιατρό 

σας ή τον κοινοτικό σύµβουλο εγκράτειας ούρων. 

Οι αισθήσεις 
The senses 

Οι αισθήσεις µπορούν να επηρεαστούν µε διάφορους τρόπους µετά από 

εγκεφαλικό επεισόδιο.  Όπως και µε άλλα προβλήµατα µετά το εγκεφαλικό 

επεισόδιο, οι αισθήσεις µπορεί να αποκατασταθούν από µόνες τους. 

 Μπορεί να χάσετε µέρος ή όλη την ικανότητα όρασης στη µια πλευρά. 

 Μπορεί να έχετε πόνο ή να χάσετε την αίσθηση σε µία πλευρά του 

σώµατός σας. 

 Η γεύση, η ακοή και η ικανότητα όσφρησης µπορεί να επηρεαστούν. 
Συναισθηµατικές και ψυχολογικές επιπτώσεις 
Emotional and psychological effects 

Είναι πολύ κοινό τα εγκεφαλικά να προκαλούν προβλήµατα µε: 

 Τη σκέψη 

 Τη συγκέντρωση 

 Τη µνήµη 

 Τη λήψη αποφάσεων 

 Τη διάθεση 

 Τον προγραµµατισµό  

 Το συλλογισµό 

 Τα συναισθήµατα 

 Τη µάθηση 

 Την ενεργητικότητα

Η κατάθλιψη ή/και το άγχος δεν είναι ασυνήθιστα µετά το εγκεφαλικό.  Τα 

συµπτώµατα µπορεί να περάσουν µε τον καιρό και δεν χρειάζονται 

απαραίτητα θεραπευτική αγωγή.  Ωστόσο, αν τα συµπτώµατά σας είναι 

οξύτατα ή συνεχίζονται, µπορεί να χρειαστεί να παραπεµφθείτε σε ειδικό 

γιατρό για βοήθεια. 
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Επιστροφή σε µια φυσιολογική ζωή 
Getting back to normal life 

Είναι συνηθισµένο µετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο να έχετε δυσκολίες µε 

καθηµερινές δραστηριότητες, όπως το ντύσιµο, το µαγείρεµα, τα ψώνια, τα 

χόµπι και την επαγγελµατική απασχόληση.  Ένας εργοθεραπευτής µπορεί να 

σας βοηθήσει µε: 

 Συµβουλές για το πώς να αποφεύγετε να κάνετε πράγµατα που µπορεί 

να µην είναι ασφαλή. 

 Τη χρήση ειδικού εξοπλισµού.  

 Τη διευθέτηση προσαρµογών στο σπίτι σας για να σας είναι ευκολότερο 

να συνεχίσετε να ζείτε όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική ζωή. 

 

Και σχετικά µε την αποκατάσταση; 
What about Rehabilitation? 

Ο βαθµός της αποκατάστασης που χρειάζεστε θα εξαρτηθεί από την οξύτητα 

του εγκεφαλικού σας επεισοδίου. Ο καθένας είναι διαφορετικός και ένας 

ειδικός αποκατάστασης θα αποφασίσει αν θα σας ωφελούσε η νοσηλεία σε 

θάλαµο αποκατάστασης. 

 

Μπορώ να οδηγώ µετά από Εγκεφαλικό Επεισόδιο; 
Can I Drive After a Stroke? 

Το εγκεφαλικό επεισόδιο µπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να οδηγείτε 

µηχανοκίνητο όχηµα. Ο εργοθεραπευτής σας θα το συζητήσει αυτό µαζί σας 

καθώς και το τι χρειάζεται να κάνετε για να εξασφαλίσετε ότι µπορείτε να 

οδηγείτε µε ασφάλεια. Χρειάζεται άδεια από το θεράποντα γιατρό σας και 

άδεια από την κρατική αρχή οδήγησης για να εξασφαλιστεί ότι µπορείτε να 

οδηγείτε µε ασφάλεια. Αν δεν το κάνετε αυτό, η ασφάλειά σας µπορεί να 
κριθεί άκυρη σε περίπτωση που πάθετε ατύχηµα. 
 



