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ΦΑΠ: 3ε αηηία ζαλάηνπ παγθνζκίσο



ΦΑΠ: Υπεύζπλε γηα ην 5.6% ησλ ζαλάησλ 

παγθνζκίσο (3.000.000 ζάλαηνη εηεζίσο)



Η έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ Διιάδα

Tzanakis N, et al. Chest  2004: 125: 892-900.
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Οη κηζνί δελ ην γλωξίδνπλ!

Άηνκα κε ειηθία >35 έηε πνπ έρνπλ θαπλίζεη >100 ηζηγάξα ζηε δωή ηνπο  
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Οηθνλνκηθό θνξηίν ζηε ΦΑΠ

Souliotis K, et al. IJCOPD 2017; 12: 1395–1400.



Global Strategy for Diagnosis, Management 

and Prevention of COPD, 2017

• Definition and Overview

• Diagnosis and 

Assessment

• Therapeutic Options

• Manage Stable COPD

• Manage Exacerbations

• Manage ComorbiditiesUpdated 2017





Οξηζκόο ΦΑΠ

• Η Φξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα (ΦΑΠ) είλαη κία ζπρλή λόζνο

πνπ κπνξεί λα πξνιεθζεί θαη λα αληηκεησπηζηεί θαη ραξαθηεξίδεηαη

από επίκνλα ζπκπηώκαηα θαη επίκνλν πεξηνξηζκό ηεο ξνήο ηνπ αέξα,

πνπ νθείινληαη ζε αλσκαιίεο ησλ αεξαγσγώλ ή/θαη ησλ θπςειίδσλ

πνπ ζπλήζσο πξνθαινύληαη από ζεκαληηθή έθζεζε ζε βιαπηηθά

ζσκαηίδηα ή αέξηα (θπξίσο θάπληζκα)

GOLD 2017
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Οξηζκόο ΦΑΠ

• Η Φξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα (ΦΑΠ) είλαη κία ζπρλή λόζνο

πνπ κπνξεί λα πξνιεθζεί θαη λα αληηκεησπηζηεί θαη ραξαθηεξίδεηαη

από επίκνλν πεξηνξηζκό ηεο ξνήο ηνπ αέξα, πνπ είλαη θαηά θαλόλα

πξννδεπηηθόο θαη ζπλδέεηαη κε ππεξβνιηθή ρξόληα θιεγκνλώδε

απάληεζε ησλ αεξαγσγώλ θαη ησλ πλεπκόλσλ ζε βιαπηηθά

ζσκαηίδηα ή αέξηα (θπξίσο θάπληζκα)

• Οη παξνμύλζεηο θαη νη ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο ζπκβάινπλ ζηε

ζπλνιηθή βαξύηεηα ηεο λόζνπ

GOLD 2016



ΦΑΠ-Παξνμύλζεηο/Σπλνδά λνζήκαηα

• Παξόμπλζε ΦΑΠ: νμεία επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ

αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ απαηηεί επηπξόζζεηε ζεξαπεία

• Οη πεξηζζόηεξνη αζζελείο κε ΦΑΠ πάζρνπλ θαη από ζεκαληηθέο

ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο θαη γη’ απηό ην ιόγν κία παξόμπλζε ΦΑΠ

πξέπεη λα δηαθνξνδηαγλσζζεί από: νμύ ζηεθαληαίν ζύλδξνκν,

επηδείλσζε ζπκθνξεηηθήο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο, πλεπκνληθή

εκβνιή θαη πλεπκνλία

GOLD 2017
NEW



Οξηζκόο παξόμπλζεο ΦΑΠ

• Έλα ζπκβάλ ζηε θπζηθή πνξεία ηεο λόζνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη από

κεηαβνιή (επηδείλσζε) από ηα ζπλεζηζκέλα επίπεδα ηεο δύζπλνηαο,

ηνπ βήρα ή/θαη ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο πηπέισλ ηνπ αζζελή

• Τν ζπκβάλ απηό είλαη:

