
Μία από ηηο πην θνηλέο κνξθέο ηεο ΠΑΥ είλαη ε ηδηνπαζήο ΠΑΤ, πνπ εκθαλίδεηαη ζπνξαδηθά θαη ζηελ νπνία 

δελ ππάξρεη νύηε νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό ΠΑΤ νύηε πξνζδηνξηζκέλνο παξάγνληαο θηλδύλνπ.6  

Η θιεξνλνκηθή ΠΑΤ αληηπξνζσπεύεη ηνπιάρηζηνλ ην 6% ησλ πεξηπηώζεσλ ΠΑΤ7 θαη έρνπλ εληνπηζηεί νη 
γελεηηθνί παξάγνληεο ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ.8  

Η ΠΑΥ απνηειεί επίζεο κηα ζπάληα παξελέξγεηα νξηζκέλσλ αλνξεμηνγόλσλ παξαγόλησλ, όπσο 
ε θελθινπξακίλε.2,6 Ωζηόζν, ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ΠΑΤ πξνθαινύκελεο από θάξκαθν 
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε θελθινπξακίλε κεηώλεηαη, θαζώο απηόο ν παξάγνληαο δελ είλαη 

πιένλ δηαζέζηκνο. 

Η ΠΑΤ κπνξεί επίζεο λα ζρεηίδεηαη θαη κε άιιεο παζήζεηο πνπ αληηπξνζσ-
πεύνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ όπσο νη λόζνη ηνπ πλδεηηθνύ 

Ιζηνύ, ε ινίκσμε από HIV, ε Ππιαία Τπέξηαζε, ε πγγελήο Καξδη-

νπάζεηα, θαη ε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία.6 

Ση πξνθαιεί ηελ ΠΑΤ; 

Απηέο νη πιεξνθνξίεο πξννξίδνληαη γηα γεληθή πιεξνθόξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ θαη ζε 
θακία πεξίπησζε δελ κπνξνύλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηε ζπκβνπιή ηαηξνύ ή άιινπ αξκνδίνπ  

επαγγεικαηία πγείαο. 
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Ση είλαη ε ΠΑΤ; 

Καζώο εμειίζζεηαη ε ΠΑΥ, πεξηνξίδεηαη ε ξνή ηνπ αίκαηνο πνπ πεξλά από ηηο πλεπκνλη-
θέο αξηεξίεο θαη ε δεμηά πιεπξά ηεο θαξδηάο δηνγθώλεηαη ιόγσ ηεο απμεκέλεο αληίζηα-
ζεο ζηελ πξνώζεζε ηνπ αίκαηνο κέζσ ησλ πλεπκόλσλ. Τν θνξηίν απηό πνπ αζθείηαη 
ζηελ θαξδηά θαη ε κείσζε ηεο παξνρήο ηνπ αίκαηνο πξνο ζηελ αξηζηεξή θαξδηά θαη ηε 
ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία κέζσ ησλ πλεπκόλσλ είλαη νη αηηίεο πνπ νδεγνύλ ζηα θνηλά 
ζπκπηώκαηα ηεο ΠΑΤ, όπσο ε δύζπλνηα, ε θόπσζε, ε αδπλακία, ε ζηεζάγρε, ε ζπγθνπή 
θαη θνηιηαθή δηάηαζε.2  

Η ζεξαπεία ζηνρεύεη ζηε βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ, ηεο αλνρήο ζηελ άζθεζε, ζηε 

καθξνρξόληα βειηίσζε ησλ επηπινθώλ θαη ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ αζζελώλ.  

Μέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ππήξραλ πεξηνξηζκέλεο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο γηα ηνπο 
αζζελείο θαη ε ΠΑΥ ζρεηηδόηαλ κε πησρή πξόγλσζε. Σήκεξα, νη ζεξαπεπηηθέο επηινγέο έρνπλ 
βειηηώζεη ηελ πξόγλσζε ησλ αζζελώλ κε ΠΑΥ.2  

Η Πλεπκνληθή Αξηεξηαθή Τπέξηαζε (ΠΑΤ) είλαη κηα λόζνο πνπ εμειίζ-
ζεηαη πξννδεπηηθά θαη πξνθαιείηαη από ηε ζηέλσζε (ζπζηνιή) ησλ 
πλεπκνληθώλ αξηεξηώλ πνπ ζπλδένπλ ηε δεμηά πιεπξά ηεο θαξδηάο κε 

