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(Ά ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α.

Διευθυντής: Καθηγητής Κων/νος Π. Τσιούφης

ΓΝωΡIΣτΕ τΑ ΕΠIΠΕΔΑ τΗΣ
ΑΡτΗΡΙΑΚHΣ ΣΑΣ ΠIΕΣΗΣ

ΠAΓΚΟΣΜΙΑ Ημέρα

2022
Yπέρτασης

Tρίτη

17Μαΐου

>140mmHg
η συστολική

>90mmHg
η διαστολική

Μεταξύ 
130-139mmHg
η συστολική

Μεταξύ 
85-89mmHg
η διαστολική

<120mmHg
η συστολική

<80mmHg
η διαστολική

Η αρτηριακή σας πίεση 
είναι ΥΨΗΛΗ 
(ιατρική παρακολούθηση, όπως 
σας συστήνεται κατά περίπτωση)

Συνεργασία με τον θεράποντα 
ιατρό σας, με στόχο τη καλύτερη
ρύθμιση της αρτηριακής σας 
πίεσης

Προσεγγίζοντας 
την κατηγορία του 
ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
(επανεξέταση και έλεγχος ανά έτος)

Ξεκινήστε αλλαγές στο τρόπο 
ζωής σας, προκειμένου να 
αποτραπεί η εκδήλωση της 
αρτηριακής υπέρτασης

Εντός ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΥΡΟΥΣ
(επανέλεγχος σε 2 έτη)

Διατηρήστε έναν φυσιολογικό 
τρόπο ζωής

Η συστολική αρτηριακή πίεση είναι ο πάνω αριθμός της κάθε μέτρησης.
Η διαστολική αρτηριακή πίεση είναι ο κάτω αριθμός της κάθε μέτρησης.

Λάμβανε καθημερινά το χάπι (με μία, δύο ή τρεις ουσίες) 
για να ελέγχεις την πίεσή σου

ΑΡτΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ

Αλλαγές σε ατομικές συνήθειες και περιβαλλοντολογικές συνθήκες και η πιθανή
επίπτωσή τους στα επίπεδα αρτηριακής πίεσης κατά την πανδημία COVID-19

KOINωΝΙΚΟΙ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝτΕΣ

Οικονομική
ύφεση

Κοινωνική
απομόνωση

Δραστηριότητα
άσκηση
ποιότητα ύπνου
κάπνισμα
άγχος/κατάθλιψη
διάρκεια ύπνου
εργασιακό στρες

➔
➔

➔

➔
➔

➔

Περιορισμός
στο σπίτιCOVID-19

Διατροφή
κατανάλωση έτοιμου φαγητού
κατανάλωση φρούτων & λαχανικών
κάπνισμα
παχυσαρκία

➔
➔

➔

➔

Περιβάλλον
θόρυβος
ατμοσφαιρικοί 
ρύποι

➔
➔

3

3

3

Μάθε τους αριθμούς 

140/90 mmHg        ➠ Υπέρταση

140-130/80-70 mmHg ➠ Kαλώς ρυθμιζόμενη πίεση σε άτομα >65 ετών

130-120/80-70 mmHg ➠ Kαλώς ρυθμιζόμενη πίεση σε άτομα <65 ετών

Τί μπορείς να κάνεις για να μειώσεις την πίεση σου;

• Μείωσε το αυξημένο σωματικό βάρος

• Περιόρισε τo αλάτι

• Αύξησε την πρόσληψη φρούτων, λαχανικών & τροφών πλούσιων σε κάλιο

• Μείωσε το αλκοόλ 

• Εφάρμοσε πρόγραμμα τακτικής άσκησης 150 λεπτών ανά εβδομάδα 

• Διέκοψε το κάπνισμα  

• Βελτίωσε τη ποιότητα/διάρκεια του ύπνου 

• Μείωσε το άγχος

• Συμβουλεύσου το γιατρό σου

❫❱ 1 στους 4 ενήλικες είναι υπερτασικός

❫❱ Οι περισσότεροι υπερτασικοί δεν γνωρίζουν ότι έχουν αυξημένη πίεση 

❫❱ Η απουσία συμπτωμάτων δεν σημαίνει ότι έχετε φυσιολογική την πίεσή σας

Μέτρησε περιοδικά την πίεση σου στο σπίτι σου ή κάθε φορά 
που επισκέπτεσαι ένα ιατρείο, κέντρο υγείας ή το φαρμακείο 

