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ΠΠΡΡΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΡΡΙΙΣΣΕΕΩΩΣΣ    
ΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΡΡΙΙΜΜΕΕΛΛΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΔΔΙΙΠΠΛΛΩΩΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  

ΤΤοουυ  ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοούύ  ΦΦοοιιττηηττήή    ΧΧααρράάλλααμμπποουυ  ΠΠ..  ΛΛεεββέέννττηη  
  

ΕΕξξεετταασσττιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  
  

11..  κκ..  ΓΓ..  ΤΤρροουυππήήςς,,ΕΕππιιββλλέέππωωνν    

22..  κκ..  ΘΘ..  ΞΞάάννθθοοςς  

33..  κκ..  ΛΛ..  ΠΠααππααδδηημμηηττρρίίοουυ  
  

HH  ΤΤρριιμμεελλήήςς  ΕΕξξεετταασσττιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ηη  οοπποοίίαα  οορρίίσσθθηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  ΓΓΣΣΕΕΣΣ  ττηηςς  

ΙΙααττρριικκήήςς  ΣΣχχοολλήήςς  ττοουυ  ΠΠαανν..  ΑΑθθηηννώώνν  ΣΣυυννεεδδρρίίαασσηη  ττηηςς  1199ηηςς  ΙΙοουυλλίίοουυ  

22000077  γγιιαα  ττηηνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  κκααιι  εεξξέέτταασσηη  ττοουυ  υυπποοψψηηφφίίοουυ  κκοουυ  

ΧΧααρράάλλααμμπποουυ  ΠΠ..  ΛΛεεββέέννττηη,,  σσυυννεεδδρρίίαασσεε  σσήήμμεερραα  1133//0066//22001122  
  

HH  ΕΕππιιττρροοππήή  δδιιααππίίσσττωωσσεε  όόττιι  ηη  ΔΔιιππλλωωμμααττιικκήή  ΕΕρργγαασσίίαα  ττοουυ  κκυυρρίίοουυ  

ΧΧααρράάλλααμμπποουυ  ΠΠ..  ΛΛεεββέέννττηη  μμεε  ττίίττλλοο  ««  ΗΗ  ιικκααννόόττηητταα  ττωωνν  δδιιαασσωωσσττώώνν  

σσττηηνν  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ααεερρααγγωωγγοούύ  »»,,  εείίννααιι  ππρρωωττόόττυυππηη,,  εεππιισσττηημμοοννιικκάά  κκααιι  

ττεεχχννιικκάά  άάρρττιιαα  κκααιι  ηη  ββιιββλλιιοογγρρααφφιικκήή  ππλληηρροοφφοορρίίαα  οολλοοκκλληηρρωωμμέέννηη  κκααιι  

εεμμππεερριισσττααττωωμμέέννηη..  

  

ΗΗ  εεξξεετταασσττιικκήή  εεππιιττρροοππήή  ααφφοούύ  έέλλααββεε  υυππ’’  όόψψιινν  ττοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  ττηηςς  

εερργγαασσίίααςς  κκααιι  ττηη  σσυυμμββοολλήή  ττηηςς  σσττηηνν  εεππιισσττήήμμηη,,  μμεε  ψψήήφφοουυςς  ................................  

ππρροοττεείίννεειι  ττηηνν  ααπποοννοομμήή  σσττοονν  ππααρρααππάάννωω  ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκόό  ΦΦοοιιττηηττήή  ττοουυ  

ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοούύ  ΔΔιιππλλώώμμααττοοςς  ΕΕιιδδίίκκεευυσσηηςς  ((ΜΜaasstteerr''ss))..  

  

ΣΣττηηνν  ψψηηφφοοφφοορρίίαα  γγιιαα  ττηηνν  ββααθθμμοολλοογγίίαα  οο  υυπποοψψήήφφιιοοςς  έέλλααββεε  γγιιαα  ττοονν  

ββααθθμμόό  ««ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΑΑ»»  ψψήήφφοουυςς    ..........................................,,  γγιιαα  ττοονν  ββααθθμμόό  ««ΛΛΙΙΑΑΝΝ  

ΚΚΑΑΛΛΩΩΣΣ»»  ψψήήφφοουυςς  ........................................,,  κκααιι  γγιιαα  ττοονν  ββααθθμμόό  ««ΚΚΑΑΛΛΩΩΣΣ»»  

ψψήήφφοουυςς  ..................................  ΚΚααττάά  σσυυννέέππεειιαα,,  ααπποοννέέμμεεττααιι  οο  ββααθθμμόόςς  

««............................................»»..  

  

TTαα  ΜΜέέλληη  ττηηςς  ΕΕξξεετταασσττιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  

  

  

  κκ..  ΓΓ..  ΤΤρροουυππήήςς,,                                                    ΕΕππιιββλλέέππωωνν  ((ΥΥπποογγρρααφφήή))  

  

  κκ..  ΘΘ..  ΞΞάάννθθοοςς,,    ((ΥΥπποογγρρααφφήή))  

  

  κκ..  ΛΛ..  ΠΠααππααδδηημμηηττρρίίοουυ,,  ((ΥΥπποογγρρααφφήή))  
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Αφιέρωση  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ΣΣττηηνν  σσύύζζυυγγόό  μμοουυ  ΞΞααννθθήή  

κκααιι  σστταα  ππααιιδδιιάά  μμοουυ  

ΜΜααρριιάάνννναα,,  ΠΠααννααγγιιώώττηη  κκααιι  

ΕΕύύαα..  
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Ευχαριστίες 

 

ΘΘαα  ήήθθεελλαα  νναα  εευυχχααρριισσττήήσσωω  ττηηνν  ννοοσσηηλλεευυττιικκήή  δδιιεεύύθθυυννσσηη  ττοουυ  

ΓΓ..ΝΝ..ΠΠ..  ««ΟΟ  ΑΑΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΑΑΝΝΔΔΡΡΕΕΑΑΣΣ»»  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττηηςς  ααίίθθοουυσσααςς  

ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν  εειιδδιικκοοττήήττωωνν  κκααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  ττηηνν  κκαα  ΠΠ..  ΜΜιιχχααλλααρριιάά,,  

ππρροοϊϊσσττααμμέέννηη  ττοουυ  ααννααιισσθθηησσιιοολλοογγιικκοούύ  ττμμήήμμααττοοςς,,  γγιιαα  ττηη  σσηημμααννττιικκήή  

ββοοήήθθεειιαα  πποουυ  μμααςς  ππρρόόσσφφεερρεε  σσττοο  όόλλοο  εεγγχχεείίρρηημμαα  εεξξαασσφφααλλίίζζοοννττααςς  μμααςς  

όόσσεεςς  φφοορρέέςς  χχρρεειιαασσττήήκκααμμεε  ττοο  εειιδδιικκόό  ππρρόόππλλαασσμμαα  εεννηηλλίίκκωωνν..  ΕΕυυχχααρριισσττώώ  

πποολλύύ  εεππίίσσηηςς  ττηηνν  ππρροοϊϊσσττααμμέέννηη  ττηηςς  ΜΜ..ΕΕ..ΘΘ  κκαα  ΔΔ..  ΣΣεειιδδοοπποούύλλοουυ  κκααθθώώςς  

κκααιι  ττοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό  ττοουυ  ττμμήήμμααττοοςς  γγιιαα  ττηηνν  ααμμέέρριισσττηη  

ββοοήήθθεειιαα  ττοουυςς  σσεε  όόλληη  ττηηνν  δδιιααδδρροομμήή  ααυυττήήςς  ττηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς..    

