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1. Πριν τθ γζννθςθ
1.1 Προγεννθτικόσ ζλεγχοσ
Αναςτροφι των ςπλάχνων, Δεξιοκαρδία
Διάγνωςθ αναςτροφισ ςπλάχνων ι άλλων ςχετικϊν ανωμαλιϊν κζςθσ των οργάνων μπορεί
να γίνει κατά τον προγεννθτικό ζλεγχο καί αποτελεί ζνδειξθ ότι το παιδί μπορεί να ζχει
Ρρωτοπακι Δυςκινθςία των Κροςςϊν (ΡΔΚ). Σε πολλζσ περιπτϊςεισ ο γυναικολόγοσ κα
παραπζμψει τθν ζγκυο ςε ειδικό για να γίνει υπερθχογράφθμα ϊςτε να αποκλειςτεί το
ενδεχόμενο καρδιακοφ προβλιματοσ. Σε κάκε περίπτωςθ, μετά τθ γζννθςθ το βρζφοσ κα
πρζπει να παραπεμφκεί ςτθν Ραιδοπνευμονολογικι Κλινικι ςτο Μακάρειο Νοςοκομείο ςτθ
Λευκωςία, ϊςτε να αποκλειςτεί θ ΡΔΚ που είναι ςυχνι, αλλά όχι θ αποκλειςτικι, αιτία
αναςτροφισ
των
ςπλάχνων.

1.2 Γενετικι Συμβουλευτικι
Η ΡΔΚ χαρακτθρίηεται από αυτοςωματικι υπολειπόμενθ κλθρονομικότθτα, κάτι που
ςθμαίνει ότι και οι δφο γονείσ πρζπει να μεταφζρουν το μεταλλαγμζνο γονίδιο για τθν ΡΔΚ
και να το μεταδόςουν ςτο παιδί.
Η πικανότθτα ζνα παιδί να ζχει τθν πάκθςθ τθσ ΡΔΚ, ςε περίπτωςθ που και οι δφο γονείσ
είναι φορείσ μεταλλάξεων ςε γονίδιο τθσ ΡΔΚ, είναι 1:4. Υπάρχει πικανότθτα 1:2 το παιδί
αυτϊν των γονζων να είναι επίςθσ φορζασ μετάλλαξθσ για ΡΔΚ και πικανότθτα 1:4 να μθν
κλθρονομιςει καμία μετάλλαξθ για τθν ΡΔΚ. Συμπεραςματικά, κάκε αςκενισ με ΡΔΚ
πρζπει να ζχει κλθρονομιςει ζνα μεταλλαγμζνο γονίδιο από τον κάκε γονζα του, οι οποίοι
πρζπει να είναι και οι δφο φορείσ τθσ νόςου, δθλαδι να ζχουν μόνο ζνα αντίγραφο του
γονιδίου με μετάλλαξθ ι να είναι και οι ίδιοι αςκενείσ κάτι που ςθμαίνει ότι ζχουν και ςτα
δφο αντίγραφα του γονιδίου τθ ςυγκεκριμζνθ μετάλλαξθ.
Σε μικρζσ, κλειςτζσ κοινότθτεσ ι κρθςκευτικζσ ομάδεσ με ςυχνοφσ γάμουσ μεταξφ
ςυγγενϊν, θ πικανότθτα εμφάνιςθσ τθσ ΡΔΚ είναι μεγαλφτερθ. Αυτό οφείλεται ςτο ότι
εντόσ τθσ ίδιασ οικογζνειασ υπάρχει μεγαλφτερθ πικανότθτα να μεταφερκοφν ςτον
απόγονο δφο γονίδια τθσ ΡΔΚ που φζρουν πακογόνο μετάλλαξθ. Αυτό το φαινόμενο
εμφανίηεται και ςε άλλεσ πακιςεισ που χαρακτθρίηονται από υπολειπόμενθ
κλθρονομικότθτα, όταν θ ςυχνότθτα γάμων μεταξφ ςυγγενϊν είναι μεγάλθ. Γενετικι
ςυμβουλευτικι μπορεί να προςφερκεί από ειδικευμζνουσ επιςτθμόνεσ των Κλινικϊν
3

Γενετικισ ςτο Μακάρειο Νοςοκομείο και το Ινςτιτοφτο Γενετικισ ςτθ Λευκωςία και είναι
ςθμαντικό να λθφκεί υπόψθ κατά τθ δθμιουργία οικογζνειασ.
Υπάρχει ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ μεταλλάξεων που προκαλοφν ανωμαλίεσ ςτουσ κροςςοφσ
και ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ ΡΔΚ. Μόνο μερικζσ από αυτζσ τισ μεταλλάξεισ
ζχουν ταυτοποιθκεί μζχρι ςιμερα, ενϊ δεν ζχει αναπτυχκεί ακόμα ικανοποιθτικόσ
προγεννθτικόσ ζλεγχοσ (screening), παρόλο που θ ζρευνα ςε αυτόν τον τομζα προχωρεί με
πολφ γριγορα βιματα.
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2. Από τθ γζννθςθ ςτο ςχολείο
2.1. Ειδικι φροντίδα/Παραμονι ςτο νοςοκομείο/Θεραπεία με αντιβιοτικά
Αν το παιδί με ΡΔΚ αντιμετωπίςει κάποιο πρόβλθμα υγείασ μπορεί να χρειαςτεί να
διακομιςτεί ςτο νοςοκομείο για περαιτζρω εξετάςεισ και κεραπεία. Ο πιο ςυνθκιςμζνοσ
λόγοσ για να μείνει ζνα παιδί ςτο νοςοκομείο είναι θ λοίμωξθ των πνευμόνων, που
αντιμετωπίηεται με κακθμερινά ενδοφλζβια αντιβιοτικά για δφο περίπου βδομάδεσ. Αυτό
ςθμαίνει ότι ςτο παιδί κα τοποκετθκεί ενδοφλζβιοσ κακετιρασ (ςυνικωσ ςτο χζρι) ϊςτε να
γίνεται θ χοριγθςθ των αντιβιοτικϊν απευκείασ ςτθν κυκλοφορία του αίματοσ. Ο
κακετιρασ τοποκετείται ςυνικωσ μετά τθν εφαρμογι τοπικοφ αναιςκθτικοφ ϊςτε να μθν
πονζςει το παιδί. Η παρακολοφκθςθ τθσ τοποκζτθςθσ του ενδοφλζβιου κακετιρα ςτο παιδί
μπορεί να είναι ενοχλθτικι για τουσ γονείσ.
Το παιδί ςασ κα μζνει ςτθν παιδιατρικι πτζρυγα μαηί με άλλα παιδιά, αν και ςε μερικζσ
περιπτϊςεισ, όπου οι καλλιζργειεσ ζχουν δείξει ότι θ λοίμωξθ οφείλεται ςε ςυγκεκριμζνα
μικρόβια, ςτο παιδί κα παρζχεται δικό του δωμάτιο ϊςτε να μθν μολυνκοφν και άλλα
παιδιά ςτθν πτζρυγα.
Ρολλοί γονείσ μζνουν κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ και κοιμοφνται δίπλα από το παιδί. Η
διαμονι ςτο νοςοκομείο μπορεί να αγχϊνει το παιδί αφοφ δεν ξζρει τι να περιμζνει, ειδικά
τθν πρϊτθ φορά. Υπάρχουν ειδικά βιβλία που μπορεί να βοθκιςουν το παιδί να καταλάβει
τι είναι το νοςοκομείο και να το θρεμιςουν.

2.2 Παραμονι ςτον νοςοκομείο και κεραπεία με αντιβιοτικά (ςυνζχεια)
Θα ζχετε το δικαίωμα να παραμείνετε με το παιδί ςασ ακόμα και κατά τθ διάρκεια τθσ
κεραπείασ του. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το διαςκεδάςετε και να του αποςπάςετε τθν
προςοχι όπωσ μουςικι, κινθτά τθλζφωνα και παιγνίδια, ενϊ μπορείτε να μεταφζρετε ςτο
νοςοκομείο κάποια από τα αγαπθμζνα του παιγνίδια. Αν ανθςυχείτε για κάτι, τότε μιλιςτε
με τουσ νοςθλευτζσ- είναι εκεί για να ςασ βοθκοφν.
Ενόςω το παιδί ςασ παραμζνει ςτο νοςοκομείο κα του παρζχεται προγραμματιςμζνθ
φυςιοκεραπεία από τουσ ειδικοφσ φυςιοκεραπευτζσ του νοςοκομείου.

2.3. Διάγνωςθ και παραδοχι τθσ πάκθςθσ και πικανϊν μελλοντικϊν
προβλθμάτων.
Η διάγνωςθ γίνεται μόνο ςε ειδικά κζντρα και για τθν Κφπρο αυτό είναι θ
Ραιδοπνευμονολογικι Κλινικι του Νοςοκομείου «Αρχιεπίςκοποσ Μακάριοσ ΙΙΙ» ςτθ
Λευκωςία ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Ηλεκτρονικοφ Μικροςκοπίου του Ινςτιτοφτου
Νευρολογίασ και Γενετικισ Κφπρου.
Υπάρχει θ δυνατότθτα προκαταρκτικοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου διαλογισ (screening test) ςτα
παιδιά άνω των 5 χρονϊν με τθ μζτρθςθ του μονοξειδίου του αηϊτου (ΝΟ) που παράγεται
ςτθ μφτθ, αφοφ θ καταμζτρθςθ πολφ χαμθλϊν τιμϊν ΝΟ αποτελεί ζνδειξθ για ΡΔΚ. Ραρόλα
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αυτά όμωσ θ διάγνωςθ πρζπει να επιβεβαιωκεί με τθν αξιολόγθςθ τθσ λειτουργικότθτασ
και τθσ δομισ των κροςςϊν μετά από βιοψία ρινικοφ επικθλίου.
Η διαπίςτωςθ πακολογικισ κινθτικότθτασ ι ανωμαλιϊν ςτθν δομι των κροςςϊν μποροφν
να είναι αρκετζσ για να επιβεβαιωκεί θ διάγνωςθ ςτθν πλειοψθφία των περιπτϊςεων,
παρόλο που ςε μερικοφσ αςκενείσ αυτό δεν είναι αρκετό. Διεξάγονται εκτεταμζνεσ
επιςτθμονικζσ ζρευνεσ ςε αυτόν τον τομζα, με ςτόχο τθν ανάπτυξθ νζων, πιο
αποτελεςματικϊν τεχνικϊν που να μποροφν να βοθκιςουν ςτθν επίτευξθ τθσ διάγνωςθσ ςε
αυτζσ τισ δφςκολεσ περιπτϊςεισ.
Οι αςκενείσ, ςτουσ οποίουσ θ διάγνωςθ με τα υφιςτάμενα μζςα δεν γίνεται κατορκωτι,
αλλά ζχουν τυπικι κλινικι εικόνα ι και άλλα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία όπωσ χαμθλζσ τιμζσ
ρινικοφ ΝΟ ι μθ φυςιολογικι δόνθςθ των κροςςϊν, πρζπει να ζχουν τθν ίδια αντιμετϊπιςθ
που λαμβάνουν και οι τυπικζσ διαγνωςμζνεσ περιπτϊςεισ.
Η πρόοδοσ ςτθν αναγνϊριςθ όλων των γενετικϊν μεταλλάξεων που ςχετίηονται με τθν ΡΔΚ
και οι προθγμζνεσ τεχνικζσ θλεκτρονικοφ μικροςκοπίου και μοριακισ χρϊςθσ είναι δυνατόν
να βοθκιςουν να ξεπεραςτοφν αυτζσ οι διαγνωςτικζσ αμφιβολίεσ και να βελτιϊςουν
ςθμαντικά τθν γνϊςθ που κατζχουμε για τουσ μθχανιςμοφσ που εμπλζκονται ςτθν
πακογζνεςθ τθσ ΡΔΚ.

2.4. Συμφιλίωςθ με τθ διάγνωςθ
Ζνα παιδί με ειδικζσ ανάγκεσ επθρεάηει ολόκλθρθ τθν οικογζνεια. Οι μθτζρεσ και οι πατζρεσ
μπορεί να αντιδράςουν με διαφορετικοφσ τρόπουσ ςτθν είδθςθ ότι το παιδί τουσ ζχει μία
αναπθρία ι ιατρικι πάκθςθ. Ρολλοί γονείσ περιγράφουν αιςκιματα απομόνωςθσ,
δυςκολία αποδοχισ τθσ νζασ κατάςταςθσ, ζλλειψθ χρόνου για τουσ εαυτοφσ τουσ, δυςκολία
ςτο να επιτφχουν ιςορροπία ανάμεςα ςτθ δουλειά και τθ φροντίδα του παιδιοφ, αυξθμζνο
άγχοσ για τα οικονομικά και αιςκιματα ζλλειψθσ κατανόθςθσ και ςτιριξθσ από τουσ
επαγγελματίεσ υγείασ και τθν ευρφτερθ οικογζνεια. Στα πιο πάνω κα πρζπει να προςτεκεί
και θ διαδικαςία κατανόθςθσ και αξιοποίθςθσ του κρατικοφ ςυςτιματοσ υγείασ κακϊσ
επίςθσ και το μόνιμο αίςκθμα ανθςυχίασ για τθν υγεία του παιδιοφ.
Είναι πολφ ςθμαντικό ο γονιόσ να μιλιςει με άλλα άτομα για τθ διάγνωςθ. Πλα τα
ςυςτιματα ςτιριξθσ που ζχει ζνα γονιόσ (ςφηυγοσ/ςφντροφοσ, ςυγγενείσ, φίλοι, γείτονεσ
κτλ) πρζπει να αξιοποιθκοφν, ενϊ μερικζσ φορζσ μπορεί να είναι βοθκθτικό κάποιοσ να
περάςει απλϊσ χρόνο με τον εαυτό του ι μόνο με το ςφντροφό του.
Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ χρειάηεται θ επαφι με τον ειδικό επαγγελματία που μπορεί να
δόςει πθγζσ για πολλζσ πλθροφορίεσ ι και επαφζσ. Μπορεί να είναι ειδικόσ ψυχολόγοσ ι
κάποιο άτομο που εργάηεται ςε κάποιο εκελοντικό οργανιςμό. Απλϊσ ρωτιςτε τον
προςωπικό ςασ γιατρό, νοςοκόμο, φυςιοκεραπευτι ι κοινωνικό λειτουργό για
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ.
Μετά τθν αρχικι διάγνωςθ, είναι πικανόν να υπάρχουν πολλζσ απορίεσ προσ το γιατρό για
αυτό και θ καταγραφι τουσ ςε μία λίςτα πριν τθν επόμενθ ςασ επίςκεψθ ςτο ιατρείο
μπορεί να αποβεί πολφ βοθκθτικι.
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Επίςθσ πολφ βοθκθτικι για τουσ γονείσ πικανόν να είναι και θ ψυχολογικι ςυμβουλευτικι
υπθρεςία που μπορεί να βοθκιςει να απαλλαγοφν από ςυναιςκιματα και αρνθτικζσ
ςκζψεισ. Ο προςωπικόσ γιατρόσ μπορεί να δϊςει περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τζτοιεσ
υπθρεςίεσ ανά επαρχία.

2.5. Ανοςία/Εμβολιαςμοί
Συνιςτάται όπωσ όλα τα ςυνθκιςμζνα εμβόλια που γίνονται κατά τθν παιδικι θλικία να
γίνονται κανονικά και να προγραμματίηονται από τον οικογενειακό παιδίατρο.

Εμβόλιο Γρίππθσ ςυνιςτάται ςτα παιδιά άνω των 6 μθνϊν και πρζπει να διευκετείται θ
χοριγθςθ του με τον οικογενειακό παιδίατρο. Τα εμβόλια ανανεϊνονται κάκε χρόνο και
χορθγοφνται κάκε Οκτϊβριο. Αν το παιδί κα εμβολιαςτεί για πρϊτθ φορά, χρειάηεται και
δεφτερθ δόςθ 4 εβδομάδεσ αργότερα, διαφορετικά χρειάηεται μία δόςθ κάκε χρόνο.
Συνιςτάται επίςθσ το εμβόλιο να χορθγείται και ςτουσ γονείσ του παιδιοφ.
Πνευμονοκοκκικό εμβόλιο (Pneumovax) ςυνιςτάται ςυχνά ςε παιδιά και ενιλικεσ με
ΡΔΚ. ωτιςτε το ειδικό γιατρό που ςασ παρακολουκεί αν πρζπει να το κάνετε.
ωτιςτε τον ειδικό γιατρό που παρακολουκεί το παιδί ςασ ποια εμβόλια χρειάηονται.

3. Ξεκινϊντασ το ςχολείο
3.1. Σχολείο
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Είναι ςθμαντικό να γίνει θ επιλογι του ςχολείου που κα καλφπτει τισ εκπαιδευτικζσ αλλά
και τισ υπόλοιπεσ ανάγκεσ του παιδιοφ. Αν είναι δυνατό, είναι καλφτερα να επιλεγεί ζνα
ςχολείο που να είναι κοντά ςτο ςπίτι ι να είναι εφκολο για το γονιό να παραλάβει το παιδί
όταν δεν είναι πολφ καλά ι όταν ζχει ραντεβοφ ςτο νοςοκομείο.
Ρριν ξεκινιςει το παιδί το ςχολείο, καλό είναι να διευκετθκεί μία ςυνάντθςθ με το
διευκυντι ϊςτε να του εξθγθκεί πωσ θ ΡΔΚ επθρεάηει τθν κακθμερινότθτά του.
Ενθμερωτικά φυλλάδια (ςαν κι αυτό) μπορεί να είναι πολφ χριςιμα ςτθν ενθμζρωςθ
τρίτων, π.χ. δαςκάλων, ςχολικϊν νοςοκόμων για τθν ΡΔΚ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ
μποροφν να απευκυνκοφν ςτθν Ραιδοπνευμονολογικι Κλινικι του Νοςοκομείου Αρχ.
Μακάρειοσ ΙΙΙ.
Αν το παιδί ςασ χρειάηεται φυςιοκεραπεία, ηθτιςτε από τον φυςιοκεραπευτι ςασ να
ανακεωριςει το πρόγραμμα φυςιοκεραπείασ ϊςτε να μθν ςυγκροφεται με το ςχολικό
πρόγραμμα.
Κάποιεσ ερωτιςεισ που ίςωσ κα κζλατε να απαντθκοφν από τθ διεφκυνςθ του ςχολείου:








Μπορεί το ςχολείο να χορθγιςει φάρμακα;
Ροιεσ είναι οι διαδικαςίεσ για να χορθγθκοφν φάρμακα από το ςχολείο;
Μπορεί το παιδί να κακίςει ςτο πρϊτο κρανίο αν ζχει απϊλεια ακοισ;
Θα μπορεί το παιδί να υπενκυμίηεται να ςκουπίηει τθν μφτθ του; Μπορεί να ζχει
κουτάκι με χαρτομάντθλα ςτο κρανίο; Μπορεί να ζχει κάλακο κοντά ςτο κρανίο του
για να πετά τα χαρτομάντθλα; Μπορεί να βγεί από τθν τάξθ για να φυςιξει τθ μφτθ
του;
Ζχει το παιδί μακθςιακζσ δυςκολίεσ; Ρωσ το ςχολείο βοθκά παιδιά με μακθςιακζσ
δυςκολίεσ;
Αν το παιδί χρειαςτεί μερικζσ μζρεσ να μθν πθγαίνει ςτο ςχολείο, ποιεσ είναι οι
διαδικαςίεσ και οι επιλογζσ για να καλφψουν τθ χαμζνθ φλθ;

3.2. Θζματα που αφοροφν παιδιά με μειωμζνθ ακοι
Οι τοπικζσ εκπαιδευτικζσ αρχζσ κα ςασ φζρουν ςε επαφι με ειδικοφσ παιδαγωγοφσ για
παιδιά με μειωμζνθ ακοι. Κρατιςτε τισ καλφτερεσ δυνατζσ ςχζςεισ μαηί τουσ αφοφ κα είναι
πολφ ςθμαντικοί κατά τθν εκπαίδευςθ του παιδιοφ.
Οι ειδικοί παιδαγωγοί κα ζρκουν ςε επαφι μαηί ςασ μόλισ διαγνωςτεί θ απϊλεια ακοισ.
Μζςα ςτα κακικοντά τουσ είναι να ςασ βοθκιςουν να βρείτε ζνα κατάλλθλο νθπιαγωγείο
και ςχολείο για το παιδί, να είναι ο ςυνδετικόσ κρίκοσ με το ςχολείο, να βοθκιςουν ςτθν
εκπαίδευςθ του διδακτικοφ προςωπικοφ και ςτθν απόκτθςθ ςυγκεκριμζνου εξοπλιςμοφ
κ.α. Καλά είναι να τουσ ρωτάτε γα οποιεςδιποτε απορίεσ και να τουσ ζχετε πάντα ςτο
πλευρό ςασ.
Σκεφκείτε για τθν ακουςτικι τθσ τάξθσ και των κοινόχρθςτων χϊρων του ςχολείου.
Υπάρχουν χαλιά ι μοκζτεσ; Καλό είναι να ελεγχκοφν όλεσ οι τάξεισ του ςχολείου, αφοφ το
παιδί πικανότατα κα είναι ςτο ςχολείο για 6 χρόνια
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Σκεφκείτε επίςθσ το φωτιςμό των τάξεων. Ζνα άτομο με μειωμζνθ ακοι χρειάηεται άπλετο
φωσ για να βλζπει κακαρά το πρόςωπο αυτοφ που μιλά αφοφ το διάβαςμα των χειλιϊν και
άλλα οπτικά βοθκιματα είναι απαραίτθτθτα για τθν κατανόθςθ.
Σθμαντικό είναι να ρωτιςετε αν το ςχολείο ζχει εμπειρία από παιδιά με μειωμζνθ ακοι. Αν
όχι κα χρειαςτεί εκπαίδευςθ των δαςκάλων; Επίςθσ πρζπει να γίνει ξεκάκαρο ότι όλο το
προςωπικό πρζπει να είναι ςε κζςθ να γνωρίηει πωσ να αντιμετωπίηει παιδιά με μειωμζνθ
ακοι και όχι μόνο ο εκπαιδευτικόσ που κα είναι υπεφκυνοσ για τθν τάξθ του.
Αν το παιδί χρθςιμοποιεί βοθκιματα ακοισ, το ςχολείο κα πρζπει να ξεκακαρίςει ποιοσ κα
το βοθκά να τα ελζγχει και να επιβεβαιϊνει ότι το παιδί παρακολουκά αποτελεςματικά όλα
τα μακιματα. Κάποιο ςυγκεγκριμζνο μζλοσ του προςωπικοφ του ςχολείου κα πρζπει να
ζχει αυτιν τθν ευκφνθ. Αν κάτι ςασ φαίνεται λάκοσ ι δεν είςτε ςίγουροι για τθν εφαρμογι
των πιο πάνω, κοιτάξτε τθ δυνατότθτα για άλλο ςχολείο.
Τζλοσ, καλό είναι να μάκετε αν υπάρχουν ςτο ςχολείο άλλα παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ (όχι
απαραίτθτα με μειωμζνθ ακοι) και προςεγγίςτε τισ οικογζνειεσ αυτϊν των παιδιϊν ϊςτε
να μάκετε για τισ εμπειρίεσ τουσ από το ςυγκεκριμζνο ςχολείο. Ετςι κα μπορζςετε να
πάρετε χριςιμεσ πλθροφορίεσ που κα ςασ οδθγιςουν ςτθν καλφτερθ δυνατι απόφαςθ για
το ςε ποιο ςχολείο κα φοιτιςει το παιδί.

