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Λειτουργεί στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Αάρισαε 

Τµήµα Πνευµονικής Αποκατάστασης της ΧΑΠ 
ΤΜΗΜΑ Πνευµονικής Αποκατάστασης 

της Χρόνιας Αποφρακτικής 
Πνευµονοπάθειας (ΧΑΠ) 

λειτουργεί από τις αρχές του 
τρέχοντος µήνα στην Πνευµονολογική 

Κλινική του Πανεπιστηµιακού 
Νοσοκοµείου Λάρισας, 

ενώ ήδη έχει εκδηλωθεί σηµαντικό 
ενδιαφέρον από πάσχοντες 

ΧΑΠ, οι οποίοι βρίσκονται 
στο τελικό στάδιο της νόσου. 
Στόχος του όλου προγράµµατος 
είναι n Βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των πασχόντων, ώστε να ενταχθούν 

στην κοινωνική ζωή. 
Απαραίτητη Βέβαια προϋπόθεση 

είναι να µάθουν να αναπνέουν 
για να µπορούν να κινηθούν. 

To ζήτηµα είναι πολυπαραγοντικό, 
καθώς απαιτείται πολύ¬ 

πλευρη φροντίδα και άσκηση για 
τον πάσχοντα. Για το λόγο αυτό 
άλλωστε εκτός από τους πνευµονολόγους, 

στο τµήµα της αποκατάστασης 
θα δραστηριοποιούνται 

και άλλες ειδικότητες 
γιατρών, όπως διαιτολόγοι, εργοφυσιολόγοι, 

ψυχολόγοι, φυσικοθεραπευτές, 
νοσηλευτές. 

Η λειτουργία του προγράµµατος 
πνευµονικής αποκατάστασης 
γίνεται αυτή την περίοδο µε αφορµή 

την Παγκόσµια Ηµέρα 
ΧΑΠ στις 14 Νοεµβρίου, ενώ αποτελεί 

προϊόν συνεργασίας της 
Πνευµονολογικής Κλινικής µε 
τα Τµήµατα Ψυχιατρικής, Φυσικοθεραπείας 

και ∆ιαιτολογίας 
µετά και την απόκτηση του κατάλληλου 

εξοπλισµού. 

Σηµειώνεται πως σύµφωνα µε έρευνα 
της Πνευµονολογικής 

Κλινικής του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας για την κεντρική Ελλάδα, 

βρέθηκε ότι περισσότερο 
του 15% του γενικού πληθυσµού 
πάσχει από ΧΑΠ µε µεγαλύτερη 
συχνότητα στις Βιοµηχανικές 
περιοχές (17,1%) συγκριτικά µε 
τις αγροτικές (9,6%). Η ΧΑΠ είναι 

n τέταρτη αιτία θανάτου 
στην Ευρώπη και υπολογίζεται 
ότι θα είναι n τρίτη αιτία θανάτου 

στον κόσµο µέχρι το 2020. 
Τα προγράµµατα πνευµονικής 
αποκατάστασης διαρκούν συνήθως 

2-3 µήνες και ο ασθενής 
προσέρχεται 2-3 φορές την εβδοµάδα, 

αφού πρώτα υποβληθούν 
σε έλεγχο των πνευµόνων 

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, όπως το περπάτηµα 
ή το ανέβασµα της σκάλας 

και πώς να αποβάλλουν τα 
πτύελά τους µε αποτελεσµατικότερο 

Βήχα. 
Ο διευθυντής της Πνευµονολογικής 

Κλινικής και πρύτανης του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας κ. 
Κώστας Γουργουλιάνης τόνισε 
πως υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον 
από τους πάσχοντες µε ΧΑΠ για 
να έρθουν και να παρακολουθήκτός 

Αθηνών, είναι να µάθουνπάσχοντες 
να αναπνέουν καισυµµετάσχουν 

στην κοινωνιζωή. 
Υπάρχουν πάρα πολλοί πσχοντες 

οι οποίοι επειδή βσκονται 
στο τελικό στάδιο τΧΑΠ, 

δεν µπορούν να βγοαπό 
το σπίτι τους, να συµµετσχουν 

σε κάποια δράση, να κνωνικοποιηθούν. 
Με το πργραµµα 

της πνευµονικής απκατάστασης 
θα µπορέσουν 

γίνουν πιο ενεργοί. Εξάλλουέναν 
πάσχοντα από ΧΑΠ τείναι 
τα βασικά στοιχεία ππρέπει 

να δροµολογηθούν, 
στε να αντιµετωπίσει το πρβληµα. 

To πρώτο είναι n διαπή 
του καπνίσµατος, το δεύρο 
n παροχή οξυγόνου και 

τρίτο n αποκατάσταση θούν σε έλεγχο των πνευµόνων 
και της καρδιάς τους. 
Με την έναρξη του προγράµµατος 

οι 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. 

να έρθουν και να παρακολουθήσουν 
το πρόγραµµα της πνευµονικής 

αποκατάστασης. Πολλοί 
επικοινωνούν τηλεφωνικά, ενώ 
άλλοι έχουν έρθει ήδη στη δοµή 
που δηµιουργήθηκε. Πάντως 
από τις αιτήσεις που θα υποβληθούν, 

θα αντιµετωπιστούν κυρίως 
τα περιστατικά που βρίσκονται 
στο τελικό στάδιο της ΧΑΠ. 

Ο ίδιος πρόσθεσε πως στόχος 
αυτής της µονάδας που είναι n 
πρώτη n οποία δηµιουργείται ε¬ 

ρ ρ ξγτρίτο 
n αποκατάσταση. 

Τα οφέλη της πνευµονικής αποκατάστασης 
είναι αποδεδειγµένα, 

αφού επιτυγχάνεται n ελάττωση 
της δύσπνοιας, n βελτίωση 

της ικανότητας για σωµατική 
δραστηριότητα, n βελτίωση της 
ψυχολογίας και της ποιότητας 
ζωής και n ελάττωση των παροξύνσεων 

της νόσου που οδηγούν 
τους ασθενείς στο Νοσοκοµείο. 

Φώτη* Σπανός 

κτός Αθηνών, είναι να µάθουν οι 
πάσχοντες να αναπνέουν και να 
συµµετάσχουν στην κοινωνική 
ζωή. Υπάρχουν πάρα πολλοί πάσχοντες 

οι οποίοι επειδή βρίσκονται 
στο τελικό στάδιο της 

ΧΑΠ, δεν µπορούν να βγουν 
από το σπίτι τους, να συµµετάσχουν 

σε κάποια δράση, να κοινωνικοποιηθούν. 
Με το πρόγραµµα 

της πνευµονικής αποκατάστασης 
θα µπορέσουν να 

γίνουν πιο ενεργοί. Εξάλλου σε 
έναν πάσχοντα από ΧΑΠ τρία 
είναι τα βασικά στοιχεία που 
πρέπει να δροµολογηθούν, ώστε 

να αντιµετωπίσει το πρόβληµα. 
To πρώτο είναι n διακοπή 

του καπνίσµατος, το δεύτερο 
n παροχή οξυγόνου και το 

τρίτο n αποκατάσταση. 
Τα οφέλη της πνευµονικής αποκατάστασης 

είναι αποδεδειγµένα, 
αφού επιτυγχάνεται n ελάττωση 

της δύσπνοιας, n βελτίωση 
της ικανότητας για σωµατική 
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