ηνπο πλεύκνλεο.
1,2 

 

Παξά ην γεγνλόο όηη ΠΑΤ είλαη κηα ζπάληα αζζέλεηα, κε εθηηκώκελε ζπρλόηεηα εκθάλη-
ζεο  15-50 πεξηπηώζεηο αλά εθαηνκκύξην3, ε ζπρλόηεηα ηεο ΠΑΤ είλαη ζεκαληηθά πςε-
ιόηεξε ζε νξηζκέλεο νκάδεο αζζελώλ πςεινύ θηλδύλνπ, όπσο νη αζζελείο κε HIV θαη 

νη αζζελείο κε θιεξόδεξκα.4-5  

Πεξίπνπ 100.000 άηνκα ζε Δπξώπε θαη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο παξνπζηάδνπλ Πξσηνπα-
ζή ή Γεπηεξνπαζή ΠΑΤ πνπ ζρεηίδεηαη κε δηάθνξεο παζήζεηο , όπσο ην θιεξόδεξκα, 

ν Λύθνο, ην HIV/AIDS ή ε πγγελήο Καξδηνπάζεηα.  

Πόζν ζπρλή είλαη ε ΠΑΤ; 
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Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο  

Η βέιηηζηε δηαρείξηζε ηεο ΠΑΤ απαηηεί  

δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε  
 

Σα απνηειέζκαηα από απηή ηελ πξώηε κεγάιε δηεζλή έξεπλα γηα ηε δηε-
ξεύλεζε ηεο επξύηεξεο επίδξαζεο ηεο ΠΑΤ έδεημαλ όηη ζα πξέπεη λα πξν-

ζθέξεηαη έλα πην νινθιεξσκέλν πξόηππν θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο κε 
ΠΑΤ, πνπ ζα επηηξέπεη ηελ αμηνιόγεζε θαη βειηίσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο ηνπο, θαζώο θαη ηα ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα ηνπο, 
αλαγλσξίδνληαο όηη νη αλάγθεο απμάλνληαη κε ηελ έθπησζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ 

ζηαδίνπ ηνπ αζζελή.  

Η βέιηηζηε δηαρείξηζε ηεο ΠΑΤ απαηηεί κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε πνπ πε-
ξηιακβάλεη γηαηξνύο, λνζειεπηέο, θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο, ςπρνιόγνπο, νξγα-

λώζεηο αζζελώλ θαη θξνληηζηέο.  

Οη αλάγθεο ησλ θξνληηζηώλ ππνηηκώληαη θαη ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζζνύλ θαη λα 
ζπκπεξηιάβνπλ ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηνλ θνηλσληθό, νηθνλνκηθό 
θαη ζπλαηζζεκαηηθό αληίθηππν, θαζώο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε λόζν θαη ηε 

θξνληίδα ηεο ΠΑΤ.  

Σα απνηειέζκαηα απηά πξνζδηνξίδνπλ επίζεο ηνκείο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα, κε 

ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο θαηαλόεζεο θαη ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ηεο ΠΑΤ. 

Πνηεο είλαη νη ζπρλόηεξεο εθδειώζεηο ηεο ΠΑΤ; 

Οη αιιαγέο ζηα πλεπκνληθά αγγεία νδε-

γνύλ ζηα ηππηθά ζπκπηώκαηα ηεο ΠΑΥ, ηα 

νπνία πεξηιακβάλνπλ: δύζπλνηα ηδηαίηε-

ξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζσκαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο, θόπσζε, δάιε, ζπ-

γθνπή (επίζεο θαηά ηε ζσκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα), πξήμηκν ησλ αζηξα-

γάισλ, πόλν ζην ζηήζνο (ηδηαίηεξα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζσκαηηθήο δξα-

ζηεξηόηεηαο). Απηά ηα ζπκπηώκαηα 

κπνξεί λα επεξεάζνπλ ζνβαξά ηελ 

ηθαλόηεηα ηνπ αζζελνύο λα αζθεζεί ή λα 

εθηειέζεη ηηο ζπλήζεηο θαζεκεξηλέο δξα-

ζηεξηόηεηεο.9,10  

Καζώο ε λόζνο εμειίζζεηαη, νξηζκέ-

λνη αζζελείο ελδέρεηαη λα εκθαλίζνπλ 

ζπλερή δύζπλνηα θαη αίζζεκα θόπσ-

ζεο, κε απνηέιεζκα αθόκα θαη απιέο 

δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ην ληύζηκν θαη 

ην πεξπάηεκα κηθξώλ απνζηάζεσλ λα 

γίλεηαη δύζθνιν.  

