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1.    Το Τμήμα Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας 

Το Τμήμα Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου 
εδράζεται σε ξεχωριστή πτέρυγα του κεντρικού κτηρίου με ξεχωριστή είσοδο 
διατηρώντας παράλληλα και άμεση διασύνδεση με το λοιπό Νοσοκομείο όποτε 
απαιτηθεί. 

Είναι εξοπλισμένο με ένα υπερσύγχρονο σύστημα HAUX, της πλέον διαδεδομένης 
εταιρείας στον χώρο παγκοσμίως. Ανήκει στην κατηγορία των πολυθεσιών δίχωρων 
Θαλάμων (Category I  - Multiplace Chamber). 
Έχει δυνατότητα να προσφέρει ταυτόχρονα θεραπεία σε 4 ασθενείς στον κύριο 
θάλαμο και 2 στον προθάλαμο. 

Το προσωπικό του Τμήματος αποτελείται: 

• Ένας Ιατρός - Ειδικός Παθολόγος με εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική 
• Τέσσερις υπερβαρικοί Νοσηλευτικοί Λειτουργοί με εμπειρία σε ΜΕΘ, ΤΑΕΠ και 
Χειρουργικές Κλινικές



2 Τι είναι η Υπερβαρική Οξυγοθεραπεία 

Η θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο (ΗΒΟΤ) 
είναι η μέθοδος χορήγησης 100% οξυγόνου 
σε περιβάλλον πίεσης μεγαλύτερης της 
ατμοσφαιρικής. Η χορήγηση του οξυγόνου 
γίνεται μέσα σε ειδικούς θαλάμους. Η αύξηση 
της πίεσης στο εσωτερικό του θαλάμου 
γίνεται με την είσοδο πεπιεσμένου αέρα και 
στους ασθενείς χορηγείται το οξυγόνο μέσω 
ειδικής μάσκας προσώπου. 

Εφόσον ο αέρας που αναπνέουμε  περιέχει 
μόνο 21% οξυγόνο, γίνεται αντιληπτό πως σε 
περιβάλλον υψηλής βαρομετρικής πίεσης η 
ποσότητα του οξυγόνου που αναπνέουμε 
είναι 10 - 15 φορές μεγαλύτερη από τις 
κανονικές συνθήκες.



κ

3 Ποιες είναι οι ενδείξεις για ΗΒΟΤ

Νόσος Δυτών Άσηπτη νέκρωση κεφαλής μηριαίου

Εμβολή Εγκεφάλου από αέρα Επαπειλούμενα δερματικά μοσχεύματα, 
κρημνοί

Δηλητηρίαση από CO, CN Σύνδρομα διαμερισματοποίησης

Αναερόβιες ή μεικτές λοιμώξεις μαλακών 
μορίων Ανοικτά κατάγματα

Οστεοραδιονέκρωση γνάθου Χρόνια δερματικά έλκη

Μετακτινικές βλάβες ουροδόχου κύστεως, 
εντέρου, μαλακών μορίων Χρόνια υποτροπιάζουσα οστεομυελίτιδα

Αιφνίδια βαρηκοΐα Εγκαύματα ΙΙgrade, >20%BSA

Διαβητικό πόδι Απόφραξη κεντρικής αρτηρίας 
αμφιβληστροειδή

Καθιερωμένες ενδείξεις σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Υπερβαρικής Ιατρικής (ECHM) αποτελούν:



4 Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της ΗΒΟΤ 

Όσο η πίεση μέσα στο Θάλαμο αυξάνει, θα αισθανθείτε ένα αίσθημα βουλώματος στα αυτιά. Θα διδαχθείτε 
πώς να “εξισώνετε” ή να “ξεβουλώνετε τα αυτιά σας”. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει καταποτικές κινήσεις, 
χασμουρητό ή χειρισμό Valsava. Θα πρέπει να περιμένετε ένα αίσθημα ξεβουλώματος. Αν η αυξανόμενη 
πίεση στα αυτιά σας γίνεται ενοχλητική, ενημερώστε το νοσηλευτή ώστε η συμπίεση να σταματήσει μέχρι τα 
αυτιά σας να ανοίξουν. Μπορεί να μην δύνασθε να εξισώνετε όταν έχετε κρυολόγημα, γρίπη ή ιγμορίτιδα. 
Θα αντιληφθείτε ότι θα κάνει ζέστη στο Θάλαμο κατά την συμπίεση. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ενημερώστε 
μας αν νιώσετε ανυπόφορη ζέστη. Μπορούμε να σας δώσουμε μία κρύα,  βρεγμένη πετσέτα. Υπάρχει 
κλιματισμός που γρήγορα θα επαναφέρει τη θερμοκρασία σε ανεκτά επίπεδα. Θα αντιληφθείτε επίσης ότι ο 
Θάλαμος θα έχει κρύο κατά την αποσυμπίεση. Είναι φυσιολογικό. Μπορούν να σας δοθούν κουβέρτες ενώ ο 
κλιματισμός θα κρατήσεις τη θερμοκρασία σε όσο το δυνατόν φυσιολογικά επίπεδα. Η κάθε συνεδρία διαρκεί 
1.5-2 ώρες. 
Μπορεί οι θεραπείες να σας φανούν χρονοβόρες, αλλά, είναι είναι σημαντικό να τις συνεχίζετε σε 
καθημερινή βάση. Συχνές διακοπές θα επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.