• Χρησιμοποίησε κατά προτίμηση πιστοποιημένο ηλεκτρονικό πιεσόμετρο
μετά από διάστημα ηρεμίας για 5-10 λεπτά στη καθεστηκυία θέση

• Διάλεξε σωστό μέγεθος περιχειρίδας ανάλογα με τη περίμετρο του βραχίονα

Η αρρύθμιστη υπέρταση προκαλεί πρόωρο θάνατο...

                 ❫❱ 3πλασιάζει τον κίνδυνο για Καρδιακό επεισόδιο
              ❫❱ 7πλασιάζει τον κίνδυνο για Εγκεφαλικό επεισόδιο
                 ❫❱ 3πλασιάζει τον κίνδυνο για Νεφρική ανεπάρκεια



τόσο στην πρωτογενή όσο και στη δευτερογενή πρόληψη. Αναφορικά με την πρωτογενή πρόληψη,
φάνηκε πως μεγαλύτερο όφελος από την πτώση της αρτηριακής πίεσης έχουν οι ασθενείς με υψη-
λότερο αρχικό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι όλες οι κατηγορίες αντιυπερτα-
σικών φαρμάκων προσφέρουν ισοδύναμη καρδιαγγειακή προστασία.

Η Υπερτροφία της αριστεράς κοιλίας  προδιαθέτει στην εκδήλωση στεφανιαίας νόσου
Πρόσφατη μελέτη παρακολούθησης της Ά Παν/κής Καρδιολογικής Κλινικής (Ανδρίκου Ι. και συνερ-
γάτες) έδειξε πως διπλασιάζεται ο κίνδυνος μελλοντικής εμφάνισης στεφανιαίας νόσουόταν στην
αρχή της περιόδου παρακολούθησης υπάρχει υπερτροφία της αριστερής κοιλίας. Συνεπώς, η ανί-
χνευση της υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας βοηθά στην αναγνώριση των υπερτασικών ατόμων
υψηλοτέρου κινδύνου. Αυτά τα άτομα θα πρέπει να λάβουν εντατικοποιημένη αγωγή και να τεθούν
υπό στενή παρακολούθηση.       

Η Υπερεπείγουσα υπέρταση οδηγεί σε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
Σε μια μελέτη καταγραφής των ασθενών που επισκέφθηκαν το τμήμα επειγόντων περιστατικών του
«Ιπποκρατείου» (Φραγκούλης, Νταλακούρας, Μαυρουδής και συν) λόγω πολύ υψηλής αρτηριακής
πίεσης >180/110 mmHg), το 10% των ασθενών με υπερεπείγουσα υπέρταση (και βλάβη οργάνου
στόχου) απεβίωσε από καρδιαγγειακά αίτια σε αντίθεση με το 0,4% της ομάδας με επείγουσα υπέρ-
ταση (ασυμπτωματική αύξηση της πίεσης). Μετά αντιστοίχιση (ως προς φύλο και ηλικία) των ασθενών
με επείγουσα υπέρταση, με ασθενείς που επισκέφθηκαν την Μονάδα Υπέρτασης του «Ιπποκρατείου»
με  1ου και 2ου βαθμού υπέρταση, καταγράφηκε υψηλότερη τάση της πρώτης ομάδας για αγγειακά
εγκεφαλικά επεισόδια. Η μελέτη παρακολούθησης 12 μηνών επισημαίνει την αδιαμφισβήτητη
ανάγκη για πιο στενή παρακολούθηση και άμεση ρύθμιση της υπέρτασης των ασθενών με υπερε-
πείγουσα και επείγουσα υπέρταση.