            ΙΙδδιιααίίττεερρεεςς  εευυχχααρριισσττίίεεςς  θθαα  ήήθθεελλαα  νναα  εεκκφφρράάσσωω  σσττοονν  φφίίλλοο    

μμοουυ  ΜΜ..  ΣΣααμμππάάννηη,,  ννοοσσηηλλεευυττήή  ττοουυ  ααννααιισσθθηησσιιοολλοογγιικκοούύ  ττμμήήμμααττοοςς  ττοουυ    

ΠΠ..ΓΓ..ΝΝ..  ΛΛΑΑΙΙΚΚΟΟ,,  γγιιαα  ττηηνν  πποολλύύττιιμμηη  ββοοήήθθεειιάά  ττοουυ  σσεε  όόλλαα  τταα  σσττάάδδιιαα  

εεκκππόόννηησσηηςς  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς..  ΕΕππίίσσηηςς  εευυχχααρριισσττώώ  πποολλύύ  ττοονν  κκ..  ΓΓ..  ΜΜππααρράάκκοο,,  

δδιιεευυθθυυννττήή  ττοουυ  ΕΕΚΚΑΑΒΒ  ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑΣΣ,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοουυςς  δδιιαασσώώσσττεεςς  ττοουυ  ΕΕΚΚΑΑΒΒ  

γγιιαα  ττηηνν  πποολλύύττιιμμηη  σσυυμμββοολλήή  ττοουυςς  σσττηηνν  εερργγαασσίίαα..    

ΘΘαα  ήήθθεελλαα  νναα  εευυχχααρριισσττήήσσωω  ττηη  γγρρααμμμμααττέέαα  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  

ΕΕττααιιρρίίααςς  ΚΚααρρδδιιοοααννααππννεευυσσττιικκήήςς  ΑΑννααζζωωοογγόόννηησσηηςς  κκααιι  ττοουυ  

ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοούύ  ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς  ΣΣπποουυδδώώνν  ««ΚΚααρρδδιιοοααννααππννεευυσσττιικκήή  

ΑΑννααζζωωοογγόόννηησσηη»»  κκαα  ΙΙ..  ΤΤέέσσσσηη  γγιιαα  ττηηνν  ιιδδιιααίίττεερρηη  σσυυμμββοολλήή  ττηηςς,,  κκααθθώώςς  

κκααιι  ττοονν  κκ..  ΑΑ..  ΧΧααλλκκιιάά  γγιιαα  ττηηνν  πποολλύύττιιμμηη  ββοοήήθθεειιαα  ττοουυ  σσεε  μμιιαα  κκρρίίσσιιμμηη  

κκααμμππήή  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς  μμοουυ..  ΤΤέέλλοοςς,,  γγιιαα  ττηηνν  δδηημμιιοουυρργγίίαα  ττοουυ  όόλλοουυ  
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εεγγχχεειιρρήήμμααττοοςς  θθαα  ήήθθεελλαα  νναα  εευυχχααρριισσττήήσσωω  ααππόό  κκααρρδδίίααςς  τταα  μμέέλληη  ττηηςς  

ττρριιμμεελλοούύςς  εεππιιττρροοππήήςς,,  ττοονν  κκ  ΓΓ..  ΤΤρροουυππήή,,  εεππιιββλλέέππωωνν  ττηηςς  δδιιππλλωωμμααττιικκήήςς  

εερργγαασσίίααςς,,  ττηηνν  κκαα  ΛΛ..  ΠΠααππααδδηημμηηττρρίίοουυ  κκααιι  κκ  ΘΘ..  ΞΞάάννθθοο  γγιιαα  ττηηνν  ααμμέέρριισσττηη    

υυπποοσσττήήρριιξξήή  ττοουυςς  κκααθθ’’  όόλληη  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  εεκκππόόννηησσηηςς  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  

μμεελλέέττηηςς.. 
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ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  
  

  

ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  88  

  

11..  ΑΑΕΕΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΕΕΣΣ  ΟΟΔΔΟΟΙΙ  

11..11  ΑΑννααττοομμίίαα  ααεερροοφφόόρρωωνν  οοδδώώνν  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ....  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..      1111  

11..22  ΦΦυυσσιιοολλοογγιικκήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  ααεερροοφφόόρρωωνν  οοδδώώνν  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  1144  

  

22..ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΙΙ  ΕΕΞΞΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΟΟΙΙΧΧΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΕΕΡΡΑΑΓΓΩΩΓΓΟΟΥΥ  

22..11  ΧΧεειιρριισσμμοοίί  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηηςς  ττωωνν  ααεερρααγγωωγγώώνν..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..    1188  

22..22  ΣΣττοομμααττοοφφααρρυυγγγγιικκόόςς  κκααιι  ρριιννοοφφααρρυυγγγγιικκόόςς  ααεερρααγγωωγγόόςς  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  2211  

22..33  ΥΥππεερργγλλωωττττιιδδιικκοοίί  ααεερρααγγωωγγοοίί  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..    2255  

  

33..ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΕΕΣΣ  ((ΔΔΥΥΣΣΚΚΟΟΛΛΕΕΣΣ))  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ      

33..11  ΠΠιιθθααννήή  κκάάκκωωσσηη  ττηηςς  ααυυχχεεννιικκήήςς  μμοοίίρρααςς  ττηηςς  σσπποοννδδυυλλιικκήήςς  σσττήήλληηςς  ..  ..  4411  

33..22  ΕΕππιιγγλλωωττττίίττιιδδαα  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..    4422  

33..33  ΔΔύύσσκκοολλοοςς  ααεερρααγγωωγγόόςς  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..    4433  

