
Πρόγραμμα Αναπνευςτικθσ  

Αποκατάςταςησ  

 
Α. Σι είναι η αναπνευςτικθ αποκατάςταςη; 

Η αναπνευςτικι αποκατάςταςθ είναι μία πολυδιάςτα-
τθ διαδικαςία φροντίδασ των αςκενϊν με χρόνιεσ 
αναπνευςτικζσ πακιςεισ. Η φροντίδα αυτι είναι εξα-
τομικευμζνθ ςτισ ανάγκεσ και τισ  ικανότθτεσ του κάκε 
αςκενι και ςκοπεφει ςτθν ταυτόχρονθ βελτίωςθ τθσ 
ςωματικισ, ψυχολογικισ και κοινωνικισ του κατάςτα-
ςθσ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β. Σι εμπεριέχει το πρόγραμμα αναπνευςτικθσ απο-
κατάςταςησ; 
1. Αερόβια άςκθςθ και αςκιςεισ ενδυνάμωςθσ με 

βάρθ 

2.  Τεχνικζσ εξοικονόμθςθσ ςωματικισ  ενζργειασ και 
αποφυγισ δφςπνοιασ  

3.   Αναπνευςτικι φυςικοκεραπεία, 
τεχνικζσ χαλάρωςθσ & αποδοτικότερθσ  αναπνοισ 

4.   Διατροφικι παρακολοφκθςθ 

5.   Ψυχολογικι υποςτιριξθ, αποφυγι τθσ κατά-  
κλιψθσ, ενκάρρυνςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ  

6. Εκμάκθςθ τεχνικϊν αυτοδιαχείριςθσ τθσ νόςου με 
τθ ςυμμετοχι και τθν εκπαίδευςθ των υπόλοιπων 
μελϊν τθσ οικογζνειασ 

7. Τθλεματικι παρακολοφκθςθ κατ’ οίκον ηωτικϊν 
ςθμείων των αςκενϊν 

8. Οδθγίεσ εξάςκθςθσ ςτο ςπίτι 
9. Συχνι τθλεφωνικι επικοινωνία με τον αςκενι 
10.  Αξιολόγθςθ τθσ ικανότθτασ για άςκθςθ και 

ζλεγχοσ τθσ αναπνευςτικισ λειτουργίασ ςτθν 
άςκθςθ  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΗ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ & 

ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΣ’ΟΙΚΟΝ 

 

Γ. Σα οφέλη του προγράμματοσ 
Το βαςικό όφελοσ είναι θ βελτίωςθ τθσ λειτουργι-
κισ ικανότθτασ κακϊσ αυξάνεται ο χρόνοσ            
των κακθμερινϊν δραςτθριοτιτων που εκτελεί           
ο αςκενισ. Οι ίδιοι οι αςκενείσ παραδζχονται ότι  
μετά το πρόγραμμα αποκατάςταςθσ μποροφν να 
κάνουν πράγματα που τουσ ευχαριςτοφν και που 
λόγω δφςπνοιασ και ζλλειψθσ φυςικισ κατάςταςθσ 
δεν μποροφςαν να κάνουν ςτο παρελκόν. Η όλaθ 
εμπειρία και θ εναςχόλθςθ τουσ με τθ διαδικαςία 
τθσ αποκατάςταςθσ ζχει αναμφίβολα βελτιϊςει τθν 
ποιότθτα τθσ ηωισ τουσ. 

Δ. Πόςο ςυχνά πραγματοποιείται το πρόγραμμα 
αποκατάςταςησ ςτον Φιλοκτθτη και ςτο ςπίτι; 
Για τισ 6 πρϊτεσ εβδομάδεσ το πρόγραμμα κα εκτε-
λείται ςτον Φιλοκτιτθ 2 φορζσ ανά εβδομάδα για 
μια ϊρα ςυνολικά τθν κάκε φορά. Μετά τισ 6 εβδο-
μάδεσ το πρόγραμμα αναπνευςτικισ αποκατάςτα-
ςθσ κα πραγματοποιείται ςτο ςπίτι. Σε κακθμερινι 
βάςθ, οι αςκενείσ που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα 
κατ' οίκον τηλεματικήσ παρακολούθηςησ κα κατα-
γράφουν τα ηωτικά τουσ ςθμεία με τθ χριςθ αςφρ-
ματων ςυςκευϊν. Εκτόσ από τθν εξ’ αποςτάςεωσ 
τθλεματικι παρακολοφκθςθ, οι αςκενείσ κα κατα-
γράφουν κακθμερινά ςυμπτϊματα, όπωσ, τθν επι-
δείνωςθ τθσ αναπνευςτικισ τουσ λειτουργίασ, τθν 
αυξθμζνθ δφςπνοια προςπακείασ, τθ πρόωρθ μυϊκι   
κόπωςθ, τα επίπεδα κορεςμοφ του οξυγόνου ςτο 
αίμα και τθσ κακθμερινισ ςωματικισ  δραςτθριότθ-
τασ.  

 



μ 

Σ. Σι εξετάςεισ ια κάνετε; 
Σε τακτά χρονικά διαςτιματα κατά τθ διάρκεια 
του προγράμματοσ κα αξιολογείςτε από τα 
εργαςτιρια ελζγχου πνευμονικϊν λειτουργιϊν 
και καρδιοαναπνευςτικισ αντοχισ. Επίςθσ, κα 
πραγματοποιθκεί καταγραφι και αξιολόγθςθ 
τθσ ςφςταςθσ του ςϊματοσ ςασ. Σφμφωνα με 
τα δεδομζνα αυτϊν των εξετάςεων κα 
ςυςτακεί εξατομικευμζνο πρόγραμμα 
αποκατάςταςθσ ςτο ςπίτι, το οποίο κα 
ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ ανάγκεσ ςασ και 
κα αναπροςαρμόηεται ςε τακτά χρονικά 
διαςτιματα.    