❫❱ Καινοτόμες θεραπείες στη ρύθμιση της υπέρτασης
Απονεύρωση του νεφρού 
Σε πρόσφατες διεθνείς μελέτες, η Μονάδα Υπέρτασης της Ά  Καρδιολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ κα-
τείχε πρωτοστατούντα ρόλο, καθώς επιλεγμένοι υπερτασικοί ασθενείς υπεβλήθησαν σε διαδερμική
κατάλυση της συμπαθητικής νεύρωσης του νεφρούμέσω ραδιοσυχνοτήτων, με ειδικό καθετήραεντός
των νεφρικών αρτηριών (Τσιούφης, Δημητριάδης, Κωνσταντινίδης, Τατάκης, Παπακωνσταντίνου,
Κωνσταντίνου και συν)και με ευεργετικά μάλιστα αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, η 24ωρη συ-
στολική πίεση μειώθηκε κατά μέσο όρο 5-7 mmHg και η πίεση ιατρείου κατά 10 mmHg τόσο σε
ασθενείς οι οποίοι έπαιρναν φάρμακα όσο και σε ασθενείς οι οποίοι δεν ελάμβαναν καμία αντιυ-
περτασική αγωγή. Έτσι, η πλειοψηφία των υπερτασικών ασθενών (περίπου το 80%) δύναταινα μει-
ώσει τη δοσολογία ή/και τον αριθμό των αντιυπερτασικών σκευασμάτων που λαμβάνει.
Επιπλέον, σε μια μελέτη που αφορούσε στην SPYRAL ΗΤΝ-ONMEDStudy και δημοσιεύθηκε λίαν
προσφάτως στο Lancet, καταδείχθηκε πως ακόμη και μετά τη πάροδο 36 μηνών, η 24ωρη διαστο-
λική αρτηριακή πίεση μειώνεται κατά -5.9 mmHg, η 24ωρη πρωινή συστολική αρτηριακή πίεση
ελαττώνεται κατά -11.0 mmHg, καθώς και η 24ωρη νυκτερινή αρτηριακή πίεση μειώνεται κατά -
11.8 mmHg αντίστοιχα, στην ομάδα της απονεύρωσης του νεφρού έναντι της ομάδας ελέγχου. Μά-
λιστα, οι ανωτέρω μειώσεις στα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης, παρατηρούνται ανεξαρτήτως της
λαμβανόμενης, λοιπής αντιυπερτασικής αγωγής των ασθενών και βεβαίως, χωρίς να εγείρονται ζη-
τήματα ασφάλειας της θεραπευτικής μεθόδου.Παράλληλα, η συσχέτιση του στρες και του άγχους
με την υπέρταση είναι καλά εδραιωμένη, καθώςαμφότερα τα ανωτέρωχαρακτηρίζονται από υπερ-
δραστηριότητα του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Ως εκ τούτου, στη Μονάδα Υπέρτασης,επι-
λεγμένοι αγχώδεις, υπερτασικοί ασθενείς υποβάλλονται σε νεφρική απονεύρωση με τη χρήση
υπερήχων, με στόχο την μείωση των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης, του στρες και του άγχους
(Τατάκης, Τσιούφης και συν).

http://cardiology.med.uoa.gr • http://www.ypertash.grΓια περισσότερες πληροφορίες για την αρτηριακή υπέρταση και τα καρδιαγγειακά νοσήματα μπορείτε να επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο της Ά Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

❫❱ ❫❱
Στρατηγικές Βελτίωσης της Πρόγνωσης των Υπερτασικών
Ασθενών στην Μονάδα Υπέρτασης της Ά Παν/κής Καρ/κής
Κλινικής, στο «Ιπποκράτειο» Γ.Ν.Α.