  

44..ΔΔΙΙΑΑΣΣΩΩΛΛΗΗΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΡΡΑΑΧΧΕΕΙΙΑΑΣΣ    

44..11  ΑΑππααρρααίίττηηττοοςς  εεξξοοππλλιισσμμόόςς  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  4488  

44..22  ΕΕννδδεείίξξεειιςς  κκααιι  ααννττεεννδδεείίξξεειιςς  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  4499  

44..33  ΔΔιιααδδιικκαασσίίαα  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  5500  

  

55..ΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗ      ΤΤΩΩΝΝ      ΤΤΕΕΧΧΝΝΗΗΤΤΩΩΝΝ    ΑΑΕΕΡΡΑΑΓΓΩΩΓΓΩΩΝΝ    ΚΚΑΑΙΙ    ΤΤΗΗΣΣ    ΕΕΝΝΔΔΟΟΤΤΡΡΑΑ--  

      ΧΧΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΣΣΩΩΛΛΗΗΝΝΩΩΣΣΗΗΣΣ  

55..11  ΕΕίίννααιι    ηη    εεννδδοοττρρααχχεειιαακκήή    δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη    ηη    ππρροοσσφφοορρόόττεερρηη  μμέέθθοο--  
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            ααππόό  ττοουυςς  δδιιαασσώώσσττεεςς..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  6644  

  



 - 7 - 

55..44  ΣΣύύγγκκρριισσηη    μμεεττααξξύύ    ττωωνν  δδιιααφφόόρρωωνν  υυππεερργγλλωωττττιιδδιικκώώνν  ααεερρααγγωωγγώώνν  

            κκααιι  ττηηςς  εεννδδοοττρρααχχεειιαακκήήςς  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..    6655    

  

ΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΙΙ  --  ΥΥΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ..  ..  ..  ..  ..  ..  ....  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..    7711    

  

ΥΥΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕΘΘΟΟΔΔΟΟΣΣ  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..    7733    

  

ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..    7777  

  

ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ    ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  9955  

  

ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ––  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  110000  

  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ    

ΕΕλλλληηννιικκήή  ..  ..  ..  ..  ..  ....  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..    110011  

ΑΑγγγγλλιικκήή  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  110033  

  

ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  110044  

  

ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  111111  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 8 - 

ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

  

ΗΗ  δδιιαασσφφάάλλιισσηη  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  κκααιι  ηη  εεππίίττεευυξξηη  εεππααρρκκοούύςς  

ααεερριισσμμοούύ  ααπποοττεελλεείί  μμίίαα  ααππόό  ττιιςς  ππιιοο  εεππεείίγγοουυσσεεςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  κκααιι  

ππρροοκκλλήήσσεειιςς  πποουυ  μμπποορρεείί  νναα  ααννττιιμμεεττωωππίίσσεειι  οοπποοιιοοσσδδήήπποοττεε  εερργγααζζόόμμεεννοοςς  

σσττοο  χχώώρροο  ττηηςς  υυγγεείίααςς..  ΙΙδδιιααίίττεερραα,,  οοιι  ––  μμηη  ιιααττρροοίί--  δδιιαασσώώσσττεεςς  έέρρχχοοννττααιι  

πποολλύύ  σσυυχχννάά  μμεε  ττέέττοοιιεεςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  όόπποουυ  ττοο  κκάάθθεε  δδεευυττεερρόόλλεεππττοο  

μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  κκααθθοορριισσττιικκόό  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιββίίωωσσηη  ήή  ττηηνν  κκααλλήή  κκλλιιννιικκήή  

κκααττάάσστταασσηη  ττοουυ  θθύύμμααττοοςς..  

ΗΗ  ααρρχχιικκήή  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττέέττοοιιωωνν  αασσθθεεννώώνν  εεππιιχχεειιρροούύνντταανν  νναα  

γγίίννεειι  μμεε  ττηηνν  εεννδδοοττρρααχχεειιαακκήή  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  ((ΕΕΤΤΔΔ)),,  ηη  οοπποοίίαα  άάρρχχιισσεε  νναα  

εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  ππεερριισστταασσιιαακκάά  ααππόό  ττοουυςς  ppaarraammeeddiiccss  ααππόό  ττοο  11996688..  ΣΣττηηνν  

σσυυσσττηημμααττιικκήή  όόμμωωςς  εεκκππααίίδδεευυσσήή  ττοουυςς  εειισσήήχχθθηη  σστταα  μμέέσσαα  ττηηςς  δδεεκκααεεττίίααςς  

ττοουυ  11998800  κκααιι  ππλλέέοονν  ααπποοττεελλεείί  ααππααρρααίίττηηττοο  μμέέρροοςς  ττηηςς  εεκκππααίίδδεευυσσήήςς  

ττοουυςς..  ΈΈκκττοοττεε,,  ηη  ΕΕΤΤΔΔ  θθεεωωρρεείίττααιι  ωωςς  ττοο  χχρρυυσσόό  ππρρόόττυυπποο  ((““ggoollddeenn  

ssttaannddaarrdd””))  σσττοο  χχεειιρριισσμμόό  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ..  ΗΗ  ββεεββααιιόόττηητταα  όόμμωωςς  ααυυττήή  

άάρρχχιισσεε  νναα  ττίίθθεεττααιι  σσεε  ααμμφφιιββοολλίίαα  οολλοοέένναα  κκααιι  ππεερριισσσσόόττεερροο  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  

χχρρόόννιιαα  κκααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  εεξξααιιττίίααςς  ττηηςς  μμεεγγααλλύύττεερρηηςς  χχρρήήσσηηςς  ττωωνν  

υυππεερργγλλωωττττιιδδιικκώώνν  σσυυσσκκεευυώώνν..    

