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“Παιδιά εξαρτώμενα από την 

τεχνολογία - Ορισμός ”

«… χρειάζονται ιατρο-τεχνολογική 

υποστήριξη που αντισταθμίζει τη μερική ή 

πλήρη απώλεια της βασικής σωματικής 

λειτουργικότητας, και εξειδικευμένο 

προσωπικό ώστε αποτραπεί ο θάνατος ή 

περαιτέρω αναπηρία»

(US Congress OTA, 1987)



4/5/2012

2

Παιδιά που χρειάζονται κατ’ οίκον νοσηλεία (1)

Κατηγορίες Περιγραφή Φροντίδα Παθήσεις

1. 

Παιδιά με 

χρόνια 

αναπνευστικά  

προβλήματα

Παιδιά οξυγονο-

εξαρτώμενα

Παιδιά που 

χρειάζονται 

αναπνευστική 

υποστήριξη

για  κάποιο χρονικό 

διάστημα

Ή

Παιδιά με πλήρη 

μηχανική υποστήριξη 

της αναπνοής

Παροχή οξυγόνου

Αναρρόφηση 

εκκρίσεων

Καρδιο- αναπνευστικό 

monitoring.

Αναπνευστήρα και 

αναρρόφηση 

βρογχικών εκκρίσεων.

Καρδιο- αναπνευστικό 

monitoring.

Σίτιση μέσω 

γαστροστομίας.

ΒΠΔ

Προϊούσα 

εγκεφαλοπάθεια μετά 

από εγκεφαλίτιδα

Τραχειο-βρογχο-

μαλακία

Ondine’s curse

Προϊούσα  νόσος ΚΝΣ

Κατηγορίες Περιγραφή Φροντίδα Παθήσεις

2.

Παιδιά με 

χρόνια 

ιατρικά

προβλήματα

Παιδιά με χρόνιες 

παθήσεις 

Εξαρτώμενα από 

τεχνολογικό 

εξοπλισμό

Παιδιά που 

χρειάζονται 

εξειδικευμένη 

Διατροφή,

Φάρμακα,

Αναρροφήσεις,

Καθετηριασμούς,

Ιv θεραπεία, 

Τραχειοστομία,

Γαστροστομία

Κολοστομία,

Ειλεοστομία.

Σ. χρόνιας 

δυσαπορρόφησης, 

Σοβαρή κυστική 

ίνωση,

Πολλαπλές 

συγγενείς 

ανωμαλίες,

Βαρειά «Ε».

Μυο- δυστροφίες,

Μυασθένεια, 

Σ. χρόνιας 

εισρόφησης,

Σ. βραχέος εντέρου

Παιδιά που χρειάζονται κατ’ οίκον νοσηλεία (2)
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Κατηγορίες Περιγραφή Φροντίδα Παθήσεις

3.

Παιδιά 

«τελικού» 

σταδίου

Παιδιά που 

χρειάζονται 

«υποστήριξη 

τεχνολογική»,  λόγω 

νόσου τελικού 

σταδίου, με 

προσδόκιμο 

επιβίωσης μικρότερο 

από 6 μήνες

Οξυγονοθεραπεία, 

βοήθεια στη σίτιση, 

και/ ή παρηγορική

θεραπεία

Κακοήθειες τελικού 

σταδίου

Νεφρική ανεπάρκεια

Κυστική ίνωση

4. Παιδιά με 

δυσλειτουργία 

του ΚΝΣ

Παιδιά με πρόβλημα 

από το ΚΝΣ,

Είτε ως αποτέλεσμα 

τραυματισμού, ή 

πάθησης του ΚΝΣ, με 

αποτέλεσμα να μη 

μπορούν να 

φροντίσουν μόνα τον 

εαυτό τους

Βοήθεια στην 

κινητικότητα, στη 

σίτιση, και ούρηση.

(Μερικά χρειάζονται 

αναπνευστική 

υποστήριξη, 

φυσικοθεραπεία.)

Προϊούσα νόσος ΚΝΣ

Τραυματισμός ΣΣ

“Παιδιά εξαρτώμενα από την 

τεχνολογία – Πόσα ; ”

• A: παιδιά με 

αναπνευστήρα:

• B: παιδιά σε :

• παρεντερική διατροφή ή 

ενδοφλέβια θεραπεία.

• Γ: παιδιά που 

χρειάζονται σιτιστική ή 

αναπνευστική 

υποστήριξη : (τραχειοστομία, 

οξυγονοθεραπεία, γαστροστομία).

700-2.000

350-700

300-8.300

1.000-6.000

Σύνολο: 2.300-17.000

ΗΠΑ 1987
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• Δ: Παιδιά που χρειάζονται 
υποστήριξη από ιατρικά 
μηχανήματα, ή καθημερινή 
νοσηλευτική φροντίδα, πχ.