❫❱ Τηλεπαρακολούθηση υπερτασικών ασθενών μέσω κινητού
τηλεφώνου (ESH-APP) 

Η Μονάδα Υπέρτασης του «Ιπποκρατείου»  σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εται-
ρεία Υπέρτασης συντονίζει μια πολυκεντρική Πανευρωπαϊκή μελέτη, προκειμένου
να ελέγξει την αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης των ασθενών μέσω της
εφαρμογής κινητών τηλεφώνων ESH-APP (Κωνσταντινίδης και συν). Ο ασθενής κα-
λείται να καταγράφει στην εν λόγω εφαρμογή τις μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης
στο σπίτι, προκειμένου αυτές να αξιολογηθούν από το θεράποντα ιατρό και να δοθούν
ακολούθως εξατομικευμένες υγιεινοδιαιτητικές συστάσεις και οδηγίες τιτλοποίησης της φαρμακευ-
τικής αγωγής. Η τηλεπαρακολούθηση μειώνει δραστικά τις επισκέψεις των ασθενών στο ιατρείο, γεγονός
με ιδιαίτερη αξία στην εποχή της πανδημίας COVID-19.

❫❱ Καινοτόμες θεραπείες - Απονεύρωση του νεφρού
Σε πρόσφατες διεθνείς μελέτες, στις οποίες είχε πρωταγωνιστικό ρόλο  η Μο-
νάδα Υπέρτασης της Ά Καρδιολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, σε υπερτασικούς
ασθενείς οι οποίοι υπεβλήθησαν σε διαδερμική κατάλυση της συμπαθητικής
νεύρωσης του νεφρού με ειδικό καθετήρα με χρήση ραδιοσυχνοτήτων εντός
των νεφρικών αρτηριών (Δημητριάδης, Τατάκης, Παπακωνσταντίνου, Κωνσταν-
τίνου και συν). Η 24ωρη συστολική πίεση μειώθηκε κατά μέσο όρο 5-7 mmHg
και η πίεση ιατρείου κατά 10 mmHg  τόσο σε ασθενείς οι οποίοι έπαιρναν φάρ-
μακα όσο και σε ασθενείς οι οποίοι δεν έπαιρναν κανένα φάρμακο. Η πλειοψηφία
των υπερτασικών (περίπου το 80%) είναι δυνατό να μειώσουν τη δοσολογία ή και τον
αριθμό των αντιυπερτασικών σκευασμάτων. 

❫❱ Ιατρική Ακριβείας και Πρωτεομική Ανάλυση
Με έμφαση στην εφαρμογή Ιατρικής Ακριβείας (Precision Medicine), η Μονάδα Υπέρτασης σε συ-
νεργασία με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) μελετά την εξατο-
μικευμένη φαρμακευτική ή επεμβατική θεραπευτική παρέμβαση σε υπερτασικούς ασθενείς, με τη
χρήση Πρωτεομικής Ανάλυσης (Proteomics) (Πολύζος, Δρογκάρης, Μήλιου και συν). Η Πρωτεομική
Ανάλυση, αποτελεί μια νεότερη τεχνική που περιλαμβάνει τον προσδιορισμό πρωτεϊνών σε βιολογικά
υγρά (αίμα ή ούρα) υπερτασικών ασθενών, ικανών να προβλέψουν την πτώση της αρτηριακής πίεσης
ως αποτέλεσμα κάποιας θεραπευτικής παρέμβασης. Με αυτόν τον τρόπο πιθανόν να καθίσταται δυ-
νατή η άμεση επιλογή της αποτελεσματικότερης θεραπευτικής αντιμετώπισης των υπερτασικών ασθε-
νών, η καλύτερη πρόληψη καρδιαγγειακών επιπλοκών και η μειωμένη εμφάνιση ανεπιθύμητων
ενεργειών.

