
Κανόνες επαναλειτουργίας της μονάδας αναπνευστικής αποκατάστασης ασθενών με χρόνια 

αναπνευστικά νοσήματα. 

 

Βάση των τελευταίων οδηγιών του ΕΟΔΥ για εκγύμναση σε κλειστούς χώρους (γυμναστήρια) 

https://eody.gov.gr/odigies-gia-tin-epanaleitoyrgia-ton-gymnastirion/ αποθαρρύνεται η 

εκγύμναση (στους εν λόγω χώρους) ασθενών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου 

(εγκύκλιος  https://bit.ly/2LSb0xT ).  Στις εν λόγω ομάδες  ανήκουν οι περισσότεροι ασθενείς 

που μετέχουν στο πρόγραμμα αναπνευστικής αποκατάστασης (1.4. Άτομα με βαριά 

πνευμονοπάθεια ή και με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα μέτριου προς σοβαρού βαθμού που 

εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία: ασθενείς με άσθμα με 2 

παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο 

κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον ή παρουσίασαν 

2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο, ασθενείς σε μόνιμη 

οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις, ή και ισάξιας βαρύτητας 

συμπτωματολογία άλλης πνευμονικής πάθησης.).  

Συνεπώς η μέγιστη ασφάλεια μπορεί να προσφερθεί όταν οι ασθενείς εκτελούν το πρόγραμμα 

κατά μόνας με χρονική διαφορά 1 ώρας ώστε να ανανεώνεται επαρκώς ο αέρας στον χώρο της 

αποκατάστασης αλλά και να εφαρμοστεί σχολαστικά καθαρισμός με αλκοολούχο διάλυμα των 

οργάνων που χρησιμοποίησε ο ασθενής. Το χρονικό όριο της 1 ώρας προκύπτει από τις οδηγίες 

του ΕΟΔΥ για χώρους που αερίζονται παθητικά https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-katharismo-

perivallontos-choron-parochis-ypiresion-ygeias-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/ 

(Οι χώροι με φυσικό / παθητικό αερισμό όπου δεν έχουν γίνει χειρισμοί που παράγουν 

αερόλυμα σε περιστατικά με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19 συνιστάται 

να αερίζονται με φρέσκο αέρα για 1 ώρα για να δεχτούν νέο ασθενή, ο οποίος δεν πάσχει 

από λοίμωξη COVID-19 (π.χ. αξονικός τομογράφος αν δεν υπάρχει ενεργητικό σύστημα 

αερισμού με συγκεκριμένες αλλαγές αέρα ανά ώρα). Στο χρόνο της 1 ώρας μπορεί να γίνει η 

καθαριότητα εφόσον το προσωπικό καθαριότητας φορά τον απαιτούμενο ατομικό εξοπλισμό 

προστασίας). Ο μόνος χειρισμός που θα μπορούσε να παράγει αερόλυμα στον χώρο της 

αποκατάστασης είναι η νεφελοποίηση η οποία απαγορεύεται.  

 

Αναλυτικά προβλέπονται: 

Συμμετέχοντες στο πρόγραμμα: 

Σε κάθε ασθενή που προσέρχεται για συνεδρία άσκησης γίνεται έλεγχος για συμπτώματα 

συμβατά με λοίμωξη του αναπνευστικού ή λοίμωξη από COVID-19 (πυρετός, καταρροή, βήχας, 

δύσπνοια, πυώδης απόχρεμψη, ανοσμία, έμετοι διάρροιες). Σε περίπτωση εμφάνισης 

συμπτωμάτων ειδοποιείται ο ιατρός του προγράμματος για να προβεί σε έλεγχο για λοίμωξη 

από COVID-19 (λήψη επιχρίσματος ή παραπομπή σε υγειονομική μονάδα) και ο ασθενής 
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απομακρύνεται άμεσα από τον χώρο της αποκατάστασης. Η εκ νέου συμμετοχή στο 

πρόγραμμα απαιτεί αποκλεισμό λοίμωξης από COVID-19 (αρνητικό επίχρισμα και μη συμβατή 

κλινική εικόνα και την κρίση του ιατρού του προγράμματος).  