3.3. Απουςίεσ
Ρολλά παιδιά με ΡΔΚ ζχουν περιόδουσ που δεν μποροφν να πάνε ςτο ςχολείο. Αν είναι
προγραμματιςμζνθ περίοδοσ απουςίασ (για παράδειγμα κεραπεία με ενδοφλζβια
χοριγθςθ αντιβιοτικϊν ςτο νοςοκομείο) μπορείτε να ηθτιςετε από τουσ δαςκάλουσ να ςασ
δϊςουν κατ’οίκον εργαςία/αςκιςεισ/προβλιματα ςτα οποία μπορεί το παιδί να δουλεφει
όςο είναι ςτο νοςοκομείο.
Ειναι πολφ ςθμαντικό το παιδί να μθν μείνει πίςω ςτισ βαςικζσ γνωςτικζσ και μακθματικζσ
ικανότθτεσ. Είτε ςτο νοςοκομείο είτε μετά το ςχολείο, προςπακιςτε να μελετάτε μαηί του
και να ρωτάτε ερωτιςεισ για τθν ιςτορία, τουσ χαρακτιρεσ και τισ εικόνεσ, ενϊ για να
εξαςκιςουν τθ γραφι τουσ μπορείτε να τουσ ηθτιςετε να ςχεδιάςουν εικόνεσ με ζνα μικρό
κείμενο για να τισ ςτείλουν ςε ςυγγενείσ, παπποφδεσ κτλ. Για τισ μακθματικζσ ικανότθτεσ,
μπορείτε να βοθκιςετε τα παιδιά με το να τουσ ηθτάτε να μετροφν τα κρεβάτια του
νοςοκομείου ι τισ νοςοκόμεσ ι να χρονομετροφν τισ νοςοκόμεσ όςο χορθγοφν το
αντιβιοτικό κ.τ.λ.
Πταν το παιδί επιςτρζψει ςτο ςχολείο, καλό είναι να δανειςτεί τα ςχολικά
ςυγγράμματα/τετράδια από ζνα ςυμμακθτι ϊςτε να μπορεί να αντιγράψει τυχόν
ςθμειϊςεισ που μπορεί να ζχαςε. Επίςθσ ηθτιςτε από το δάςκαλο να του παραδϊςει
οτιδιποτε ςθμαντικό μπορεί να ζχαςε και αν πιςτεφετε ότι το παιδί δεν αντεπεξζρχεται με
τθ ςχολικι φλθ να ενθμερϊςετε το ςυντομότερο το δάςκαλο ι τθ διεφκυνςθ του ςχολείου.
Κάποια παιδιά αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ςτθν επαναφορά ςτο ςχολείο μετά τθν απουςία
μερικϊν βδομάδων. Ρροςπακιςτε να κρατάτε τα παιδιά ςε επαφι με τουσ φίλουσ τουσ
ϊςτε να γίνει θ επαναφορά πιο εφκολα.
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3.4. Πωσ να διαχειριςτείτε τισ επιςκζψεισ ςτο νοςοκομείο
Εκμεταλλευτείτε το χρόνο του γιατροφ
Συνιςτάται να διατθρείτε μία καλι και κετικι ςχζςθ με το γιατρό του νοςοκομείου (και τθν
ομάδα του) που κα παρακολουκεί το παιδί, αφοφ πικανόν να το παρακολουκεί για πολλά
χρόνια. Θα γνωρίςουν εςάσ και τθν οικογζνεια ςασ, ζτςι καλό είναι να είςαςτε ευκείσ και
ειλικρινείσ από τθν αρχι.
Εξθγιςτε ςτον γιατρό τι είναι ςθμαντικό για ςασ (π.χ. Διακοπζσ Χριςτουγζννων, ακλθτικζσ
διοργανϊςεισ) ϊςτε να ςασ γνωρίςουν καλφτερα ωσ άτομα και να μποροφν να ςασ
προςφζρουν τθ μζγιςτθ βοικεια για να ξεπεράςετε οποιαδιποτε προβλιματα αφοροφν τθ
ηωι με τθν πάκθςθ ΡΔΚ.
Επίςθσ ςθμαντικό είναι να ςκεφκείτε οποιαδιποτε κζματα/προβλιματα ζχετε και κζλετε
να ςυηθτιςετε πριν τθν επίςκεψθ ςτο γιατρό. Βοθκθτικι είναι και θ παρουςία ενόσ άλλου
ενιλικα κατά τθν επίςκεψθ ςτο γιατρό, ϊςτε αυτόσ να απαςχολεί το παιδί, ενϊ ο γονιόσ κα
μπορεί να είναι απόλυτα προςθλωμζνοσ ςτα λόγια του γιατροφ.
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4. Ανάπτυξθ (4 – 10 χρόνων)
4.1. Σχολικζσ εκδρομζσ
Είναι εξαιρετικά ςθμαντικό για τα παιδιά με ΡΔΚ να μποροφν να απολαμβάνουν
ϋϋφυςιολογικζσ’’ ςχολικζσ εμπειρίεσ και ζτςι κα πρζπει να ενκαρφνονται να λαμβάνουν
μζροσ ςτισ ςχολικζσ εκδρομζσ.
Αν θ εκδρομι είναι μονοιμερθ, βεβαιωκείτε ότι το παιδί κα ζχει μαηί του τα φάρμακα του
και ότι κα πάρει μαηί του ι κα μπορεί να προμθκευτεί αρκετά τρόφιμα και υγρά για όλθ τθν
θμζρα. Ο δάςκαλοσ που κα είναι επικεφαλισ, κα πρζπει να είναι ενιμεροσ για τθν
κατάςταςθ του παιδιοφ και τα πικανά προβλιματα που μπορεί να αντιμετωπίςει.
Στθν περίπτωςθ που θ εκδρομι είναι πζραν τθσ μίασ θμζρασ, ςυναντθκείτε από πριν με τον
υπεφκυνο του ταξιδιοφ. Ρρζπει να γίνει κατανοθτό ότι θ φυςιοκεραπεία του παιδιοφ
πρζπει να ςυνεχιςτεί και κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ και ίςωσ να πρζπει κάποιοσ από
τουσ υπεφκυνουσ να εκπαιδευτοφν για αυτόν το ςκοπό από εςάσ αλλά και να τουσ δϊςετε
ζγγραφθ ζγκριςθ για να κάνουν τθ φυςιοκεραπεία. Αν είναι δυνατόν, ίςωσ και ο γονιόσ του
παιδιοφ να ακολουκιςει τθν εκδρομι ωσ βοθκόσ.
Βεβαιωκείτε ότι το παιδί κα ζχει μαηί του τα φάρμακά του (ςυμπεριλαμβανομζνου και του
νεφελοποιθτι αν χρθςιμοποιείται), όπωσ επίςθσ και οποιαδιποτε ςυςκευι είναι αναγκαία
για τθ φυςιοκεραπεία. Χριςιμο κα ιταν να προμθκεφςετε και ςακουλάκια που ςφραγίηουν
για να τοποκετοφνται τα χρθςιμοποιθμζνα χαρτομάντθλα και ακολοφκωσ να πετιοφνται ςτα
ςκουπίδια.

4.2. Αδζλφια
Μερικζσ φορζσ, τα αδζλφια παιδιϊν με ΡΔΚ νιϊκουν ότι οι δικζσ τουσ ανάγκεσ δεν είναι
τόςο ςθμαντικζσ για το γονιό λόγω τθσ αυξθμζνθσ φροντίδασ που παίρνει το αδελφάκι
τουσ. Κακθμερινζσ αςχολίεσ τθσ οικογζνειασ μπορεί να παραμελοφνται λόγω τθσ
προςπάκειασ των γονιϊν να προλάβουν τα πάντα και να φροντίςουν ζνα άρρωςτο παιδί
και αυτό μπορεί να αυξιςει ςθμαντικά τθν πίεςθ ςτο ςπίτι.
Γι’ αυτό είναι πολφ ςθμαντικό να γίνονται αποδεκτζσ οι οποιεςδιποτε προςφορζσ για
βοικεια από φίλουσ ι ςυγγενείσ που κα μποροφςαν να αςχολθκοφν με τα αδζλφια ι
ακόμα να τα βοθκιςουν να ςυμμετάςχουν ςε αςχολίεσ που διαφορετικά κα ζχαναν. Το
αντίςτροφο επίςθσ είναι μία καλι λφςθ, δθλαδι αν ζνασ ςυγγενισ που γνωρίηει τθ
φυςιοκεραπεία που χρειάηεται το παιδί, κα μποροφςε να αναλάβει τθν φροντίδα του
παιδιοφ με τθν ΡΔΚ, ϊςτε ο γονιόσ να μπορζςει να περάςει χρόνο με τα υπόλοιπα αδζλφια.
Ρολλά από τα αδζλφια επιλζγουν να λαμβάνουν μζροσ ςε ομάδεσ με άλλα αδζλφια
(παιδιϊν με ΡΔΚ), όπου αυτό είναι δυνατό, ζτςι ϊςτε να ςυναναςτρζφονται με άτομα που
βιϊνουν τισ ίδιεσ δυςκολίεσ και να περνοφν ευχάριςτα τθν ϊρα τουσ.
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4.3. Διανυκτζρευςθ ςε φίλουσ
Αν το παιδί κα διανυκτερεφςει ςε κάποιο φίλο, θ φυςιοκεραπεία μπορεί να γίνει λίγο πριν
φφγει το παιδί και ξανά μόλισ επιςτρζψει. Θα πρζπει το παιδί να πάρει μαηί του τα
φάρμακά του και βζβαια ο οικοδεςπότθσ γονιόσ πρζπει να γνωρίηει για τθν κατάςταςθ του
παιδιοφ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ.

4.4. Ακλιματα/άςκθςθ, χόμπυ και παιδικζσ χαρζσ.
Η φυςικι εξάςκθςθ είναι ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ ανάπτυξθσ, για τθ βελτίωςθ τθσ μυικισ
δφναμθσ, τθσ αντοχισ των οςτϊν και τθ λειτουργία των πνευμόνων και πρζπει όλεσ οι
μορφζσ άςκθςθσ να υποςτθρίηονται.
Τι αςχολίεσ μπορεί να κάνει το παιδί;







Να πθγαίνει ςε παιδικζσ χαρζσ και να χρθςιμοποιεί τισ κοφνιεσ, τισ τραμπάλεσ και τα
υπόλοιπα παιχνίδια.
Να μακαίνει να κολυμπά και να χρθςιμοποιεί το τραμπολίνο
Να κάνει γυμναςτικι και ακλιματα ςτο ςχολείο.
Οτιδιποτε άλλο ευχαριςτεί το παιδί και το ‘δυςκολεφει’ ςτθν αναπνοι
Να τραγουδά και να παίηει πνευςτά μουςικά όργανα επίςθσ κάνει καλό ςτουσ
πνεφμονεσ
Τα τραμπολίνα ςυνικωσ είναι δθμοφιλι ςτα παιδιά και ζχει βρεκεί ότι βοθκοφν
ςτον κακαριςμό των αεραγωγϊν.
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5. Εφθβεία (10-15 χρονϊν)
5.1. Ανεξαρτθςία
Μεταξφ των θλικιϊν 10 και 15 χρόνων, κα γίνεισ πιο ανεξάρτθτοσ και είναι αναμενόμενο ότι
κα αναλάβεισ τθν ευκφνθ για τισ κεραπείεσ και τθν αντιμετϊπιςθ πολλϊν από τα
προβλιματα ςου, μακαίνοντασ ςιγά-ςιγά να είςαι ανεξάρτθτο άτομο. Ζτςι κα μάκεισ τισ
βαςικζσ ικανότθτεσ που κα ςε βοθκιςουν να διαχειριςτείσ τθν ενιλικθ ηωι και να
απολαφςεισ πράγματα όπωσ τθν εργοδότθςθ, το πανεπιςτιμιο ι τθ ςυναιςκθματικι ςχζςθ.
Αυτι θ διαδικαςία ςτθν ιατρικι γλϊςςα ονομάηεται ‘‘μετάβαςθ’’, κα διαρκζςει αρκετά
χρόνια, και κατά τθ διάρκεια τθσ πολλζσ αλλαγζσ κα ςυμβοφν. Η παιδιατρικι ομάδα πρζπει
να ξεκακαρίςει το χρονοδιάγραμμα αυτϊν των αλλαγϊν, ςυμπεριμβανομζνου και του πότε
κα λάβει χϊραν θ τελευταία παιδιατρικι επίςκεψθ. Συνικωσ αυτι γίνεται ςτθν θλικία των
16-18 χρονϊν, αν και αυτό μπορεί να ποικίλλει ςτα διάφορα νοςοκομεία. Οι ζφθβοι
αςκενείσ ενκαρφνονται να ςυμμετζχουν ςτθ κεραπεία τουσ από όςο πιο νεαρι θλικία είναι
εφικτό (πχ να επιςκζπτονται τθν κλινικι μόνοι τουσ για κάποια ςτάδια τθσ
εξζταςθσ/κεραπείασ και να εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων για τθ
κεραπεία).
Ράντα υπάρχει θ επιλογι ο αςκενισ να επιςκζπτεται τον πνευμονολόγο ενόσ τοπικοφ
Γενικοφ Νοςοκομείου παρά να τον παρακολουκεί ο ειδικόσ γιατρόσ του κζντρου αναφοράσ
για ΡΔΚ (Νοςοκομείο Αρχ. Μακάριοσ ΙΙΙ). Πμωσ είναι απίκανο ο τοπικόσ πνευμονολόγοσ να
ζχει τθν εμπειρία και τθν εξειδίκευςθ για να καλφπτει όλεσ τισ πικανζσ ανάγκεσ και
προκλιςεισ που απαιτεί θ κεραπεία τθσ ΡΔΚ. Απίκανο επίςθσ είναι το τοπικό νοςοκομείο
να διακζτει όλθν τθν ομάδα ειδικϊν (εξειδικευμζνοσ νοςθλευτισ, φυςιοκεραπευτισ κ.α)
ϊςτε να παρζχεται θ καλφτερθ δυνατι φροντίδα ςτον αςκενι.
Ο ζφθβοσ πρζπει να κατανοιςει όςο το δυνατόν περιςςότερα για τθν πάκθςθ του και να
μπορεί να αντιλαμβάνεται πότε είναι απαραίτθτθ θ ιατρικι παρζμβαςθ (ςυνικωσ με τθ
μορφι χοριγθςθσ αντιβιοτικϊν). Ακόμθ, κακϊσ ανεξαρτθτοποιιςτε και περνάτε λιγότερο
χρόνο με τουσ κθδεμόνεσ ςασ, πρζπει να κάνετε τθν κατάςταςθ ςασ γνωςτι ςτα άτομα με
τα οποία περνάτε όλο και περιςςότερο χρόνο μαηί τουσ. Αν δεν το κάνετε αυτό, για λόγουσ
αςφάλειασ, κα πρζπει να φοράτε το ειδικό βραχιολάκι τθσ MedicAlert, κάτι που επιτρζπει
ςε οποιαδιποτε ιατρικι ομάδα να εξαςφαλίςει τισ ιατρικζσ ςασ πλθροφορίεσ ςε περίπτωςθ
που εςείσ δεν κα είςτε ςε κζςθ να τισ δόςετε.

5.2. Κάπνιςμα
Εξαιρετικά ςθμαντικό είναι για τον αςκενι με ΡΔΚ ι το γονιό ενόσ αςκενι με ΡΔΚ να
αποφεφγει το κάπνιςμα. Από τθ ςτιγμι που θ ΡΔΚ προκαλεί κακυςτζρθςθ ςτθν αποβολι
τθσ βλζννασ, τα τοξικά ςυςτατικά του κανπνοφ κα μζνουν ςτον πνεφμονα του αςκενι για
μεγαλφτερο διάςτθμα με αποτζλεςμα μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ για περαιτζρω
προβλιματα υγείασ.
Ο καπνόσ του τςιγάρου επίςθσ ςυμβάλει ςτθν αυξθμζνθ παραγωγι βλζννασ θ οποία είναι
χαρακτθριςτικά πιο «κολλϊδθσ» (γι αυτό και οι καπνιςτζσ ζχουν το χαρακτθριςτικό υγρό
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‘‘βιχα του καπνιςτι’’). Οι επιπτϊςεισ του καπνοφ είναι καταςτρεπτικζσ για τουσ πνεφμονεσ
του αςκενι με ΡΔΚ, αυξάνοντασ τισ πικανότθτεσ λοίμωξθσ και περαιτζρω μείωςθσ τθσ
αναπνευςτικισ λειτουργίασ.
Για όλουσ τουσ πιο πάνω λόγουσ, ςυνιςτάται να διακόψετε το κάπνιςμα μόλισ το παιδί ςασ
διαγνωςτεί με ΡΔΚ.

