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I Καφενείο και φυτοφάρµακα φέρνουν τη XAJIJ. 
* To Πανεπιστηµιακό είναι το δεύτερο νοσηλευτικό Ίδρυµα τηςχώρας που εγκαινιάζει αυτό το πρόγραµµα. Όχι τυχαία, αφοί στην Κεντρική ΒεσσαΧια, τα ποσοστά τηςΧΑ,Π 

µεταξύ τον ανδρικοί) αγροτικοί) πληθυσµού είναι 50% υψηλότερα απθ τον παγκόσµιο µέσο όρο, σύµφωνα µε τον καθηγητή και 5/ντη της Πνευµονολογικής Κλινικής του 
Πανεπιστηµιακοί) Νοσοκοµείου κ. K Γουργουλιάνη * «To πρόγραµµα fia λειτουργήσει και ως πρόληψη, καθώς στο µέ/\λον λιγότεροι ασθενείς µε ΧΑΠ, fia χρειαστούν νοσηλεία, 
fia µειωθούν οι ιατρικές τους δαπάνες, καθώς fia βελτιωθεί η υγεία τους και η φυσική τους κατάσταση...», τονίζει η επιµελήτρια της Πνευµονολογικής Κλινικής κ. Ελένη Καρέτση 
Της Λένας ΚισσάΒου 

Ο 
χαν στοιχεία έρευνας 

I παρουσιάζουν όχι το 
15% του ανδρικού 
αγροτικού πληθυσµού 

της Κεντρικής Θεσσαλίας, πάσχει 
από Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευµονοπάθεια (Χ.Α.Π.), ενώ 
ο µέσος όρος παγκοσµίως δεν 
ξεπερνά το 10%, τότε ουδείς 
θα µπορούσε να αµφισβητήσει 
ότι πρόκειται για µια ασθένειαµάστιγα 

για την περιοχή µας. 
Κρίνοντας ως αναγκαία την αντιµετώπιση 

του φαινοµένου, στοχεύοντας 
συγκεκριµένα στην παροχή 

βοήθειας των ασθενών µε Χ.Α.Π., 
ώστε να αποκτήσουν µια καλύτερη 
ποιότητα ζωής, n Πνευµονολογική 
Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας 
(που είχε διενεργήσει και την εν λόγω έρευνα), 
συστρατεύοντας και τις υπόλοιπες ιατρικές δυνάµεις 
του ιδρύµατος, ξεκίνησε ένα ειδικό πρόγραµµα αποκατάστασης 

ασθενών µε Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια. 

Με εθελοντική τη συµµετοχή ιατρικού προσωπικού, 
που περιλαµβάνει από πνευµονολόγο µέχρι 

και ψυχολόγο, το φιλόδοξο σχέδιο, έχει θέσει υψηλούς 
στόχους, ενώ ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο 

στην έναρξή του, είναι n µεγάλη ανταπόκριση ασθενών, 
που επιθυµούν να µετάσχουν. 

Να σηµειωθεί ότι το πρόγραµµα εντάσσεται στη 
λειτουργία του νεοϊδρυθέντος τµήµατος Πνευµονικής 

Αποκατάστασης της συγκεκριµένης Κλινικής, 
το δεύτερο του είδους, που λειτουργεί στη χώρα 
µας (το πρώτο στην Αθήνα), και αυτό χάρη στην 
επιµονή των αξιόλογων επιστηµόνων της κλινικής 
που σε χαλεπούς καιρούς, αντιστέκονται µε προσφορά. 

Η αγορά του απαραίτητου εξοπλισµού, για την 
εξέλιξη του προγράµµατος, έγινε από χρήµατα των 
ερευνητικών προγραµµάτων της Πνευµονολογικής 
Κλινικής, µε τη συµµετοχή του Νοσοκοµείου αλλά 
και από χορηγίες. 

«TO ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ TOY ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ» 
Αναλυτικότερα για το γεγονός του µεγάλου ποσοστού 

ανδρών ασθενών µε Χ.Α.Π. στην Κεντρική 
Θεσσαλία, ο διευθυντής της Πανεπιστηµιακής Πνευµονολογικής 

Κλινικής, πρύτανης του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας, καθηγητής κ. Κώστας Γουργουλιάνης, 
υποστηρίζει ότι οφείλεται στο «φαινόµενο του καφενείου», 

αλλά και στη χρήση γεωργικών φαρµάκων. 

Ειδικότερα εξηγεί πως, ο τρόπος ζωής στα χωριά 
της υπαίθρου, µε τις συναντήσεις των ανδρών στα 
καφενεία, καπνιστών και µη, όπου για ώρες καθηµερινά 

καταναλώνουν πολλά τσιγάρα, σε συνδυασµό 
και µε τις βλαβερές συνέπειες που έχει n συχνή 
επαφή τους µε τα γεωργικά φάρµακα, οδηγεί στο 
να ασθενήσει ένα µεγάλο ποσοστό. 