ΈΈνναα  αακκόόμμηη  ππρρόόββλληημμαα  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηηνν  ιικκααννόόττηητταα  ττωωνν  

δδιιαασσωωσσττώώνν  σσττηη  δδιιαασσφφάάλλιισσηη  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  ττίίθθεεττααιι  ααππόό  ττιιςς  πποολλύύ  

λλίίγγεεςς  εευυκκααιιρρίίεεςς  πποουυ  έέχχοουυνν  ππρραακκττιικκάά  γγιιαα  νναα  δδιιαασσωωλληηννώώσσοουυνν,,  αακκόόμμηη  

κκααιι  αανν  εείίννααιι  ππιισσττοοπποοιιηημμέέννοοιι..  ΈΈττσσιι,,  έέχχεειι  ββρρεεθθεείί  ααππόό  σσχχεεττιικκέέςς  έέρρεευυννεεςς  
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σσττηη  ΜΜεεγγάάλληη  ΒΒρρεεττααννίίαα  όόττιι  οοιι  δδιιαασσωωλληηννώώσσεειιςς  πποουυ  εεκκττεελλοούύνν  οοιι  

δδιιαασσώώσσττεεςς  εείίννααιι  μμόόννοο  δδύύοο  ήή  αακκόόμμηη  κκααιι  μμίίαα  κκάάθθεε  χχρρόόννοο  ((JJooiinntt  RRooyyaall  

CCoolllleeggeess  SSeerrvviiccee  LLiiaaiissoonn  CCoommmmiitttteeee  AAiirrwwaayy  WWoorrkkiinngg  GGrroouupp  

((JJRRCCAALLCC)),,  22000088))..  ΈΈττσσιι,,  έέχχεειι  ττεεθθεείί  ππρρόόσσφφαατταα  μμεε  αακκόόμμηη  μμεεγγααλλύύττεερρηη  

οοξξύύττηητταα  ττοο  ζζήήττηημμαα  αανν  ηη  ΕΕΤΤΔΔ  σσυυννεεχχίίζζεειι    ήή  όόχχιι  νναα  ααπποοττεελλεείί  ττοο  ggoollddeenn  

ssttaannddaarrdd  ττοουυ  χχεειιρριισσμμοούύ  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  ααππόό  ττοουυςς  δδιιαασσώώσσττεεςς  ((WWaanngg  

eett  aall..,,  22000055;;  WWaanngg  eett  aall..,,  22000066))..    

ΣΣττηηνν  ππααρροούύσσαα  εερργγαασσίίαα  μμααςς  θθαα  ααννααφφεερρθθοούύμμεε  ααννααλλυυττιικκάά  σσττοουυςς  

ππααλλααιιόόττεερροουυςς  κκααιι  ννεεόόττεερροουυςς  ττρρόόπποουυςς  δδιιαασσφφάάλλιισσηηςς  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  

κκααιι  θθαα  ππρροοσσππααθθήήσσοουυμμεε  νναα  ααππααννττήήσσοουυμμεε  σσεε  έένναα  ααππόό  τταα  ββαασσιικκάά  

εερρωωττήήμμαατταα  πποουυ  ττααλλααννίίζζεειι  ττηηνν  εεππιισσττηημμοοννιικκήή  κκοοιιννόόττηητταα::  πποοιιαα  μμέέθθοοδδοοςς  

κκααιι  ππόόττεε  εείίννααιι  ηη  ππρροοσσφφοορρόόττεερρηη  γγιιαα  ττηη  δδιιαασσφφάάλλιισσηη  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  

ααππόό  ττοουυςς  δδιιαασσώώσσττεεςς..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 - 10 - 

  

  

  

  

  

  

  

  

ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ  11ΟΟ  

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ  

  

  

  

  

  

  

  

  



 - 11 - 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΑΑΕΕΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΕΕΣΣ  ΟΟΔΔΟΟΙΙ  

  11..11  ΑΑννααττοομμίίαα  ττωωνν  ααεερροοφφόόρρωωνν  οοδδώώνν  

ΟΟιι  ααννώώττεερρεεςς  ααεερροοφφόόρρεεςς  οοδδοοίί  εεκκττεείίννοοννττααιι  ααππόό  ττηη  μμύύττηη  ωωςς  ττοο  

δδιιχχαασσμμόό  ττηηςς  ττρρααχχεείίααςς  κκααιι  χχρρηησσιιμμεεύύοουυνν  γγιιαα  ττηη  δδίίοοδδοο  ττοουυ  ααέέρραα  οο  

οοπποοίίοοςς  θθεερρμμααίίννεεττααιι  κκααιι  υυγγρρααίίννεεττααιι  ππρριινν  φφθθάάσσεειι  σσττοο  φφάάρρυυγγγγαα  ((ΣΣχχήήμμαα  

11))..  ΟΟ  φφάάρρυυγγγγααςς  ααρρχχίίζζεειι  ααππόό  ττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  ρριιννιικκήήςς  κκοοιιλλόόττηηττααςς  κκααιι  

φφθθάάννεειι  ωωςς  ττοονν  κκρριικκοοεειιδδήή  χχόόννδδρροο..  ΗΗ  μμααλλαακκήή  υυππεερρώώαα  χχωωρρίίζζεειι  ττοονν  

ρριιννοοφφάάρρυυγγγγαα  ααππόό  ττοονν  σσττοομμααττοοφφάάρρυυγγγγαα..  ΌΌτταανν  οο  ααέέρρααςς  δδιιέέρρχχεεττααιι  ααππόό  

ττοονν  ρριιννοοφφάάρρυυγγγγαα  σσυυννααννττάά  ττοονν  ααμμυυγγδδααλλιικκόό  ιισσττόό..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  

υυππεερρττρροοφφίίααςς  ααυυττοούύ  ττοουυ  ιισσττοούύ  ((υυππεερρττρροοφφίίαα  ααδδεεννοοεειιδδώώνν  

εεκκββλλαασσττήήσσεεωωνν))  δδυυσσχχεερρααίίννεεττααιι  ηη  εείίσσοοδδοοςς  ττοουυ  ααέέρραα  ((UUnniivveerrssiittyy  ooff  

VViirrggiinniiaa,,  SScchhooooll  ooff  MMeeddiicciinnee,,  22001111))..  ΣΣττοονν  σσττοομμααττοοφφάάρρυυγγγγαα  ηη  

δδιιέέλλεευυσσηη  ττοουυ  ααέέρραα  μμπποορρεείί  νναα  ππααρρεεμμπποοδδιισσθθεείί  κκυυρρίίωωςς  ααππόό  ττηη  γγλλώώσσσσαα,,  

σσυυννήήθθωωςς  εεξξααιιττίίααςς  ττοουυ  μμεειιωωμμέέννοουυ  ττόόννοουυ  ττοουυ  γγεεννεειιοογγλλωωσσσσιικκοούύ  μμυυόόςς  οο  

οοπποοίίοοςς  φφυυσσιιοολλοογγιικκάά  σσυυσσππάάττααιι  γγιιαα  νναα  κκιιννήήσσεειι  ττηη  γγλλώώσσσσαα  μμππρροοσσττάά  

κκααττάά  ττηηνν  εειισσππννοοήή,,  δδιιααννοοίίγγοοννττααςς  μμεε  ττοονν  ττρρόόπποο  ααυυττόό  ττοο  φφάάρρυυγγγγαα..  