5.3. Συμβουλζσ επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ
Συηθτιςτε με το γιατρό ςασ τι επάγγελμα κα κζλατε να εξαςκιςετε, ενϊ καλό κα ιταν να
του ηθτιςετε του να ςασ ετοιμάςει μία επιςτολι που κα περιγράφει τθν κατάςταςθ τθσ
υγείασ ςασ, ϊςτε να τθ ςυμπεριλάβετε ςτθν αίτθςθ εργοδότθςισ ςασ.
Κάποιεσ ερωτιςεισ που κα ιταν καλό να ρωτιςετε τον πικανό εργοδότθ ςασ είναι:
Υπάρχουν ευζλικτεσ ςυνκικεσ εργαςίασ; Μποροφν αυτζσ να επιτρζψουν να ςυνεχίηετε τισ
επιςκζψεισ ςτο νοςοκομείο; Ρωσ είναι το εργαςιακό περιβάλλον; Υπάρχει καντίνα για το
προςωπικό, τουαλζτα ι δωμάτιο πρϊτων βοθκειϊν; Η εταιρεία παρζχει κάποιο
πρόγραμμα αςφάλιςθσ;

5.4. Αναπλιρωςθ χαμζνων μακθμάτων/εργαςιϊν.
Αν κα απουςιάςετε από το ςχολείο καλό είναι να ηθτιςετε από τον κακθγθτι να ςασ δϊςει
πλθροφορίεσ για τθν φλθ που κα καλφψει κατά τθν απουςία ςασ. Αν οι απουςίεσ ςασ είναι
απρόβλεπτεσ, και μάλιςτα ςε ςυχνι βάςθ, ζνασ ςυμμακθτισ ςασ μπορεί να ςασ δίνει
αντίγραφα ι ςθμειϊςεισ για τθν φλθ που καλφφκθκε όταν επιςτρζφετε ςτο ςχολείο.
Αν παρακολουκείτε κάποιο μάκθμα που απαιτεί να δουλεφετε ςτο ςχολείο (πχ Τζχνθ ι
Υπολογιςτζσ) ρωτιςτε τον κακθγθτι αν μπορείτε να δουλεφετε ςτα διαλείμματα ι μετά τισ
ϊρεσ των μακθμάτων.

5.5. Φυςιοκεραπεία – Ευκφνθ για το δικό ςασ κεραπευτικό πρόγραμμα
Η φυςιοκεραπεία ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία για να διατθροφνται κακαροί οι πνεφμονεσ ςασ
και να αποτρζπονται λοιμϊξεισ και βλάβεσ ςτουσ πνεφμονεσ. Υπάρχουν διάφορεσ τεχνικζσ
για κακαριςμό των αεραγωγϊν που βοθκοφν ϊςτε να πραγματοποιθκεί θ κίνθςθ των
εκκρίςεων προσ τα ζξω και να απελευκερωκοφν οι πνεφμονεσ από τθν περιττι βλζννα. Πςο
μεγαλϊνετε κα αναλάβετε ςταδιακά εςείσ τθν ευκφνθ για τθ φυςιοκεραπεία ςασ.
Θα χρειάηεςτε τουλάχιςτον δφο κεραπευτικοφσ κφκλουσ τθν θμζρα, όμωσ μπορείτε να
επιλζξετε το είδοσ κεραπείασ που ςασ ταιριάηει περιςςότερο. Στθν περίπτωςθ που νιϊκετε
πωσ δεν ζχετε χρόνο για φυςιοκεραπεία, τότε αποτακείτε ςτο φυςιοκεραπευτι ςασ ϊςτε
να ςασ προτείνει μία λφςθ προςαρμοςμζνθ ςτισ ανάγκεσ ςασ.
Ο φυςιοκεραπευτισ ςασ μπορεί να ςασ διδάξει τθν Τεχνικι του Ενεργθτικοφ Κφκλου
Αναπνοϊν (ΤΕΚΑ – Active Cycle Breathing Technique). Η ΤΕΚΑ είναι μια τεχνικι αναπνοισ
που μπορεί να ςυνδυαςτεί με βρογχικι παροχζτευςθ, πλιξεισ και δονιςεισ κατά τθ
διάρκεια των κεραπευτικϊν κφκλων, όπωσ επίςθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και
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μεμονωμζνα για να απομακρφνει τισ πλεονάηουςεσ βρογχικζσ εκκρίςεισ. Είναι μια πολφ
καλι τεχνικι ςτθν οποία μπορείτε να εκπαιδευτείτε ϊςτε να εφαρμόηετε τθ κεραπεία ςασ
ανεξάρτθτα από τθ βοικεια άλλων ατόμων.

Τα ςτάδια τθσ μεκόδου ΤΕΚΑ είναι:







Ζλεγχοσ Αναπνοισ: Είναι μια περίοδοσ ιρεμθσ, φυςιολογικισ αναπνοισ όπου θ
περιςςότερθ κίνθςθ εςτιάηεται ςτον κάτω κϊρακα, ενϊ ο άνω κϊρακασ και οι ϊμοι
παραμζνουν χαλαροί. Χρθςιμεφει ωσ διάλειμμα για ξεκοφραςθ μεταξφ τθσ
κωρακικισ ζκπτυξθσ με τισ βακιζσ αναπνοζσ και το χνϊτιςμα.
Βακιζσ αναπνοζσ: Αυτζσ είναι αργζσ βακιζσ ειςπνοζσ, ακολουκοφμενεσ από
χαλαρζσ, ιρεμεσ εκπνοζσ. Τρεισ με τζςςερεισ βακιζσ αναπνοζσ είναι αρκετζσ.
Χνϊτιςμα: Αυτι είναι μία μζτριασ ζνταςθσ ειςπνοι, ακολουκοφμενθ από μία
ενεργθτικι αλλά όχι βίαιθ εκπνοι (ςυχνά αποκαλείται huff - <χνϊτιςμα>).
Ρραγματοποιείται με ςφςπαςθ των κοιλιακϊν μυϊν και των μυϊν του κϊρακα,
εξαναγκάηοντασ τον αζρα να κινθκεί προσ τα ζξω διατθρϊντασ το ςτόμα ανοιχτό.
Αυτι θ προςπάκεια μπορεί να μετακινιςει τισ εκκρίςεισ κατά μικοσ των αεραγωγϊν
(από τουσ μικρότερουσ ςτουσ μεγαλφτερουσ αεραγωγοφσ), ϊςτε με ζνα βιχα να
είναι εφικτι θ απομάκρυνςι τουσ.
Βιχασ: Ο βιχασ πρζπει να ακολουκεί μετά από 2-3 χνωτίςματα ι μια βακιά
ειςπνοι. Μθν βιχετε αν οι εκκρίςεισ δεν είναι ςε ςθμείο όπου μποροφν να
απομακρυνκοφν από τουσ μεγαλφτερουσ αεραγωγοφσ.
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6. Ενθλικίωςθ (15-20 χρονϊν)
6.1. Σχζςεισ και ςεξ
Πταν ξεκινάτε μία νζα ςχζςθ δεν είναι εφκολο να αποφαςίςετε πότε είναι θ καλφτερθ
ςτιγμι για να πείτε ςτο ςφντροφό ςασ για τθν ΡΔΚ. Ραρόλο που μπορεί να ζχετε λόγουσ να
μθν το πείτε ςτο ςφντροφό ςασ από τθν αρχι, καλό είναι να μθν παραμελείτε τθν υγεία ςασ
και να ςυνεχίηετε το πρόγραμμα τθσ φυςιοκεραπείασ ςασ.
Μερικζσ φορζσ θ ΡΔΚ μπορεί να δθμιουργεί δυςκολίεσ με τθν εμφάνιςθ λοιμϊξεων και να
επθρεάηει αρνθτικά τθ διάκεςθ ι τθν ενζργεια για κοινωνικοποίθςθ. Η αλλαγι ςχεδίων τθν
τελευταία ςτιγμι μπορεί να φζρει μεγαλφτερθ πίεςθ ςτισ ςχζςεισ ςασ και ίςωσ να είναι
δφςκολο για τον/τθν ςφντροφό ςασ να κατανοιςει ότι θ υγεία ςασ επθρεάηει τισ εξόδουσ
ςασ. Ραρόλα αυτά, οι περιςςότεροι προςπακοφν να μθν αφινουν τθν ΡΔΚ να τουσ
επθρεάηει και ζτςι εκμεταλλεφονται πλιρωσ τον ελεφκερο τουσ χρόνο όταν είναι καλά, ζτςι
ϊςτε να μποροφν να δικαιολογοφν τον εαυτό τουσ πιο εφκολα όταν δεν είναι καλά και
χρειάηεται να περιοριςτοφν.
Σθμειϊνεται ότι, όπωσ ιςχφει για όλουσ, πρζπει να λαμβάνονται μζτρα προφφλαξθσ από τα
αφροδίςια νοςιματα.
Αν είςαι γυναίκα και παίρνεισ αντιςυλλθπτικά χάπια, πρζπει να ζχεισ υπόψθ ςου ότι
μερικζσ φορζσ θ ενδοφλζβια χοριγθςθ αντιβιοτικϊν μπορεί να επθρεάςει τθν απορρόφθςθ
των αντιςυλλθπτικϊν από τον οργανιςμό και κακιςτά τθν αποτελεςματικότθτά τουσ
αμφίβολθ. Αυτζσ τισ περιόδουσ (κατά τθ διάρκεια τθσ αντιβίωςθσ και μζχρι μία βδομάδα
μετά) καλό είναι να γίνεται χριςθ προφυλακτικϊν.
Η μακροχρόνια χοριγθςθ αντιβίωςθσ για τθν ΡΔΚ (π.χ. αηικρομυκίνθ ι φλουκλοξακιλίνθ)
δεν επθρεάηει τθν αντιςφλλθψθ όταν θ λιψθ των αντιβιοτικϊν γίνεται για μεγάλο
διάςτθμα. Αυξθμζνθ προςταςία (προφυλακτικό) ςυνιςτάται αν είναι θ πρϊτθ φορά που
γίνεται θ λιψθ αυτϊν των αντιβιοτικϊν.
Αντιβιοτικά, όπωσ θ ριφαμπικίνθ, που χρθςιμοποιείται για τθ κεραπεία τθσ φυματίωςθσ και
άλλων παρόμοιων μικροβίων (μυκοβακτθρίδια) μποροφν να επθρεάςουν τισ περιςςότερεσ
μεκόδουσ αντιςφλλθψθσ και είναι χριςιμο να το ζχετε υπόψθ ςασ, εφόςον ςασ αφορά.

6.2. Χριςθ απαγορευμζνων ουςιϊν
Δεν ςυνιςτάται ςε κανζναν να κάνει χριςθ ναρκωτικϊν, αφοφ όλα τα ναρκωτικά είναι
επικίνδυνα, ιδιαίτερα από τθ ςτιγμι που είναι παράνομα και κανείσ δεν ελζγχει τα
ςυςτατικά και τον τρόπο παραςκευισ τουσ.
Μερικζσ ναρκωτικζσ ουςίεσ μποροφν να προκαλζςουν κυρίωσ μακροπρόκεςμεσ ςωματικζσ
βλάβεσ - όπωσ θ θρωίνθ ι θ κρυςταλικι μεκαδόνθ - ενϊ άλλεσ ουςίεσ μποροφν να ζχουν
πιο ςθμαντικζσ ψυχολογικζσ επιδράςεισ όπωσ θ πρόκλθςθ ζξαρςθσ προυπάρχουςων
ψυχικϊν διαταραχϊν όπωσ θ ςχιηοφρζνεια (κάτι που δεν μπορεί να προβλεφκεί).
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6.3. Αλκοόλ
Είναι ςθμαντικό να ακολουκείτε τα όρια που κζςπιςε θ πολιτεία για τθν κατανάλωςθ
αλκοόλ και να ελζγχετε κατά πόςον θ φαρμακευτικι αγωγι που παίρνετε τθ ςυγκεκριμζνθ
περίοδο δεν επθρεάηεται από το αλκοόλ.
Αν κα ζχετε νυχτερινι ζξοδο, καλό είναι να κάνετε τθ φυςιοκεραπεία ςασ πριν βγείτε ζξω.

6.4. Άγχοσ/Εξεταςτικζσ περίοδοι
Μθν ξεχνάσ ότι το άγχοσ μπορεί να περιορίςει τθν άμυνα του οργανιςμοφ.
Είναι εξαιρετικά ςθμαντικό να ρυκμίηετε τα επίπεδα του άγχουσ ςασ αποτελεςματικά ϊςτε
να παραμζνετε υγιείσ, κυρίωσ κατά τισ εξεταςτικζσ περιόδουσ. Η ξεκοφραςθ και ακόμα
περιςςότερο θ άςκθςθ πρζπει να ζχει κζςθ ςτο πρόγραμμα ςασ κατά τισ εξεταςτικζσ
περιόδουσ αφοφ κα ςασ βοθκά να κακαρίηετε το ςτικοσ ςασ με ευχάριςτουσ τρόπουσ, ενϊ
οι ενδορφίνεσ που απελευκερϊνονται καταπολεμοφν το άγχοσ και βελτιϊνουν τθ διάκεςθ
ςασ. Τζλοσ μθν αγνοείτε τθν καλι διατροφι και μθν ξεχνάτε να εφαρμόηετε το πρόγραμμα
φυςιοκεραπείασ ςασ.

6.5. Επιλογι Πανεπιςτθμίου
Το πανεπιςτιμιο που κα επιλζξετε είναι προτιμότερο να ζχει φοιτθτικζσ εςτίεσ εντόσ τθσ
Ρανεπιςτθμιοφπολθσ ι ζςτω ςε κοντινι απόςταςθ ϊςτε να μειωκεί θ απόςταςθ που
χρειάηεται να περπατάτε.
Κατά τθ διάρκεια των αιτιςεων ςασ για διαμονι ςε φοιτθτικζσ εςτίεσ του πανεπιςτθμίου,
ςυνικωσ κα ερωτθκείτε αν χρειάηεςτε κάποια ειδικι διαρρφκμιςθ ςτο δωμάτιο. Αν
χρειάηεςτε κρεβάτι φυςιοκεραπείασ, το πανεπιςτιμιο οφείλει να ςασ παρζχει λίγο
μεγαλφτερο δωμάτιο.
Ακόμθ κα πρζπει να τονίςετε ότι ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει ανελκυςτιρασ ςτισ εςτίεσ,
κα χρειαςτείτε ζνα δωμάτιο ςτο ιςόγειο ϊςτε να μθν κουράηεςτε όταν δεν είςτε καλά.
Για πρόςβαςθ ςτο τοπικό νοςοκομείο, καλό είναι να ζχετε κάνει από πριν επαφι με ζνα
νοςθλευτι ι γιατρό που εργάηετε εκεί ωσ ςθμείο επικοινωνίασ, ενϊ ανάλογα με το ςε ποια
χϊρα ςπουδάηετε υπάρχει πικανότθτα να δικαιοφςτε κάποιο επίδομα ϊςτε να μπορείτε να
ταξιδεφετε και να επιςκζπτεςκε τον προςωπικό ςασ γιατρό. Κάτι τζτοιο κα ςασ βοθκιςει να
κρατιςετε μία ςτακερι κεραπεία πάρα να πρζπει να πθγαίνετε ςε κοντινά νοςοκομεία και
νζουσ γιατροφσ που δεν είναι γνϊςτεσ τθσ κατάςταςθσ ςασ.

6.6. Διαφορετικά όρια από άλλουσ, που όμωσ πάλι πρζπει να ξεπεραςτοφν
Είναι γεγονόσ ότι τα επίπεδα ενζργειασ ςασ είναι διαφορετικά από τουσ ςυνομιλικουσ ςασ.
Αυτό πρζπει να το αποδεχτείτε και να ςυμπεριφζρεςτε ανάλογα, χωρίσ απαραίτθτα να
δείχνετε ότι ζχετε πρόβλθμα.
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Αυτό μπορεί να επιτευχκεί προγραμματίηοντασ τισ δραςτθριότθτεσ ςασ ϊςτε να μζνει
χρόνοσ ςτο ενδιάμεςο για ξεκοφραςθ ι φυςιοκεραπεία. Βεβαίωσ κάτι τζτοιο μπορεί να μθν
είναι πάντοτε εφικτό και να πρζπει να αλλάξετε ςχζδια, αφοφ τα επίπεδα ενζργειάσ ςασ
όπωσ επίςθσ και θ κατάςταςθ τθσ υγείασ ςασ δεν κα είναι πάντοτε προβλζψιμα. Ραρόλο
που κάτι τζτοιο ίςωσ να μθν είναι ευχάριςτο για τουσ γφρω ςασ, καλφτερα να ακυρϊςετε
μία δραςτθριότθτα παρά να ςυνεχίςετε και να χειροτερζψετε τθν κατάςταςθ ςασ.
Ράντα να προςπακείτε να βλζπετε κετικά τθ ηωι και να ηείτε όςο το δυνατόν πιο
φυςιολογικά αλλά και να κρατάτε τθν ιςορροπία ζχοντασ αντίλθψθ τθσ κατάςταςθσ τθσ
υγείασ ςασ και τθσ φροντίδασ του εαυτοφ ςασ. Αυτι θ ιςορροπία εφκολα αλλάηει και για
αυτό πρζπει να είςτε ςε εγριγορςθ ςυνεχϊσ ϊςτε να απολαμβάνετε ςτο μζγιςτο τθ ηωι
ςασ.
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7. Ξεκινϊντασ μία καριζρα (20-25 χρονϊν)
7.1. Ξεκινϊντασ μία καριζρα (20-25 χρονϊν)
Πταν ξεκινάτε μία καριζρα, όπωσ ςυνθκίηετε, κα επενδφςετε πολφ χρόνο ςτθ δουλειά ςασ
και δεν κα ςασ μζνει χρόνοσ για άλλα πράγματα. Δεν πρζπει βζβαια οφτε ςε αυτό το ςτάδιο
τθσ ηωισ ςασ να αγνοιςετε τθν ΡΔΚ και πάντα κα πρζπει να βρίςκετε χρόνο για τισ
φυςιοκεραπείεσ ςασ.
Ο εργοδότθσ ςασ, μπορεί να πλθροφορθκεί από εςάσ για τθν ΡΔΚ (πχ δίνοντασ του ζνα
ενθμερωτικό φυλλάδιο) και πωσ αυτι επθρεάηει τθν κακθμερινότθτά ςασ. Ζτςι κα είςαςτε
πιο άνετοι και πιο αποδοτικοί τόςο ςτθ δουλειά όςο και ςτθ διαχείριςθ τθσ πάκθςισ ςασ.
Στισ περιόδουσ όπου υπάρχει ζξαρςθ ιϊςεων προςπακιςτε, αν ςασ επιτρζπετε, να
δουλεφετε από το ςπίτι. Στο γραφείο καλό είναι να αποφεφγετε τουσ χϊρουσ με ςυςτιματα
κλιματιςμοφ και να προτιμάτε να δουλεφετε κοντά ςε κάποιο ανοικτό παράκυρο. Ζνα κουτί
με χαρτομάντθλα ςτο γραφείο κα είναι πάντα απαραίτθτο για να φυςάτε τθ μφτθ ςασ.
Η διατροφι ςασ πρζπει να χαρακτθρίηεται από ποικιλία και να κρατά τα επίπεδα ενζργειασ
ςασ ψθλά. Η ςυχνι άςκθςθ επίςθσ πάντα κάνει καλό (τροχάδθν γφρω από το οικοδομικό
ςασ τετράγωνο και μία γερι δόςθ κακαροφ αζρα είναι αναντικατάςτατα).
Οργανϊςτε το πρόγραμμα ςασ ϊςτε ο φόρτοσ δουλειάσ να μθν ςασ προκαλεί άγχοσ, αφοφ
αν πάκετε υπερκόπωςθ, μία αναπνευςτικι λοίμωξθ είναι το επόμενο που κα ακολουκιςει.
Πςον αφορά τθ φυςιοκεραπεία ςασ, αν δεν τθν προλαμβάνετε, μιλιςτε με το
φυςιοκεραπευτι ςασ για εναλλακτικζσ λφςεισ που κα ταιριάηουν καλφτερα με το νζο τρόπο
ηωισ ςασ.
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8. Δθμιουργϊντασ οικογζνεια (30+ χρόνων)
8.1. Θζματα γονιμότθτασ
Υπογονιμότθτα είναι θ αδυναμία να ςυλλάβεισ παιδί μετά από ζνα χρόνο προςπακειϊν και
αυτό επθρεάηει περίπου 1 ςτα 7 ηευγάρια. Ρερίπου το 50% των ατόμων που πάςχουν από
ΡΔΚ μποροφν να ςυλλάβουν χωρίσ πρόβλθμα, ενϊ οι υπόλοιποι μπορεί να χρειαςτοφν
κάποιασ μορφισ βοικεια.
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι ϊςτε να μθν επιτυγχάνεται θ ςφλλθψθ, που μποροφν να
διαχωριςτοφν ςε 4 κατθγορίεσ.





Ανδρικόσ παράγοντασ
Σαλπιγγο-πάκεια
Ανωορρθξία
Ανεξιγθτθ υπογονιμότθτα

Κάκε μία από αυτζσ τισ καταςτάςεισ περιγράφονται ςτισ επόμενεσ ςελίδεσ.