Η θιηληθή βαξύηεηα ηεο ΠΑΥ έρεη ηαμηλνκεζεί 

ρξεζηκνπνηώληαο έλα ζύζηεκα δηαβάζκηζεο ηεο 

ζνβαξόηεηαο ηεο ΠΑΥ, ζύκθσλα κε ηε Λεηηνπξγη-

θή Καηάζηαζε ή αιιηώο Λεηηνπξγηθό Σηάδην ηνπ 

αζζελή, πνπ ζπλδέεη ηα ζπκπηώκαηα κε ηνπο 

πεξηνξηζκνύο ηεο δξαζηεξηόηεηαο.  

Η ΠΑΤ αμηνινγείηαη ζπλήζσο κε βάζε ηνλ 

έιεγρν ηεο θιηληθήο ζπκπησκαηνινγίαο, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ θιηληθή αμηνιόγεζε, ηηο 

δνθηκαζίεο θόπσζεο, ηνπο βηνρεκηθνύο δεί-

θηεο θαη ηηο ερνθαξδηνγξαθηθέο θαη αηκνδπλα-

κηθέο εθηηκήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ε ηθαλόηεηα 

άζθεζεο κεηξηέηαη ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εμάιε-

πηε δνθηκαζία βάδηζεο (ηελ απόζηαζε πνπ έλαο 

αζζελήο κπνξεί λα πεξπαηήζεη ζε έμη ιεπηά).  

Ωζηόζν, νη ζπλέπεηεο ηεο ΠΑΤ ζε άιινπο 

ηνκείο ηεο δσήο ησλ αζζελώλ θαη ησλ αλζξώ-

πσλ πνπ ηνπο θξνληίδνπλ, όπσο ν ζπλαηζζε-

καηηθόο θαη ν θνηλσληθόο ηνκέα ή ε ηθαλόηεηα 

γηα εξγαζία δελ έρνπλ επαξθώο κειεηεζεί. 

Οη ηεξάζηηεο ζσκαηηθέο, πξαθηηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο ζηε δσή ηνπο ιόγσ ηεο ΠΑΤ, νδεγνύλ ζε έλα επξύ  
θάζκα αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ, όπσο ν θόβνο, ε ελνρή, ε απώιεηα, ε αλεζπρία θαη ηα αηζζήκαηα αρξεζηίαο  

θαη απνγνήηεπζεο. Σα αηζζήκαηα απηά εληζρύνληαλ από ην γεγνλόο όηη ε ΠΑΤ δελ είλαη «νξαηή».  

Μηα πξόζθαηε δηεζλήο 

έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε 

αζζελείο κε ΠΑΤ θαη 

θξνληηζηέο δηεξεύλεζε ηηο 

επξύηεξεο επηπηώζεηο ηεο 

ΠΑΥ, πέξα από ηνλ ζπλήζε 

πξνζδηνξηζκό ησλ θιηληθώλ 

ζπκπησκάησλ.  

Η έξεπλα ζηόρεπε ζηελ θαιύ-

ηεξε θαηαλόεζε ηνπ ζσκα-

ηηθνύ θαη πξαθηηθνύ αληί-

θηππνπ ηεο ΠΑΤ, ηηο ζπλαη-

ζζεκαηηθέο, θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο θαη 

ηηο αλάγθεο πιεξνθόξε-

ζεο θαη παξνρώλ.  
Δπεξεάδεηαη επίζεο ε δπλαηόηεηα εξ-

γαζίαο θαη ησλ θξνληηζηώλ, κε ζρεδόλ  

Δπηπηώζεηο ηεο ΠΑΤ ζηελ εξγαζία
14 

πλνιηθά, ηέζζεξηο ζηνπο  
πέληε αζζελείο δήισζαλ όηη ε  
επαγγεικαηηθή απαζρόιεζε ηνπο  

επεξεάζηεθε από ηελ ΠΑΤ.  

