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Πρόκειται για µια χρόνια πάθηση 
βραδείας εξέλιξης, n οποία χαρακτηρίζεται 

από απόφραξη των αεραγωγών 
λόγω της καταστροφής των 

τοιχωµάτων τους. 

Ηχρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια 
είναι µία από τις 

κυριότερες αιτίες νοσηρότητας 
και θνησιµότητας σε όλο τον κόσµο. Έως 
το 2020 θα κατατάσσεται στην τέταρτη 
θέση ως αιτία θανάτου. 
Περιλαµβάνει τις εξής χρόνιες πνευµονικές 

παθήσεις: τη χρόνια βρογχίτιδα, το 
πνευµονικό εµφύσηµα καιτο βρογχικό 
άσθµα. 

Συµπτώµατα και κλινική εικόνα 
1. ∆ύσπνοια. 
2. Χρόνιος παραγωγικός βήχας. 
3. Παραγωγή πτυέλων. 
4. Προοδευτική µείωση της αναπνευστικής 

λειτουργίας. 
5. Μείωση της αντοχής του πάσχοντος. 

6. Μείωση ποιότητας ζωής. 
7. Απώλεια µυϊκής µάζας. 
8. Καχεξία λόγω απώλειας λίπους. 
9. ∆ιαταραχή αερισµού. 
10. Αγγειόσπασµος. 
11. Μυϊκή αδυναµία. 

Αίτια 
1 .To κάπνισµα, τόσο το ενεργητικό όσο 
και το παθητικό, θεωρείται ένα από τα 
σηµαντικότερα αίτια της ΧΑΠ. 
2. Οι συχνές λοιµώξειςτου αναπνευστικού 

κατά την παιδική ηλικία. 
3. Η εργατική έκθεση σε βιοµηχανικούς 
ρύπους και σκόνες. 
4. Η ανεπάρκεια της α1 - αντιθρυψίνης, 
µιας πρωτεΐνης που παράγεται από το 
συκώτι και ασκεί προστατευτική δράση 
στους πνεύµονες. 

Πρόγραµµα αποκατάστασης 
Σε ένα πλήρες πρόγραµµα αποκατάστασης 

συµµετέχει µια µεγάλη πολυπαραγοντική 
οµάδα: πνευµονολόγος, 

εργοφυσιολόγος, ψυχίατρος ψυχολόγος, 
φυσιοθεραπευτής, διαιτολόγος 

και νοσηλευτής. Εποµένως ένα σωστό 
πρόγραµµα αποκατάστασης αποτελείται 

από τα εξής: 

1. Αξιολόγηση πριν και µετά. Αξιολογού- 
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µετρ δύσπνοια,τη θρεπτική κατάσταση 
µε το ΒΜΙ,την ικανότητα άσκησης µε τη 
V02max, την ψυχολογική κατάσταση. 

2. Ενηµέρωση / εκπαίδευση του ασθενούς. 

3. ∆ιακοπή καπνίσµατος. 

4. Άσκηση, όπως περπάτηµα, άσκηση 
σε εργοµετρικό ποδήλατο, σε δαπεδοεργόµετρο 

και ασκήσεις ενδυνάµωσης 
µυών µε βάρη. 

5. ∆ιατροφική παρέµβαση. 

6. Ψυχολογική υποστήριξη. 

7. Βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

8. Φαρµακευτική αγωγή. 

9. Οξυγονοθεραπεία. 

10. Λειτουργική αποκατάσταση των 
καθηµερινών δραστηριοτήτων. 

11. Φυσιοθεραπεία. 

Η φυσιοθεραπευτική αντιµετώπιση 
περιλαµβάνει: 

1 .Τεχνικές χαλάρωσης, θέσεις χαλάρωσης, 
ασκήσεις χαλάρωσης. 

2. Ασκήσεις αναπνευστικών µυών (αποφυγή 
χρήσης επικουρικών µυών λόγω 

δύσπνοιας). 

3. Εκγύµναση των a\*mEucmKuJv µυών. 
4. Εκµάθηση της διαφραγµατικής οτναπνοής 
5. Επανεκπαίδευση της σωστής αναπνοής. 

6. Συγχρονισµό αναπνοής - κινήσεων 
των άνω άκρων. 
7. Εκµάθηση αποτελεσµατικότερου βήχα, 
για καλύτερη αποβολή των πτυέλων. 

8. Θέσεις παροχέτευσης για αποβολή 
των εκκρίσεων σε ανάρροπες θέσεις. 
9. Μείωση των παροξύνσεων της νόσου. 
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