8.2. Ανδρικόσ παράγοντασ
Ρρόκειται για τθν περίπτωςθ όπου θ αιτία τθσ μθ ςφλλθψθσ είναι θ κακι ποιότθτα του
ςπζρματοσ. Αυτό επθρεάηει περίπου το 25% των ηευγαριϊν. Είτε ο αρικμόσ, είτε θ
κινθτικότθτα, είτε θ μορφολογία των ςπερματοηωαρίων δεν είναι φυςιολογικι (είτε
ιςχφουν και τα τρία μαηί). Σε μερικζσ περιπτϊςεισ ο άντρασ δεν ζχει κακόλου
ςπερματοηωάρια ςτθν εκςπερμάτωςθ, κάτι που λζγεται αηωοςπερμία.
Στουσ άντρεσ με ΡΔΚ, το ςπζρμα μπορεί να ζχει κακι ποιότθτα και αυτό να μειϊνει τισ
πικανότθτεσ φυςιολογικισ ςφλλθψθσ. Αυτό μπορεί να υπερπθδθκεί με τθ μζκοδο τθσ
τεχνθτισ γονιμοποίθςθσ (In Vitro Fertilization-IVF) ι και με τθ μζκοδο τθσ «ενδο-κυτταρικισ
ςπερματικισ ζγχυςθσ» (intra-cytoplasmic sperm injection -ICSI). Η ςφντροφοσ του αςκενοφσ
λαμβάνει φαρμακευτικι αγωγι για να αυξθκεί θ παραγωγι ωαρίων και αφοφ αυτά
λθφκοφν από τισ ωοκικεσ, ζνα μόνο ςπερματοηωάριο εγχφεται μζςα ςτο κάκε ωάριο για να
το γονιμοποιιςει. Τα ζμβρυα που κα γονιμοποιθκοφν, κα επανατοποκετθκοφν ςτθ μιτρα.
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Εικόνα που δείχνει τθν ζγχυςθ ενόσ ςπερματοηωαρίου ςε ζνα ωάριο.
Στθν αηωοςπερμία, με χειρουργικι επζμβαςθ, είναι δυνατι θ λιψθ ςπερματοηωαρίων από
τουσ όρχεισ ςε >50% των περιπτϊςεων. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε μπορεί να γίνει
χριςθ ςπζρματοσ από δωρθτι.

8.3. Σαλπιγγοπάκεια
Το ςπερματοηωάριο γονιμοποιεί το ωάριο ςτισ ςάλπιγγεσ και ο ηυγϊτθσ (γονιμοποιθμζνο
ωάριο) κατζρχεται και προςκολλάται ςτθ ςυνζχεια ςτα τοιχϊματα τθσ μιτρασ. Αν οι
ςάλπιγγεσ δεν υπάρχουν ι είναι αποφραγμζνεσ, θ γονιμοποίθςθ δεν είναι δυνατι. Αυτι
είναι θ αιτία για περίπου το 20% των περιπτϊςεων τθσ υπογονιμότθτασ.
Η πιο κοινι αιτία που δθμιουργεί πρόβλθμα ςτισ ςάλπιγγεσ είναι θ φλεγμονϊδθσ νόςοσ τθσ
πυζλου που προκαλείτε από χλαμφδια ι από τθ γονόρροια μετά από ερωτικι επαφι χωρίσ
προφυλάξεισ. Άλλεσ αιτίεσ είναι οι προθγθκείςεσ χειρουργικζσ επεμβάςεισ ςτισ ωοκικεσ ι
τθν κοιλιά, προθγοφμενθ ζκτοπθ κφθςθ ςτθ ςάλπιγγα, ι προθγοφμενεσ λοιμϊξεισ ςτθν
κοιλιά όπωσ θ περιτονίτιδα. Σπάνια, οι ςάλπιγγεσ μπορεί να επιδιορκωκοφν χειρουργικά.
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Βλάβθ ςε ςάλπιγγα που παρουςιάηει ουλϊδθ ιςτό
Στισ γυναίκεσ με ΡΔΚ, οι κροςςοί που φυςιολογικά υπάρχουν ςτισ ςάλπιγγεσ μπορεί να μθν
δονοφνται αποτελεςματικά και να προδιακζτουν ςε ζκτοπεσ κυιςεισ που μπορεί να
προκαλζςουν βλάβθ ςτισ ςάλπιγγεσ. Αν οι ςάλπιγγεσ αντιμετωπίηουν πρόβλθμα, ςυνιςτάται
να ακολουκείται θ διαδικαςία τθσ τεχνθτισ γονιμοποίθςθσ.

8.4. Ανωορρθξία
Είναι θ αδυναμία να απελευκερϊνεται ζνα ωάριο κάκε μινα και αποτελεί τθν αιτία για το
25% των περιπτϊςεων υπογονιμότθτασ. Συνικωσ οι γυναίκεσ που δεν ζχουν ωορρθξία
παρουςιάηουν ακανόνιςτουσ ι αραιοφσ κφκλουσ ζμμθνθσ ρφςθσ. Το ςφνδρομο των
πολυκυςτικϊν ωοκθκϊν είναι θ πιο ςυχνι αιτία για ανωορρθξία.
Άλλεσ αιτίεσ είναι θ δυςλειτουργία του κυροειδοφσ, θ ανορεξία, δυςλειτουργίεσ τθσ
υπόφυςθσ και του υποκαλάμου (δομζσ ςτον εγκζφαλο που απελευκερϊνουν ορμόνεσ).
Τζλοσ θ ανωορρθξία μπορεί να είναι το αποτζλεςμα των επιπτϊςεων ςτισ ωοκικεσ από
ακτινοκεραπεία, χθμειοκεραπεία,, εγχείριςθ ι κάποια χρόνια πάκθςθ.
Οι γυναίκεσ με ΡΔΚ, όπωσ ςυμβαίνει και με άλλεσ χρόνιεσ πακιςεισ, όταν δεν είναι καλά
μπορεί να παρουςιάςουν απϊλεια βάρουσ και ζτςι οι κφκλοι τθσ ζμμθνθσ ρφςθσ να
επθρεαςτοφν λόγω μθ ωορρθξίασ. Ριο ςπάνια, θ φαρμακευτικι αγωγι ι κάποια άλλθ
πάκθςθ μπορεί να προκαλζςει μόνιμθ βλάβθ ςτισ ωοκικεσ.
Η επαναφορά του χαμζνου βάρουσ μπορεί να επαναφζρει τουσ κφκλουσ ςε ζνα ςτακερό
ρυκμό και φάρμακα όπωσ θ κλομιφζνθ ι κεραπείεσ ενδομιτριασ γονιμοποίθςθσ μποροφν
να επαναφζρουν τθν ωορρθξία. Σε περίπτωςθ που δεν επιτυγχάνεται απελευκζρωςθ
ωαρίων, θ μόνθ λφςθ είναι θ χρθςιμοποίθςθ ωαρίου από μία δότρια.
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8.5. Ανεξιγθτθ υπογονιμότθτα
Αυτι θ ονομαςία χαρακτθρίηει τθν κατάςταςθ κατά τθν οποία το ςπζρμα είναι
φυςιολογικό, οι ςάλπιγγεσ υγιείσ και θ ωορρθξία γίνεται κανονικά αλλά και πάλι δεν
επιτυγχάνεται ςφλλθψθ. Το 25% των ηευγαριϊν αντιμετωπίηουν αυτιν τθν κατάςταςθ και
οι επανειλθμζνεσ προςπάκειεσ είναι θ μόνθ λφςθ. Αν δεν υπάρχει επιτυχία μετά από 3
χρόνια, τότε θ τεχνθτι γονιμοποίθςθ είναι και πάλιν θ καλφτερθ λφςθ.
Οποιοςδιποτε άνδρασ ι γυναίκα προςπακεί να κάνει παιδί είναι ςθμαντικό να διατθρεί
φυςιολογικό βάροσ (ΒΜΙ>18 και <30), να ακολουκεί υγιεινι διατροφι και να αςκείται
ςυχνά, να αποφεφγει τθν υπερβολικι κατανάλωςθ αλκοόλ, το κάπνιςμα και τα ναρκωτικά,
ενϊ για τισ γυναίκεσ ςυγκεκριμζνα ςυνιςτάται να παίρνουν και ςυμπλθρϊματα φυλλικοφ
οξζοσ.
Για πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ υποβοθκοφμενθσ γονιμοποίθςθσ μπορεί να ςασ ενθμερϊςει ο
γιατρόσ ςασ που κα ςασ παραπζμψει ςε ειδικό ανδρολόγο/γυναικολόγο. Οι κίνδυνοι των
τεχνικϊν που βοθκοφν ςτθν γονιμοποίθςθ (IVF/ICSI) πρζπει πάντα να λαμβάνονται υπόψθ.
Σθμαντικό πρόβλθμα είναι οι αυξθμζνεσ πικανότθτεσ πολλαπλισ εγκυμοςφνθσ (δίδυμα ι
τρίδυμα κτλ) όταν γίνεται εμφφτευςθ ςτθ μιτρα περιςςότερων του ενόσ εμβρφου. Στισ
γυναίκεσ με ΡΔΚ, ςυνιςτάται να γίνεται εμφφτευςθ μόνο ενόσ εμβρφου, αφοφ οι κίνδυνοι
τθσ εγκυμοςφνθσ αυξάνονται αναλογικά με τον αρικμό των εμβρφων ςτθ μιτρα.
Ειδικότερα, υπάρχει ο κίνδυνοσ ελάττωςθσ τθσ αναπνευςτικισ λειτουργίασ λόγω τθσ πίεςθσ
που αςκείται ςτουσ πνεφμονεσ από το αυξθμζνο μζγεκοσ τθσ μιτρασ. Τα δίδυμα επίςθσ
ζχουν μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ να γεννθκοφν πρόωρα και να ζχουν μακροχρόνια
προβλιματα υγείασ.
Πςον αφορά τθ διαδικαςία λιψθσ του ωαρίου είναι απαραίτθτθ θ παρουςία
αναιςκθςιολόγου και θ χοριγθςθ βακιάσ καταςτολισ, για αυτό το λόγο θ αναπνευςτικι
κατάςταςθ των γυναικϊν με ΡΔΚ πρζπει να είναι θ καλφτερθ δυνατι όταν κα ακολουκθκεί
αυτι θ διαδικαςία.
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8.6. Τι είναι θ ζκτοπθ εγκυμοςφνθ;
Η ζκτοπθ εγκυμοςφνθ είναι θ κατάςταςθ κατά τθν οποία το ωάριο, μετά τθ γονιμοποίθςθ
του από το ςπερματοηωάριο, παραμζνει κακθλωμζνο ςτθ ςάλπιγγα και δεν κινείται προσ
τθν μιτρα για να εμφυτευτεί εκεί. Οι ςάλπιγγεσ είναι ςτενοί, μυϊδεισ ςωλινεσ με
τοιχϊματα από κφτταρα που εκκρίνουν βλζννα και κφτταρα που ζχουν μικροςκοπικοφσ
κροςςοφσ που δονοφνται με τρόπο ϊςτε να κατευκφνουν το ωάριο προσ τθ μιτρα.
Πταν θ ςάλπιγγα παρουςιάηει βλάβθ από φλεγμονι ι μόλυνςθ, ο ηυγϊτθσ μετά τθ
γονιμοποίθςθ κα εμφυτευτεί εκεί και τότε κα ζχουμε ζκτοπθ εγκυμοςφνθ.

Ρερίπου 1% των εγκυμοςφνων αφοροφν ζκτοπεσ εγκυμοςφνεσ. Οι γυναίκεσ με ΡΔΚ
αντιμετωπίηουν μεγαλφτερο κίνδυνο αφοφ οι κροςςοί ςτισ ςάλπιγγεσ τουσ δεν είναι τόςο
αποτελεςματικοί ςτο να προωκιςουν το γονιμοποιθμζνο ωάριο ςτθ μιτρα.
Ποια είναι τα ςυμπτώματα;
Συνικωσ κατά τθν 4θ-10θ βδομάδα κφθςθσ παρουςιάηονται τα πιο κάτω ςυμπτϊματα:






Κοιλιακόσ πόνοσ
Μθ φυςιολογικι αιμορραγία
Κακόλου ι αργοπορθμζνθ περίοδοσ
Ρόνοσ ςτθν τουαλζτα.
Κατάρρευςθ - Σοκ

8.7. Πωσ αντιμετωπίηεται?
Αν θ γυναίκα είναι κλινικά καλά και δεν ζχει ζντονουσ πόνουσ, τότε μπορεί να κάνει τζςτ για
παρουςία ορμονϊν ςτο αίμα διαδοχικά για 2-3 μζρεσ ϊςτε να εξακριβωκεί αν υπάρχει
ζκτοπθ εγκυμοςφνθ ι όχι.
Αν τεκεί θ διάγνωςθ πριν τθ ριξθ τθσ ςάλπιγγασ, τότε μπορεί να αντιμετωπιςτεί
χειρουργικά ι με φαρμακευτικι αγωγι. Κάτι τζτοιο επιτρζπει τθ γριγορθ ανάρρωςθ και
αυξάνει τισ πικανότθτεσ μελλοντικισ επιτυχοφσ εγκυμοσςφνθσ.
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Η εγχείριςθ γίνεται λαπαροςκοπικά και θ ςάλπιγγα αφαιρείται ι αν είναι δυνατόν
αφαιρείται μόνο το ζμβρυο (ςαλπιγγοςτομία).
Εναλλακτικά, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί το φάρμακο μεκοτρεξάτθ που καταςτρζφει τα
ταχεϊσ διαιροφμενα κφτταρα.
Αν υπάρχει υποψία ότι ζγινε ριξθ τθσ ςάλπιγγασ, τότε γίνεται λαπαροςκοπικι ι ανοικτι
εγχείριςθ για να αφαιρεκεί το ζμβρυο.

8. 8. Μελλοντικζσ πικανότθτεσ εγκυμοςφνθσ?
Οι πικανότθτεσ για να επαναλθφκεί μία ζκτοπθ εγκυμοςφνθ είναι περίπου 7-10%. Αν και οι
δφο ςάλπιγγεσ είναι επθρεαςμζνεσ, τότε απαιτείται τεχνθτι γονιμοποίθςθ.

8.9. Βοικεια ςτθ φροντίδα των παιδιϊν
Υπάρχουν πολλά άτομα που μποροφν να ςασ βοθκιςουν με τα παιδιά ςασ. Ο προςωπικόσ
ςασ γιατρόσ, κοινωνικοί λειτουργοί, νοςθλευτζσ και ειδικοί ςτα ςχολεία ι ςτα νοςοκομεία,
λογοκεραπευτζσ κ.α.

8.10. Η ςυνειςφορά του ςυντρόφου
Μερικοί αςκενείσ προτιμοφν να δζχονται βοικεια από το/τθ ςφντροφό τουσ, ενϊ κάποιοι
άλλοι προτιμοφν να κρατοφν τθ κεραπεία τουσ προςωπικι υπόκεςθ.
Από τθν άλλθ πλευρά, ο ςφντροφοσ πικανόν να μθν ξζρει πόςο πρζπει να εμπλακεί με τθ
κεραπεία και γι’αυτό ίςωσ να παραμζνει ςε απόςταςθ. Σε άλλεσ περιπτϊςεισ, μπορεί ο
ςφντροφοσ να κζλει να βοθκά όςον περιςςότερο γίνεται ι να ανθςυχεί αν τα βγάηετε πζρα
με όλεσ τισ ανάγκεσ τθσ ΡΔΚ.

8.11. Ακράτεια λόγω πίεςθσ;
Είναι θ περίπτωςθ κατά τθν οποίαν ζχουμε ακράτεια οφρων λόγω ξαφνικισ επιπρόςκετθσ
πίεςθσ ςτθν ουροδόχο κφςτθ. (Το πιο κάτω διάγραμμα δείχνει πωσ οι μφεσ του πυελικοφ
εδάφουσ ςτθρίηουν τθν ουροδόχο κφςτθ και τισ ςυναφείσ δομζσ).
Η ακράτεια λόγω πίεςθσ εμφανίηεται γιατί αποδυναμϊνονται οι μφεσ του πυελικοφ
εδάφουσ. Μικρζσ ποςότθτεσ οφρων μπορεί να ξεφεφγουν, αλλά κάποιεσ φορζσ μπορεί να
είναι πιο ζντονο το πρόβλθμα και να ζρκετε ςε δφςκολθ κζςθ.
Τα οφρα πιο ςυχνά ξεφεφγουν όταν βιχετε, γελάτε ι κατά τθ διάρκεια τθσ άςκθςθσ. Σε
αυτζσ τισ περιπτϊςεισ προκαλείται επιπρόςκετθ πίεςθ ςτθν κοιλιακι χϊρα και τθν
ουροδόχο κφςτθ.
Πόςο ςυχνι είναι θ ακράτεια λόγω πίεςθσ;
Η ακράτεια λόγω πίεςθσ είναι θ πιο ςυχνι μορφι ακράτειασ οφρων ςτισ γυναίκεσ.
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Ραρουςιάηεται πιο ςυχνά ςε μεγαλφτερεσ θλικίεσ και τελικά 1 ςτισ 5 γυναίκεσ άνω των 40
παρουςιάηουν κάποιου βακμοφ ακράτεια λόγω πίεςθσ.

8.12. Τι προκαλεί τθν ακράτεια λόγω πίεςθσ;
Αιτίεσ
Οι περιςςότερεσ περιπτϊςεισ αφοροφν αδυναμία των μυϊν του πυελικοφ εδάφουσ.
Οι πιο κοινζσ αιτίεσ για να αποδυναμωκοφν οι μφεσ του πυελικοφ εδάφουσ είναι ο τοκετόσ
ςτισ γυναίκεσ και θ εγχείριςθ αφαίρεςθσ του προςτάτθ ςτουσ άντρεσ. Οι μφεσ του πυελικοφ
εδάφουσ αγκαλιάηουν και ςτθρίηουν το κάτω μζροσ τθσ ουροδόχου κφςτθσ και του εντζρου.
Ππωσ αναφζρκθκε και πιο πάνω, είναι ςυχνότερο ςτισ μεγαλφτερεσ θλικίεσ, αφοφ οι μφεσ
χαλαρϊνουν κακϊσ μεγαλϊνουμε και κυρίωσ μετά τθν εμμθνόπαυςθ ςτισ γυναίκεσ. Η
ακράτεια λόγω πίεςθσ είναι επίςθσ πιο ςυχνι ςτα υπζρβαρα άτομα και ςτα άτομα με
χρόνιο βιχα.
Πωσ αντιμετωπίηεται;
Η πιο ςυχνι κεραπεία είναι θ ενδυνάμωςθ των μυϊν του πυελικοφ εδάφουσ. Ρερίπου 60%
των περιπτϊςεων κεραπεφονται ι βελτιϊνονται ςθμαντικά με αυτόν τον τρόπο
αντιμετϊπιςθσ.
Δυναμώνοντασ τουσ μφεσ του πυελικοφ εδάφουσ -‘Αςκήςεισ πυελικοφ εδάφουσ’
Είναι ςθμαντικό να γίνεται εξάςκθςθ των ςωςτϊν μυϊν. Ο γιατρόσ ςασ μπορεί να ςασ φζρει
ςε επαφι με το φυςιοκεραπευτι ι με κάποιον ειδικό για τθν ακράτεια οφρων.
Εγχείριςη
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Διάφορεσ χειρουργικζσ τεχνικζσ χρθςιμοποιοφνται για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ακράτειασ,
κυρίωσ μετά που οι αςκιςεισ του πυελικοφ εδάφουσ δεν παρουςιάςουν ικανοποιθτικό
αποτζλεςμα. Οι χειρουργικζσ επεμβάςεισ ζχουν ωσ βαςικό ςτόχο να ‘ςυςφίξουν’ ι να
ςτθρίξουν τουσ μφεσ και τισ άλλεσ δομζσ κάτω από τθν ουροδόχο κφςτθ και ςυχνά είναι
επιτυχείσ.