• — βρέφη που χρειάζονται 
καρδιο-αναπνευστικά 
Monitors,

• —παιδιά σε περιτοναϊκή 
κάθαρση, λόγω ΧΝΑ,

• —παιδιά με ιατρικά 
βοηθήματα, όπως 
ουροκαθετήρα, 
κολοστομία, …

6.800-45.000

1.000-6.000

30.000 

Σύνολο: 100.000

“Παιδιά εξαρτώμενα από την 

τεχνολογία – Πόσα ; ”

ΗΠΑ 1987

S  P  R  U

Στη Μεγάλη Βρετανία ζουν περίπου 6.000 παιδιά 
εξαρτώμενα από «τεχνολογικό εξοπλισμό»

(Glendinning et al., 2001)
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• Δε φαίνεται να αυξάνει η επίπτωση των 
σοβαρών παθήσεων που οδηγούν σε χρόνιες 
αναπηρίες.

• Ο αριθμός των παιδιών που εξαρτώνται από 
την τεχνολογία αυξάνει, κυρίως λόγω της 
αύξησης των πολύ μικρού βάρους γέννησης  
νεογνών,  καθώς και λόγω της αύξησης της 
επιβίωσης παιδιών με χρόνιες παθήσεις, όπως η 
κυστική ίνωση, η μυϊκή δυστροφία και συγγενείς 
ανωμαλίες

Technology-Dependent Children: Hospital v. Home 

Care—A Technical Memorandum, 1987

Σύγκριση κόστους φροντίδας στο σπίτι vs. στο 

νοσοκομείο
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Η «συνέχεια» της φροντίδας 

από τη ΜΕΘ στο σπίτι

• Η φροντίδα στο σπίτι πλεονεκτεί, όσον αφορά στην 

ψυχολογική και συναισθηματική υγεία των παιδιών

• Η φροντίδα στο νοσοκομείο πλεονεκτεί, όσον αφορά στην 

παροχή ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας, για τη σωματική 

υγεία.

• Χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας (ιατρο-τεχνολογικός 

εξοπλισμός) η φροντίδα στο σπίτι παρέχει ικανοποιητική 

σωματική υγεία.

Σύγκριση αποτελεσματικότητας φροντίδας στο 

σπίτι vs. στο νοσοκομείο

The Relationship between Home Nursing Coverage, Sleep and Daytime Functioning in 

Parents of Ventilator-Assisted Children. J Pediatr Nurs. 2010



4/5/2012

7

Προϋποθέσεις αποτελεσματικής 

φροντίδας στο σπίτι

Α. Οι γονείς να θέλουν το παιδί στο σπίτι

Β. Οι οικογένειες να μπορούν να ζήσουν με 

το παιδί και τους ανθρώπους που 

εμπλέκονται στη φροντίδα του

Γ. Επαρκής ιατρο- τεχνολογικός εξοπλισμός 

και νοσηλευτική φροντίδα

Home Discharge of Technology-Dependent Children: Evaluation of a Respiratory

Therapist Driven Family Education Program. RESPIRATORY CARE 2007.

Ποιότητα των υπηρεσιών που 

παρέχονται στην οικογένεια

1. Επαρκής εκπαίδευση της οικογένειας

2. Εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό

3. Εξειδικευμένος και καλά συντηρημένος τεχνολογικός 

εξοπλισμός

4. Επαρκής κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη

5. «Ανακαίνιση» του σπιτιού

6. Ικανοποιητική μεταφορά του παιδιού

7. Επαρκής αντιμετώπιση οξείας επιδείνωσης

8. Κεντρική υπηρεσία διαχείρισης των περιστατικών
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Αναπνευστικές δεξιότητες για τους γονείς

Α. Εξέλιξη και πρόγνωση νόσου

Β. Μέτρα υγιεινής 

• Αποφυγή λοιμώξεων

• Φυσικοθεραπεία

• Αναρρόφηση

• Φροντίδα τραχειοστομίας

• Σημεία λοίμωξης του αναπνευστικου

Γ. Χρήση & συντήρηση εξοπλισμού

• Αναπνευστήρας

• Οξυγόνο

• Ασκός ανάνηψης

• Αναρρόφηση

• Τραχειόστομα

Δ.  Διατροφή

• Συντήρηση ικανοποιητικού ΒΣ

Ε. Πρόσβαση σε υπηρεσίες:

• Νοσηλεύτρια

• Ιατροί

• Προμηθευτές αναπνευστικού 

εξοπλισμού

• Φυσικοθεραπευτής

• Συντονίστρια

Δεξιότητες χορήγησης iv θεραπείας στο σπίτι

Α. Συνθήκες αποστείρωσης

• Φροντίδα φαρμάκων και διαλυμάτων

• Προετοιμασία διαλυμάτων

Β. Τεχνική έγχυσης φαρμάκων

• Υπολογισμός δόσης, χρήση συρίγγων, ορών..