-Ομείαο έλαξμεο

-Γηαθνξεηηθό από ηε κηθξή δηαθύκαλζε ζηα ζπκπηώκαηα πνπ έλαο

αζζελήο κπνξεί λα έρεη από κέξα ζε κέξα

-Απαηηεί αιιαγή ζηελ ηαθηηθή ζεξαπεία πνπ ιακβάλεη ν αζζελήο

GOLD 2016
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Χξόλνο

Φπζηνινγηθή

δηαθύκαλζε

Rodriguez - Roisin R, Chest 2000

Επίπεδα ζηα νπνία ε 

επηδείλωζε κπνξεί λα

νξηζηεί ωο παξόμπλζε

Παξόμπλζε ΦΑΠ

Δπηκέλνπζα επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπο αζζελνύο από ηελ ζηαζεξή

θαηάζηαζε, πνπ δηαθνξνπνηείηαη από ηελ ζπλήζε θαζεκεξηλή θαηάζηαζε νμέσο

απαηηώληαο αιιαγή ζηελ ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε (ATS/ERS statement)



Αίηηα παξόμπλζεο ΦΑΠ

Papi A, et al. AJRCCM 2006; 173: 1114–1121.



Αίηηα παξόμπλζεο ΦΑΠ

Celli BR, Barnes PJ. Eur Respir J 2007; 29: 1224–1238.



Παξόμπλζε ΦΑΠ: απώιεηα αλαπλεπζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο

Hillas G, et al. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2016; 11: 1579-1586. 



Μόλν γηα εζσηεξηθή ρξήζε – ΔΜΠΙΣΤΔΥΤΙΚΟ

Όρη γηα πξνώζεζε ή δηαλνκή

Σπρλέο ζνβαξέο παξνμύλζεηο ΦΑΠ = ↑ ζλεηόηεηα

Soler-Cataluña JJ, et al. Thorax 2005; 60:925-931.

Group A

Patients with no acute 

exacerbations of COPD

Group B

Patients with 1-2 acute 

exacerbations of COPD 

requiring hospital 

management

Group C

Patients with ≥3 acute 

exacerbations of COPD 

requiring hospital 

management
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Σπλαηζζήκαηα κεηά ηελ παξόμπλζε ΦΑΠ

Kessler R, et al. Chest 2006; 130: 133-142.



Παξόμπλζε ΦΑΠ: Πνιιαπιέο επηδξάζεηο = 

Πξόνδνο λόζνπ

Glaab Τ, et al. Respiratory Research 2010; 11: 79.







Υπόζεζε

Πηζαλώο ππάξρεη έλαο θαηλόηππνο ηεο ΦΑΠ πνπ ραξαθηεξίδεηαη από

ζπρλέο παξνμύλζεηο θαη είλαη αλεμάξηεηνο από ηε βαξύηεηα ηεο λόζνπ



2138 αζζελείο (ειηθία: 63±7 έηε)

Hurst J, et al. N Engl J Med 2010; 363: 1128-38.



Hurst J, et al. N Engl J Med 2010; 363: 1128-38.

1oο ηζρπξόηεξνο πξνβιεπηηθόο παξάγνληαο επόκελεο 

παξόμπλζεο: Τν ηζηνξηθό ησλ παξνμύλζεσλ



Frequent exacerbator: Φαηλόηππνο ΦΑΠ 

Hurst J, et al. N Engl J Med 2010; 363: 1128-38.



Ταμηλόκεζε παξνμύλζεσλ

• Ήπηεο: απαηηνύλ κόλν βξνγρνδηαζηαιηηθά βξαρείαο δηάξθεηαο δξάζεο

(SABDs)

• Μέηξηεο: απαηηνύλ SABDs θαη αληηβηνηηθά ή/θαη θνξηηθνζηεξνεηδή per os

• Σνβαξέο: απαηηνύλ επίζθεςε ζηα ΤΔΠ ή λνζειεία – ζρεηίδνληαη

ζπλήζσο θαη κε νμεία αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα

GOLD 2017



Σθνπόο ζεξαπείαο ηεο παξόμπλζεο ΦΑΠ

• Διαρηζηνπνίεζε ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο ηεο παξνύζαο