Ανάρτηση σε εμφανές σημείο των κανόνων προστασίας από λοίμωξη από τον COVID-19: 

Κανόνες αναπνευστικής υγιεινής (Καλύπτουμε τον βήχα ή το φτέρνισμα με χαρτομάντιλο το 

οποίο απορρίπτουμε άμεσα στα απορρίμματα. Αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, καλύπτουμε με το 

εσωτερικό του αγκώνα). 

Κανόνες υγιεινής των χεριών όπως αναφέρονται αναλυτικά στο:  

https://eody.gov.gr/mikroviaki-antochi-kai-loimoxeis-poy-syndeontai-me-choroys-parochis-

ygeias/exonosokomeiako-perivallon-koinotita/ygieini-ton-cherion-plirofories-gia-to-koino/ . 

Επιπλέον έχουν αναρτηθούν τα γραφήματα όπου φαίνεται σε βήματα η σωστή τεχνική 

πλυσίματος των χεριών και εφαρμογής αντισηπτικού.  

Ανάρτηση των οδηγιών προφύλαξης από λοίμωξη από τον COVID-19 όπως υπάρχουν στο:  

https://eody.gov.gr/loimoxi-apo-to-neo-koronoio-covid-19-odigies-profylaxis-gia-to-koino/ 

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα της αποκατάστασης αποτελεί ευκαιρία εκπαίδευσης των 

ασθενών στα μέτρα προστασίας λοίμωξης από COVID-19 αλλά και άλλους αναπνευστικούς ιούς 

που ως γνωστόν συμμετέχουν στην αύξηση της συχνότητας των παροξύνσεων των χρόνιων 

αναπνευστικών νοσημάτων και ιδιαίτερα της ΧΑΠ. Επίσης γίνεται εκπαίδευση στη σωστή χρήση 

μάσκας (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/) 

Μετακίνηση κατά προτίμηση με τα πόδια ή προσωπικό μεταφορικό μέσο 

Xρήση αλκοολούχου αντισηπτικού ή/και πλύσιμο των χεριών πριν την έναρξη και στο τέλος της 

άσκησης καθώς και πριν από κάθε μετακίνηση σε άλλο όργανο γυμναστικής 

Εφαρμογή κανόνων φυσικής απόστασης 

Xρήση προσωπικών ειδών υγιεινής (πχ πετσέτα) 

Προσωπικό αποκατάστασης:  

Το επιβλέπων προσωπικό φοράει συνεχώς χειρουργική μάσκα και έχει εκπαιδευτεί στην 

υγιεινή των χεριών, την αναπνευστική υγιεινή και την σωστή χρήση χειρουργικής μάσκας. Σε 

περίπτωση συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη αναπνευστικού δεν προσέρχεται στην 

αποκατάσταση και σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα ιατρό του προγράμματος γίνεται 

έλεγχος για COVID-19.  

 

Ο χώρος της αποκατάστασης:  

Τα κλιματιστικά δεν τίθενται σε λειτουργία και τα παράθυρα είναι συνέχεια ανοικτά. 
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Υπάρχει επάρκεια προστατευτικού και καθαριστικού υλικού (μάσκες, απολυμαντικά, 

χειροπετσέτες μίας χρήσης). 

Καθαρισμός /απολύμανση των οργάνων με καθαριστικό/απολυμαντικό, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή, μετά από κάθε χρήση 

Απαγόρευση χρήσης αποδυτηρίων, ντους. Τοποθέτηση καρέκλας δίπλα από κάθε όργανο στην 

οποία ο αθλούμενος τοποθετεί τα ρούχα και το σάκο μεταφοράς τους. 

Χρήση της τουαλέτας με προδιαγραφές: κλείσιμο της λεκάνης και στη συνέχεια ο συνήθης 

καταιωνισμός νερού, νιπτήρας με υγρό σαπούνι με αντλία, χειροπετσέτες, κλειστός κάδος 

απορριμμάτων. Πολλαπλός ημερήσιος καθαρισμός της τουαλέτας με χλωριούχο διάλυμα.  

Οι συνεδρίες αποκατάστασης έχουν μειωθεί σε 2 ανά εβδομάδα για 2 μήνες (συνολικά 16 

συνεδρίες) και θα επιδιωχθεί η τηλε-αποκατάσταση όπου αυτό είναι εφικτό.  