5 Προετοιμασία για την θεραπεία

Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που θα πρέπει να 
κάνετε πριν την έναρξη των θεραπειών: 

• Ιατρική Αξιολόγηση 

Προέχει η σύσταση και παραπομπή στο Τμήμα από τον 
θεράποντα Ιατρό σας με σύντομο ενημερωτικό 
σημείωμα και στοιχεία επικοινωνίας ( πχ  Ορθοπαιδικό 
για ορθοπαιδικές παθήσεις κ.ο.κ.). Οποιοσδήποτε 
Ιατρός μπορεί να παραπέμψει στο Τμήμα μας.

Πριν ξεκινήσετε θα πρέπει να εξεταστείτε από Υπερβαρικό 
Ιατρό ώστε να αξιολογηθεί η δυνατότητα να λάβετε τις 
θεραπείες και να καθοριστεί το θεραπευτικό πρωτόκολλο. 
Η αξιολόγηση πέραν από το Ιστορικό και την κλινική 
εξέταση μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον εξετάσεις ώστε 
να μην τίθεται θέμα ασφαλείας των ασθενών. 

Το Υπερβαρικό Οξυγόνο χρησιμοποιείτε συνήθως σε 
συνδυασμό με μια συνολική θεραπευτική προσέγγιση του 
ασθενούς. Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις συμβουλές 
του γιατρού σας που μπορεί να περιλαμβάνουν και άλλες 
συστάσεις, φαρμακευτικές ή μη. 



6 Πως θα με βοηθήσει η ΗΒΟT

Shinomiya N. (2020) Molecular Mechanisms of Hyperbaric Oxygen Therapy. In: Shinomiya N., Asai Y. (eds) Hyperbaric Oxygenation 
Therapy. Springer, Singapore.



6 Πως θα με βοηθήσει η ΗΒΟT

Το Υπερβαρικό Οξυγόνο βοηθάει το σώμα με διάφορους τρόπους: 

• Υπεροξυγόνωση. Το Υπερβαρικό οξυγόνο αυξάνει την ποσότητα οξυγόνου την οποία μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το σώμα προκαλώντας υπερκορεσμό τόσο στους ιστούς όσο και στην 
αιμοσφαιρίνη 

• Αγγειοσύσπαση και μείωση οιδήματος. Το Υπερβαρικό Οξυγόνο έχει τη μοναδική ιδιότητα της 
σύσπασης των αγγείων μειώνοντας έτσι το οίδημα ενώ παράλληλα αυξάνει την συγκέντρωση 
του οξυγόνου σε μία περιοχή 

• Ενισχύει την αναγέννηση των ιστών και αγγείων. Δρα προσθετικά στην μετανάστευση 
στρωματικών μεσεγχυματικών κυττάρων στην πάσχουσα περιοχή και στην έκλυση αυξητικών 
παραγόντων αγγειογέννησης. 

• Δραστηριοποιεί τα λευκά αιμοσφαίρια (WBC). Μερικά λευκά αιμοσφαίρια σκοτώνουν βακτήρια 
χρησιμοποιώντας ειδικά ένζυμα και τοξικές ουσίες που περιέχουν οξυγόνο. Σε περιοχές του 
σώματος όπου τα επίπεδα οξυγόνου είναι χαμηλά, τα λευκά αιμοσφαίρια χάνουν την οξυγονο-
εξαρτώμενη βακτηριοκτόνο δράσητους. Το Υπερβαρικό οξυγόνο αποκαθιστά τη λειτουργία 
αυτή. 

• Βελτιώνει τη δράση των αντιβιοτικών και την τοξική τους επίδραση στους μικροοργανισμούς. 
Συγκεκριμένα αντιβιοτικά έχουν αυξημένη δράση σε περιβάλλον πλούσιο σε οξυγόνο. Κάποια 
βακτήρια επίσης περιορίζονται στον πολλαπλασιασμό τους σε περιβάλλον πλούσιο σε οξυγόνο. 

