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Πρόγραμμα συνεδριών σεμιναρίου 
 

1η συνεδρία: Τετάρτη, 17/3/2021, 18.00-19.30 
«Εφαρμοσμένη φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος  

στη Χρόνια Αναπνευστική Ανεπάρκεια» 
Η γνώση των μεταβολών της αναπνευστικής λειτουργίας σε ασθενείς με χρόνια 

αναπνευστική ανεπάρκεια, είναι βασική γνώση για την εφαρμογή μηχανικής υποστήριξης 

της αναπνοής. Σε αυτή τη συνεδρία θα συζητηθεί η επίδραση των μεταβολών αυτών και η 

επίδρασή τους στη ρύθμιση των συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν σε ασθενείς με 

αποφρακτικά ή περιοριστικά νοσήματα. 

Συντονίστρια: Κονδύλη Ευμορφία 

Θεματικές: 

- “Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια” - Γ. Τρακαδά 

- “Παχυσαρκία / Υποαερισμός” - Δ. Σιώπη 

- “Παθήσεις και αναπνευστική ανεπάρκεια στα παιδιά” - Φ. Κυρβασίλης 

 

2η συνεδρία: Τετάρτη, 24/3/2021 
«Σήματα και παράμετροι των συσκευών μηχανικής υποστήριξης:  

πως ελέγχουμε άμεσα τη σωστή εφαρμογή;» 
Προϋπόθεση για τον έλεγχο της σωστής εφαρμογής της συσκευής υποστήριξης αλλά για της 

σταθερότητας λειτουργίας της, είναι η γνώση του τρόπου λειτουργίας αυτής. Οι σύγχρονες 

συσκευές έχουν τη δυνατότητα εμφάνισης άμεσα των παραμέτρων λειτουργίας που 

καταγράφουν. Στην συνεδρία αυτή, θα παρουσιαστούν οι σχετικές παράμετροι και οι 

δυνατότητες που προσφέρει η συνδυαστική αξιολόγηση των τιμών τους.  

Συντονίστρια: Πίτσιου Γεωργία 

Θεματικές: 

- “BPAP/Αναπνευστήρες /Νεότερες συσκευές” - Χ. Αλεξοπούλου 

- “CPAP/AutoCPAP” - Θ. Κωνσταντινίδης   

- “Συσκευές Μηχανικού Αερισμού σε παιδιά” - Ε. Βόλακλη 

 

3η συνεδρία: Τετάρτη, 31/3/2021 
«Κάθαρση αεραγωγών: μια παλιά τεχνική και οι νέες μέθοδοι» 

Η παραγωγή απόχρεμψης, υπερβολικής σε ορισμένα νοσήματα ή σε οξείες καταστάσεις, 

είναι σημαντική αιτία απορρύθμισης της αναπνευστικής λειτουργίας. Επιπλέον σε πολλές 

περιπτώσεις ασθενών είναι βασανιστική η αποβολή της και αιτία επιπλοκών. Σε αυτήν την 

συνεδρία θα συζητηθούν οι κλασσικές αλλά και νεότερες νέες τεχνικές υποστήριξης της 

διαδικασίας απόχρεμψης και το πώς αυτές μπορούν να εφαρμόζονται ανά κατηγορία 

ασθενών. 

Συντονιστής: Τσανάκας Ιωάννης 

Θεματικές: 

- “Φροντίδα της τραχειοστομίας - τραχειστόματα /σωλήνες τραχειστομίας” - Γ. 

Κότζαλης 

- “Εναλλακτικές μορφές αερισμού” - Μ. Αγραφιώτης 

- “Μηχανική υποστήριξη για αποτελεσματικό βήχα - cough assist” - Μ. Αγραφιώτης & 

Κ. Κούστα 
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4η συνεδρία: Τετάρτη, 7/4/2021 
«Επείγουσα κατάσταση στο σπίτι» 

Η οξεία επιδείνωση των ασθενών των οποίων η αναπνοή υποστηρίζεται μηχανικά στο σπίτι 

μπορεί να προκληθεί από προβλέψιμες ή και μη προβλέψιμες αιτίες. Η αντιμετώπιση 

επείγοντος συμβάντος στο σπίτι, προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμού και την 

ανάλογη εκπαίδευση. Σε αυτή την συνεδρία, θα συζητηθούν θέματα υγιεινής καθώς επίσης 

και ζητήματα εκπαίδευσης των φροντιστών σε επείγουσες καταστάσεις. 

Συντονιστής: Κιουμής Ιωάννης 

Θεματικές: 

- “Ασθενείς με Μη ΕΜΑ” - Χ. Αλεξοπούλου 

- “Ασθενείς με ΕΜΑ” - Δ. Λαγωνίδης 

- “Επείγουσα καταστάσεις σε παιδιά με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής” - Μ. 

Γαλογαύρου 

 

5η συνεδρία: Τετάρτη, 14/4/21 
«Η βοήθεια της νέας τεχνολογίας στην παρακολούθηση των ασθενών» 

Η νέα τεχνολογία προσφέρει πολλές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 

παρακολούθηση των ασθενών με συσκευές υποστήριξης της αναπνοής στο σπίτι. Η 

δυνατότητα ιεράρχησης και αξιολόγησης των πληροφοριών αυτών όπως και ο τρόπος 

εμφάνισής τους είναι απαραίτητη δεξιότητα για ασφαλή και επωφελή αξιοποίησή του. Στη 

συνεδρία αυτή θα συζητηθούν οι δυνατότητες που προσφέρονται με βάση τις νέες 

τεχνολογίες καθώς επίσης και οι προκλήσεις διαχείρισής τους. 

Συντονιστής: Στειρόπουλος Πασχάλης 

Θεματικές: 

- “Ψηφιακή υγεία - εφαρμογές στην κοινότητα” - Π. Νατσιάβας 

- “Πολλαπλά δεδομένα αναπνευστικών συσκευών. Πως αξιολογούνται;” - Α. Πατάκα 

- “Το νοσοκομείο και η εξασφάλιση της συνέχειας θεραπείας στους ασθενείς με 

χρόνια αναπνευστικά νοσήματα” - Δ. Χλωρός 

 

6η συνεδρία: Τετάρτη 21/4/2021 
«Η φροντίδα στο σπίτι (Home Care): Πραγματικότητα και προσδοκίες» 

Η εφαρμογή της προηγμένης τεχνολογικά θεραπείας με συσκευές υποστήριξης της αναπνοής 

στο σπίτι, εξαρτάται από την οικονομική υποστήριξη όλης της διαδικασίας από την έναρξη 

στο νοσοκομείο και τη συνέχεια  στο σπίτι.  Η οργανωμένη δομή αυτής της διαδικασίας είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση αλλά όχι πάντα εξασφαλισμένη.  Βασικό ρόλο έχουν οι φροντιστές 

των ασθενών όπως και η συνεχής  συνεργασία όλων όσοι συμμετέχουν   
Συντονίστρια: Τσάρα Βενετία 

Θεματικές: 

- “Ολιστική αντιμετώπιση του ασθενούς με Μηχανικό Αερισμό στο σπίτι” - Α. 

Αμφιλοχίου 

- “Η συμμετοχή  των περιφερικών δομών στην εξασφάλιση της συνέχειας θεραπείας” 

- Μ. Αντωνιάδου 

- “Οργάνωση φροντίδας στο σπίτι - Η διεθνής εμπειρία και εμείς” - Ε. Χατζηαγόρου 

 
 
 


