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Το σύστημα  
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σύστημα 
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Ο ασθενής  



4,5 εκατ. άτομα 
πάσχουν από μια 
χρόνια πάθηση  

με το 62% αυτών 
να είναι άνω των 

55 ετών  

Η Ελλάδα...  



Ο 
αναπνευστικό

ς ασθενής  



2009-2014 : αυξάνεται η θνησιμότητα από τις αναπνευστικές παθήσεις  



Ο ιατρός  



1800 
Πνευμονολόγ

οι  

Νοσοκομειακός 
ιατρός   

πρωτοβάθμιος   
ιατρός   

Mitsiki E. et al International Journal of COPD 2015 

? 



Κλινική 
εικόνα  

Επίσκεψη στο Νοσοκομείο 

Θεραπεία 
Κατ’οίκον Ο ασθενής 

στο ελληνικό 
νοσοκομείο 

Παρόξυνση που δεν 
χρήζει νοσηλεία 

Παρόξυνση που 
χρήζει νοσηλεία 

Ανάρρωση 
Κατ’οίκον 

Στο νοσοκομείο 



Ιστορικό 
Κλνική εξέταση 

Ειδικά ερωτηματολόγια  
Σπιρομέτρση 

FeNO 
Υπέρηχος 

… 

Κλινική 
εικόνα 

Νοσηλεία 

Παρόξυνση που δεν 
χρήζει νοσηλεία 

Θεραπεία Κατ’οίκον 

1. 2. 

3. 

Παρόξυνση που χρήζει 
νοσηλεία 

Ο ασθενής στον 

πρωτοβάθμιο ιατρό 
-ειδικό πνευμονολόγο   

Στο πρωτοβάθμιο ιατρείο  



Τι θα 
μπορούσε να 

βελτιωθεί; 

1. ΠΡΙΝ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

 Να εχει τη δυνατότητα να παραπέμπει στα ειδικά εξωτερικά ιατρεία  

 Να έχει ένα σημείο αναφοράς, ένα ειδικό  ιατρό για κάθε κλινική στο 
νοσοκομείο 

 Να προετοιμάζει την εισαγωγή του μη επείγοντος περιστατικού 

 Συνοπτικό αλλά ολοκληρωμένο ιστορικό απο τον ιδιωτη ιατρό  που να 
συνοδεύει τον ασθενή στην εισαγωγή του στο νοσκομείο 

2. ..ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

 Συστηματική ενημέρωση σχετικά με την πορεία του ασθενή του κατα 
την νοσηλεία του. 

3. ΜΕΤΑ... 

 Μια σύντομη ενημέρωση–ή προφορικές οδηγίες στον ιδιώτη ιατρό 
μαζί με το εξιτήριο κάτα την έξοδο του ασθενή από το νοσοκομείο   

 Συστημική συνεργασία σε περίπλοκες και χρόνιες παθήσεις  

 

Στο πρωτοβάθμιο ιατρείο  



Το 
παράδειγμα 

 Ασθενής με επιδεινούμενη δύσπνοια προσπαθείας .... 

 



Κλινική εξέταση: μη μουσικοί ρόγχοι τύπου Velcro, 
χωρίς αναπνευστική ανεπάρκεια.  
Περιοριστικό πρότυπο σπιρομέτρησης  
Απεικονιστικά ευρήματα: CT θώρακα  
– υπεζωκοτικές παχύνσεις περιφερικές αμφότερα σε 
 πνευμονικά πεδία  
–μικροοζώδεις αλοιώσεις  
–βρογχιεκτασίες εξ έλξεως  
–λεμφαδένες στο μεσοθωράκιο διογκωμένοι  
ΔΔ: διάμεση πνευμονοπάθεια-πνευμονία εξ 
υπερευαισθησίας –σαρκοείδωση-κρυπτογενής 
οργανούμενη πνευμονία? 
 

Χρόνος  

Υπευθυνότητα  

Εμπιστοσύνη  

Στο πρωτοβάθμιο ιατρείο  



Εισαγωγή στην πνευμονολογική κλινική  
Διενεργήθηκε πλήρης αιματολογικός και ανοσολογικός 
έλεγχος  
Πλήρης λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής  
ΒρογχοσκόπησηΤΒΝΑ-BAL-washing 
Ρευματολογικός –καρδιολογικός και οφθαλμολογικός 
έλεγχος 
Χειρουργική βιοψία   

Εξειδίκευση 

Τεχνολογία   

Εμπειρία  

Στην κλινική 



 Η ασθενής έλαβε εξιτήριο εν αναμονή των απαντήσεων της 

 Την 2η ημέρα ανάρρωσης κατ’οίκον επιδεινώθηκε με μέτρια 
αναπνευστική ανεπάρκεια και δύσπνοια  

 Η ασθενής έλαβε συστηματικά κορτικοειδή σε υψηλές δόσεις 
με άμεση ανταπόκριση  

 Η βιοψία ανέδειξε οργανούμενη πνευμονία  

 ...6 μήνες μετά σημαντική κλινική και απεικονιστική βελτίωση  

 
 

Συνεργασία  

Εμπιστοσύνη  

Η σχέση ...  



Τι προσδοκά ο 
ιδιώτης ιατρός 

από το 
νοσοκομείο  

 Συνεργασία: κλινική και ακαδημαϊκή 
επιστημονικός συνεργάτης  

 Αμοιβαία εμπιστοσύνη 
πρωτοβάθμιος ιατρός – νοσοκομειακός ιατρός  

 Αναγνώριση   

 

 



 Εκπαίδευση 

Ενημέρωση  

Συμμετοχή 

 Μετεκπαιδευτικά προγράμματα για ειδικεύμενους ιατρούς 

 Εκπαιδευτικά προγράμματα διαχείρισης ειδικού ιατρείου  

  Closed sessions...αλλά ανοιχτά στους συνεργάτες πρωτοβάθμιους ιατρούς 

 Στρογγυλά τραπέζια με ειδικά θέματα και διαφορετικές ειδικότητες 

 Μονοθεματικά Σεμινάρια  

 Συμμετοχή στην κλινική και βασική έρευνα 

 Συμπόσια - Συνέδρια 

Προσαρμογή Barbosa-Lorenzo R et al  Pneumonology 2018 

Η Έμπνευση 



Ευχαριστώ  
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