27

9. Γενικζσ Πλθροφορίεσ για τθν ΠΔΚ.
Ωτορινολαρυγγικά κζματα
9.1. Ωτορινολαρυγγικά κζματα
Συχνά παρουςιάηονται προβλιματα ςτα αυτιά και τθ μφτθ και πολλζσ φορζσ αποτελοφν
ςθμεία που οδθγοφν ςτθ διάγνωςθ τθσ ΡΔΚ. Οι πακιςεισ μζςθ εκκριτικι ωτίτιδα ι «υγρό
ςτα αυτιά» είναι πολφ ςυχνά ςτθν ΡΔΚ. Αυτό οφείλεται ςτθ βλζννα που ςυςςωρεφεται ςτθν
ευςταχιανι ςάλπιγγα λόγω τθσ μθ αποτελεςματικισ λειτουργίασ των κροςςϊν.
Ζτςι παρεμποδίηεται θ επικοινωνία αζρα από τθ μφτθ με το μζςο αυτί το οποίο γεμίηει με
βλζννα. Τελικά προκαλείται απϊλεια ακοισ λόγω του ότι ο ιχοσ ςτο μζςο αυτί πρζπει να
περάςει μζςα από υγρό και όχι μζςα από τον αζρα. Στα μικρότερα παιδιά ςυχνά μπορεί να
παρουςιάηονται και λοιμϊξεισ (οξείεσ ωτίτιδεσ).
Η ςυνικθσ αντιμετϊπιςθ ενόσ παιδιοφ με απϊλεια ακοισ είναι θ τοποκζτθςθ ςτο τφμπανο
ειδικϊν ςωλθνίςκων (που ζχουν ρόλο αεραγωγϊν). Επειδι κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίασ
των ςωλθνίςκων ςτο τφμπανο, μπορεί να περνά νερό ςτο μζςο αυτί, πρζπει να δίνεται
μεγάλθ προςοχι ςτο κολφμπι και το λοφςιμο.
Ο ςωλθνίςκοσ αεριςμοφ μπορεί να μολυνκεί και να παρουςιαςτεί ροι υγροφ από το αυτί.
Οι αςκενείσ με ΡΔΚ παρουςιάηουν πολφ ςυχνά επίμονθ ροι υγροφ ςε περιπτϊςεισ
τοποκζτθςθσ ςωλθνίςκων αεριςμοφ ςτο τφμπανο.
Αυτι θ επιπλοκι αντιςτακμίηει τα όποια ωφελιματα από τθ χριςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ
μεκόδου και ζτςι αποφεφγεται θ χριςθ ςωλθνίςκων αεριςμοφ ςτουσ αςκενείσ με ΡΔΚ.

9.2. Τι μπορεί να γίνει;






Για τθ μζςθ εκκριτικι ωτίτιδα το παιδί μπορεί να φυςά από το ζνα ρουκοφνι ςε ζνα
μπαλόνι, φουςκϊνοντάσ το, με αποτζλεςμα να διανοίγεται θ ευςταχιανι ςάλπιγγα
και να περνά αζρασ ςτο μζςο αυτί. Δεν αποτελεί ριηικι λφςθ αλλά ζνα τρόπο
βελτίωςθσ τθσ ακοισ.
Ακουςτικά βαρθκοίασ ςυνιςτϊνται αν και τα δφο αυτιά αντιμετωπίηουν ςθμαντικό
πρόβλθμα και υπάρχουν ενδείξεισ ότι θ απϊλεια ακοισ επθρεάηει τθ γενικι,
γλωςςικι ι μακθςιακι ανάπτυξθ του παιδιοφ. Αν θ απϊλεια είναι ςτο ζνα αυτί, τότε
το άλλο αυτί μπορεί ςυνικωσ να τθν αντιςτακμίςει.
Στα μικρότερα παιδιά μπορείτε να βοθκιςετε ςτθ γλωςςικι τουσ ανάπτυξθ
μιλϊντασ τουσ από μπροςτά και ελαφρϊσ πιο ψθλά και από όςο πιο κοντά γίνεται
για να ακοφνε καλφτερα.

Ρρόςφατθ μελζτθ ζδειξε ότι ςτθν θλικία των 3 ετϊν μόνο το 20% των παιδιϊν με ΡΔΚ ζχει
φυςιολογικι ακοι, με το ποςοςτό να αυξάνεται ςτο 60% ςτθν θλικία των 6 χρονϊν, ενϊ
μζχρι τα 12-15 χρόνια όλα τα παιδιά παρουςίαηαν φυςιολογικι ακοι.
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9.3. ΠΔΚ και θ μφτθ
Η παρουςία βλζννασ ςτθ μφτθ ζχει ρόλο να παγιδεφει τισ ειςπνεόμενεσ ακακαρςίεσ και
μετά να αποβάλλεται μαηί με αυτζσ προσ το λαιμό. Τα ιγμόρεια είναι κοιλότθτεσ μζςα ςτα
ηυγωματικά οςτά, κάτω από τα μάγουλα και ςτα οςτά του μετϊπου, που επικοινωνοφν με
τισ ρινικζσ κοιλότθτεσ. Στθν ΡΔΚ οι κροςςοί δεν μετακινοφν τθ βλζννα ικανοποιθτικά με
αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ λοιμϊξεων. Αν θ μφτθ αποφραχκεί μπορεί να αναπτυχκεί
λοίμωξθ και ςτα ιγμόρεια. Σθμειϊνεται ότι τα ιγμόρεια δεν ζχουν αναπτυχκεί ςτα πρϊτα
χρόνια τθσ ηωισ, ζτςι το πρόβλθμα δεν υφίςταται ςτα μικρά παιδιά.
Τι μπορεί να γίνει;
Οι ψεκαςμοί με φυςιολογικό ι υπζρτονο ορό μπορεί να είναι πολφ βοθκθτικοί για τθν
παροχζτευςθ τθσ βλζννασ (π.χ. Sterimar, Physiomere). Μπορεί να χρθςιμοποιοφνται το
πρωί για να απομακρυνκεί θ βλζννα που ςυςςωρεφτθκε όλθν τθ νφχτα και θ επίδραςθ τουσ
μπορεί να κρατιςει μζχρι το μεςθμζρι. Οι ψεκαςμοί με τοπικά ρινικά ςτεροειδι μειϊνουν
τθν εκροι βλζννασ από τθ μφτθ αλλά θ αποτελεςματικότθτά τουσ χριηει περαιτζρω
μελζτθσ. Σε περιπτϊςεισ υποτροπιάηουςασ ιγμορίτιδασ, θ μολυςμζνθ βλζννα μπορεί να
παροχετευκεί χειρουργικά.
Επιπρόςκετα ςθμεία που αφοροφν ωτορινολαρυγγικά κζματα:




Καταδφςεισ βακφτερα των 5 μζτρων δεν ςυνιςτϊνται
Η δόςθ των τοπικϊν ρινικϊν ςτεροειδϊν είναι πολφ μικρι και είναι αςφαλισ για τα
παιδιά. Στα παιδιά γίνεται περιοδικά ζλεγχοσ του φψουσ και του βάρουσ τουσ.
Το κερί ςτον ακουςτικό πόρο δεν αποτελεί αιτία για απϊλεια ακοισ και μπορεί να
περιοριςτεί με ειδικζσ ςταγόνεσ από το φαρμακείο.

9.4. Προβλιματα γαςτροοιςοφαγικισ παλινδρόμθςθσ
Η γαςτροοιςοφαγγικι παλινδρόμθςθ (ΓΟΡ) είναι μία ςυνθκιςμζνθ κατάςταςθ ςτα άτομα
με αναπνευςτικζσ πακιςεισ, ενϊ μερικζσ φορζσ μπορεί να γίνει και αιτία για προβλιματα
ςτοφσ πνεφμονεσ.
Στθν ΡΔΚ μπορεί να ςυνυπάρχει και μερικζσ φορζσ μπορεί να επιτείνει κάποια από τα ιδθ
υπάρχοντα προβλιματα.
Οποιοςδιποτε αςκενισ με χρόνιο βιχα μπορεί να αναπτφξει ΓΟΡ λόγω των αυξθμζνων
πιζςεων ςτθν κοιλιακι χϊρα κατά το βιξιμο. Αν οι αςκενείσ δεν παρουςιάηουν
ανταπόκριςθ ςτθ μζγιςτθ κεραπεία για τθν πνευμονοπάκεια από τθν ΡΔΚ, τότε και θ ΓΟΡ
πρζπει να αντιμετωπιςτεί. Η παλινδρόμθςθ, αν ςυνοδεφεται από ειςρόφθςθ του
ςτομαχικοφ περιεχομζνου ςτουσ πνεφμονεσ, οδθγεί ςε πνευμονικζσ λοιμϊξεισ που κα
χειροτερεφςουν ακόμθ περιςςότερο τθν πνευμονοπάκεια.
Η κεραπεία είναι ςυνικωσ φαρμακευτικι με ςυνδυαςμό από αντιόξινα και προκινθτικοφσ
παράγοντεσ. Ουδετεροποίθςθ του γαςτρικοφ οξζοσ κα μειϊςει τόςον τον πόνο ςτο ςτικοσ
(καοφρεσ) όπωσ επίςθσ και τθ φλεγμονι ςτον πνεφμονα ςε περίπτωςθ ειςρόφθςθσ ςτο
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βρογχικό δζνδρο. Οι προκινθτικοί παράγοντεσ κα αυξιςουν τθν κινθτικότθτα του εντζρου
(περιςταλτικζσ κινιςεισ) ζτςι το ςτομάχι κα αδειάηει πιο γριγορα. Η παραμονι υγρϊν και
τροφισ ςτο ςτομάχι αυξάνει ςθμαντικά τον κίνδυνο παλινδρόμθςθσ ςτον οιςοφάγο και
εμφάνιςθσ επειςοδίων ειςρόφθςθσ.
Αυτι θ διπλι κεραπεία εφαρμόηεται πιο ςυχνά ςτα παιδιά, αλλά μπορεί να αποβεί πολφ
χριςιμθ και ςε άλλεσ θλικίεσ. Μερικζσ φορζσ, απαιτείται χειρουργικι διόρκωςθ τθσ
γαςτροοιςοφαγικισ παλινδρόμθςθσ ωσ προςτατευτικό μζτρο για τθν αποτροπι
ειςροφιςεων ςτον πνεφμονα.

9.5. Βαςικι κατάςταςθ υγείασ
Είναι ςθμαντικό όταν επιςκζπτεςτε ζνα νζο νοςοκομείο ι ζνα νεό γιατρό να ζχετε οι ίδιοι
επίγνωςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ υγείασ ςασ.
Ημερομθνία

FEV1

FVC

00/00/00

Από
ςπιρομετρία

Από
ςπιρομετρία

Φψοσ

……….

Βάροσ

………..

Ποςότθτα
και χρϊμα
φλζγματοσ
Φυςιολογικό
χρϊμα,
κίτρινο
ι
πράςινο?

Πωσ
νιϊκεισ
Καλά, όχι
και τόςο
καλά,
άςχθμα?

Πιο πάνω βλζπετε παράδειγμα ενόσ βαςικοφ πίνακα υγείασ ςτθν ΠΔΚ
Η φυςιολογικι κερμοκραςία ςϊματοσ μπορεί να ποικίλλει και να επθρεάηεται από
παράγοντεσ όπωσ θ άςκθςθ, ο φπνοσ, ι θ ϊρα τθσ θμζρασ (ςυνικωσ οι χαμθλότερεσ
κερμοκραςίεσ καταγράφονται ςτισ 3 πμ και οι ψθλότερεσ ςτισ 6 μμ). Η μζςθ κερμοκραςία
ςϊματοσ (όπωσ καταγράφεται ςτο ςϊμα) είναι 37 0C (98.6 0F), αλλά οποιαδιποτε τιμι
μεταξφ 36.5 0C και 37.2 0C (97.7 0F και 99 0F) μπορεί να είναι φυςιολογικι.
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Οι ςυνικεισ τιμζσ κερμοκραςίασ, (όπωσ καταγράφονται ςτθ μαςχάλθ) είναι περίπου 0.2 0C
ωσ 0.3 0C χαμθλότερεσ από τισ πιο πάνω. Συνιςτάται, εφόςον ζχετε μία χρόνια πάκθςθ
όπωσ τθν ΡΔΚ, να γνωρίηετε τθν κανονικι ςασ κερμοκραςία ϊςτε να γίνεται εφκολα
αντιλθπτό πότε ζχετε αυξθμζνθ κερμοκραςία για να μπορείτε να δράςετε ανάλογα.
Θερμοκραςία ≥ 38 0C (100.4 0F) κεωρείται πυρετόσ και πρζπει να παρακολουκείται κάκε
δφο με τρείσ ϊρεσ.

9.6. Ζλεγχοσ τθσ αναπνευςτικισ λειτουργίασ
Κατά τθν άφιξι ςασ ςτο νοςοκομείο ο νοςθλευτισ κα μετριςει το βάροσ και το φψοσ ςασ.
Αν δεν μπορεί να μετρθκεί το φψοσ ςασ (λόγω π.χ. είςαςτε κακθλωμζνοσ ςε αναπθρικό
καροτςάκι) κα μετριςουν το μικοσ των χεριϊν ςασ και κατά προςζγγιςθ κα υπολογίςουν
το φψοσ ςασ.
Για τον ζλεγχο τθσ αναπνευςτικισλειτουργίασ, κα πρζπει να φυςιξετε μζςα ςτο ςτόμιο του
μθχανιματοσ (ςπιρόμετρο). Κςωσ χρειαςτεί να δοκιμάςετε πολλζσ φορζσ για να το
επιτφχετε, αλλά ο υπεφκυνοσ που κα κάνει το τζςτ δεν κα ςασ πιζςει.
Αν αναπνζετε από τθ μφτθ και αυτό επθρεάηει το τεςτ, ίςωσ ςασ ηθτθκεί να βάλετε ζνα
μικρό κλίπ ςτθ μφτθ.
Αν φοράτε ςιδεράκια ςτα δόντια και είναι χαλαρά, πολφ πικανόν να ςασ ηθτθκεί να τα
αφαιρζςετε πριν φυςιξετε ςτο μθχάνθμα.
Μερικζσ φορζσ, ο υπεφκυνοσ μπορεί να ςασ ηθτιςει να κακιςετε ςε ζνα ειδικό κάλαμο
(που μοιάηει με διαφανι ντουςιζρα). Αφοφ κακιςετε, ο υπεφκυνοσ κα κλείςει τθν πόρτα
και κα προχωριςετε ςε αυτό το τεςτ αναπνευςτικισ λειτουργίασ. Αυτι θ τεχνικι κα
βοθκιςει να εξαςφαλιςτοφν πιο ακριβι αποτελζςματα για τθν κατάςταςθ των πνευμόνων
ςασ.
Σπιρομετρία
Με τθ ςπιρομετρία γίνεται θ μζτρθςθ του FEV1- δθλαδι πόςο αζρα μπορείτε να
εκπνεφςετε βίαια κατά το πρϊτο δευτερόλεπτο τθσ εκπνοισ. Με τθ ςπιρομετρία επίςθσ
γίνεται και μζτρθςθ του FVC- δθλαδι πόςο αζρα ειςπνζετε και εκπνζετε ςε μια μζγιςτθ
αναπνοι.

9.7. Εξζταςθ αερίων αίματοσ
Με αυτιν τθν εξζταςθ μπορεί να κακοριςτεί πόςο καλι είναι θ πρόςλθψθ οξυγόνου και
πόςο αποτελεςματικι είναι θ αποβολι του διοξειδίου του άνκρακα από τουσ πνεφμονεσ.
Η πιο απλι μζκοδοσ για να μετρθκεί θ οξυγόνωςθ ςτο αίμα είναι με τθ χριςθ του παλμικοφ
οξφμετρου, μίασ μικρι ςυςκευισ που ςτερεϊνεται ςτθν άκρθ του δακτφλου ςασ ι ςτο λοβό
του αυτιοφ. Αυτό που κάνει το οξφμετρο δεν είναι να παίρνει δείγμα αίματοσ, αλλά απλϊσ
με μία δζςμθ φωτόσ μετρά πόςο κόκκινο είναι το αίμα.
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Σθμείωςθ: Αν φοράτε μανικιοφρ ςτα νφχια μπορεί να επθρεαςτεί θ μζτρθςθ και ζτςι κα
ςασ ηθτθκεί να το βγάλετε (ςε ζνα μόνο δάκτυλο). Ψεφτικα ι ακρυλικά νφχια επίςθσ
προκαλοφν πρόβλθμα.

9.8. Ζλεγχοσ αναπνευςτικισ λειτουργίασ με αςκιςεισ
Για να ελεγκεί θ αναπνευςτικι ςασ λειτουργία, ο υπεφκυνοσ μπορεί να ςασ ηθτιςει να
κάνετε κάποιεσ αςκιςεισ ενϊ αυτόσ κα κάνει τισ ανάλογεσ μετριςεισ.
Οι αςκιςεισ μπορεί να περιλαμβάνουν:






Να περπατιςετε με το δικό ςασ ρυκμό για 6 λεπτά, κάνοντασ όςεσ ςτάςεισ νιϊκετε
ότι χρειάηεςτε.
Να κάνετε τθν εξζταςθ παλίνδρομου βαδίςματοσ (shuttle walking test). Αυτό
περιλαμβάνει περπάτθμα μεταξφ δφο ςθμείων που απζχουν 10 μζτρα και
ταυτόχρονθ χρονομζτρθςι ςασ. Κάκε φορά κα ςασ ηθτείται να το κάνετε ςε λιγότερο
χρόνο μζχρι να μθν μπορείτε πλζον να το κάνετε πιο γριγορα.
Να περπατιςετε ςε κυλιόμενο διάδρομο ενϊ ο εξεταςτισ κα παρακολουκεί τθν
καρδία και τουσ πνεφμονζσ ςασ.
Να ελεγχκείτε ςε ποδιλατο γυμναςτικισ. Η εξζταςθ αυτι γίνεται ςε περιπτϊςεισ
που ο γιατρόσ χρειάηεται πιο εξειδικευμζνεσ πλθροφορίεσ για τθν αναπνοι ςασ.
Συνικωσ κα ςασ ηθτθκεί να αναπνζετε μζςα από ζνα ςτόμιο κακϊσ ποδθλατείτε. Η
ποςότθτα του οξυγόνου που ειςπνζετε και θ ποςότθτα διοξειδίου του άνκρακα που
εκπνζετε καταγράφονται, όπωσ επίςθσ και ο ρυκμόσ τθσ αναπνοισ, ο παλμόσ, ακόμθ
και τα αζρια ςτο αίμα μερικζσ φορζσ.

9.9. Ζλεγχοσ ανταπόκριςθσ ςτθ κεραπεία
Τα βρογχοδιαςταλτικά είναι φάρμακα τα οποία είναι ςχεδιαςμζνα να διαςτζλλουν τουσ
αεραγωγοφσ μζςα από τουσ οποίουσ περνά ο αζρασ προσ και από τουσ πνεφμονεσ κατά τθν
ειςπνοι και τθν εκπνοι.
Μετά τθ χοριγθςθ του φαρμάκου και τθν πάροδο 20 λεπτϊν, επαναλαμβάνεται θ
ςπιρομετρία για να εξακριβωκεί αν ζχουν βελτιωκεί τα αποτελζςματα ςε ςφγκριςθ με τθν
πρϊτθ φορά.
Αν παρουςιάηετε άςκμα τα νζα αποτελζςματα τθσ ςπιρομετρίασ κα είναι βελτιωμζνα.
Αυτζσ οι εξετάςεισ βοθκοφν:




Να εξακριβωκεί αν πάςχετε από άςκμα.
Να ελζγξετε πωσ αντιδροφν οι πνεφμονεσ ςασ ςτα διάφορα φάρμακα.
Να αποφαςιςκεί θ καλφτερθ κεραπεία

9.10. Αξονικόσ τομογράφοσ και ακτίνεσ Χ
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Οι ακτινολογικζσ εξετάςεισ ςτθν ΠΔΚ είναι ζνα χριςιμο εργαλείο που βοθκά το
γιατρό να αντιλθφκεί τθν κατάςταςθ του αςκενι - ςυχνζσ απεικονίςεισ δεν
χρειάηονται ςτθν παρακολοφκθςθ ενόσ ςτακεροφ αςκενι.
Οι ακτινογραφίεσ μποροφν να επιβεβαιϊςουν τθν ανϊμαλθ διάταξθ των ςπλάχνων και
ακολοφκωσ με χριςθ υπεριχων να επιβεβαιωκεί θ κζςθ των οργάνων, όπου υπάρχει
υποψία για απόκλιςθ από τθν ςυνικθ δεξιά/αριςτερι ςυμμετρία. Οι ακτινογραφίεσ είναι
επίςθσ χριςιμεσ ςε υποψία για πνευμονία ι ςθμαντικζσ λοιμϊξεισ και ςτθ διάγνωςθ τθσ
αλλεργικισ βρογχοπνευμονικισ αςπεργίλλωςθσ (ABPA).
Η αξονικι τομογραφία μπορεί να βοθκιςει το γιατρό ςτθν επιλογι τθσ κεραπείασ που κα
χρθςιμοποιιςει, ενϊ είναι χριςιμθ και για τθν αναςκόπθςθ τθσ πορείασ τθσ ΡΔΚ. Σε
μεγαλφτερα παιδιά και ενιλικεσ, όπου θ ιγμορίτιδα αποτελεί πρόβλθμα, απεικονίςεισ των
ιγμορείων μποροφν να βοθκιςουν τον ωτορινολαρυγγολόγο να αποφαςίςει ποια
χειρουργικι επζμβαςθ χρειάηεται.
ϋϋΗ αξονικι τομογραφία ςπάνια χρθςιμοποιείται ωσ διαγνωςτικό μζςο και θ χριςθ τθσ
αφορά κυρίωσ τθν τεκμθρίωςθ των ςταδίων τθσ χρόνιασ πνευμονοπάκειασϋϋ.