ΣΣττοο  άάννοοιιγγμμαα  ττοουυ  φφάάρρυυγγγγαα  ππρροοββάάλλεειι  ηη  εεππιιγγλλωωττττίίδδαα,,  ηη  οοπποοίίαα  

ααπποοττεελλεείί  ττοο  ααννώώττεερροο  όόρριιοο  ττηηςς  λλααρρυυγγγγιικκήήςς  κκοοιιλλόόττηηττααςς  ((ΣΣχχήήμμαατταα  22  κκααιι  

33))..  ΜΜέέσσαα  σσττηηνν  κκοοιιλλόόττηητταα  ααυυττήή  ββρρίίσσκκοοννττααιι  οοιι  θθααλλααμμιικκέέςς  ππττυυχχέέςς  πποουυ  

εείίννααιι  σσττεεννέέςς  λλωωρρίίδδεεςς  ιιννώώδδοουυςς  ιισσττοούύ  κκααιι  εεκκττεείίννοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  

ππρροοσσθθιιοοππλλάάγγιιαα  εεππιιφφάάννεειιαα  ττοουυ  κκάάθθεε  ααρρυυττααιιννοοεειιδδοούύςς  χχόόννδδρροουυ  ππρροοςς  
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ττοονν  θθυυρρεεοοεειιδδήή  χχόόννδδρροο..  ΑΑυυττέέςς  οοιι  ιιννώώδδεειιςς  λλωωρρίίδδεεςς  εείίννααιι  γγννωωσσττέέςς  ωωςς  

ψψεευυδδεείίςς  φφωωννηηττιικκέέςς  χχοορρδδέέςς..  ΟΟιι  ααλληηθθιιννέέςς  φφωωννηηττιικκέέςς  χχοορρδδέέςς  εείίννααιι  

ττααιιννίίεεςς  σσυυννδδεεττιικκοούύ  ιισσττοούύ  μμεε  ωωχχρρόόλλεευυκκοο  χχρρώώμμαα  πποουυ  ππρροοσσφφύύοοννττααιι  

σσττιιςς  γγωωννίίεεςς  ττοουυ  θθυυρρεεοοεειιδδοούύςς  χχόόννδδρροουυ  μμππρροοσσττάά  κκααιι  σσττοουυςς  

ααρρυυττααιιννοοεειιδδεείίςς  χχόόννδδρροουυςς  ππρροοςς  τταα  ππίίσσωω..  ΑΑννάάμμεεσσαα  σσχχηημμααττίίζζεεττααιι  ττοο  

γγλλωωττττιιδδιικκόό  άάννοοιιγγμμαα,,  μμιιαα  ττρριιγγωωννιικκήή  σσχχιισσμμήή,,  ηη  οοπποοίίαα  ααπποοττεελλεείί  ττοο  ππιιοο  

σσττεεννόό  σσηημμεείίοο  ττοουυ  λλάάρρυυγγγγαα  ττοουυ  εεννήήλλιικκαα..  ΤΤοο  μμήήκκοοςς  ττοουυ  ααννοοίίγγμμααττοοςς  

ττηηςς  σσχχιισσμμήήςς  εείίννααιι  σσττοουυςς  άάννδδρρεεςς  2233  χχιιλλ..,,  σσττιιςς  γγυυννααίίκκεεςς  1177  χχιιλλ..,,  εεννώώ  ττοο  

ππλλάάττοοςς  κκυυμμααίίννεεττααιι  ααππόό  66--99  χχιιλλ..  ΣΣτταα  ππααιιδδιιάά,,  μμέέχχρριι  ττηηνν  ηηλλιικκίίαα  ττωωνν  1100  

εεττώώνν,,  ττοο  ππιιοο  σσττεεννόό  σσηημμεείίοο  ττοουυ  λλάάρρυυγγγγαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  κκάάττωω  ααππόό  ττιιςς  

φφωωννηηττιικκέέςς  χχοορρδδέέςς  σσττοο  ύύψψοοςς  ττοουυ  κκρριικκοοεειιδδοούύςς  δδαακκττυυλλίίοουυ  ((SSttaannddrriinngg,,  

22000044))..  

  

ΣΣχχήήμμαα  11..  ΤΤοο  ααννααππννεευυσσττιικκόό  σσύύσσττηημμαα..    
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ΣΣχχήήμμαα  22..  ΑΑννααττοομμίίαα  ττοουυ  λλάάρρυυγγγγαα..    

  

  

  

ΣΣχχήήμμαα  33..  ΛΛάάρρυυγγγγααςς,,  ττρρααχχεείίαα  κκααιι  ββρρόόγγχχοοιι..    
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ΟΟ  λλάάρρυυγγγγααςς  εεκκττεείίννεεττααιι  μμέέχχρριι  ττοο  κκααττώώττεερροο  εεππίίππεεδδοο  ττοουυ  

κκρριικκοοεειιδδοούύςς  χχόόννδδρροουυ,,  ααππόό  ττοο  ύύψψοοςς  ττοουυ  33οουυ  μμέέχχρριι  ττοουυ  66οουυ  ααυυχχεεννιικκοούύ  

σσπποοννδδύύλλοουυ..  ΕΕίίννααιι  ττοο  όόρργγααννοο  ττηηςς  φφώώννηησσηηςς  εεννώώ  ττααυυττοοχχρρόόννωωςς  

ππρροοσσττααττεεύύεειι  ττιιςς  κκααττώώττεερρεεςς  ααεερροοφφόόρρεεςς  οοδδοούύςς  λλεειιττοουυρργγώώννττααςς  ωωςς  

ββααλλββίίδδαα  πποουυ  δδεενν  εεππιιττρρέέππεειι  ττηη  δδιιέέλλεευυσσηη  ττοουυ  ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ  ττηηςς  

γγαασσττρριικκήήςς  οοδδοούύ  σσεε  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ααννααγγωωγγήήςς  ήή  ααννάάρρρροοιιααςς..  