παξόμπλζεο (Παξόμπλζε ΦΑΠ = Πξόνδνο λόζνπ)

• Παξεκπόδηζε αλάπηπμεο επαθόινπζσλ αλεπηζύκεησλ ζπκβακάησλ

(π.ρ. πλεπκνληθή εκβνιή)

GOLD 2017



Έλαξμε ή αύμεζε βξνγρνδηαζηαιηηθώλ

Πηζαλή ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ

Επαλεθηίκεζε ζε κεξηθέο ώξεο

Βειηίωζε ή ππνρώξεζε

ζπκπηωκάηωλ θαη ζεκείωλ
Χωξίο βειηίωζε ή ππνρώξεζε

Σπλέρηζε ζεξαπείαο

Μείωζε όηαλ επηηξέπεηαη

Αλαζεώξεζε

καθξνρξόληαο αγωγήο

Κνξηηθνζηεξνεηδή P.O.

Επαλεθηίκεζε ζε κεξηθέο ώξεο

Επηδείλωζε

ζπκπηωκάηωλ θαη ζεκείωλ

Μεηαθνξά ζην λνζνθνκείν

Αιγόξηζκνο γηα ηελ αληηκεηώπηζε  

παξόμπλζεο ΦΑΠ θαη’ νίθνλ

Τν 80% ηωλ παξνμύλζεωλ 

ζεξαπεύεηαη 

ζε εμωηεξηθή βάζε 



Δλδείμεηο παξαπνκπήο γηα λνζνθνκεηαθή 

εθηίκεζε ή λνζειεία

• Σνβαξή επηδείλσζε ζπκπησκάησλ (πρ έλαξμε αηθλίδηαο δύζπλνηαο 

εξεκίαο, ηαρύπλνηα, ζύγρπζε, ↓ SatO2%)

• Ομεία αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα

• Δκθάληζε λέσλ θιηληθώλ ζεκείσλ (π.ρ. θπάλσζε, πεξηθεξηθό νίδεκα)

• Απνηπρία αξρηθήο αληηκεηώπηζεο ηεο παξόμπλζεο

• Παξνπζία ζνβαξώλ ζπλππαξρνπζώλ παζήζεσλ (π.ρ. θαξδηαθή 

αλεπάξθεηα, αξξπζκίεο)

• Αλεπαξθήο ππνζηήξημε ζην ζπίηη

GOLD 2017



Αξρηθή εθηίκεζε ζηα ΤΔΠ



Αξρηθή εθηίκεζε ζηα ΤΔΠ

• Φνξήγεζε O2

• Παξόμπλζε απεηιεηηθή γηα ηε δσή;

• Αλάγθε εθαξκνγήο ΜΔΜΑ (Με Δπεκβαηηθνύ Μεραληθνύ Αεξηζκνύ);

• ΝΑΙ = Σθέςε γηα κεηαθνξά ζηε ΜΔΘ, αιιηώο δηαρείξηζε ζηα ΤΔΠ

GOLD 2017



Γηαρείξηζε αζζελώλ κε ζνβαξή παξόμπλζε ΦΑΠ 

ζην ΤΔΠ

• Δθηίκεζε ηεο βαξύηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ αζζελή, ησλ αεξίσλ ηνπ

αξηεξηαθνύ αίκαηνο θαη ηεο αθηηλνγξαθίαο ζώξαθα

• Φνξήγεζε O2 θαη επαλεθηίκεζε ησλ ABGs, νμπκεηξία

• Φνξήγεζε βξνγρνδηαζηαιηηθώλ:

-αύμεζε ηεο δόζεο θαη ηεο ζπρλόηεηαο ηεο ρνξήγεζεο ησλ βξαρείαο

δηάξθεηαο δξάζεο βξνγρνδηαζηαιηηθώλ θαξκάθσλ

-ζπλδπαζκόο ησλ SABAs κε αληηρνιηλεξγηθά θάξκαθα

-Όηαλ ζηαζεξνπνηεζεί ν αζζελήο ρνξήγεζε βξνγρνδηαζηαιηηθώλ καθξάο

δηάξθεηαο δξάζεο

- ρνξήγεζε θαξκάθσλ κε αεξνζάιακν ή λεθεινπνηεηή
GOLD 2017



Γηαρείξηζε αζζελώλ κε ζνβαξή παξόμπλζε ΦΑΠ 

ζην ΤΔΠ

• Φνξήγεζε CS (από ην ζηόκα)