9.11. Υπάρχουν ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ από τισ εξετάςεισ αναπνευςτικισ
λειτουργίασ;
Δεν αναμζνονται οποιεςδιποτε ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ.
Επειδι είναι αναμενόμενο να ςασ ηθτθκεί να επαναλάβετε τισ αναπνευςτικζσ δοκιμαςίεσ
μερικζσ φορζσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ μίασ εξζταςθσ, ίςωσ νιϊςετε κόπωςθ μετά τθν
εξζταςθ αλλά αυτό είναι φυςιολογικό και δεν πρζπει να ςασ ανθςυχεί. Το αίςκθμα
κόπωςθσ ςφντομα κα εξαφανιςτεί. Ραρόλα αυτά αν νιϊςετε πόνο ςτο ςτικοσ ι κάποιο
άλλο πρόβλθμα κατά τθν εξζταςθ, καλό είναι να το αναφζρετε ςτον υπεφκυνο.
Αποτελζςματα εξετάςεων
Τα αποτελζςματα του ελζγχου τθσ αναπνευςτικισ λειτουργίασ κακϊσ και μία ςχετικι
αναφορά, ςυνικωσ δίνονται ςε εςάσ αμζςωσ μετά τθν εξζταςθ.
Μπορείτε να πάρετε αυτά τα αποτελζςματα μαηί ςασ ι να ςασ τα ςτείλουν ςτο ςπίτι.
Τι να κάνετε και τι να αποφφγετε





Να φοράτε χαλαρά ροφχα που δεν εμποδίηουν τισ κινιςεισ του ςτικουσ και τθσ
κοιλιάσ.
Μθν καπνίςετε, τουλάχιςτον, για τισ τελευταίεσ 24 ϊρεσ πριν τισ εξετάςεισ.
Η ζντονθ άςκθςθ καλό είναι να αποφευγκεί, τουλάχιςτον για 30 λεπτά πριν τθν
εξεταςθ.
Μθν καταναλϊςετε μεγάλο γεφμα τισ τελευταίεσ δφο ϊρεσ πριν τθν εξζταςθ ενϊ θ
κατανάλωςθ αλκοόλ ςυνιςτάται να αποφευχκεί τισ τελευταίεσ τζςςερεισ ϊρεσ.
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10. Διαχείριςθ τθσ ΠΔΚ ςτο ςπίτι
10.1. Χοριγθςθ ενδοφλζβιων αντιβιοτικϊν ςτο ςπίτι
Ο γιατρόσ ςασ μπορεί να τθν προτείνει για να ςασ παράςχει μεγαλφτερθ ευελιξία.
Η απόφαςθ για χοριγθςθ ενδοφλζβιων αντιβιοτικϊν ςτο ςπίτι βεβαίωσ κα επανεκτιμάται
κάκε φορά που ο αςκενισ χρειάηεται αντιβιοτικά.
Η απόφαςθ πρζπει να βαςιςτεί ςτθν κατάςταςθ του αςκενοφσ, τθ δυνατότθτα προςφοράσ
οικογενειακισ ι επαγγελματικισ βοικειασ, κακϊσ και ςτισ προςωπικζσ ανάγκεσ και
επικυμίεσ του αςκενοφσ.
Αν κα πάρετε τα ενδοφλζβια αντιβιοτικά ςτο ςπίτι, θ πρϊτθ δόςθ πρζπει να δοκεί ςτο
νοςοκομείο.
Μαθαίνοντασ να παίρνετε ενδοφλζβια αντιβιοτικά ςτο ςπίτι
Κατάλλθλα εκπαιδευμζνοσ νοςοκόμοσ ι γιατρόσ κα πρζπει να εξθγιςουν και εκπαιδεφςουν
το μζλοσ τθσ οικογζνειασ πωσ κα κάνει τθν ενδοφλζβια χοριγθςθ του αντιβιοτικοφ ςτον
αςκενι.
Μερικοί βεβαίωσ από τουσ αςκενείσ, ζχουν ξανακάνει αυτι τθ διαδικαςία και ζτςι κάποιο
μζλοσ τθσ οικογζνειασ κα είναι εξοικειωμζνο με τθν ενδοφλζβια χοριγθςθ των
αντιβιοτικϊν.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα προςαρμόηονται ςτισ ανάγκεσ και ικανότθτεσ των
ςυγκεκριμζνων ατόμων.
Επαναλιψεισ τθσ εκπαίδευςθσ κα είναι απαραίτθτεσ ειδικά αν οι χορθγιςεσ αντιβιοτικϊν
δεν είναι ςυχνζσ.
‘’Είναι ςθμαντικό ο αςκενισ και ο κθδεμόνασ του να ζχουν αυτοπεποίκθςθ και να νιϊκουν
ςίγουροι πριν τθ χοριγθςθ των αντιβιοτικϊν ςτο ςπίτι’’

10.2. Πρακτικά ηθτιματα
Τα φάρμακα και ο εξοπλιςμόσ για τθ χοριγθςι τουσ κα πρζπει να φυλάςςονται ςε ζνα
ςτεγνό, δροςερό και κακαρό ςυρτάρι μακριά από παιδιά. Κάποια από τα φάρμακα κα
πρζπει να αποκθκευτοφν ςτο ψυγείο (ςχετικζσ οδθγίεσ κα ςασ παρζχει ο φαρμακοποιόσ
ςασ). Απλζσ, φιλικζσ για το χριςτθ ςυμβουλζσ, κα είναι καλό να ςασ δοκοφν ωσ
ςυμπλθρωματικζσ τθσ εκπαίδευςθσ που ςασ ζγινε ςτο νοςοκομείο από τον νοςθλευτι ι το
γιατρό. Ζνα μζροσ ενόσ τζτοιου φυλλαδίου με ςυμβουλζσ κα πρζπει να αφορά και τθν
αντιμετϊπιςθ τυχόν προβλθμάτων που μπορεί να παρουςιαςτοφν.
Οι αναγκαίεσ ενζργειεσ πρζπει να γίνονται ϊςτε να δίνονται αρκετά αναλϊςιμα για να
ολοκλθρωκεί ο ςυγκεκριμζνοσ κφκλοσ κεραπείασ. Ζνα δοχείο για τα αιχμθρά αντικείμενα
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είναι απαραίτθτο, για να τοποκετοφνται οι βελόνεσ και οι ςφριγγεσ, το οποίο κα πρζπει να
είναι δυνατό να ςφραγίηεται μετά τθ χριςθ. Ρλθροφορίεσ για το πωσ γίνεται ο χειριςμόσ
των αιχμθρϊν αντικειμζνων κα ςασ δοκοφν από τον νοςθλευτι ι το γιατρό.
Η παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ χοριγθςθσ αντιβιοτικϊν ςτο ςπίτι μπορεί να περιλαμβάνει
τθλεφωνικζσ κλιςεισ, επιςκζψεισ ςτο ςπίτι ι επιςκζψεισ ςτο νοςοκομείο. Η χοριγθςθ
κάποιων φαρμάκων απαιτεί αναλφςεισ αίματοσ για να επιβεβαιϊνεται ότι θ δοςολογία
είναι ςωςτι - κα ενθμερωκείτε για κάτι τζτοιο.
Ρρζπει να είςτε ζτοιμοι για το ενδεχόμενο να απαιτθκεί περαιτζρω παρακολοφκθςθ, ϊςτε
να επιβεβαιωκεί ότι θ κεραπεία που ακολουκείτε είναι και αςφαλισ και αποτελεςματικι.
Ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ ςτα φάρμακα μπορεί να παρουςιαςτοφν, γι’αυτό και οι πρϊτεσ μία
ι δφο δόςεισ χορθγοφνται ςτο νοςοκομείο.

10.3. Τι πρζπει να κάνω ςε περίπτωςθ αντίδραςθσ ςτο φάρμακο;
Αν παρατθριςετε οποιοδιποτε από τα πιο κάτω ςθμάδια διακόψτε τθ χοριγθςθ
αντιβιοτικϊν και επικοινωνιςτε με το γιατρό ςασ. Χρθςιμοποιιςτε τον αρικμό ζκτακτθσ
ανάγκθσ (24 ϊρεσ) που ςασ δόκθκε από το νοςοκομείο όταν ξεκινιςατε το ςυγκεκριμζνο
κφκλο αντιβιοτικϊν.








Εξανκιματα
Ναυτία
Ζντονθ διάρροια
Οποιαδιποτε άλλα αςυνικιςτα ςυμπτϊματα
Αλλαγζσ ςτθ κερμοκραςία ςασ
Εμετόσ
Φουςκϊματα

Σοβαρζσ αντιδράςεισ είναι ςπάνιεσ αλλά πρζπει να αντιμετωπίηονται ωσ επείγοντα
περιςτατικά και να επιςκζπτεςτε άμεςα τισ πρϊτεσ βοικειεσ. Οι ςοβαρζσ αντιδράςεισ
μπορεί να περιλαμβάνουν:




Ξαφνικι κατάρρευςθ, ςοκ ι αςκζνεια
Σοβαρζσ δυςκολίεσ ςτθν αναπνοι
Φοφςκωμα γφρω από το λαιμό

Το νοςοκομείο κα ςασ ενθμερϊςει αν χρειάηεςτε ειδικι εκπαίδευςθ ι ειδικό εξοπλιςμό
(ςετ αντιμετϊπιςθσ αναφυλαξίασ) για να αντιμετωπίςετε ςοβαρι αλλεργικι αντίδραςθ.
Ρικανόν να μπορείτε να ςυνεχίςετε κανονικά τθν εργαςία ι τθν εκπαίδευςθ ςασ κατά τθν
περίοδο που γίνεται θ ενδοφλζβια χοριγθςθ των αντιβιοτικϊν, αλλά είναι κάτι που κα
πρζπει να ςυηθτιςετε με τον νοςθλευτι ι το γιατρό ςτθν αρχι τθσ κεραπείασ.
Σθμειϊνεται ότι θ φυςιοκεραπεία, θ καλι διατροφι και θ επαρκισ ξεκοφραςθ είναι
απαραίτθτα ςτοιχεία ϊςτε να επιτευχκοφν τα καλφτερα αποτελζςματα από τθ χοριγθςθ
των αντιβιοτικϊν. Για να μποροφν να ςυνεχίηονται οι πιο πάνω δραςτθριότθτεσ, κα πρζπει
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να προγραμματιςτοφν οι ϊρεσ χοριγθςθσ των αντιβιοτικϊν, ενϊ κάποιεσ δόςεισ
αντιβιοτικϊν μπορεί να χρειάηεται να χορθγοφνται ςτο χϊρο εργαςίασ ι ςτο ςχολείο.
Συνιςτάται να ενθμερϊςετε τον εργοδότθ ςασ ι το ςχολείο ότι ακολουκάτε ζνα κφκλο
ενδοφλζβιων αντιβιοτικϊν και ότι ζχετε κακετιρα ϊςτε να ζχετε τθν απαραίτθτθ άδεια
αφοφ μπορεί να τίκενται κζματα υγείασ και αςφάλειασ. Σε κάκε περίπτωςθ θ καλι και
επαρκισ επικοινωνία με όςουσ εμπλζκονται είναι απαραίτθτθ.
‘’Να κυμάςτε, θ χοριγθςθ αντιβιοτικϊν ςτο ςπίτι μπορεί να είναι μία επιλογι. Η
νοςοκομειακι φροντίδα είναι διακζςιμθ ςε εςάσ όποτε τθ χρειάηεςτε.’’

10.4. Ζλεγχοσ λοιμϊξεων
Ο ζλεγχοσ των λοιμϊξεων κατά τισ επιςκζψεισ ι τθν παραμονι ςασ ςτο νοςοκομείο είναι
πολφ ςθμαντικόσ ϊςτε να μθ γίνεται διαςπορά λοιμογόνων παραγόντων μεταξφ των
αςκενϊν.
Πταν κα είςαςτε ςτο νοςοκομείο κα ςασ τοποκετιςουν ςε διαφορετικό χϊρο από τουσ
άλλουσ αςκενείσ με οποιαδιποτε μορφι χρόνιασ πυϊδουσ πνευμονοπάκειασ (δθλαδι
πνευμονοπάκειασ που παράγει πτφελα όπωσ θ ΡΔΚ και θ κυςτικι ίνωςθ). Μερικά μικρόβια,
όπωσ οι ψευδομονάδεσ, μπορεί να προκαλζςουν ςοβαρι επιδείνωςθ τθσ πνευμονοπάκειασ
και πρζπει να καταβάλλονται όλεσ οι δυνατζσ προςπάκειεσ για να αποφεφγεται θ διαςπορά
μικροβίων και οι επιμολφνςεισ.
Αυτό μπορεί να επιτευχκεί όταν δίνεται ςθμαςία ςτθν προςωπικι υγιεινι, διαχωρίηονται οι
αποικιςμζνοι αςκενείσ ςτουσ διάφορουσ καλάμουσ και πτζρυγεσ και δεν χρθςιμοποιοφνται
κοινά δωμάτια φυςιοκεραπείασ.
Καλό επίςθσ είναι να βεβαιωκείτε ότι κακαρίηετε και αποςτειρϊνετε τον νεφελοποιθτι ςασ
όπωσ προβλζπεται από τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. Επίςθσ ςθμαντικό είναι να μθν
μοιράηεςτε τον εξοπλιςμό ςασ με τα αδζλφια ςασ και κατά τθν παραμονι ςασ ςτο
νοςοκομείο να μθν ξεχνάτε να αποςτειρϊνετε τον εξοπλιςμό ςασ. Αν αντιμετωπίηετε κάποιο
ςχετικό πρόβλθμα ηθτιςτε βοικεια από το νοςθλευτικό προςωπικό.
Γενικά ςυνιςτάται να ακολουκείτε τισ πιο κάτω οδθγίεσ για να αποφεφγετε τισ λοιμϊξεισ:




όταν βιχετε, καλφπτετε το ςτόμα ςασ με το χζρι ι ζνα χαρτομάντθλο. Ρετάξτε το
χαρτομάντθλο αμζςωσ μετά.
Μθν μοιράηεςτε μπουκαλάκια, φλυντηάνια, ποτιρια.
Να πλζνετε τα χζρια ςασ κακϊσ και τι επιφάνεισ ςτο ςπίτι και τον χϊρο εργαςίασ ςασ
ανά τακτά χρονικά διαςτιματα.

10.5. Εμβολιαςμοί
Για αυτό το κζμα περιςςότερα δεδομζνα είναι γνωςτά για τουσ αςκενείσ που πάςχουν από
κυςτικι ίνωςθ, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευαίςκθτοι ςε λοιμϊξεισ και παρουςιάηουν πιο
βαριζσ εκδθλϊςεισ όταν ζχουν μολυνκεί από ςυγκεκριμζνουσ μικροοργανιςμοφσ. Σε πρϊτο

36

πλάνο είναι θ προςταςία από τθ μετάδοςθ τθσ ψευδομονάδασ αν και πολφ λίγα είναι
γνωςτά για τθν επίδραςθ αυτοφ του μικροοργανιςμοφ ςτθν ΡΔΚ.
Για αυτοφσ τουσ λόγουσ, όλοι οι εςωτερικοί αςκενείσ με πυϊδθ πνευμονοπάκεια
διαχωρίηονται ϊςτε να αποτρζπεται θ διαςπορά των μικροοργανιςμϊν. Επίςθσ, θ χριςθ
κανόνων υγιεινισ και θ χριςθ διαφορετικϊν δωματίων φυςιοκεραπείασ βοθκά ςτο να
επιτευχκεί αυτόσ ο ςτόχοσ. Τζλοσ ο κακαριςμόσ των νεφελοποιθτϊν και θ αποφυγι χριςθσ
του ίδιου εξοπλιςμοφ με τα αδελφια είναι πολφ ςθμαντικόσ.
Η πρόλθψθ των λοιμϊξεων είναι επίςθσ δυνατι με τον εμβολιαςμό και όλοι οι αςκενείσ με
ΡΔΚ πρζπει να ακολουκοφν το πρόγραμμα για τα ετιςια εμβόλια αλλά και αυτά για τθν
μακροχρόνια προςταςία τουσ από άλλα μικρόβια που προκαλοφν πνευμονία. Ο πιο κάτω
οδθγόσ είναι αρκετά κατατοπιςτικόσ αλλά μπορεί να αλλάηει ανάλογα με το ποια μικρόβια
είναι πιο ςυχνά ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο αλλά και λόγω τθσ ανάπτυξθσ νζων εμβολίων. Η
ιατρικι ομάδα που ςασ παρακολουκεί κα μπορεί να ςασ ενθμερϊςει για τισ οποιεςδιποτε
αλλαγζσ.
Γρίππθ.





Τα εμβόλια τθσ εποχικισ γρίππθσ παραςκευάηονται κάκε χρόνο ϊςτε να είναι
καλφτερα προςαρμοςμζνα ςτον εκάςτοτε ιό που είναι πιο ςυχνόσ. Δεν
προςτατεφουν από όλα τα είδθ γρίππθσ, αλλά ουςιαςτικά προςτατεφουν από τον ιό
που είναι πιο πικανόν να προκαλζςει επιδθμία εκείνθν τθ χρονιά.
Εμβόλια για τθ γρίππθ των χοίρων ζχουν επίςθσ αναπτυχκεί με τον ίδιο τρόπο με τθσ
εποχικισ γρίππθσ για προςταςία από τθν παγκόςμια εξάπλωςθ του ιοφ Η1Ν1.
Είναι ζνασ αςφαλισ και καλά ανεκτόσ εμβολιαςμόσ και πρζπει να είναι διακζςιμοσ
ςε όλουσ τουσ αςκενείσ με ΡΔΚ.

Πνευμονία.



Το μικρόβιο αιμόφιλοσ τθσ γρίππθσ (H. influenzae) τφπου B είναι μζροσ των
εμβολιαςμϊν ρουτίνασ που γίνονται κατά τθν παιδικι θλικία.
Ο ςτρεπτόκοκκοσ τθσ πνευμονίασ είναι πολφ κοινόσ λοιμογόνοσ παράγοντασ ςτουσ
αςκενείσ με ΡΔΚ και ςυνιςτάται ςε όλουσ να κάνουν το εμβόλιο του
πνευμονιόκοκκου. Το εμβόλιο καλφπτει τουσ περιςςότερουσ αλλά όχι όλουσ τουσ
ορότυπουσ του ςυγκεκριμζνου μικροοργανιςμοφ. Ωσ αποτζλεςμα, λοιμϊξεισ
πνευμονιόκοκκου μπορεί να εμφανιςτοφν και πρζπει να αντιμετωπίηονται άμεςα
και επικετικά.

10.6. Αλλεργίεσ και ερεκιςτικοί παράγοντεσ
Αλλεργίεσ και ερεκιςτικοί παράγοντεσ
Οι αςκενείσ με ΡΔΚ ζχουν τθν ίδια πικανότθτα να παρουςιάςουν αλλεργίεσ όπωσ κάκε
άλλο άτομο, αλλά όταν με τθν ΡΔΚ ςυνυπάρχει και αλλεργία τα ςυμπτϊματα περιπλζκονται
ι χειροτερεφουν.
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Σε αυτοφσ τουσ αςκενείσ μπορεί να βοθκιςουν οι κλαςικζσ κεραπείεσ για άςκμα ςε
ςυνδυαςμό με τθν αγωγι για τθν ΡΔΚ.
Οι αςκενείσ με χρόνιεσ πνευμονοπάκειεσ, πικανόν να αναπτφξουν υπερευαιςκθςία ςτο
μφκθτα Aspergillus Fumigates. Η κατάςταςθ αυτι ονομάηεται Αλλεργικι Βρογχοπνευμονικι
Αςπεργιλίωςθ ι ABPA, και μπορεί να εμφανίηεται με δυςκολία ςτθν αναπνοι, ςυριγμό, και
αίςκθμα ςφιξίματοσ ςτο ςτικοσ.
Ρικανόν να ςυνοδεφεται από πτϊςθ τθσ αναπνευςτικισ λειτουργίασ που να είναι δφςκολο
να αντιςτραφεί με τισ ςυνικεισ κεραπείεσ. Πλα αυτά τα ςυμπτϊματα δεν είναι τυπικά ςτθν
ΡΔΚ και ζτςι θ ABPA πρζπει να ελεγκεί με καλλιζργειεσ πτφελων και αναλφςεισ αίματοσ
ϊςτε να διαγνωςκεί.
Η κεραπεία περιλαμβάνει ζνα ςυνδυαςμό αντιμυκθτιακϊν παραγόντων και ςτεροειδϊν
που λαμβάνονται από το ςτόμα.
Με τθ κεραπεία είναι πικανόν να αντιςτραφοφν τα ςυμπτϊματα αλλά, όπωσ και ςε όλεσ τισ
αλλεργικζσ πακιςεισ, είναι πικανόν να ζχουμε νζεσ εξάρςεισ που κα πρζπει να
αντιμετωπιςτοφν με νζουσ κφκλουσ κεραπείασ.