ΗΗ  ττρρααχχεείίαα  εείίννααιι  έέννααςς  σσωωλλήήννααςς  πποουυ  ααρρχχίίζζεειι  ααππόό  ττοονν  66οο  ααυυχχεεννιικκόό  

σσππόόννδδυυλλοο,,  σσττοο  ύύψψοοςς  ττοουυ  θθυυρρεεοοεειιδδοούύςς  χχόόννδδρροουυ,,  κκααιι  φφθθάάννεειι  μμέέχχρριι    

ττοουυ  σσηημμεείίοουυ  ττοουυ  δδιιχχαασσμμοούύ  ((σσεε  δδεεξξιιόό  κκααιι  ααρριισσττεερρόό  ββρρόόγγχχοο))  σσττοο  

εεππίίππεεδδοο  ττοουυ  55οουυ  θθωωρραακκιικκοούύ  σσπποοννδδύύλλοουυ  ((ΣΣχχήήμμαα  33))..  ΟΟ  σσωωλλήήννααςς  ααυυττόόςς,,  

μμήήκκοουυςς  1100  ωωςς  1155  εεκκααττοοσσττώώνν  σσττοονν  εεννήήλλιικκαα,,  υυπποοσσττηηρρίίζζεεττααιι  ααππόό  1166  ωωςς  

2200  ππεεττααλλοοεειιδδεείίςς  χχόόννδδρριιννοουυςς  κκρρίίκκοουυςς..  ΣΣττηηνν  ττρρααχχεείίαα  υυππάάρρχχεειι  μμεεγγάάλλοοςς  

ααρριιθθμμόόςς  υυπποοδδοοχχέέωωνν  πποουυ  εείίννααιι  εευυααίίσσθθηηττοοιι  σσεε  χχηημμιικκάά  κκααιι  μμηηχχααννιικκάά  

εερρεεθθίίσσμμαατταα  ((ΚΚοουυρρίίλλαα--ΚΚααππρρίίννηη,,  11999988))..  

11..22  ΦΦυυσσιιοολλοογγιικκήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  ααεερροοφφόόρρωωνν  οοδδώώνν    

ΣΣττηη  μμύύττηη  οο  εειισσππννεεόόμμεεννοοςς  ααέέρρααςς  φφιιλλττρράάρρεεττααιι  κκααιι  θθεερρμμααίίννεεττααιι  

ππρριινν  ττηηνν  εειισσααγγωωγγήή  ττοουυ  σσττοουυςς  ππννεεύύμμοοννεεςς..  ΣΣττηη  ρριιννιικκήή  κκοοιιλλόόττηητταα  ηη  

ααννττίίσστταασσηη  ττοουυ  ααέέρραα  σσττηη  ρροοήή  ττωωνν  ααεερρίίωωνν  εείίννααιι  δδιιππλλάάσσιιαα  ααππόό  όόττιι  σσττοο  

σσττόόμμαα,,  εεξξηηγγώώννττααςς  ττοο  γγιιααττίί  σσεε  σσυυννθθήήκκεεςς  υυψψηηλλήήςς  ζζήήττηησσηηςς  οοξξυυγγόόννοουυ  ηη  

ααννααππννοοήή  ααππόό  ττηη  μμύύττηη  δδεενν  ααρρκκεείί  κκααιι  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ηη  ααννααππννοοήή  ααππόό  ττοο  

σσττόόμμαα..    

Η θέρμανση και η ύγρανση συνεχίζεται στον φάρυγγα και στο 

τραχειοβρογχικό δέντρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ της 
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τραχείας και των κυψελίδων, οι βρόγχοι και οι υποδιαιρέσεις τους 

χωρίζονται 23 φορές. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι για να 

αυξάνεται όσο το δυνατόν περισσότερο η επιφάνεια της ανταλλαγής 

αερίων, με μειούμενη όμως παράλληλα την ταχύτητα ροής τους. Αν 

και ταα  ττρριιχχίίδδιιαα  ττοουυ  ββλλεεννννοογγόόννοουυ  ττηηςς  ρριιννιικκήήςς  κκοοιιλλόόττηηττααςς  μμπποορροούύνν  νναα  

ππααγγιιδδεεύύοουυνν  σσωωμμααττίίδδιιαα  μμεε  δδιιάάμμεεττρροο  μμεεγγααλλύύττεερρηη  ααππόό  1100  μμmm,,  πποολλλλάά  

ααππόό  ααυυττάά  ππααγγιιδδεεύύοοννττααιι  σσττηη  ββλλέένννναα  ττοουυ  ββρροογγχχιικκοούύ  δδέέννττρροουυ  κκααθθώώςς  

εεκκεείί  ηη  ρροοήή  ττοουυ  ααέέρραα  εελλααττττώώννεεττααιι..    

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των βρόχων είναι οι κροσσοί που 

κινούνται με τέτοια ταχύτητα ώστε τα σωματίδια κινούνται μακριά 

από τους πνεύμονες με ρυθμό 16mm το λεπτό. Τα μικρά σωματίδια 

που έχουν μικρότερη διάμετρο από 2μm μπορεί να φτάσουν στις 

κυψελίδες, όπου καταβροχθίζονται από τα μακροφάγα του 

πνεύμονα.  Αν η κινητικότητα των κροσσών είναι ελαττωματική, 

αποτέλεσμα καπνίσματος ή κληρονομικής διαταραχής, περισσότερα 

σωματίδια μπορούν να προσεγγίσουν τις κυψελίδες και να 

προδιαθέσουν σε χρόνιες πνευμονικές λοιμώξεις (Cowan et al., 

2001).   

ΈΈνναα  άάλλλλοο  ιιδδιιααίίττεερροο  φφυυσσιιοολλοογγιικκόό  γγννώώρριισσμμαα  ττωωνν  ααεερροοφφόόρρωωνν  

οοδδώώνν  εείίννααιι  ττοο  αανντταανναακκλλαασσττιικκόό  σσύύγγκκλλεειισσηηςς  ττηηςς  γγλλωωττττίίδδααςς  πποουυ  

εεμμφφααννίίζζεεττααιι  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  κκααττάάπποοσσηηςς  κκααθθώώςς  κκααιι  σσεε  ππεερριιόόδδοουυςς  

ααυυξξηημμέέννηηςς  εεννδδοοθθωωρραακκιικκήήςς  ππίίεεσσηηςς  ((ππ..χχ..  ββήήχχαα  ήή  φφττέέρρννιισσμμαα))  ήή  

ααυυξξηημμέέννηηςς  εεννδδοοκκοοιιλλιιαακκήήςς  ππίίεεσσηηςς  ((ππ..χχ..  εεμμέέττοουυ))..  ΣΣεε  ααννααίίσσθθηηττοουυςς  

αασσθθεεννεείίςς  όόμμωωςς  ηη  σσύύγγκκλλεειισσηη  ττηηςς  γγλλωωττττίίδδααςς  δδεενν  εεμμφφααννίίζζεεττααιι  κκααιι  ττοο  
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αανντταανναακκλλαασσττιικκόό  χχάάννεεττααιι  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  νναα  υυππάάρρχχεειι  ααυυξξηημμέέννοοςς  

κκίίννδδυυννοοςς  ππννεευυμμοοννιικκήήςς  εειισσρρόόφφηησσηηςς..    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

  

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ  

ΗΗ  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  κκααιι  δδιιααττήήρρηησσηη  ττηηςς  ββααττόόττηηττααςς  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  

εείίννααιι  κκεεφφααλλααιιώώδδοουυςς  σσηημμαασσίίααςς  γγιιαα  ττηη  ζζωωήή  ττοουυ  αασσθθεεννοούύςς..  

ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  ηη  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ααεερρααγγωωγγοούύ  ααπποοττεελλεείί  ππρρώώττηη  

ππρροοττεερρααιιόόττηητταα  σσττοο  χχεειιρριισσμμόό  κκάάθθεε  αασσθθεεννήή  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  κκρρίίσσιιμμηη  

κκααττάάσστταασσηη..  ΗΗ  ααπποοττυυχχίίαα  εεξξαασσφφάάλλιισσηηςς  ααεερρααγγωωγγοούύ  μμπποορρεείί  νναα  οοδδηηγγήήσσεειι  

σσεε  σσοοββααρρόό  ππρρόόββλληημμαα  σσττιιςς  ππιιθθααννόόττηηττεεςς  εεππιιββίίωωσσηηςς  κκααιι  νναα  οοδδηηγγήήσσεειι  σσεε  

έένναανν  φφααύύλλοο  κκύύκκλλοο  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηηνν  εεππιιδδεείίννωωσσηη  ττηηςς  κκλλιιννιικκήήςς  

κκααττάάσστταασσηηςς  ήή  κκααιι  ττοο  θθάάννααττοο..    

ΑΑκκόόμμηη  κκιι  όότταανν  ηη  σσπποουυδδααιιόόττηηττάά  ττηηςς  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  ππλλήήρρωωςς,,  ηη  

εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  ααπποοττεελλεείί  έένναα  ααππόό  τταα  δδυυσσκκοολλόόττεερραα  

σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  ααννααζζωωοογγόόννηησσηηςς..  ΠΠοολλλλέέςς  δδυυσσκκοολλίίεεςς  μμπποορρεείί  νναα  

εεμμφφααννιισσττοούύνν  κκααιι    εείίννααιι  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  αακκόόμμαα  κκααιι  οοιι  ππιιοο  έέμμππεειιρροοιι  

δδιιαασσώώσσττεεςς  μμπποορρεείί  νναα  ααπποοττύύχχοουυνν..  ΛΛόόγγοοιι  ααυυττήήςς  ττηηςς  ααπποοττυυχχίίααςς  εείίννααιι  ηη  

ππααρροουυσσίίαα  ααίίμμααττοοςς,,  δδοοννττιιώώνν  ήή  εεμμεεσσμμάάττωωνν,,  ηη  ππααρροουυσσίίαα  οοιιδδήήμμααττοοςς  

σσττοουυςς  ιισσττοούύςς  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς,,  ηη  ααπποουυσσίίαα  κκιιννηηττιικκόόττηηττααςς  σσττηηνν  κκάάττωω  

γγννάάθθοο  ήή  ττηηνν  ααυυχχεεννιικκήή  μμοοίίρραα  ττηηςς  σσπποοννδδυυλλιικκήήςς    σσττήήλληηςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  οοιι  

ααννααττοομμιικκέέςς  ππααρρααλλλλααγγέέςς  ττωωνν  ααεερροοφφόόρρωωνν  οοδδώώνν..    
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22..11  ΧΧεειιρριισσμμοοίί  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηηςς  ττωωνν  ααεερρααγγωωγγώώνν  

ΕΕίίννααιι  ααππλλοοίί  χχεειιρριισσμμοοίί  πποουυ  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  ττηηνν  κκααττάάλλλληηλληη  θθέέσσηη  

ττοουυ  αασσθθεεννοούύςς,,  ττηηνν  δδιιάάννοοιιξξηη  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  κκααιι  ττηη  δδιιααττήήρρηησσήή  ττοουυ  μμεε  

ττηη  ββοοήήθθεειιαα  σσυυσσκκεευυώώνν..  

22..11..11  ΘΘέέσσηη  αασσθθεεννοούύςς      

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  δδεενν  υυππάάρρχχεειι  υυπποοψψίίαα  γγιιαα  κκάάκκωωσσηη  σσττοονν  

ααυυχχέένναα  ήή  γγιιαα  αασσττάάθθεειιαα  ττηηςς  ααυυχχεεννιικκήήςς  μμοοίίρραα  ττηηςς  σσπποοννδδυυλλιικκήήςς  σσττήήλληηςς  

((ππ..χχ..  ττρρααύύμμαα,,  ρρεευυμμααττοοεειιδδήήςς  ααρρθθρρίίττιιδδαα,,  σσοοββααρρήή  οοσσττεεοοππόόρρωωσσηη)),,  ττοο  

κκεεφφάάλλιι  εεγγεείίρρεεττααιι  εελλααφφρρώώςς  ((55  ωωςς  1100  εεκκααττοοσσττάά))  μμεε  ττηη  ββοοήήθθεειιαα  εεννόόςς  

χχααμμηηλλοούύ  μμααξξιιλλααρριιοούύ..  ΗΗ  ππρροοσσααρρμμοογγήή  ααυυττήή  εεκκττεείίννεειι  ττηηνν  ααττλλααννττοο--  

ιιννιιαακκήή  άάρρθθρρωωσσηη  κκααιι  μμεετταακκιιννεείί  ττοονν  άάξξοονναα  ττοουυ  σσττόόμμααττοοςς,,  ττοουυ  φφάάρρυυγγγγαα  

κκααιι  ττοουυ  λλάάρρυυγγγγαα  σσεε  ττέέττοοιιαα  δδιιεευυθθέέττηησσηη,,  ππααρρέέχχοοννττααςς  ττηηνν  ββέέλλττιισσττηη  

εευυθθεείίαα  γγρρααμμμμήή  γγιιαα  ττηηνν  όόρραασσηη  ττηηςς  γγλλωωττττίίδδααςς  ((θθέέσσηη  όόσσφφρρηησσηηςς))  

((ΣΣχχήήμμαα  44))..  

  

ΣΣχχήήμμαα  44..  ΗΗ  θθέέσσηη  ““όόσσφφρρηησσηηςς””..    