• Φνξήγεζε αληηβηνηηθώλ (από ην ζηόκα) εάλ ππάξρνπλ ζεκεία

ινίκσμεο

• Πηζαλή εθαξκνγή κε επεκβαηηθνύ κεραληθνύ αεξηζκνύ

Σε θάζε πεξίπησζε:

• -παξαθνινύζεζε ηνπ ηζνδπγίνπ πγξώλ θαη ηεο δηαηξνθήο

• -πηζαλή ρνξήγεζε επαξίλεο ππνδνξίσο ή ΗΦΜΒ

• -Γηάγλσζε θαη ζεξαπεία ζπλνδώλ λνζεκάησλ

(πρ θαξδηαθή αλεπάξθεηα, αξξπζκίεο)

• -Παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ αζζελνύο
GOLD 2017



Treatment of AECOPD: the ABC approach

• Antibiotics

• Bronchodilators

• Corticosteroids

Rodriguez-Roisin R, Thorax 2006

Evidence A



Βξνγρνδηαζηαιηηθά ζηελ παξόμπλζε ΦΑΠ

• Αξρηθή ζεξαπεία: SABA ± SAMA

• Σπζηήλεηαη αύμεζε δόζεο ή/θαη ζπρλόηεηαο (SABA ± SAMA)

(Evidence C), κε MDI (κε ή ρσξίο αεξνζάιακν) ή ζε λεθεινπνίεζε κε

αέξα (πην βνιηθή ζε βαξέσο πάζρνληεο)

• Έλαξμε ζεξαπείαο κε LABA ή LAMA ή ζπλδπαζκνύο πξηλ ην εμηηήξην

• Οη κεζπιμαλζίλεο δελ ζπζηήλνληαη ιόγσ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ

(Evidence Β)

GOLD 2017



Κνξηηθνζηεξνεηδή ζηελ παξόμπλζε ΦΑΠ

• Τα ζπζηεκαηηθά θνξηηθνζηεξνεηδή κεηώλνπλ ην ρξνληθό δηάζηεκα

αλάξξσζεο θαη ηε δηάξθεηα λνζειείαο, βειηηώλνπλ FEV1 θαη PaO2 θαη

κεηώλνπλ ηνλ θίλδπλν ζεξαπεπηηθήο απνηπρίαο θαη ππνηξνπήο

(Evidence A)

• Η ζπλήζεο ζπληζηώκελε δόζε είλαη 40 mg πξεδληδνιόλεο/εκέξα γηα 5

εκέξεο θαηά πξνηίκεζε per os (Evidence Β)

• Πξεδληδνιόλε per os = Πξεδληδνιόλε iv

• ΙCS (Βνπδεζνλίδε) ζε λεθεινπνίεζε = ελαιιαθηηθή επηινγή

GOLD 2017



33%

23%

48%

37%

Niewoehner DE et al, NEJM 1999; 340: 1941-7.

Θάλαηνο, MV

Δπαλεηζαγσγή

↑Θεξαπείαο



p=0.6

de Jong YP et al, Chest 2007; 132: 1741-47.



• 314 αζζελείο κε παξόμπλζε ΦΑΠ

• 40 mg πξεδληδνιόλεο (iv ηελ 1ε εκέξα θαη κεηά per os)

• Θεξαπεία 5 εκεξώλ vs ζεξαπεία 14 εκεξώλ

• Πξσηεύνλ θαηαιεθηηθό ζεκείν: ρξόλνο έσο ηελ επόκελε παξόμπλζε

κέζα ζε δηάζηεκα 180 εκεξώλ

Leuppi JD,et al. JAMA 2013; 309: 2223-2231.



Φξόλνο έσο ηελ 1ε παξόμπλζε: θακία δηαθνξά

Leuppi JD,et al. JAMA 2013; 309: 2223-2231.