• Μειώνει το μέγεθος των φυσαλίδων & την ποσότητα αζώτου στους ιστούς. Αυτό γενικά αφορά 
μόνο στους δύτες. Το Υπερβαρικό Οξυγόνο βοηθά να ελαττωθεί το μέγεθος των φυσσαλίδων 



7 Παρενέργειες της ΗΒΟT

Παρότι η ΗΒΟT είναι μία αρκετά ασφαλής και ανεκτή μορφή ιατρικής παρέμβασης, 
Υπάρχουν κάποιες παρενέργειες για τις οποίες θα πρέπει να είστε ενήμεροι. Οι πιο συχνές 
από αυτές είναι : 

• Βαρότραυμα. 
Τα αυτιά είναι τα πιο ευαίσθητα καθώς και τα δόντια μετά από οδοντιατρικές εργασίες, 
όπως σφράγισμα. Εξαιρετικά σπάνια μπορεί να συμβούν στους πνεύμονες και στο 
γαστρεντερικό σύστημα. 
• Τοξικότητα από Οξυγόνο. 
Σε πολλαπλές συνεδρίες και σε πολύ υψηλές δόσεις, το οξυγόνο μπορεί να προκαλέσει 
προσωρινές βλάβες στους πνεύμονες ή στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Το οξυγόνο είναι 
φάρμακο και η δόση είναι τιτλοποιήσιμη στις ανάγκες κάθε ασθενή. 
• Άγχος/ Κλειστοφοβία 
Είναι σπάνιο όταν δεν υπάρχει παθολογικό ιστορικό. Προτείνουμε να διαβάζετε κάποιο 
βιβλίο ή εφημερίδα ή να λύνετε σταυρόλεξο. Η αναπνοή σας θα πρέπει να είναι φυσιολογική/
χαλαρή. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον ο Υπερβαρικός Ιατρός συμφωνήσει για την έναρξη των 
θεραπειών, σημαίνει ότι οι παρενέργειες είναι αρκετά σπάνιο να συμβούν.



8 Προσέλευση στο Τμήμα Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας

Σας ζητούμε να βρίσκεστε στο 
Τμήμα τουλάχιστον 20 λεπτά 
πριν την προγραμματισμένη ώρα 
θεραπείας σας ώστε να σας 
εκτιμά το νοσηλευτικό ή ιατρικό 
προσωπικό. Υπάρχουν άνετοι και 
κλιματιζόμενοι χώροι αναμονής. 

Εάν για οποιαδήποτε λόγο δεν 
μπορείτε να προσέλθετε για την 
θεραπεία σας (ασθένεια, πρόβλημα 
μετακίνησης κ.α.) θα ήταν πολύ 
χρήσιμο να μας ενημερώνατε στο 
23200085.



9 Κανόνες ασφαλείας εντός του Θαλάμου ΗΒΟΤ

Στο Τμήμα ακολουθούμε πιστά όλους τους θεσμοθετημένους κανόνες ασφαλείας 
για διεξαγωγή θεραπειών ΗΒΟΤ. Σας ζητάμε να φοράτε ρούχα 100% βαμβακερά 
και σε καμία περίπτωση μάλλινα. Υπάρχει η δυνατότητα να αλλάζετε σε χώρο που 
θα σας αποδειχτεί. Θα πρέπει επίσης να φοράτε ποδονάρια στα παπούτσια σας. 

Κατά την πρώτη σας συνεδρία, πιθανότατα θα συνοδεύεστε από Υπερβαρικό 
Νοσηλευτή. Στην συνέχεια και μόνο εφόσον κριθεί ασφαλές, ο νοσηλευτής 
εξέρχεται του θαλάμου. 
Εκτός θαλάμου, βρίσκεται ένας άλλος εξειδικευμένος Νοσηλευτής καθώς επίσης 
και τεχνικός. Ο εξωτερικός νοσηλευτής σας βλέπει (από σύστημα καμερών), σας 
ακούει και είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να εισέλθει εντός του θαλάμου και να 
σας προσφέρει όποια βοήθεια. 

• Κινητά τηλέφωνα / tablet 
• Ρολόγια 
• Σπίρτα / αναπτήρες 
• Ακουστικά βοηθήματα

Για λόγους ασφαλείας τα παρακάτω αντικείμενα απαγορεύονται μέσα στο Θάλαμο:
• Αντλίες ινσουλίνης 
• Αρώματα/κολώνιες 
• Περούκες 
• Μάλλινα/ συνθετικά



10 Σημειώσεις
Το Τμήμα βρίσκεται σε ετοιμότητα καθημερινά για επείγοντα περιστατικά. Θα 
υπάρχουν μέρες που πιθανόν να καθυστερήσει η θεραπεία σας λόγω απρόσμενων 
επείγουσων καταστάσεων. Σας ζητάμε την κατανόηση και την υπομονή σας. Για 
οποιαδήποτε απορία μη διστάσετε να ρωτήσετε το προσωπικό του Τμήματος 

ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ!



Χρίστου Κκέλη 25 Παραλίμνι,  ΤΚ 5310

Τηλ. Επικοινωνίας +357 23200085


Το παρόν ενημερωτικό έχει σχεδιαστεί από το προσωπικό του Τμήματος Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας του Γενικού 
Νοσοκομείου Αμμοχώστου για ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία. Στόχος του είναι να παρέχει σαφείς απαντήσεις σε 

συχνές ερωτήσεις που γίνονται από τους ασθενείς. 
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