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 1. Ζ νόζορ ηυν δςηών είναι μια μόνιμη απειλή για αςηούρ πος αζσολούνηαι με 
ηιρ καηαδύζειρ είηε για επαγγελμαηικούρ λόγοςρ , είηε για διαζκέδαζη. Ηδιαίηεπα οι 
επαζιηέσνερ δύηερ εκηίθενηαι ζηον κίνδςνο ηηρ νόζος από αμέλεια αλλά και από άγνοια. 
Ζ νόζορ δςηών οθείλεηαι ζηην παποςζία θςζαλίδυν ζηοςρ ιζηούρ ηος ζώμαηορ, από 
αδπανέρ αέπιο πος έσει διαλςθεί καηά ηη διάπκεια μιαρ καηάδςζηρ. Ένα αέπιο όηαν 
διαλύεηαι ζηα ςγπά και ηοςρ ιζηούρ ηος ζώμαηορ λαμβάνει αέπια μοπθή. 
 
 2. Θεπαπεία εκλογήρ για ηη Νόζο εξ Αποζςμπίεζηρ και ηην Απηηπιακή Δμβολή 
Αεπίος είναι η επαναπίεζη ζε ειδικό Θάλαμο Αποζςμπίεζηρ. Ζ επαναπίεζη ελαηηώνει 
ηο μέγεθορ ηυν θςζαλίδυν ενώ ηο Υπεπβαπικό Οξςγόνο (ΥΒΟ) ζςμβάλλει ζε ηασεία 
αποβολή ηος αδπανούρ αεπίος, αποκαηάζηαζη ηηρ οξςγόνυζηρ ηυν ιζηών και 
ελάηηυζη ηος ιζηικού οιδήμαηορ. Ζ μεηαθορά δύηη – αζθενούρ για θεπαπεία ζηο 
Θάλαμο Αποζςμπίεζηρ ππέπει να γίνεηαι ηο ηασύηεπο δςναηό, συπίρ καθςζηέπηζη, 
εκηόρ αν αςηό απαιηείηαι για ηην αζθαλή μεηαθοπά ηος αζθενούρ. Ζ μεηαθοπά 
αζθενών δςηών μέζυ ΔΚΑΒ λαμβάνει όλα αςηά ςπότη, καθώρ και ηιρ ιδιαιηεπόηηηερ 
ηηρ μεηαθοπάρ πάζσονηορ από Νόζο (αεπομεηαθοπά με Α/Φ με ζςμπιεζμένη καμπίνα 
ή με Δ/Π ζε ςτόμεηπο κάηυ ηυν 300 μέηπυν).  Ζ θεραπεία ζηο Θάλαμο 
Αποζσμπίεζης πεπιλαμβάνει ηην επαναπίεζη και ανάλογα με ηον αζθενή και ηην 
ανηίδπαζη, ζηαδιακή ελάηηυζη μέσπι κάποιο «βάθορ» όπος ξεκινάει η ειζπνοή 100% 
οξςγόνος με ειδική μάζκα (= Υπεπβαπικό Οξςγόνο). Σε οπιζμένερ πεπιπηώζειρ, 
εξαπσήρ σοπηγείηαι Υπεπβαπικό Οξςγόνο. Ζ διάπκεια και ηο «βάθορ» ηηρ θεπαπείαρ 
είναι εξαηομικεςμένα. Μεηά ηην ππώηη θεπαπεία και ανάλογα με ηη βαπύηηηα ηηρ 
Νόζος, μποπεί ηα ζςμπηώμαηα να μην ςποσυπήζοςν ενηελώρ και καηά κανόνα γίνονηαι 
επαναληπηικέρ θεπαπείερ μέζα ζηιρ επόμενερ ημέπερ.  
 
 3. Ζ Φίορ καηαηάζζεηαι υρ έναρ από ηοςρ 10 καλύηεποςρ εςπυπαφκούρ 
πποοπιζμούρ  καηαδςηικού ηοςπιζμού παγκοζμίυρ, επίζηρ διαθέηει καηαδςηικό κένηπο 
και παπόλα αςηά δεν διαθέηει ζηο Γενικό Νοζοκομείο Φίος Θάλαμο Αποζσμπίεζης. 
Για ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ παπαπάνυ καηάζηαζηρ ο δύηηρ μεηαθέπεηαι με 
αεπομεηαθοπά ζηο Γενικό Νοζοκομείο Καλύμνος πος διαθέηει Θάλαμο αποζςμπίεζηρ. 
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 4. Ζ Ένυζή μαρ πποζθάηυρ έγινε κοινυνόρ ένηονος πποβλημαηιζμού και 
ανηζςσίαρ ηυν ζςναδέλθυν πος αζσολούνηαι λόγυ θύζευρ επαγγέλμαηορ με ηιρ 
καηαδύζειρ, καθώρ ούηε ζηον ζσημαηιζμό αλλά ούηε ζηο νηζί ςπάπσει θάλαμορ 
αποζςμπίεζηρ, με άμεζο κίνδςνο για ηην ςγεία ηος πποζυπικού.  
 
 5. Καηόπιν ηυν ανυηέπυ και πποκειμένος να ππολάβοςμε ανθπώπινερ 
απώλειερ πος ενδέσεηαι να εκδηλυθούν είηε ζηο πποζυπικό ηυν ΔΓ είηε ζε πολίηερ ηηρ 
Φίος, η Ένυζή μαρ πποηείνει ηην ππομήθεια θαλάμος αποζςμπίεζηρ ζηο Γενικό 
Νοζοκομείο Φίος, ώζηε ο δύηηρ (ζςμπεπιλαμβανομένος και ηος ζηπαηιυηικού) να μη 
σάζει πολύηιμο σπόνο. 
 
 6. Παπακαλούμε για ηην παπέμβαζή ζαρ και παπαμένοςμε ζηη διάθεζή ζαρ για 
οποιαδήποηε διεςκπίνιζη.                            
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