Με την εφαρµογή του προγράµµατος, ένας µεγάλος 
αριθµός χρόνιων καπνιστών µε ΧΑΠ, θα έχουν 

την ευκαιρία να αλλάξουν τη ζωή τους, καθώς ήδη 
βιώνουν έντονα τις συνέπειες της ασθένειάς τους, 
όπως κατάθλιψη, ατροφία µυών, πλήρη αποχή λόγω 
αδυναµίας τους, από την καθηµερινότητα της ζωής. 

Παράλληλα βλέποντας και την κοινωνική πλευρά 
της εφαρµογής του προγράµµατος, διαπιστώνεται 
ότι έχει επιτευχθεί µια αλλαγή στη νοοτροπία αντιµετώπισης 

των καπνιστών, ως άρρωστοι πλέον 
που χρειάζονται στήριξη και όχι ως σι «ξεροκέφαλοι» 

που τα... ήθελαν και τα έπαθαν και άρα γιατί 
να τους προσέξουµε και να τους δώσουµε µια δεύτερη 

ευκαιρία. 

J 1 Η επιµελήτρια της Πνευµονολογικής Κλινικής του Π.Ν.Λ., κ. Ελένη Καρέτση, 
εν ώρα εξέτασης ασθενούς µε ΧΑΠ, στο µηχάνηµα του εργοσπιρόµετρου 

Το ιατρικό και νοσηλευτικό δυναµικό του προγράµµατος 

Βέβαια ο κ. Γουργουλιάνης, επισηµαίνει πάνω 
σε αυτό, ότι σε καιρούς κρίσης, n ιστορία αποδεικνύει 

ότι γίνονται πολλές ανατροπές και πιθανόν 
µια τάση επιστροφής στην παλαιά αντίληψη, µε ό,τι 
συνεπάγεται αυτό για τους ασθενείς καπνιστές, 
είναι πιθανή, από νέες πολιτικές υγείας που θα 
εφαρµόσει το κράτος. 

ΒΑΖΟΝΤΑΣ... ΦΡΕΝΟ ΣΕ ΜΙΑ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 
Σύµφωνα µε τον κ. Γουργουλιάνη, σι ασθενείς 

µε ΧΑΠ, κρυολογούν συχνά, ατροφούν σι αναπνευστικοί 
και σκελετικοί τους µυς, µειώνουν τις δραστηριότητες 

τους και γι' αυτό κλείνονται όλο και 
περισσότερο στο σπίτι τους, παθαίνουν κατάθλιψη, 
n κατάστασή τους επιδεινώνεται συνεχώς και τελικά 
θα πρέπει να νοσηλευτούν και καταλήγουν. 

Φρένο σε αυτή την πορεία, µπορεί να βόλει το 
πρόγραµµα του Πανεπιστηµιακού για το οποίο µιλήσαµε 

και µε την υπεύθυνη υλοποίησής του, επιµελήτρια 
της Πνευµονολογικής Κλινικής κ. Ελένη 

Καρέτση. 
Η κ. Καρέτση, µας ενηµέρωσε για τη λειτουργία 

του, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι n εφαρµογή 
του ουσιαστικά αποτελεί και πρόληψη, καθώς θα 
συµβάλλει µελλοντικά να νοσηλευτούν λιγότεροι 
ασθενείς στα νοσοκοµεία, να υπάρχουν λιγότερες 
ιατρικές δαπάνες και γενικά ό,τι συµπεριλαµβάνει 
n πορεία ασθενούς µε ΧΑΠ. 

Αναλυτικότερα, για την υλοποίησή του συνερ- 

Χώροι µε εργοµετρικά ποδήλατα κι άλλα όργανα γυµναστικής, 
που χρησιµοποιούν οι ασθενείς, στο πλαίσιο της αποκατάστασής τους 

για κάθε ασθενή διαρκεί τρεις µήνες, µε συµµετοχή 
του σε αυτό τρεις φορές την εβδοµάδα από µία 
ώρα. Χωρίζονται σε οµάδες των πέντε ατόµων και 
αυτή τη στιγµή το τµήµα έχει τη δυνατότητα συγκρότησης 

και παροχής υπηρεσιών σε τρεις οµάδες. 
Οι ασθενείς αρχικά πριν την έναρξη αλλά και αµέσως 

µετά την λήξη του προγράµµατος, υποβάλλονται 
σε λεπτοµερή έλεγχο των πνευµόνων και της 

καρδιάς για λόγους ασφαλείας, για σχεδιασµό βάσει 
των αποτελεσµάτων τους του προγράµµατος άσκησης 

που θα συµµετέχουν καθώς επίσης και για την 
αποτίµηση των αποτελεσµάτων της αποκατάστασης. 

