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Η αναπνευστική φυσιοθεραπεία 
είναι αποτελεσµατική σε ασθενείς 
µε χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, 
µέσω τεχνικών που εφαρµόζονται 
στη θωρακική µοίρα. 

Οι ασθενείς που έχουν µεγαλύτερη 
ανάγκη από αναπνευστική φυσιοθεραπεία 

είναι κυρίως αυτοί της ΜΕΘ 
(Μονάδα Εντατικής Θεραπείας), αφού µε αυτό 
τοντρόπο προφυλάσσονται από νοσοκοµειακές 

λοιµώξεις και ατελεκτασίες. 
Άλλοι ασθενείς που χρειάζονται αυτέςτιςτεχνικές 

είναι όσοι έχουν πνευµονικό απόστη µα ή 
κυστική ίνωση, καθώς και οι υπέρβαροι. 

Στόχοι αναπνευστικής φυσιοθεραπείας 
1. Η αποµάκρυνση των βρογχικών εκκρίσεων, 

κυρίως όταν υπάρχουν σε αυξηµένες 
ποσότητες. 
2. Η βελτίωση του πνευµονικού αερισµού. 

Αναπνευστικά προβλήµατα 
To άσθµα, το χρόνιο βρογχικό άσθµα, το 
αλλεργικό άσθµα, το πνευµονικό εµφύσηµα, 
το πνευµονικό απόστηµα, η χρόνια αποφρακτική 

πνευµονοπάθεια, η ατελεκτασία, 
η πνευµονική εµβολή και η πνευµονία είναι 
µερικές από τις αναπνευστικές παθήσεις. 

Τεχνικές αναπνευστικής φυσιοθεραπείας 
1. Επανεκπαίδευση διαφραγµατικής αναπνοής 

και ενδυνάµωση διαφράγµατος: 
Οι ασθενείς µαθαίνουν να χαλαρώνουν 
και να έχουν αυτοέλεγχο σε περιπτώσεις 
δύσπνοιας. 

2. Τεχνικές βρογχικής παροχέτευσης: Πριν 
από την εκκίνηση αυτής της διαδικασίας και 
για υποβοήθηση της απόχρεµψης χρησιµοποιούνται 

διάφορα βρογχοδιασταλτικά 
και βλεννολυτικά. Οι χειρισµοί της παροχέτευσης 

είναι οι πιέσεις, οι δονήσεις και οι 
πλήξεις, που εφαρµόζονται στο τέλος της 
εκπνοής. 

3. Επανεκπαίδευση και ενδυνάµωση αναπνευστικών 
µυών: Η διαδικασία της επανεκπαίδευσης 

και της ενδυνάµωσης θα 
πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 4 φορές την 
εβδοµάδα και η διάρκεια να είναι 45 ή και 
παραπάνω λεπτά. 

4. Ασκήσεις για ελεγχόµενη αναπνοή: Σκοπό 
έχουν την αύξηση της πνευµονικής χωρητικότητας 

και το συγχρονισµό των κινήσεων 
θώρακα και κοιλιάς µέσω της διδασκαλίας 
της θωρακικής και κοιλιακής αναπνοής. 

5. Σωστή τοποθέτηση σε κατάλληλες θέσεις: 
Με τη διαδοχική αλλαγή θέσεων από την 
ύπτια και την καθιστή θέση στην όρθια 
επιτυγχάνεται µεγαλύτερη πνευµονική 
χωρητικότητα. 

6. Αυτογενής παροχέτευση: Είναι µια µέθοδος 
µε την οποία ο ασθενής παροχετεύει 

τους πνεύµονες από µόνος του, χωρίς τη 
χρήση άλλων οργάνων ή τη βοήθεια άλλων 
ατόµων. ¦ 
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