10.7. Επικοινωνία με τουσ γενικοφσ γιατροφσ/παιδιάτρουσ/πακολόγουσ
Είναι ςθμαντικό να ζχετε μία καλι ςχζςθ με τουσ γενικοφσ γιατροφσ που ςυμμετζχουν ςτθν
παρακολοφκθςι ςασ και να ζχετε οι ίδιοι καλι αντίλθψθ τθσ κατάςταςισ ςασ.
Ρρζπει να ςυμμετζχετε και εςείσ ςτθ φροντίδα του εαυτοφ ςασ ι ςτθ φροντίδα του παιδιοφ
ςασ. Για παράδειγμα, ίςωσ κα πρζπει να εξθγάτε ςτουσ γενικοφσ γιατροφσ που ςασ
παρακολουκοφν γιατί νομίηετε ότι χρειάηεςτε ζνα νζο κφκλο αντιβιοτικϊν και τι είδουσ
λοίμωξθ είχατε και πωσ τθν αντιμετωπίςατε.
Επίςθσ κα πρζπει να ηθτάτε καλλιζργεια πτυζλων ϊςτε θ αντιβίωςθ να είναι ςτοχευμζνθ.
Μπορείτε να τουσ δϊςετε φυλλάδια για τθν ΡΔΚ και να τουσ προτείνετε να επικοινωνιςουν
με τον ειδικό γιατρό του νοςοκομείου για οποιαδιποτε απορία.
’’Σιγουρευτείτε ότι ο γενικόσ ιατρόσ νιϊκει καλά που «δεν ξζρει όλεσ τισ απαντιςεισ» - ζτςι
θ ςχζςθ ςασ κα γίνει αμφίδρομθ’’.
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11. Υγιεινι ηωι
11.1. Υγιεινι διατροφι
Η τροφι είναι ουςιαςτικά το καφςιμο που δίνει τθν απαιτοφμενθ ενζργεια για όλεσ τισ
ανάγκεσ του οργανιςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ αναπνοισ.
Ο οργανιςμόσ μετατρζπει τθν τροφι ςε ενζργεια μζςω τθσ διαδικαςίασ που λζγεται
μεταβολιςμόσ. Η τροφι και το οξυγόνο ουςιαςτικά μετατρζπονται ςε ενζργεια και διοξείδιο
του άνκρακα.
Η υγιεινι διατροφι, μεταξφ άλλων, βοθκά ςτθν καταπολζμθςθ των λοιμϊξεων, που
μερικζσ φορζσ μπορεί να είναι επικίνδυνεσ για τα άτομα με ΡΔΚ. Ακολουκϊντασ μία καλι
διατροφι μπορεί να μειϊςετε τισ πικανότθτεσ λοιμϊξεων.

11.2. Πζντε κρεπτικά ςυςτατικά
Υπάρχουν πζντε κρεπτικά ςυςτατικά απαραίτθτα για τθν υγεία και τθ ηωι.
1. Πρωτείνεσ




Βρίςκονται ςτο γάλα, αυγά, πουλερικά, ψάρια, ξθροφσ καρποφσ και όςπρια
Το ςϊμα χρθςιμοποιεί πρωτείνεσ για να επιςκευάηει τουσ τραυματιςμζνουσ ιςτοφσ
Να κυμάςτε να ξεχωρίηετε το λίποσ από το κρζασ. Το πολφ λίποσ κάνει κακό ςτθν
υγεία ςασ.

2. Υδατάνθρακεσ




Βρίςκονται ςτο ψωμί, δθμθτριακά, ρφηι, ηυμαρικά, φροφτα και πατάτεσ.
Είναι θ πιο άμεςα διακζςιμθ μορφι ενζργειασ
Αν οι τροφζσ που περιζχουν υδατάνκρακεσ είναι πλοφςιεσ ςε φυτικζσ ίνεσ, βοθκοφν
ςτθν καλι λειτουργία του εντζρου και ςτθ μείωςθ τθσ χολθςτερόλθσ.

3. Λίπη



Βρίςκονται ςτο βοφτυρο, τθ μαργαρίνθ, το ελαιόλαδο, το θλιζλαιο και τουσ ξθροφσ
καρποφσ.
Είναι κυρίωσ πθγζσ ενζργειασ και βιταμινϊν Α, D, Ε και Κ.

4. Μζταλλα



Βρίςκονται ςτο ςυκϊτι, αυγά, κρζασ, ψάρια και ςτα αποξθραμζνα φροφτα όπωσ οι
ςταφίδεσ.
Το γάλα και το τυρί είναι πλοφςια ςε αςβζςτιο (και βιταμίνθ D). Η βιταμίνθ D και το
αςβζςτιο βοθκοφν τα κόκκαλα και τα δόντια να παραμζνουν υγιι. Ο ςίδθροσ είναι
ςθμαντικόσ για τθν παραγωγι του αίματοσ.
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Το αςβζςτιο επίςθσ είναι εξαιρετικά ςθμαντικό για άτομα που ακολουκοφν
κεραπεία με ςτεροειδι.

5. Βιταμίνεσ









Βιταμίνθ A – Βελτιϊνει τθν όραςθ και καταπολεμά τισ λοιμϊξεισ - βρίςκεται ςτο
βοφτυρο και ςε πολλά πράςινα λαχανικά.
Βιταμίνθ B – Είναι απαραίτθτθ για τθν καλι λειτουργία του νευρικοφ ςυςτιματοσ,
τθν καλι πζψθ, τθν καλι όρεξθ και το υγιζσ δζρμα - βρίςκεται ςτα ψωμιά ολικισ
αλζςεωσ, το κρζασ και ςτα γαλακτομικά.
Βιταμίνθ C – Βοθκά ςτθν καταπολζμθςθ των λοιμϊξεων. Οι καλφτερεσ πθγζσ είναι
τα εςπεριδοειδι (πορτοκάλια, λεμόνια, γκρζιπφρουτ), οι φράουλεσ και το
μπρόκολο.
Βιταμίνθ D – Βοθκά ςτθν καλι κατάςταςθ δοντιϊν και οςτϊν. Βρίςκεται ςτο γάλα
και ςτο τυρί.
Βιταμίνθ E – Βρίςκεται ςτα δθμθτριακά ολικισ αλζςεωσ.
Βιταμίνθ K – υκμίηει τθν πιξθ του αίματοσ - βρίςκεται ςτο κουνουπίδι, λάχανο,
ςπανάχι, λαχανάκια Βρυξελϊν, φαςόλια ςόγιασ, κρζασ και πράςινο τςάι.

11.3. Ιδανικό βάροσ
Αν είςαι υπζρβαροσ/θ, οι πνεφμονεσ και θ καρδιά ςου δουλεφουν πιο εντατικά για να
μεταφζρουν το αίμα ςτον οργανιςμό.
Οφτε το να είςαι λιποβαρισ είναι υγιζσ βζβαια. Αιςκιματα κόπωςθσ και αδυναμίασ κα ςε
καταβάλλουν, ενϊ αυξάνονται και οι πικανότθτεσ πνευμονικϊν λοιμϊξεων. Είναι ςθμαντικό
να καταναλϊνετε αρκετζσ κερμίδεσ ϊςτε να αποτρζπονται βλάβεσ και αδυναμία των μυϊν.
Μιλιςτε ςτον νοςθλευτι ι το γιατρό ςασ για το ιδανικό ςασ βάροσ.

11.4. Απϊλεια όρεξθσ
Πταν δεν νιϊκετε καλά, παράγετε πολφ φλζγμα και ζχετε πρόβθμα με τθν αναπνοι μπορεί
να παρουςιάςετε απϊλεια όρεξθσ.
Συμβουλζσ:








Να λαμβάνετε το φάρμακό ςασ με το φαγθτό, εκτόσ αν ζχετε διαφορετικζσ οδθγίεσ
Να ζχετε ποικιλία ςτο χρϊμα και ςτο είδοσ των τροφϊν που καταναλϊνετε.
Να χρθςιμοποιοφνται χρωματιςτζσ γαρνιτοφρεσ για να κάνετε το φαγθτό ςασ πιο
κελκτικό.
Να αςκιςτε ςυχνά.
Αν ζχετε οικονομικζσ δυςκολίεσ, να εκμεταλλεφεςτε τα γεφματα που προςφζρονται
ςτθν κοινότθτα, εκκλθςία και ςτισ διάφορεσ λζςχεσ.
Να καταναλϊνετε ποτά με υψθλι ενεργειακι αξία, που χρειάηονται λιγότερθ
ενζργεια για να μεταβολιςκοφν.
Να βουρτςίηετε τα δόντια ςασ πριν τα γεφματα.
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11.5. Απϊλεια μυικοφ τόνου
Αν δεν είςαςτε καλά μπορεί να μθν αςκιςτε αρκετά. Αυτό κα προκαλζςει αδυναμία ςτουσ
μφεσ ςασ.
Δοκιμάςτε μία πολφ ιςορροπθμζνθ δίαιτα.






Δοκιμάςτε τροφζσ με ψθλι πρωτεινικι αξία - κρζασ, ψάρια, πουλερικά και
γαλακτοκομικά.
Ρροςκζςτε τριμμζνο τυρί ςε λαχανικά, ςοφπεσ, και γιαχνιςτά.
Συνδυάςτε τα δθμθτριακά ςασ με ολόπαχο γάλα ςτο οποίο ζχει προςτεκεί κρζμα
γάλακτοσ.
Ρροςκζςτε αυγό ςτα ςάντουιτσ με τόνο ι κοτόπουλο.
Ρροςκζςτε ςκόνθ γάλακτοσ ςτα γιαχνιςτά, κρζμεσ και πουτίγκεσ.

11.6. Κατανάλωςθ υγρϊν
Είναι ςθμαντικό να μθν γίνονται παχφρρευςτεσ οι εκκρίςεισ των πνευμόνων ςασ, ϊςτε να
είναι εφκολο να παροχετευκοφν.
Αν δεν πίνετε αρκετά υγρά, οι εκρίςεισ κα είναι παχφρρευςτεσ και κολλϊδεισ κάτι που
αυξάνει τισ πικανότθτεσ λοίμωξθσ.
Η ικανοποιθτικι λιψθ υγρϊν βοθκά, επίςθσ, ςτθν καλφτερθ πζψθ και τθν αποφυγι τθσ
δυςκοιλιότθτασ.
Το νερό αποτελεί τθν καλφτερθ επιλογι ςασ.



Να πίνετε τουλάχιςτον 2.5 λίτρα υγρϊν τθ μζρα (χυμοφσ, νερό, άλλα ροφιματα).
Αν ζχετε πυρετό ι λοίμωξθ ι είναι ηεςτόσ ο καιρόσ, να καταναλϊνετε περιςςότερα
υγρά.

“Το νερό αποτελεί τα δφο τρίτα του ςωματικοφ μασ βάρουσ. Είναι ςθμαντικό να το
διατθροφμε ςτακερό γιατί ςχεδόν όλεσ οι χθμικζσ αντιδράςεισ που γίνονται ςτον οργανιςμό
μασ χρειάηονται νερό’’.

11.7. Προβιοτικά
Τα αντιβιοτικά μπορεί να είναι αποτελεςματικά ςτο να καταπολεμοφν τα πακογόνα
μικρόβια ςτο ςϊμα, όμωσ ταυτόχρονα διαταράςςουν τθν ιςορροπία ανάμεςα ςτα επιβλαβι
και ευεργετικά μικρόβια που υπάρχουν ςτο ζντερο.
Κάτι τζτοιο μπορεί οδθγιςει τα επιβλαβι μικρόβια να κυριαρχιςουν ςτο ζντερο και τα
ευργετικά μικρόβια να μθν μποροφν να το επανα-αποικίςουν.
Τα ςυμπτϊματα τθσ ανιςορροπίασ τθσ μικροβιακισ χλωρίδασ είναι: φοφςκωμα,
δυςκοιλιότθτα, διάρροια, δυςπεψία, ςφνδρομο ευερζκιςτου εντζρου και δυςανεξία ςε

41

ςυγκεκριμζνεσ τροφζσ. Τα ευεργετικά μικρόβια μποροφν να βρίςκονται ςτο γιαοφρτι, τυρί
κότειτη, τοφοφ, ταμάρι και κεφίρ.
Ραρόλα αυτά, μπορεί οι τροφζσ να μθν είναι αρκετζσ και ζτςι θ λιψθ προβιοτικϊν ςε
ςυμπλθρϊματα διατροφισ να είναι απαραίτθτθ. Τα μικρόβια που είναι απαραίτθτα για το
οργανιςμό επιτελοφν λειτουργίεσ όπωσ:













Ραραγωγι βιταμινϊν Β
Βοθκοφν το ανοςοποιθτικό ςφςτθμα αυξάνοντασ τον αρικμό των λευκϊν
αιμοςφαιρίων
Αυξάνουν τθν απορρόφθςθ των μετάλλων
Ραραγωγι λακτάςθσ για να γίνει θ χϊνεψθ του γάλακτοσ
Βελτιϊνουν τθν εντερικι λειτουργία ϊςτε να αποβάλλονται αποτελεςματικά τα
ςτερεά υπολείμματα τθσ τροφισ
Βοθκοφν ςτον ζλεγχο των επιπζδων τθσ χολθςτερόλθσ.
Ζχουν αντικαρκινικι δράςθ
Ραραγωγι αντιβιοτικϊν που καταπολεμοφν επιβλαβι μικρόβια, ιοφσ και μφκθτεσ.
Τροποποιοφν τθν οξφτθτα του εντζρου ϊςτε το περιβάλλον να μθν είναι φιλικό για
τα επιβλαβι μικρόβια.
Ο καταβολιςμόσ ορμονϊν και θ ανακφκλωςθ τουσ.
Συνειςφορά ςτον καλφτερο δυνατό μεταβολιςμό
Βοθκοφν ςτθν αποβολι τοξινϊν

11.8. Άςκθςθ
Η άςκθςθ είναι βαςικό ςυςτατικό ενόσ υγιεινοφ τρόπου ηωισ. Συμβάλλει όχι μόνο ςτο να
διατθρείτε ζνα καλό επίπεδο φυςικισ κατάςταςθσ και το βάροσ ςε ελεγχόμενα επίπεδα,
αλλά μπορεί να μειϊςει τον κίνδυνο για πολλζσ ςοβαρζσ πακιςεισ.
Τα άτομα που αςκοφνται ςυχνά είναι πιο πικανόν να ηιςουν περιςςότερο και να
απολαφςουν καλφτερθ ποιότθτα ηωισ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ κακι φυςικι κατάςταςθ είναι
εξίςου πικανόν να μειϊςει το προςδόκιμο ηωισ όςο και το κάπνιςμα.
Η ςυχνι άςκθςθ επίςθσ βελτιϊνει τθν ψυχικι και πνευματικι υγεία. Οι χθμικζσ ουςίεσ και
οι ορμόνεσ που απελευκερϊνονται ςτον εγκζφαλο κατά τθν άςκθςθ μποροφν να
αντιμετωπίςουν το ςτρεσ και να προωκιςουν αιςκιματα ευτυχίασ.
Τα παιδιά καλό είναι να γυμνάηονται ςυχνά ϊςτε να αναπτφξουν τα οςτά και του μφεσ τουσ
με τον καλφτερο τρόπο, να αποκτιςουν ςωςτι ςτάςθ ςϊματοσ και να απολαμβάνουν καλι
φυςικι κατάςταςθ όπωσ επίςθσ και καλι πνευμονικι λειτουργία. Πλα τα είδθ άςκθςθσ
πρζπει να ενκαρφνονται, ενϊ αξίηει να τονιςτεί ότι τα τραμπολίνα βοθκοφν πολφ ςτθν
αποβολι των πτυζλων.
Πλεσ αυτζσ οι κετικζσ επιδράςεισ τθσ άςκθςθσ δικαιολογοφν τθ μεγάλθ αποδοχι τθσ ςτθ
ςφγχρονθ κοινωνία. Ραρόλα αυτά αρκετοί νομίηουν ότι θ άςκθςθ κοςτίηει πολφ ι ότι
απαιτεί πολφ χρόνο. Στθν πραγματικότθτα, με μόνο μιςι ϊρα ελαφράσ άςκθςθσ κάκε μζρα
μπορεί να βελτιωκεί ουςιαςτικά θ φυςικι κατάςταςθ και θ υγεία μασ. Υπάρχουν πολλοί
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τρόποι εξάςκθςθσ και είναι δυνατό ο κακζνασ να βρεί αυτόν που το βολεφει, ανάλογα με
τον τρόπο ηωισ του.
Κάκε είδοσ αερόβιασ άςκθςθσ, που απαιτεί βακιζσ αναπνοζσ κάνει καλό. Για παράδειγμα το
ποδόςφαιρο, θ καλακόςφαιρα, το κολφμπι και το τρζξιμο. Ακόμα, βοθκθτικό είναι να
δοκιμάςετε δραςτθριότθτεσ που επικεντρϊνονται ςε αναπνευςτικζσ τεχνικζσ όπωσ το Τάι
Τςι και το γιόγκα. Αν δεν μπορείτε να βγαίνετε ζξω από το ςπίτι αγοράςτε ζνα Nintendo Wii
αφοφ είναι μία καλι άςκθςθ για όλθ τθν οικογζνεια.
“Η άςκθςθ μπορεί να αποτελεί μζροσ τθσ ρουτίνασ αποχρεμψθσ των πτυζλων και
ταυτόχρονα να βελτιϊνει τθν πνευμονικι λειτουργία και φυςικι κατάςταςθ”
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12. Πθγαίνοντασ Διακοπζσ
12.1. Αςφάλιςθ
Είναι ςθμαντικό να ςυμπλθρϊςετε τα απαραίτθτα ζγγραφα με πλιρθ λεπτομζρεια ϊςτε να
μθν αντιμετωπίςετε τον κίνδυνο μθ αποηθμίωςθσ ςε κάποια απαίτθςθ ςασ. Σθμαντικό είναι
επίςθσ να ξεκακαρίςετε ότι θ αςφάλιςθ δεν αποκλείει κάλυψθ προυπάρχουςων πακιςεων.
Πλοι οι πολίτεσ χρειάηονται Ευρωπαικι κάρτα νοςθλείασ για να τουσ παρζχετε δωρεάν
επείγουςα ιατρικι βοικεια ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαικι Ζνωςθσ.
Μερικζσ ςυμβουλζσ κατά τθν αςφάλιςθ






Να τθλεφωνιςετε ςτθν αςφάλεια ϊςτε να ςιγουρευτείτε ότι είςαςτε καλυμζνοι. Αν
δεν το κάνετε μπορεί να αντιμετωπίςετε πρόβλθμα με τθν αποηθμίωςι ςασ.
Πταν ερωτθκείτε από τον αςφαλιςτι ποια πάκθςθ αντιμετωπίηετε και ςασ πει ότι
δεν ζχει τθν ΡΔΚ ςτο ςφςτθμα του, μθν πανικοβλθκείτε. Απλϊσ πείτε του ότι
υπάρχει ζνα άλλο όνομα για τθ ςυγκεκριμζνθ πάκθςθ, το Σφνδρομο Καρτάτηενερ
(Kartagener), και κα ςυνεχίςετε τθ διαδικαςία. Καλό είναι να μθν αναφζρετε ότι θ
κεραπεία του ςυνδρόμου Καρτάτηενερ είναι παρόμοια με τθσ Κυςτικισ Κνωςθσ,
αφοφ τότε δφςκολα κα πάρετε τθν αςφάλεια ςε λογικι τιμι.
Μθν αμελείτε να τθλεφωνιςετε ςτθν αςφαλιςτικι εταιρεία πριν από κάποιο ταξίδι
ςασ, αν κάποιεσ ςυνκικεσ άλλαξαν μετά τθν πρϊτθ φορά που είχατε κάλυψθ.
Είναι απίκανο, ςτθν περίπτωςθ που πάρετε μαηί ςασ τα ςωςτά φάρμακα, να
αντιμετωπίςετε κάποια επείγουςα κατάςταςθ λόγω τθσ ΡΔΚ. Αν όμωσ καταλιξετε
ςτο νοςοκομείο λόγω π.χ. ενόσ κατάγματοσ του χεριοφ, ίςωσ να μθ ςασ καλφψουν αν
δεν τουσ είχατε πεί για τθν ΡΔΚ.

