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Εναρξη προγράµµατος 
αποκατάστασης ΧΑΠ 

Στις 14 Νοεµβρίου από το Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 

Περισσότερο του 15% του γενικού 
πληθυσµού πάσχει από 

ΧΑΠ, σύµφωνα µε µελέτη της 
Πνευµονολογικής Κλινικής του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Με 
βάση αυτά τα στοιχεία αλλά και 
µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα 

ΧΑΠ στις 14 Νοεµβρίου 
2012, n Πνευµονολογική Κλινική 

του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
σεσυνεργασία µετατµήµατα 

Ψυχιατρικής, Φυσικοθεραπείας, 
∆ιαιτολογίας, οργάνωσε 

µετάτηναπόκτησητου κατάλληλου 
εξοπλισµού (εργοσπιρόµετρο, 

εργοµετρικά ποδήλατα 
κ.λ.π.) από τον ερευνητικό λογαριασµό 

της κλινικής, πρόγραµµα 
πνευµονικής αποκατάστασης, 
στο ισόγειοτου Πανεπιστηµιακού 

Νοσοκοµείου Λάρισας 
στις 12 το πρωί. 

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια 
(ΧΑΠ) είναι n πιο 

συχνή χρόνια πάθηση του αναπνευστικού 
που έχει νοσηρότητα 

και θνητότητα µε συνεχώς 
αυξανόµενη συχνότητα. Με την 
έναρξη του προγράµµατος 
πνευµονικής αποκατάστασης, 
σε κάθε συνεδρία οι ασθενείς 
θα 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 αντιµετωπίζουντη δύσπνοια, 
πώς να αναπνέουν πιο αποτελεσµατικά 

και µε λιγότερη δύσπνοια, 
πώς να συγχρονίζουν 

την αναπνοή τους µε διάφορες 
στερεότυπες κινήσεις της καθηµερινότητας, 

όπωςτο περπάτηµα 
ή το ανέβασµα της σκάλας 

και πώς να αποβάλλουντα πτύελάτους 
µεαποτελεσµατικότερο 

βήχα. 
Η εκπαίδευση αποσκοπεί στο 

να κάνει τον άρρωστο γνώστη 
της κατάστασής του και να του 
µάθει τρόπους να ελέγχει ο 
ίδιος την νόσο του. Επίσης θα 
πραγµατοποιούνται συµβουλευτικές 

επισκέψεις των ψυχολόγων 
και των διαιτολόγων. Η 

ψυχολογική υποστήριξη έχει 
σαν στόχο την αποβολή του άγχους, 

της κατάθλιψης, της φοβίας 
και των κρίσεων πανικού 

που ενδεχοµένως ταλαιπωρούν 
τον ασθενή ενώ n διατροφική 
παρέµβαση στοχεύει στον 

έλεγχο του σωµατικού βάρους 
είτε ο ασθενής είναι πολύ αδύνατος 

είτε είναι παχύσαρκος καθώς 
και στην αύξηση της µυϊκής 

µάζας. Οι ασθενείς που εξακολουθούν 
να είναι καπνιστές θα 

υποβοηθούνται στη διακοπή 
του καπνίσµατος. 

Από τον Νοέµβριο του 2012 
ξεκίνησε στο Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο Λάρισας n λειτουργία 

Τµήµατος Πνευµονικής Αποκατάστασης 
της Πανεπιστηµιακής 

Πνευµονολογικής Κλινικής 
που παρέχει τέτοια πλήρη προγράµµατα 

(στο τµήµα Φυσικοθεραπείας 
ισόγειο, Π.ΓΝ.Λάρισας, 

τηλ.: 2413502893). 
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