40 mg πξεδληδνιόλεο εκεξεζίωο

5 εκέξεο

14 εκέξεο



Δπηβίσζε: θακία δηαθνξά

Leuppi JD,et al. JAMA 2013; 309: 2223-2231.

40 mg πξεδληδνιόλεο εκεξεζίωο

5 εκέξεο

14 εκέξεο



Κνξηηθνζηεξνεηδή ζηελ παξόμπλζε ΦΑΠ

• Tα ζπζηεκαηηθά θνξηηθνζηεξνεηδή όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ

ζεξαπεία κίαο παξόμπλζεο ΦΑΠ κεηώλνπλ ηελ πηζαλόηεηα

επαλεηζαγσγήο αζζελώλ κε λέα παξόμπλζε ηηο επόκελεο 30 εκέξεο

Criner GJ, et al. Chest 2015; 147: 894-2

NEW

GOLD 2016



-ην 1987 ν Anthonisen έδεημε όηη ε ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ ζε αζζελείο κε

παξόμπλζε ΦΑΠ είλαη σθέιηκε αλ απηνί ζπλδπάδνπλ ηα αθόινπζα 3

θξηηήξηα: επηδείλσζε δύζπλνηαο, απμεκέλε παξαγσγή πηπέισλ θαη

αιιαγή ηεο ρξνηάο ησλ πηπέισλ

-Η ρξνηά ησλ πηπέισλ (αλ απηά είλαη ππώδε ή όρη) ζπζρεηίδεηαη κε ηελ

παξνπζία βαθηεξεδίσλ

-Αζζελείο κε παξόμπλζε ΦΑΠ πνπ έρνπλ δύν από ηα θξηηήξηα ηνπ

Anthonisen, κε ην έλα από απηά λα είλαη ηα ππώδε πηύεια, ζα σθειεζνύλ

από ηελ ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ

Αληηβηνηηθά ζηελ παξόμπλζε ΦΑΠ



Αληηβηνηηθά ζηελ παξόμπλζε ΦΑΠ

• Έλδεημε γηα ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ ζηελ παξόμπλζε έρνπλ

1. Αζζελείο κε 3 θύξηα ζπκπηώκαηα (αύμεζε δύζπλνηαο, αύμεζε όγθνπ

πηπέισλ θαη ππώδε απόρξεκςε, Anthonisen type I) (Evidence B)

2. Αζζελείο κε 2 θύξηα ζπκπηώκαηα, εάλ ε ππώδεο απόρξεκςε είλαη ην

έλα από απηά (Anthonisen type II) (Evidence C)

3. Αζζελείο κε αλάγθε γηα κεραληθό αεξηζκό (Evidence B)

• Η ζπληζηώκελε δηάξθεηα ζεξαπείαο είλαη ζπλήζσο 5-7 εκέξεο (Evidence D)

θαηά πξνηίκεζε από ην ζηόκα
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Αληηβηνηηθά ζηελ παξόμπλζε: κεηώλνπλ ην ρξόλν αλάξξσζεο, ηνλ θίλδπλν

πξώηκεο ππνηξνπήο, ηνλ θίλδπλν ζεξαπεπηηθήο απνηπρίαο θαη ηε δηάξθεηα

λνζειείαο (Evidence B)



Παζνγόλα πνπ ελνρνπνηνύληαη ζηηο παξνμύλζεηο 

ΦΑΠ



Παξόμπλζε ΦΑΠ – Με επεκβαηηθόο 

κεραληθόο αεξηζκόο (ΜΔΜΑ)