• Έναρξη και διακοπή χορήγησης iv αγωγής

Γ. Αναγνώριση επιπλοκών:

• Καθετήρα

• Φαρμάκων



4/5/2012

9

Συντονισμός

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΜΕΡΕΣ

«ΕΞΩ»

ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ΣΠΙΤΙ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΦΙΛΙΚΑ 

ΣΠΙΤΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ 

ΣΠΙΤΙΑ

ΜΕΘ

Παιδιατρική φροντίδα στο σπίτι

ΕΛΚΕΑ – 4η ΔΥΠΕ

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

3η Παιδιατρική Κλινική

• Πιλοτικό πρόγραμμα 2011

• Περιλαμβάνει 120 παιδιά με νοσηλευτικές ανάγκες

• 25 παιδιά με συχνή επικοινωνία (εβδομαδιαία και 

κατά περίσταση)

• Ελεύθερη εισαγωγή   σε 24ωρη βάση

• 11 παιδιά με τραχειοστομία , αναπνευστήρα, 

εντερική σίτιση, σοβαρή κυστική ίνωση
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Πιλοτική εφαρμογή Προγράμματος «Home care». 

2011
ΕΛΚΕΑ – 4η ΔΥΠΕ

Ιπποκράτειο Νοσοκομείοo     

3η Παιδιατρική Κλινική 

Ιατροί         ΜΕΘ Παίδων Αναπνευστικό   Λοιμώξεις

Συντονίστρια

Σπίτι Περιφερικά

Νοσοκομεία ή 

Κέντρα Υγείας 

Πιλοτικό πρόγραμμα 2011

• 4 ασθενείς με τραχειοστομίες, αναπνευτήρες
βρίσκονται με αναπνευστήρα στο σπίτι

• 5 ασθενείς με γαστροστομίες παίρνουν αγωγή 
στο σπίτι χωρίς επιπλοκές

• 42 ασθενείς με Κυστική Ίνωση έκαναν την 
ενδοφλέβεια αγωγή τους στο σπίτι 

• Σε 50 παιδιά με Κυστική Ίνωση γίνεται 
επιτήρηση –χορήγηση εισπνεομένων
αντιβιοτικών
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Ωφέλειες απ’ το πιλοτικό πρόγραμμα 

1. Ταχεία απαγκίστρωση των ασθενών απ’ το 
νοσοκομείο 

2. Μεγάλο οικονομικό όφελος για τις δαπάνες 
υγείας όπως επίσης και των οικογενειών των 
πασχόντων (ΚΟΣΤΟΣ)

3. Ομαλή επανένταξη των ασθενών στο φυσικό 
τους περιβάλλον (οικογένεια)  
(ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ)

4. Συνεχής επιτήρηση της εύθραυστης υγείας των 
ασθενών (ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ)

Παιδιατρική φροντίδα στο σπίτι
ΕΛΚΕΑ-4η ΔΥΠΕ

3η Π/Δ   Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης  

Εμπειρία  ενός  έτους  (2011)

• Συχνότερα προβλήματα : Καθαρισμός τραχειοστόματος

Χαμηλοί κορεσμοί

Αναρροφήσεις 

• Τι θα θέλατε περισσότερο :    Νοσηλεύτρια στο σπίτι (100%)

• Πόσο επαρκείς αισθάνεστε :   Πολύ  επαρκής  70%

Επαρκής             20%

Ανεπαρκής         10%

• Έχετε επαρκή τεχνική υποστήριξη : Άριστη  70%  

Πολύ καλή 30 %
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Παιδιατρική φροντίδα στο σπίτι
ΕΛΚΕΑ- 4η ΔΥΠΕ

3η Π/Δ   Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης  

Εμπειρία  ενός  έτους  (2011)

• Πόσο χαρούμενο είναι το παιδί στο σπίτι ;

πάρα  πολύ  ( 90 % )  

• Πόσο ευχαριστημένοι είστε από την μετάβαση στο σπίτι;

πάρα πολύ     (70% )

• Τα καθημερινά έξοδα στο σπίτι σε σχέση με το νοσοκομείο :

αυξήθηκαν    (80% )

είναι τα ίδια   (10%)

ελαττώθηκαν (10%)

….Quiz … 

Για την νοσηλεία στο σπίτι  

το πιο απαραίτητο άτοµο είναι :

νοσηλεύτρια

φυσιοθεραπευτής

λογοθεραπευτής

ψυχολόγος

ωτορινολαρυγγολόγος

παιδοχειρουργός
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Προοπτικές «Home care» 2012                                        

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Γ΄ Παιδιατρική Κλινική

Ιατροί         ΜΕΘ Παίδων Αναπνευστικό   Λοιμώξεις

Συντονίστρια

Σπίτι 

Επισκέπτης

Νοσηλευτής

Φυσικοθεραπευτής