12.2. Φάρμακα
Σιγουρευτείτε ότι παίρνετε αρκετά φάρμακα μαηί ςασ (υπολογίςτε και μία επιπλζον
βδομάδα) κακϊσ και κφκλο αντιβιοτικϊν (χάπια) για κάκε ενδεχόμενο. Σθμαντικό είναι,
πάντοτε να ζχετε τα φάρμακα ςασ ι τουλάχιςτον ζνα μζροσ αυτϊν ςτθν τςάντα που
κρατάτε μαηί ςασ και όχι ςτισ αποςκευζσ που μπαίνουν ςτο χϊρο φορτίου του αεροπλάνου,
αφοφ πάντα υπάρχει θ πικανότθτα κακυςτεριςεων ι απϊλειασ των αποςκευϊν.
Σθμειϊνεται ότι αν παίρνετε rhDNase (Pulmozyme) ι ειςπνεόμενθ τομπραμυκίνθ(TOBI)
χρειάηεται να φυλάςςονται ςε παγωνιζρα.
Σε περίπτωςθ λιψθσ ciprofloxacin, doxycycline ι voriconazole πρζπει να γίνεται
απαραίτθτα χριςθ αντιθλιακοφ (ακόμα και για 4 βδομάδεσ μετά).
Νεφελοποιθτζσ (Nebulisers)
Στθν Ευρϊπθ θ τάςθ του θλεκτριςμοφ για τθ λειτουργία των νεφελοποιθτϊν είναι ςτα 220
Volts και αυτό πρζπει να λαμβάνετε υπόψθ όταν ταξιδεφετε.
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Αν ταξιδεφετε ςτισ ΗΡΑ, Νότια Αμερικι ι τθν Καραιβικι κα χρειάηεςτε απλϊσ ζνα
προςαρμοςτι αφοφ θ τάςθ δεν είναι ίδια με τθν Κφπρο. Εξετάςτε αν μπορείτε να
ενοικιάςετε ανάλογο εξοπλιςμό από τθ χϊρα-προοριςμό.
Ιατρικζσ επιςτολζσ
Συνιςτάται να ζχετε μαηί ςασ επιςτολι από το νοςοκομείο που κα εξθγά γιατί ζχετε μαηί
ςασ φάρμακα και που κα παρζχει χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τθν υγεία ςασ ςε περιπτϊςεισ
ζκτακτθσ ανάγκθσ.
Αν δεν ζχετε μία τζτοια επιςτολι από τθν τελευταία ςασ επίςκεψθ, επικοινωνιςτε με τθ
γραμματεία ι τθν ομάδα του γιατροφ που ςασ παρακολουκεί και κα ετοιμάςουν ζνα για
ςασ.
Είναι ςθμαντικό επίςθσ ο γιατρόσ ςασ να είναι ςφμφωνοσ ότι μπορείτε να ταξιδεφςετε.
Φυςική κατάςταςη για αεροπορικό ταξίδι
Στισ πιο κάτω περιπτϊςεισ είναι απαραίτθτο να γίνουν ειδικζσ εξετάςεισ ϊςτε να επιτραπεί
το αεροπορικό ταξίδι:




Ιςτορικό ανάγκθσ οξυγόνου κατά τθ διάρκεια πνευμονικϊν λοιμϊξεων.
Κορεςμόσ οξυγόνου <94%.
Κατά τθ ςπιρομετρία ζχει καταμετρθκεί FEV1 < 50%

Αν ο αςκενισ χρειάηεται οξυγόνο ςτο ςπίτι, ςίγουρα κα χρειαςτεί και ςτο αεροπλάνο, αλλά
εξετάςεισ χρειάηονται ϊςτε να κακοριςτεί θ ροι που κα απαιτείται ςτο αεροπλάνο. Ο
γιατρόσ ςασ μπορεί να ςασ βοθκιςει να προγραμματίςετε ζνα τζτοιο τεςτ.
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13. Πλθροφορίεσ για τθ Φυςιοκεραπεία
Γενικζσ ςυμβουλζσ
13.1. Γενικζσ ςυμβουλζσ
Η βλζννα παγιδεφει ςκόνθ και βακτιρια ςτουσ πνεφμονεσ και ακολοφκωσ αποβάλλεται
μζςω των δονιςεων που κάνουν οι φυςιολογικοί κροςςοί. Πμωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ ΡΔΚ,
θ βλζννα παραμζνει ςτουσ πνεφμονεσ, αφοφ οι κροςςοί δεν λειτουργοφν ςωςτά. Σε ζνα
υγιζσ άτομο οι κροςςοί ςτον πνεφμονα λειτουργοφν ωσ κυλιόμενεσ ςκάλεσ. Στθν ΡΔΚ οι
κυλιόμενεσ ςκάλεσ βρίςκονται ςε ακινθςία. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να απαιτείται
φυςιοκεραπευτικι παρζμβαςθ για να απαλλαγεί ο αςκενισ από τθ βλζννα.
Αν θ ΡΔΚ αντιμετωπίηεται ςωςτά, τότε μπορεί να ςυνδυάηεται με μια φυςιολογικι και
δραςτιρια ηωι. Για αυτό είναι απαραίτθτο να ςπάςει ο φαφλοσ κφκλοσ, όπου τα πτφελα
παγιδεφονται ςτουσ αεραγωγοφσ και προκαλοφν λοιμϊξεισ και φλεγμονζσ - οι οποίεσ με τθ
ςειρά τουσ οδθγοφν ςε βλάβεσ των αεραγωγϊν και αυτό οδθγεί ςτθν παγίδευςθ
περιςςότερων πτυζλων ςτουσ αεραγωγοφσ και οφτω κακεξισ.
Η φυςιοκεραπεία μπορεί να βοθκιςει ςθμαντικά ςτο να ςπάςει αυτόσ ο κφκλοσ. Αν όμωσ
προλάβει να ςθμειωκεί βλάβθ ςτον πνεφμονα, αυτι μπορεί να είναι μθ αναςτρζψιμθ.
Είναι ςθμαντικό να διατθροφνται οι πνεφμονεσ κακαροί ϊςτε να μειϊνονται οι πικανότθτεσ
λοίμωξθσ. Ο βιχασ βοθκά ςτθν απομάκρυνςθ των πτυζλων αλλά από μόνοσ του δεν είναι
αρκετόσ, επομζνωσ τα πτφελα χρειάηονται μεγαλφτερθ προςπάκεια για να αποβλθκοφν.
Η απόφραξθ των αεραγωγϊν ςυμβαίνει όταν θ βλζννα δεν αποβάλλεται και αυτό ζχει ωσ
αποτζλεςμα τθ δθμιουργία φλεγμονισ, πόνου, λοίμωξθσ, δφςπνοιασ και ςυριγμοφ. Ο
φυςιοκεραπευτισ βοθκάει επιβραδφνοντασ τθ ηθμιά ςτον πνεφμονα και μειϊνοντασ τον
ςυριγμό, ενϊ ταυτόχρονα εμποδίηει περαιτζρω λοιμϊξεισ και φλεγμονζσ.
‘’Να τονίςουμε ότι κάκε αςκενισ είναι ξεχωριςτόσ και διαφορετικζσ τεχνικζσ
φυςιοκεραπείασ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τισ ανάγκεσ του κάκε ατόμου ’’

13.2. Τεχνικι του Ενεργθτικοφ Κφκλου Αναπνοϊν (ΤΕΚΑ – Active Cycle
Breathing Technique)
Αυτι είναι μία ευζλικτθ μζκοδοσ που μπορεί να ςυνδυαςτεί και με πολλζσ άλλεσ τεχνικζσ.
Η εκμάκθςθ τθσ είναι εφκολθ και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε ςυνδυαςμό με τθ βρογχικι
παροχζτευςθ, τα παιχνίδια φυςιματοσ κτλ.
Η τεχνικι του ενεργθτικοφ κφκλου αναπνοϊν χρθςιμοποιεί:




Ζλεγχο αναπνοισ
Θωρακικι ζκπτυξθ
Βίαιθ εκπνοι/χνϊτιςμα
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Η αναπνευςτικι φυςιοκεραπεία ςτα βρζφθ και τα μικρά παιδιά προςαρμόηεται ανάλογα
ζτςι ϊςτε να γίνεται διαςκεδαςτικι. Πταν ζνασ κφκλοσ φυςιοκεραπείασ ολοκλθρϊνεται με
ζνα γαργαλθτό, αυτό βοθκά ςτον κακαριςμό των αεραγωγϊν και ταυτόχρονα είναι
ευχάριςτο παιχνίδι γι’ αυτά. Κακϊσ το παιδί κάνει αναπνευςτικι φυςιοκεραπεία και
ςυγκεκριμζνα βρογχικι παροχζτευςθ ξαπλωμζνο πάνω ςε μία ςφινα, μποροφν να
χρθςιμοποιοφνται και άλλα παιγνίδια όπωσ αυτοκινθτάκια/κοφκλεσ/κουκλοκζατρο κτλ.
Οι κοφκλεσ από το κουκλοκζατρο μποροφν να δίνουν ςτο παιδί οδθγίεσ για τθ
φυςιοκεραπεία, κάποιεσ φορζσ με αςτείεσ φωνοφλεσ ι κρυμμζνεσ κάτω από ροφχα ι πίςω
από τθ ςφινα. Οι κοφκλεσ μποροφν να κάκονται ςτθν κοιλίτςα του παιδιοφ ϊςτε να
κατευκφνουν τθν κίνθςθ κατά τθ διάρκεια κοιλιακϊν αναπνοϊν (διαφραγματικζσ
αναπνοζσ).
Άλλθ μία τεχνικι είναι να παροτρφνετε το παιδί να φυςιξει. Μπορεί να φυςιξει οτιδιποτε:
ςαπουνόφουςκεσ, βαμβάκι από το χζρι, ςφυρίχτρεσ ι ότι άλλο μπορεί να το διαςκεδάηει
και να το κάνει να φυςάει.

13.3. Παροχζτευςθ
Για αυτιν τθ μζκοδο ο αςκενισ πρζπει να νιϊκει άνετα και να ξαπλϊνει ςε πλάγια κζςθ με
κλίςθ προσ τα κάτω, ϊςτε θ βαρφτθτα να ζλκει τισ εκκρίςεισ από τθν περιφζρεια των
πνευμόνων προσ τα ζξω.
Αυτό μπορεί να γίνει ςε ζνα κρεβάτι φυςιοκεραπείασ ι με τθ βοικεια μαξιλαριϊν ϊςτε ο
αςκενισ να ξαπλϊνει με ςυγκεκριμζνθ κλίςθ και ζτςι θ βαρφτθτα να παροχετεφει τουσ
κάτω λοβοφσ. Αν ο αςκενισ ξαπλϊνει ςτο πλευρό και γυρίηει κατά ¼ ςτροφι προσ τα πίςω,
τότε παροχετεφεται ο μζςοσ λοβόσ. Βεβαίωσ, αν ο αςκενισ αντιμετωπίηει προβλιματα
γαςτροοιςοφαγικισ παλινδρόμθςθσ τότε αυτι θ μζκοδοσ πρζπει να αποφεφγεται.
Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε ςυνδυαςμό με τθν ΤΕΚΑ.
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Αυτογενισ παροχζτευςθ
Είναι μία τεχνικι που περιλαμβάνει τρείσ διαφορετικζσ φάςεισ αναπνοισ και με τθ ρφκμιςθ
τθσ ροισ του αζρα ςτουσ πνεφμονεσ επιτυγχάνεται αναπνοι ςε διαφορετικά επίπεδα για
αποκόλλθςθ, ςυλλογι και αποβολι των πτυζλων.
Μπορεί να επιτευχκεί ςε όλεσ τισ κζςεισ, ακόμθ και ςτο χϊρο εργαςίασ.

13.4. Χριςθ πρόςκετων (ςυςκευϊν) για τθ φυςιοκεραπεία.
Υπάρχουν αρκετζσ ςυςκευζσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να αυξιςουν τθν
αποτελεςματικότθτα τθσ φυςιοκεραπείασ, ενϊ μπορεί να βοθκιςουν ακόμθ και με τθ
ςυμμόρφωςθ του αςκενι, αν υπάρχει αρνθτικι διάκεςθ ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ κεραπείασ.
Ταλαντευτικζσ και κετικισ εκπνευςτικισ πίεςθσ ςυςκευζσ, όπωσ το Pari PEP ι Astra PEP,
χρθςιμοποιοφνται για να κινθτοποιιςουν και να απομακρφνουν τισ εκκρίςεισ. Η εφαρμογι
κετικισ πίεςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ εκπνοισ βοθκά να κρατιοφνται ανοιχτοί οι αεραγωγοί,
ϊςτε να μπαίνει και να βγαίνει μεγαλφτερθ ποςότθτα αζρα, κάτι που κα αυξιςει τθν
αποβολι των πτυζλων.
Η Acapella Choice και το Flutter είναι ταλαντευτικζσ ςυςκευζσ κετικισ εκπνευςτικισ πίεςθσ
που προςφζρουν αντίςταςθ και δόνθςθ κατά τθν εκπνοι. Μερικζσ φορζσ είναι απαραίτθτο
να κρατάτε τα μάγουλα ςασ κατά τθ χριςθ, ϊςτε θ δόνθςθ να μεταφζρεται ςτουσ
πνεφμονεσ και όχι ςτα μάγουλα. Η ςυςκευι Acapella μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε
ςυνδυαςμό με τθ βρογχικι παροχζτευςθ ι και ςε κακιςτι κζςθ. Το Flutter χρθςιμοποιείται
πιο εφκολα ςε κακιςτι κζςθ.
Χρθςιμοποιϊντασ το Flutter: Ο χριςτθσ απλϊσ εκπνζει μερικζσ φορζσ μζςα ςτο ςτόμιο του
Flutter αναγκάηοντασ μία ατςάλινθ μπαλίτςα να δονείται ςτθν ειδικι κικθ τθσ. Η πίεςθ
που εξαςκείται ςτθ μπαλίτςα κακϊσ και οι δονιςεισ που προκαλοφνται με τθν εκπνοι,
επιςτρζφουν ςτουσ πνεφμονεσ, όπου εκεί ζχουν κετικι επίδραςθ. Το Flutter είναι καλφτερα
να χρθςιμοποιείται μόνο ςτθν κακιςτι κζςθ, διότι είναι θ μόνθ κζςθ που ο χριςτθσ
αιςκάνεται τισ μζγιςτεσ δονιςεισ ςτο κϊρακα κατά τθ κεραπεία.
Αυτζσ οι δονιςεισ επθρεάηουν όλεσ τισ διακλαδϊςεισ των αεραγωγϊν. Με τον ίδιο τρόπο
που πζφτουν τα μιλα από τθν μθλιά ζτςι αποκολλάται και θ βλζννα από τα τοιχϊματα των
αεραγωγϊν. Ενϊ ςυμβαίνει αυτό, οι αλλαγζσ ςτθν πίεςθ του αζρα που κάνουν τθ μπαλίτςα
να δονείται, διατθροφν τουσ μικροφσ αεραγωγοφσ ανοικτοφσ, επιτρζποντασ ςτον αζρα να
διακινείται ςε όλο τον πνεφμονα. Ωσ αποτζλεςμα, θ βλζννα μετακινείται από εκεί που ιταν
προςκολλθμζνθ και κατευκφνεται προσ τουσ ανϊτερουσ αεραγωγοφσ, όπου μπορεί να
αποβλθκεί με τον βιχα. Η ςυςκευι Acapella ζχει παρόμοια επίδραςθ, αλλά
χρθςιμοποιείται ζνασ διαφορετικόσ ταλαντευτικόσ μθχανιςμόσ για να προκαλζςει τισ
δονιςεισ αντί για τθ μπαλίτςα.
Οι ςυςκευζσ κετικισ εκπνευςτικισ πίεςθσ, βοθκοφν ςτο να διατθροφνται οι αεραγωγοί
ανοικτοί εκπνζοντασ ενάντια ςτθν αντίςταςθ και ζτςι αποβάλλονται πιο εφκολα τα πτφελα
με το βιχα.
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Συμβουλευτείτε το φυςιοκεραπευτι ςασ, αν μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε κάποια από
αυτζσ τισ ςυςκευζσ.
Σθμειϊνεται ότι είναι ςθμαντικό, ο φυςιοκεραπευτισ να αξιολογιςει ποια ςυςκευι ι
τεχνικι κεραπείασ είναι θ πιο κατάλλθλθ για εςάσ και να ςασ εκπαιδεφςει ςτθ χριςθ
τθσ. Επειδι κάκε αςκενισ με ΡΔΚ είναι ξεχωριςτό άτομο, είναι ςθμαντικό να βρεκεί θ
κατάλλθλθ τεχνικι για τον κακζνα.
Ο φυςιοκεραπευτισ μπορεί επίςθσ να ςασ βοθκιςει να προςαρμόςετε το δικό ςασ
πρόγραμμα φυςιοκεραπείασ ςτθν κακθμερινότθτά ςασ.
‘’Για να αποφεφγονται ανεπικφμθτεσ λοιμϊξεισ, είναι ςθμαντικό να αποςτειρϊνονται οι
ςυςκευζσ φυςιοκεραπείασ μία φορά τθ βδομάδα, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του
καταςκευαςτι’’

13.5. Επιπρόςκετεσ ςυμβουλζσ
Επιςτθμονικζσ μελζτεσ υποςτθρίηουν ότι θ άςκθςθ είναι ςχεδόν το ίδιο αποτελεςματικι
όςο είναι και θ λιψθ βρογχοδιαςταλτικϊν με τισ ςυςκευζσ ξθράσ ςκόνθσ. Ιδιαίτερα θ
άςκθςθ με τραμπολίνο είναι πολφ αποτελεςματικι. Το να είναι το άτομο με ΡΔΚ δραςτιριο
ζχει μεγάλθ ςθμαςία, γιϋαυτό και θ άκλθςθ πρζπει να ενκαρρφνεται. Σθμειϊνεται ότι πριν
να παίξει το άτομο με ΡΔΚ ποδόςφαιρο, είναι βοθκθτικό να γίνεται φυςιοκεραπεία (χριςθ
Flutter κλπ).
Υπάρχουν διάφορα βοθκιματα (όςον αφορά τθν ειςπνεόμενθ κεραπεία) για να
ρευςτοποιθκεί θ βλζννα ϊςτε να μπορεί να αποβλθκεί πιο εφκολα. Αυτά είναι τα
βλεννολυτικά, ςυμπεριλαμβανομζνου και του υπζρτονου διαλφματοσ (αλατόνερο) το οποίο
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ωσ ειςπνεόμενο με τθ βοικεια νεφελοποιθτι. Αυτό μπορεί
να μθν είναι κατάλλθλο για όλουσ και γιϋαυτό πρζπει να γίνει ζλεγχοσ των αεραγωγϊν,
κατά πόςο ανταποκρίνονται ςωςτά και ότι δεν υπάρχει πρόβλθμα. Υπάρχει επίςθσ το
φάρμακο rhDNase (Pulmozyme) με βλεννολυτικι δράςθ.
Ο πιο αποδοτικόσ από τουσ τρόπουσ για κακαριςμό των αεραγωγϊν (με ςειρά
αποδοτικότθτασ):






Διαςτολι αεραγωγϊν (με χριςθ ειςπνεόμενων βρογχοδιαςταλτικϊν)
Χριςθ βλεννολυτικϊν
Κακαριςμόσ αεραγωγϊν
Ειςπνεόμενα ςτεροειδι
Ειςπνεόμενα αντιβιοτικά

Οι πιο κάτω ερωτιςεισ είναι χριςιμεσ για τον αςκενι, ϊςτε να ξζρει ότι αυτό που κάνει
το κάνει ςωςτά και αντιλαμβάνεται τι είναι καλφτερο γι αυτόν:




Η φυςιοκεραπεία μου είναι αποτελεςματικι;
Είναι θ κατάςταςθ μου ςτακερι;
Οι τεχνικζσ φυςιοκεραπείασ που ακολουκϊ, ταιριάηουν με τον τρόπο ηωισ μου;
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Κάκε αςκενισ πρζπει να ηθτά/ζχει αναςκόπθςθ τθσ φυςιοκεραπείασ του ανά τακτά χρονικά
διαςτιματα.
’’Η πρόκλθςθ για τθν εφαρμογι αποτελεςματικισ φυςιοκεραπείασ είναι θ ςωςτι
προςαρμογι των τεχνικϊν τθσ ςτισ διάφορεσ θλικίεσ και περιςτάςεισ πχ. μεταφορά
εμπειριϊν, προςαρμογι ςτισ ςυνκικεσ εργαςίασ, εγκυμοςφνθ, ςχζςεισ κτλ.’’
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