Understanding Stroke : Greek 
 

#231 : HCIS - CSAHS & SEH 

Πώς µπορώ να προλάβω περαιτέρω Εγκεφαλικό Επεισόδιο ή 
TIA; 

How do I Prevent Further Stroke or TIA? 

Πολλοί διατρέχουν κίνδυνο προσβολής από εγκεφαλικό λόγω της παρουσίας 

ενός αριθµού συντελεστών κινδύνου.  ∆υστυχώς, ορισµένοι από αυτούς τους 

συντελεστές κινδύνου δεν µπορούν να τεθούν υπό έλεγχο.  

 Ο καθένας, σε οποιαδήποτε  ηλικία, µπορεί να πάθει εγκεφαλικό, αν και 

είναι γνωστό ότι ο κίνδυνος αυξάνεται µε την ηλικία. 

 Και τα δύο φύλα µπορεί να πάθουν εγκεφαλικό.  Οι άνδρες διατρέχουν 

ελαφρώς µεγαλύτερο κίνδυνο εγκεφαλικού, αν και η συχνότητα είναι 

υψηλότερη σε γυναίκες λόγω της µεγαλύτερης µακροβιότητάς τους.  

 Ένα οικογενειακό ιστορικό εγκεφαλικών επεισοδίων ή TIA µπορεί να 

αυξήσει τις πιθανότητές σας να πάθετε εγκεφαλικό. 

 Ένα προηγούµενο ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου ή TIA σάς εκθέτει 

σε κίνδυνο και άλλου εγκεφαλικού. 

 

Ορισµένοι συντελεστές κινδύνου µπορούν να µειωθούν ή να αποφευχθούν µε 

αλλαγές του τρόπου ζωής ή/και ιατρική θεραπεία που µπορεί να 

περιλαµβάνουν τα εξής: 

 Να ακολουθείτε συµβουλές για τον τρόπο ζωής (όπως συµβουλές για 

τη διατροφή σας, απόκτηση ικανοποιητικού βάρους, τακτική άσκηση, 

σταµάτηµα του καπνίσµατος και µείωση της κατανάλωσης 

οινοπνευµατωδών και αλατιού). 

 Να εξασφαλίζετε ότι η αρτηριακή σας πίεση τελεί υπό έλεγχο και 

κυµαίνεται εντός ασφαλών ορίων.  Αυτό µπορεί να απαιτεί φάρµακα. 

 Να εξασφαλίζετε ότι, αν είστε διαβητικός, λαµβάνετε µέτρα για να 

ελέγχετε τα επίπεδα σακχάρου στο αίµα σας. 
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 Να κάνετε θεραπευτική αγωγή µε φάρµακα για µείωση του κινδύνου 

θροµβώσεων του αίµατος και για έλεγχο της αρρυθµίας καρδιακών 
παλµών.   

 Να κάνετε θεραπευτική αγωγή µε φάρµακα για µείωση της 

χοληστερόλης στο αίµα σας. 

 

Για να αποφύγετε την εµφάνιση κι άλλου εγκεφαλικού, είναι πολύ σηµαντικό 

να συνεχίσετε µ' αυτά τα µέτρα για την υπόλοιπη ζωή σας.  Μη σταµατάτε 

ποτέ τα φάρµακά σας χωρίς πρώτα να το συζητήσετε µε το γιατρό σας.   

 

 

Οµάδες Στήριξης 
Support Groups 

Η προσβολή από εγκεφαλικό επεισόδιο δεν επηρεάζει µόνο εσάς, αλλά και 

την οικογένεια, τους φροντιστές και τους φίλους σας.  Εσείς και οι φροντιστές 

σας µπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες και υποστήριξη στη γλώσσα 

σας από τους οργανισµούς που αναφέρονται παρακάτω. 

 

Πολυπολιτισµικό Πρόγραµµα Στήριξης Φροντιστών 
Multicultural Carers Support Program 

Τηλέφωνο: (02) 95670933 

 

Σύνδεσµος Αποκατάστασης από Εγκεφαλικό Επεισόδιο 
Stroke Recovery Association 

Τηλέφωνο: (02) 9550 0594 