Δπηπηώζεηο ηεο ΠΑΤ ζηνπο θξνληηζηέο
14 

Πνηεο είλαη νη επξύηεξεο επηδξάζεηο ηεο ΠΑΤ ζε αζζε-

λείο θαη θξνληηζηέο;
14

 

έλαλ ζηνπο ηξεηο θξνληηζηέο λα έρνπλ δηαθόςεη ηελ εξγαζία ηνπο ή λα έρνπλ αιιάμεη ηηο 

ζπλζήθεο ηεο, σο απνηέιεζκα ηεο θξνληίδαο ελόο αζζελνύο κε ΠΑΤ,  

455 αζζελείο κε ΠΑΤ θαη θξνληηζηέο, 
εξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηέζζεξηο βα-
ζηθνύο ηνκείο: ην ζσκαηηθό θαη πξα-
θηηθό αληίθηππν ηεο ΠΑΤ, ην ζπλαη-
ζζεκαηηθό αληίθηππν, ηνλ θνηλσληθό 
αληίθηππν θαη ηηο αλάγθεο πιεξνθό-

ξεζεο θαη παξνρώλ.  

Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πέληε 

ρώξεο ηεο Δπξώπεο: ηε Γαιιία, ηε 

Γεξκαλία, ηελ Ιηαιία, ηελ Ιζπαλία 

θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ρώξεο κε 

δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. 

ρεδόλ νη κηζνί δήισζαλ όηη δελ 
ήηαλ ζε ζέζε λα εξγαζηνύλ ή 
ρξεηάδνληαλ επηπιένλ βνήζεηα 

γηα λα δνπιέςνπλ, πνζνζηό ην νπνίν 
απμήζεθε ζε ελλέα ζηνπο δέθα αζζε-
λείο ησλ νπνίσλ ε θαηάζηαζε παξνπ-
ζίαζε επηδείλσζε ζηα πην ζνβαξά 

ζηάδηα ηεο  ΠΑΤ.  

θαη πάλσ από 1 ζηνπο 10 λα έρνπλ εγθαηαιείςεη ηειείσο ηελ εξγαζία ηνπο.  

πλαηζζεκαηηθέο επηπηώζεηο ηεο  ΠΑΤ
12

 

Πνιινί αζζελείο θαη θξνληηζηέο αλαθέξνπλ όηη αηζζάλνληαλ  

απνκνλσκέλνη, αίζζεκα πνπ πξνθύπηεη θπξίσο επεηδή  
ζπάληα ε ΠΑΤ είλαη αληηιεπηή από ην πεξηβάιινλ.  

1  ζηνπο 4 θξνληηζηέο αηζζαλόηαλ πηεζκέλνο από ηε 
θξνληίδα θάπνηνπ ζπγγελή κε ΠΑΤ θαη ηελ πξν-

ζπάζεηα θάιπςεο θαη άιισλ επζπλώλ.  

Έλαο εθπιεθηηθά κεγάινο  
αξηζκόο ησλ αζζελώλ πηζηεύνπλ 
όηη ζηελ απνκόλσζή ηνπο ζπλέβα-

ιε ε έιιεηςε θαηαλόεζεο ηεο θαηάζηα-
ζήο ηνπο από ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο 

θίινπο.  

ρεδόλ ην έλα ηέηαξην ησλ 
θξνληηζηώλ ληώζνπλ πηεζκέλνη 
από ηε θξνληίδα γηα ην ζπγγε-
λή ηνπο θαη ηελ πξνζπάζεηα λα 
θέξνπλ εηο πέξαο θαη ηηο άιιεο 
επζύλεο ηνπο, νη νπνίεο απμάλν-
ληαλ κε ηελ έθπησζε ηνπ ιεη-

ηνπξγηθνύ ζηαδίνπ ηνπ αζζελή.  

Παξά ηνλ ζεκαληηθό θνηλσληθό, 
νηθνλνκηθό θαη ζπλαηζζεκαηηθό 
αληίθηππν ηεο ΠΑΤ, νη αζζελείο 
θαη νη θξνληηζηέο δήισζαλ όηη 
είραλ ειάρηζηε πιεξνθόξεζε 
γηα ηα ζέκαηα απηά θαη ην πώο 
ζα επεξεαζηνύλ από ηελ εμέιη-
με ηεο λόζνπ, από ηνπο επαγ-

γεικαηίεο πγείαο.  

Οη νξγαλώζεηο αζζελώλ αλαδείρζεθαλ σο νη θύξηεο πεγέο πιεξν-

θόξεζεο θαη ππνζηήξημεο 