Στοχευμένη αντιυπερτασική αγωγή στους παχύσαρκους υπερτασικούς 
Η παχυσαρκία (δείκτης μάζας σώματος>30kg/m2) σχετίζεται με διπλασια-
σμό του κινδύνου εμφάνισης αρτηριακής υπέρτασης,  πρώιμης εμφάνισης
σακχαρώδους διαβήτη, και χρόνιας νεφρικής νόσου. Η Μονάδα Υπέρτασης
της Ά  Καρδιολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ σε συνεργασία με όλα τα κέντρα Αρι-

στείας της υπέρτασης στον ελληνικό χώρο διενεργεί τη μελέτη HEVRO
(Ηλιάκης, Δρογκάρης, Κουρεμέτη και συν) εξετάζοντας αν η θεραπευτική

στρατηγική μείωσης της πίεσης βασιζόμενη στην επλερενόνη υπερτερεί της αγω-
γής που στηρίζεται στους ανταγωνιστές των υποδοχέων αγγειοτασσίνης. 

❫❱ Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία του υπερτασικού ασθενούς
Ψηφιακός ιατρικός φάκελος υπερτασικού ασθενούς
Στη Μονάδα Υπέρτασης ολοκληρώθηκε η πλήρης ψηφιοποίηση των ιατρικών δεδομένων περισσό-
τερων από 20.000 ασθενών με απόλυτο σεβασμό προς τα προσωπικά δεδομένα (GDPR). Με αυτόν
τον τρόπο, απλοποιείται η διαδικασία αναζήτησης του ιατρικού φακέλου και βελτιώνονται οι παρε-
χόμενες υπηρεσίες υγείας.
Φορητές συσκευές για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης 
Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογική επανάσταση οδήγησε στην ανάπτυξη φο-
ρητών συσκευών (smartwatches),οι οποίες υπόσχονται πως μετρούν αξιό-
πιστα την αρτηριακή πίεση. Σε πρόσφατη ανασκόπηση (Κωνσταντινίδης,
Ηλιάκης και συν) αναλύονται όλες οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται,
καθώς και οι μελέτες πιστοποίησής τους. Επί του παρόντος, καμία από τις
συσκευές που δεν χρησιμοποιούν αεροθάλαμο δεν είναι αξιόπιστη για τη
μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Είναι, ωστόσο, μια πολλά υποσχόμενη μέ-
θοδος που στο εγγύς μέλλον θα φέρει επανάσταση στη διάγνωση και την πα-
ρακολούθηση των υπερτασικών ασθενών.

❫❱ Αρτηριακή υπέρταση, συνοσηρότητες και καρδιαγγειακός κίνδυνος
Αντιδιαβητική αγωγή και νεφρική λειτουργία
Η μείωση της γλυκοζυλιωμένηςαιμοσφαρίνης (HbA1c) κατά 0,6% οδηγεί σε σημαντικό βαθμό μεί-
ωσης της νεφρικής δυσλειτουργίας - κατά 17% (Χαλμούκου και συν). Από τα ευρέως χρησιμοποι-
ούμενα αντιδιαβητικά φάρμακα, οι αγωνιστές GLP1 και οι αναστολείς SGLT2 είναι αυτά που
συσχετίστηκαν με προστασία της νεφρικής λειτουργίας, ενώ οι αναστολείς DPP4 δεν φάνηκαν να
παρέχουν νεφρική προστασία.

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος και υπέρταση
Σε υπερτασικούς ασθενείς η παρουσία μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος (ΜΑΛΝΗ), όπως
αυτή διαγιγνώσκεται με το δείκτη Fatty Liver Index (χρησιμοποιώντας σωματομετρικά χαρακτηρι-
στικά και εργαστηριακές εξετάσεις), αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης βλαβών στα όργανα στόχους
της υπέρτασης (καρδιά, αγγεία, νεφρούς) και σχετίζεται με υψηλότερες τιμές συστολικής αρτηριακής
πίεσης συγκριτικά με υπερτασικούς ασθενείς χωρίς  ΜΑΛΝΗ(Σιάφη, Κακούρη, Θωμόπουλος και
συν). Συνεπώς, οι ασθενείς αυτοί χρήζουν πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης και προσεκτικής αντι-
μετώπισης.