Σπρλόηεηα δηαζσιήλσζεο ζε αζζελείο κε νμεία 

παξόμπλζε ΦΑΠ πνπ έιαβαλ ή όρη ππνζηήξημε κε NIV
%

  
o
f 

p
a
ti

en
ts

n=16 n=15
n=43 n=42



Φξόλνο λνζειείαο (εκέξεο) αζζελώλ κε νμεία παξόμπλζε 

ΦΑΠ πνπ έιαβαλ ή όρη ππνζηήξημε κε NIV

*

Brochard et al. NEJM 1995;333:817



Δλδν-λνζνθνκεηαθή ζλεηόηεηα (%) αζζελώλ κε νμεία 

παξόμπλζε ΦΑΠ πνπ έιαβαλ ή όρη ππνζηήξημε κε NIV
%

  
o
f

p
a
ti

en
ts

n=30 n=30
n=43 n=42



• 236 αζζελείο κε παξόμπλζε ΦΑΠ

• 118 ζπλήζε ζεξαπεία (ST), 118 ST + NIV

• pH 7.25-7.35, PaCO2 >45mmHg

• Δληόο 12 σξώλ από ηελ πξνζέιεπζε ζηα ΤΔΠ

• Απνθιεηζκόο αζζελώλ κε pH< 7.25, GCS<8

•14 λνζνθνκεία ζηελ Μεγ. Βξεηαλία-Δθαξκνγή NIV ζε θνηλό ζάιακν

λνζειείαο (1/11 λνζειεπηέο/αζζελείο)

•Τα πεξηζζόηεξα λνζειεπηηθά ηκήκαηα δελ δηέζεηαλ εκπεηξία ζηελ ρξήζε

ηνπ NIV



Πξώηκε ρξήζε NIV γηα παξόμπλζε ΦΑΠ ζε θνηλό ζάιακν 

λνζειείαο: ↓αλάγθεο δηαζσιήλσζεο, ↓ζλεηόηεηαο
%

  
o
f 

p
a
ti

e
n

ts

n=118 n=118 n=118 n=118

Plant PK, et al. Lancet 2000; 355:1931.



Με επεκβαηηθόο κεραληθόο αεξηζκόο (MEMA) ζηελ 

παξόμπλζε ΦΑΠ - Δλδείμεηο

GOLD 2017

Τνπιάρηζηνλ έλα από ηα αθόινπζα:

• Σνβαξή δύζπλνηα κε ρξήζε επηθνπξηθώλ κπώλ θαη θνηιηαθή αλαπλνή

• Αλαπλεπζηηθή νμέσζε (PCO2 > 45 mmHg θαη pH ≤ 7.35)

• Δκκέλνπζα ππνμπγνλαηκία παξά ηε ρνξήγεζε νμπλνζεξαπείαο

ΜΕΜΑ: Σε πεξίπησζε κε απόιπηεο αληέλδεημεο, απνηειεί ηελ 1ε επηινγή

αεξηζκνύ ζε αζζελείο κε ΦΑΠ θαη ΟΑΑ γηαηί βειηηώλεη ηελ αληαιιαγή

αεξίσλ, κεηώλεη ην έξγν ηεο αλαπλνήο, ηελ αλάγθε δηαζσιήλσζεο, ηε

δηάξθεηα λνζειείαο θαη απμάλεη ηελ επηβίσζε (Evidence Α)



Recommendations

 For most patients with AECOPD, the initial management should be

optimal medical therapy and targeting an oxygen saturation of 88–92%

(Grade A).

 NIV should be started when

 pH < 7.35 and

 pCO2 > 6.5 kPa (49mmHg)

persist or develop despite optimal medical therapy (Grade A).

 Severe acidosis alone does not preclude a trial of NIV in an appropriate

area with ready access to staff who can perform safe endotracheal intubation

(Grade B).

 The use of NIV should not delay escalation to IMV when this is more

appropriate (Grade C).

 The practice of NIV should be audited regularly to maintain standards

(Grade C).

Παξόμπλζε ΦΑΠ – BTS/ICS 2016



ΜEMA ζηελ παξόμπλζε ΦΑΠ - Αληελδείμεηο

GOLD 2017

• Αλαπλεπζηηθή αλαθνπή

• Αηκνδπλακηθή αζηάζεηα (ππόηαζε, αξξπζκία, ΟΔΜ)

• Σπγρπηηθόο αζζελήο, πνπ δελ ζπλεξγάδεηαη

• Απμεκέλνο θίλδπλνο εηζξόθεζεο

• Κνιιώδεηο εθθξίζεηο, πνπ απνβάιινληαη δύζθνια

• Πξόζθαηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζην πξόζσπν ή ην αλώηεξν ΓΔΣ