 

 

Η. Λίγα λόγια για το πρόγραμμα 
Το πρόγραμμα αποκατάςταςθσ και κατ’ οίκον 
παρακολοφκθςθσ εντάςςεται ςτθ Δράςθ 
Εκνικισ Εμβζλειασ ‘’Συνεργαςία 2011’’ που 
ςτόχο ζχει τθ ςφμπραξθ παραγωγικϊν και 
ερευνθτικϊν φορζων ςε εςτιαςμζνουσ και 
τεχνολογικοφσ τομείσ. Το πρόγραμμα, το οποίο 
φζρει τίτλο: “Κατ’ οίκον αποκατάςταςη μέςω 
τηλεματικθσ παρακολοφιηςησ ζωτικών 
ςημείων με ςτόχο τη μείωςη τησ ςυχνότητασ 
τησ παρόξυνςησ τησ Χρόνιασ Αποφρακτικθσ 
Πνευμονοπάιειασ (ΧΑΠ)”, ςτοχεφει ςτθν 
ανάδειξθ μιασ αποτελεςματικισ μεκόδου για 
τθν πρόλθψθ των επαναλαμβανόμενων 
παροξφνςεων τθσ ΧΑΠ. Ανάλογα προγράμματα 
κατ’ οίκον τθλεματικισ παρακολοφκθςθσ που 
λειτουργοφν ςε άλλεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ζχουν 
δείξει ότι μειϊνεται ςθμαντικά ο αρικμόσ των 
ετθςίων παροξφνςεων τθσ ΧΑΠ. 
Στο πλαίςιο του ζργου κα ςυγκρικοφν δφο 
ςτρατθγικζσ πρόλθψθσ τθσ παρόξυνςθσ τθσ 
ΧΑΠ προκειμζνου να διαπιςτωκεί ποια είναι 
πιο αποδοτικι. Η βαςικι ςτρατθγικι κα 
περιλαμβάνει κακθμερινι τθλεματικι 
παρακολοφκθςθ ηωτικϊν παραμζτρων κατά τθ 
διάρκεια τθσ κακθμερινισ διαβίωςθσ ςτο ςπίτι.  
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Ε. Κατ’ οίκον τηλεματικθ παρακολοφιηςη 
Η καη 'οίκον ηηλεμαηική παπακολούθηζη θα 

πεπιλαμβάνει ηα ακόλοςθα:  

Α) Δξαηομικεςμένο πλάνο για κάθε αζθενή 

Β) Δκπαιδεςηική ζςνεδπία για αςηοδιασείπιζη 

Γ) Σςνεδπία ζυμαηικήρ άζκηζηρ με εξ’ 

 αποζηάζευρ ηηλεμαηική παπακολούθηζη 

Γ) Ππόζβαζη ζε ηηλεθυνικό κένηπο 

Δ) Μηνιαίερ επιζκέτειρ επαγγελμαηιών ςγείαρ 

ζηο ζπίηι, όπυρ, θςζιοθεπαπεςηή, διαιηολόγο 

και γιαηπό. 

Η τθλεματικι παρακολοφκθςθ κα 
πραγματοποιθκεί από το Κέντρο 
Αποκατάςταςησ «Φιλοκτήτησ», όπου μετά 
από περίοδο εκπαίδευςθσ οι αςκενείσ κα 
παρακολουκοφνται εξ’ αποςτάςεωσ με 
ςυςκευζσ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν οικία τουσ.  
Οι ςυςκευζσ κα καταγράφουν ζναν αρικμό 
ηωτικϊν παραμζτρων, οι τιμζσ των οποίων, κα 
μεταβιβάηονται μζςω τεχνολογίασ Bluetooth ςε 
ςυςκευζσ κινθτισ τθλεφωνίασ και από εκεί κα 
μεταφζρονται ςε μια πλατφόρμα δεδομζνων
(ICT), θ οποία κα ςυνδυάηει τα δεδομζνα και 
κα επιτρζπει ςτουσ επαγγελματίεσ υγείασ να 
εξάγουν ορκζσ αποφάςεισ για τθν κλινικι 
εικόνα των αςκενϊν, προλαμβάνοντασ ζτςι τθν 
παρόξυνςθ και βελτιϊνοντασ τα επίπεδα 
κακθμερινισ ςωματικισ δραςτθριότθτασ.  

            

 

Ζ. Διατροφικθ Τποςτθριξη 
Στο πλαίςιο του προγράμματοσ 
αποκατάςταςθσ κα υπάρξει διατροφικι 
υποςτιριξθ. Η παρακολοφκθςθ ενόσ 
ιςορροπθμζνου διατροφικοφ προγράμματοσ 
κα ςασ βοθκιςει όχι μόνο να αντεπεξζλκετε 
καλφτερα και πιο αποδοτικά ςτο πρόγραμμα 
άςκθςθσ, αλλά επίςθσ κα ςασ παρζχει αρκετι 
ενζργεια και κρεπτικά ςυςτατικά ζτςι ϊςτε να 
βελτιϊςετε το ςωματικό βάροσ και τθ ςφςταςθ 
του ςϊματοσ ςασ, με ζμφαςθ τθν αφξθςθ του 
μυϊκοφ ιςτοφ.  