Πόσο προστατεύει η αντιυπερτασική αγωγή 
Από πρόσφατη ανάλυση για την επίδραση της αντιυπερτασικής αγωγής (Μαντά, Θωμόπουλος, Κα-
ριώρη και συν) προέκυψε πως η πτώση της αρτηριακής πίεσης οδηγεί σε μείωση εμφάνισης καρ-
διαγγειακών επιπλοκών (στεφανιαία νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο)

❫❱ Αρτηριακή υπέρταση και COVID-19
Η επίδραση της χειρουργικής μάσκας στην πίεση των  υπερτασικών ασθενών

Την εποχή της πανδημίας COVID-19, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους
κλειστούς χώρους. Από μία πρόσφατη μελέτη της Ά  Καρδιολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ (Κωνσταντινίδης,
Πολύζος, Θωμόπουλος και συν) που μελετήθηκε η επίδραση της χειρουργικής μάσκας στην αρτη-
ριακή πίεση ιατρείου που μετρήθηκε με μεγάλη ακρίβεια σε 265 θεραπευόμενους υπερτασικούς
ασθενείς δεν προέκυψε κάποια αξιόλογη επίδραση της μάσκας στις τιμές της αρτηριακής πίεσης.
Οι υπερτασικοί  ασθενείς μετά λοίμωξη SARS-CoV-2 έχουν μειωμένη ικανότητα άσκησης
Σε μια προοπτική μελέτη (Χρυσοχόου, Φραγκούλης, Καριώρη και συν) 3 μήνες μετά την έναρξη των
συμπτωμάτων του COVID-19 καταγράφηκε χαμηλότερη μέγιστη καρδιακή συχνότητα και χαμηλό-
τερες τιμές μέγιστης κατανάλωσης οξυγόνου κατά τη καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κοπώσεως,
επισημαίνοντας έτσι την πιο επιτακτική ανάγκη των υπερτασικών ασθενών για φυσική αποκατά-
σταση μετά από την λοίμωξη.

❫❱ Ανθυγιεινός τρόπος ζωής και υπέρταση 
Μεσογειακή Διατροφή και επίπεδα πίεσης
Πρόσφατη μελέτη (Φιλίππου, Θωμόπουλος και συν) επιβεβαίωσε ότι τα δύο συνιστώμενα διατρο-
φικά πρότυπα, η δίαιτα DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) και η Μεσογειακή δίαιτα
σε σχέση με τη δίαιτα ελέγχου μειώνουν στον ίδιο βαθμό τη συστολική και διαστολική πίεση  κατά
3,2 και 2 mmHg, ανεξάρτητα από τη λήψη αντιυπερτασικής φαρμακευτικής αγωγής.  Επιπρόσθετα,
σε συνεργασία με τη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών μελετήθηκε η επίδραση της
καθημερινής κατανάλωσης ελιάς στο λιπιδαιμικό προφίλ ατόμων με δυσλιπιδαιμία άνευ αγωγής.
Πρώιμα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ευνοϊκά αποτελέσματα.
Επίδραση του ηλεκτρονικού τσιγάρου στην αρτηριακή πίεση
Σε πρόσφατη μελέτη της Ά  Καρδιολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ(Δημητριάδης, Λεοντσίνης,και συν.) σε

συστηματικούς καπνιστές, αναδείχθηκαν παρόμοιες βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις του ηλεκτρονικού
τσιγάρου στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης, καρδιακής συχνότητας και δραστηριότητας του συμ-
παθητικού νευρικού συστήματος, με αυτές του τσιγάρου.

Η συνεισφορά της Ά Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής
στην Πρόληψη & Αντιμετώπιση της Υπερτασικής Νόσου το 2022


