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Αμηφηηκε θχξηε Ζσγξάθε, 

 

Η ρξήζε ζπζθεπψλ ππνβνήζεζεο βήρα απνηειεί επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε ζεξαπεπηηθή 

πξνζέγγηζε γηα ηελ δηαρείξηζε εηδηθψλ νκάδσλ αζζελψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή 

δηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ βήρα  βάζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηήξησλ θαη εηδηθφηεξα: 

 1. Aζζελψλ κε λεπξνκπηθά λνζήκαηα ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην (Yπάξρνπλ πνιιά ICD10. 

Θεσξνχκε φηη πξέπεη απαξαίηεηα λα ππάξρεη γλσκάηεπζε λεπξνιφγνπ & Πλεπκνλνιφγνπ). 

2. Aζζελψλ κε εθηεηακέλεο βξνγρηεθηαζίεο (J47) θαη 

3. Aζζελψλ κε θπζηηθή ίλσζε  (E84) 

Η ρξήζε ζπζθεπψλ ππνβνήζεζεο βήρα ζε νκάδα αζζελψλ κε ηα παξαπάλσ λνζήκαηα 

θαηά ηελ άπνςή καο ζα πξέπεη λα απνδεκηψλεηαη απφ ηνλ ΕΟΠΥΥ, αθνχ ηεθκεξησζεί κε 

αλάινγα έγγξαθα ε βαξχηεηα ηεο ππνθείκελεο λφζνπ θαη ην δπλεηηθφ φθεινο γηα ηνλ 

αζζελή.   

Απαξαίηεηε  πξνυπφζεζε γηα λα ρνξεγεζεί ζπζθεπή ππνβνήζεζεο  ηνπ βήρα ζε 

λεπξνκπτθά λνζήκαηα είλαη:  

1) ν αζζελήο  λα ρξεζηκνπνεί ήδε ζπζθεπή κεραληθήο ππνβνήζεζεο ηεο αλαπλνήο  

(BiPAP ή αλαπλεπζηήξα Πίεζεο –Όγθνπ) γηα ηελ δηαγλσζκέλε αδπλακία ησλ 

αλαπλεπζηηθψλ κπψλ ή παξάιπζεο ηνπ δηαθξάγκαηνο, δηφηη απηή ε ζπζθεπή ιεηηνπξγεί 

ζπλεξγεηζηηθά κε ηνλ αλαπλεπζηήξα ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ εθθξίζεσλ. Εμαίξεζε δπλαηφλ 

λα απνηειεί  «ή λφζνο ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο»  δηφηη κπνξεί λα έρεη κεησζεί ε ηθαλφηεηα 

απνηειεζκαηηθνχ βήρα επηιεθηηθά ρσξίο γεληθεπκέλε αδπλακία αλαπλεπζηηθψλ κπψλ,   



2) Να έρεη δνθηκαζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπζθεπήο   ζηελ πξάμε,  ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν αζζελή, λα είλαη ζπλεξγάζηκνο (δείηε ζπλεκκέλν), λα ηελ απνδέρεηαη σο 

κέζνδν αγσγήο, θαη λα έρνπλ  ελεκεξσζεί γηα ηελ ρξήζε θαη ρξεζηκφηεηα ηεο ζπζθεπήο νη 

νηθείνη ηνπ.  

Λφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο ηεο ζπζθεπήο θαη ηεο ζρεηηθά βξαρείαο  επηβίσζεο νξηζκέλσλ 

αζζελψλ κε λεπξνκπΪθή λφζνο (πρ, ALS)  ζπληζηάηαη σο κέζνδνο ρνξήγεζεο ε θάιπςε ηεο 

ελνηθίαζε ζηεο ζπζθεπήο  εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο (φπσο γίλεηαη κε ηνπο αλαπλεπζηήξεο) 

θαη φρη ε αγνξά ηεο εθ κέξνπο ηνπ αζζελνχο κε ηελ ζεκαληηθή  επηρνξήγεζε  ηνπ θξάηνπο. 

Σε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε θξηηηθή βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ζα ζαο επηζπλάςνπκε θαη 

δεχηεξν έγγξαθν. 

Με ηηκή, 

Γηα ην Δ.Σ. ηεο Ειιεληθήο Πλεπκνλνινγηθήο Εηαηξείαο 

        Ο Πξφεδξνο 

 

   Σηπιηαλφο Λνπθίδεο 

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο 

 

   Ειεπζέξηνο Ζέξβαο 

 