To θεραπευτικό πλάνο είναι εξατοµικευµένο για 
τον κάθε ασθενή και απαρτίζεται από πρόγραµµα 
άσκησης, εκπαίδευση, διαιτολογική παρακολούθηση 
για τροποποίηση της διατροφής και ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη. 

Κάθε ειδικότητα θα αξιολογεί τον ασθενή ξεχωριστά 
και θα καταρτίζεται το θεραπευτικό πλάνο 

µετά από συνάντηση της πολυπαραγοντικής οµάδας. 

Με την έναρξη του προγράµµατος πνευµονικής 
αποκατάστασης, σε κάθε συνεδρία σι ασθενείς υποβάλλονται 

σε σωµατική άσκηση (ποδηλάτηση σε 
εργοµετρικά ποδήλατα, ασκήσεις ενδυνάµωσης 
µυών µε βάρη) και σε αναπνευστική φυσιοθεραπεία. 
Η σωµατική άσκηση έχει σαν στόχο την αύξηση της 
µυϊκής δύναµης του ασθενούς και τη βελτίωση της 
αερόβιας ικανότητάς του για άσκηση. 

Η αναπνευστική φυσιοθεραπεία στοχεύει στο να 
µάθει τους ασθενείς πώς να αντιµετωπίζουν τη δύσπνοια, 

πώς να αναπνέουν πιο αποτελεσµατικά και 
µε λιγότερη δύσπνοια, πώς να συγχρονίζουν την 
αναπνοή τους µε διάφορες στερεότυπες κινήσεις 
της καθηµερινότητας και πώς να αποβάλλουν τα 
πτύελά τους µε αποτελεσµατικότερο βήχα. 

Η εκπαίδευση αποσκοπεί στο να κάνει τον άρρωστο 
γνώστη της κατάστασής του και να του µάθει 

τρόπους να ελέγχει ο ίδιος τη νόσο του. Επίσης θα 
πραγµατοποιούνται συµβουλευτικές επισκέψεις των 
ψυχολόγων και των διαιτολόγων. 

Οι ασθενείς που εξακολουθούν να είναι καπνιστές 
θα υποβοηθούνται στη διακοπή του καπνίσµατος. 

ΠΟΙΑ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι να ενταχθούν στο πρόγραµµα, 
θα πρέπει να απευθύνονται στη γραµµατεία της 
Πνευµονολογικής Κλινικής στην κ. Τουτουδάκη, στο 
τηλ. 2413-502896, προκειµένου να κλείσουν ραντεβού, 

στο πλαίσιο του οποίου θα γίνει εκτίµηση 
της αναπνευστικής τους λειτουργίας. Βάσει των 
αποτελεσµάτων των κλινικών εξετάσεων και της 
σπιροµέτρησης, θα κρίνεται και n συµµετοχή ή όχι 
στο πρόγραµµα. 

γάζονται n Πνευµονολογική Κλινική, µε τα τµήµατα 
Ψυχιατρικής, Φυσικοθεραπείας και ∆ιαιτολογίας. 

Συµµετέχουν πολλές ειδικότητες γιατρών, όπως 
πνευµονολόγος, εργοφυσιολόγος, ψυχίατρος, ψυχολόγος, 

φυσιοθεραπευτής, διαιτολόγος και νοσηλευτής. 
Κάθε µια από τις ειδικότητες έχει τον 

δικό της ρόλο στην αποκατάσταση του ασθενή, 
αλλά όλες µαζί συνεργάζονται στενά για την ολοκληρωµένη 

και πολυπαραγοντική προσέγγισή του. 
To πρόγραµµα εξατοµικεύεται ανάλογα µε τις 

ανάγκες του κάθε ασθενούς, σχεδιάζεται ώστε να 
επιτύχει τη µέγιστη δυνατή απόδοση και αυτονοµία 
και αλληλοσυµπληρώνεται µε τη φαρµακευτική θεραπεία. 

Τα οφέλη της πνευµονικής αποκατάστασης είναι 
αποδεδειγµένα και συνίστανται σε ελάττωση της 
δύσπνοιας, βελτίωση της ικανότητας για σωµατική 
δραστηριότητα, βελτίωση της ψυχολογίας, βελτίωση 
της ποιότητας ζωής και ελάττωση των παροξύνσεων 
της νόσου που οδηγούν τους ασθενείς στο νοσοκοµείο. 

Η πνευµονική αποκατάσταση έχει υψηλά ποσοστά 
επιτυχίας στη βελτίωση της φυσικής (σωµατικής) 
και κοινωνικής λειτουργικότητας και της αυτονοµίας 
του κάθε ασθενή µε ΧΑΠ στην καθηµερινή ζωή του, 
γεγονός που οδηγεί σε ενίσχυση της αυτοπεποίθησης 

και της αυτοκυριαρχίας του. 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Σύµφωνα µε την κ. Ελένη Καρέτση, το πρόγραµµα 
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