• Τξαύκα πξνζώπνπ

• Αλαηνκηθέο αλσκαιίεο αλώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ

• Δγθαύκαηα

• Δθζεζεκαζκέλε παρπζαξθία



BTS/ICS guidelines 2016



Τππηθά αξρηθά settings αλαπλεπζηήξα  

Αζζελήο κε ΧΑΠ θαη νμεία ππεξθαπληθή αλαπλεπζηηθή 

αλεπάξθεηα

Mode: Spontaneous (pressure support)/timed

EPAP: 4–5 cm H2O

IPAP: 15 cm H2O (to be increased as tolerated to 20-30 cmH2O)

with 20 cm H2O if pH < 7.25

Triggers: Maximum sensitivity

Back up rate: 15 breaths/min

Back up I:E ratio: 1:2

Αύμεζε IPAP

Αιιαγή κάζθαο (Air leak)

Αύμεζε EPAP, Δλζσκάησζε 

βαιβίδαο εθπλνήο



Ομπγνλνζεξαπεία ζηελ παξόμπλζε ΦΑΠ

• Σηόρνο θνξεζκνύ αξηεξηαθνύ αίκαηνο: 88-92%

• Σπρλόο έιεγρνο κε αέξηα αξηεξηαθνύ αίκαηνο (παξαθνινύζεζε

PCO2 θαη νμέσζεο)

• Αέξηα θιεβηθνύ αίκαηνο: αθξηβή γηα [HCO3
-] θαη pH

• Πξνηηκώληαη νη κάζθεο Venturi έλαληη ξηληθώλ θαζεηήξσλ (πην

αθξηβήο θαη ειεγρόκελε νμπγνλνζεξαπεία)
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Σνβαξή παξόμπλζε ΦΑΠ: Δλδείμεηο γηα εηζαγσγή 

ζηε ΜΔΘ

• Σνβαξή δύζπλνηα πνπ αληαπνθξίλεηαη αλεπαξθώο ζηα αξρηθά κέηξα

• Αιιαγέο ζηελ ςπρηθή θαηάζηαζε (ζύγρπζε, θώκα)

• Δκκέλνπζα ή επηδεηλνύκελε ππνμπγνλαηκία (PO2 < 40 mmHg) θαη/ή 

ζνβαξή/επεηδεηλνύκελε αλαπλεπζηηθή νμέσζε (pH < 7,35) παξά ηε 

ρνξήγεζε νμπγνλνζεξαπείαο θαη ηελ εθαξκνγή ΜΔΜΑ

• Αλάγθε γηα επεκβαηηθό κεραληθό αεξηζκό

• Αηκνδπλακηθή αζηάζεηα – αλάγθε γηα αγγεηνζπζπαζηηθά
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Σνβαξή παξόμπλζε ΦΑΠ – Δλδείμεηο επεκβαηηθνύ 

κεραληθνύ αεξηζκνύ

• Αδπλακία εθαξκνγήο ΜΔΜΑ ή απνηπρία ΜΔΜΑ

• Aλαπλεπζηηθό ή θαξδηαθό “arrest”

• Αζζελήο κε κεησκέλν επίπεδν ζπλείδεζεο ή ζε ςπρνθηλεηηθή δηέγεξζε

• Μαδηθή εηζξόθεζε ή εκκέλνληεο έκεηνη

• Δκκέλνπζα αληθαλόηεηα απνβνιήο βξνγρηθώλ εθθξίζεσλ

• Σνβαξή αηκνδπλακηθή αζηάζεηα (ρσξίο αληαπόθξηζε ζηε ρνξήγεζε

πγξώλ θαη θαξκάθσλ)

• Σνβαξή θνηιηαθή ή ππεξθνηιηαθή αξξπζκία

• Απεηιεηηθή γηα ηε δσή ππνμπγνλαηκία ζε αζζελείο πνπ δελ

αλέρνληαη/ζπλεξγάδνληαη κε ΜΔΜΑ
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Hillas G, et al. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2016; 11: 1579-1586. 