  



 - 19 - 

22..11..22  ΦΦρροοννττίίδδαα  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  

ΗΗ  οοξξεείίαα  ααππόόφφρρααξξηη  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  σσεε  αασσθθεεννήή  πποουυ  δδεενν  έέχχεειι  ττιιςς  

ααιισσθθήήσσεειιςς  ττοουυ  σσυυμμββααίίννεειι  σσυυχχννάά  λλόόγγωω  ττηηςς  οοππίίσσθθιιααςς  ππττώώσσηηςς  ττηηςς  

γγλλώώσσσσααςς  ήή  λλόόγγωω  ττηηςς  ππααρροουυσσίίααςς  υυγγρρώώνν  ήή//κκααιι  σσττεερρεεώώνν  σσττοο  φφάάρρυυγγγγαα  

((ππ..χχ..  σσάάλλιιοο,,  ααίίμμαα,,  γγαασσττρριικκάά  υυγγρράά,,  δδόόννττιιαα,,  ττρροοφφήή))..  ΣΣττηηνν  ύύππττιιαα  θθέέσσηη  

οοιι  εεκκκκρρίίσσεειιςς  σσυυννήήθθωωςς  κκααθθααρρίίζζοοννττααιι  υυππόό  άάμμεεσσηη  όόρραασσηη  μμεε  ττηη  

χχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηη  λλααρρυυγγγγοοσσκκοοππίίοουυ  κκααιι  άάκκααμμππττοουυ  κκααθθεεττήήρραα  

ααννααρρρρόόφφηησσηηςς  ((WWaattssoonn,,  11999900))..  ΕΕννααλλλλαακκττιικκάά  μμπποορρεείί  νναα  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί  κκααιι  εεύύκκααμμππττοοςς  κκααθθεεττήήρρααςς  ααννααρρρρόόφφηησσηηςς,,  εειισσάάγγοοννττάάςς  

ττοονν  μμέέσσωω  ττηηςς  μμύύττηηςς  κκααιι  ττοουυ  ρριιννοοφφάάρρυυγγγγαα..  ΑΑνν  ηη  κκάάκκωωσσηη  ττηηςς  

ααυυχχεεννιικκήήςς  μμοοίίρρααςς  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  ααπποοκκλλεειισσττεείί,,  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  όόλλωωνν  

ααυυττώώνν  ττωωνν  χχεειιρριισσμμώώνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοηηγγηηθθεείί  ηη  σσττααθθεερροοπποοίίηησσηη  ττοουυ  

ααυυχχέένναα  ((CCrriisswweellll  eett  aall..,,  11999944))..  

22..11..33  ΈΈκκτταασσηη  ττηηςς  κκεεφφααλλήήςς  κκααιι  ααννύύψψωωσσηη  ττηηςς  κκάάττωω  γγννάάθθοουυ  

ΟΟ  χχεειιρριισσμμόόςς  ααυυττόόςς  ααπποοττεελλεείί  ττηηνν  ππιιοο  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήή  ττεεχχννιικκήή  

γγιιαα  ττηηνν  δδιιάάννοοιιξξηη  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  σσεε  έένναανν  ααννααίίσσθθηηττοο  αασσθθεεννήή,,  μμεε  ττηηνν  

ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  ββέέββααιιαα  όόττιι  δδεενν  υυππάάρρχχοουυνν  εεννδδεείίξξεειιςς  κκάάκκωωσσηηςς  ττηηςς  

κκεεφφααλλήήςς  ήή  ττοουυ  ααυυχχέένναα..  ΟΟ  χχεειιρριισσμμόόςς  ααυυττόόςς  εεππιιττυυγγχχάάννεεττααιι  μμεε  ττηηνν  

ττοοπποοθθέέττηησσηη  ττοουυ  εεννόόςς  χχεερριιοούύ  ττοουυ  δδιιαασσώώσσττηη  σσττοο  μμέέττωωπποο  ττοουυ  θθύύμμααττοοςς  

κκααιι  ττηηνν  κκλλίίσσηη  ττηηςς  κκεεφφααλλήήςς  ππρροοςς  τταα  κκάάττωω..  ΤΤαα  δδάάκκττυυλλαα  ττοουυ  άάλλλλοουυ  

χχεερριιοούύ  ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  κκάάττωω  ααππόό  ττοο  οοσσττιικκόό  ττμμήήμμαα  ττηηςς  κκάάττωω  γγννάάθθοουυ  

μμεετταακκιιννώώννττααςς  ττοο  ππρροοςς  εεμμππρρόόςς..  ΗΗ  έέννττοοννηη  ππίίεεσσηη  σσττοουυςς  μμααλλαακκοούύςς  

ιισσττοούύςς  κκάάττωω  ααππόό  ττηηνν  σσιιααγγόόνναα  μμπποορρεείί  νναα  ππρροοκκααλλέέσσεειι  ααππόόφφρρααξξηη  κκααιι  
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ππρρέέππεειι  νναα  ααπποοφφεεύύγγεεττααιι..  ΟΟ  χχεειιρριισσμμόόςς  σσττηηνν  κκάάττωω  γγννάάθθοο  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  μμεε  τταα  δδύύοο  ήή  ττρρίίαα  δδάάκκττυυλλαα  κκααιι  όόχχιι  μμεε  ττοονν  ααννττίίχχεειιρραα,,  

όόππωωςς  φφααίίννεεττααιι  σσττοο  σσχχήήμμαα  55..  

  

ΣΣχχήήμμαα  55..  ΟΟ  χχεειιρριισσμμόόςς  ττηηςς  έέκκτταασσηηςς  ττηηςς  κκεεφφααλλήήςς  κκααιι  ααννύύψψωωσσηηςς  ττηηςς  κκάάττωω  γγννάάθθοουυ..  

((FFiinnuuccaannee,,  22000033))  

  

22..11..44  ΈΈλλξξηη  ττηηςς  κκάάττωω  γγννάάθθοουυ  

ΟΟ  χχεειιρριισσμμόόςς  ττηηςς  έέλλξξηηςς  ττηηςς  κκάάττωω  γγννάάθθοουυ  ((JJaaww  TThhrruusstt))    

ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  ττοοπποοθθεεττώώννττααςς  τταα  δδάάκκττυυλλαα  ππίίσσωω  ααππόό  ττηηνν  γγωωννίίαα  ττηηςς  

κκάάττωω  γγννάάθθοουυ  κκααιι  μμεετταακκιιννώώννττααςς  ττηηνν  κκάάττωω  γγννάάθθοο  ππρροοςς  τταα  εεμμππρρόόςς  

((NNoollaann  22001100))  ((ΣΣχχήήμμαα  66))..    
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ΣΣχχήήμμαα  66..  ΑΑννύύψψωωσσηη  ττηηςς  κκάάττωω  γγννάάθθοουυ..  

  

22..22  ΣΣττοομμααττοοφφααρρυυγγγγιικκόόςς  κκααιι  ρριιννοοφφααρρυυγγγγιικκόόςς  ααεερρααγγωωγγόόςς  

ΟΟ  σσττοομμααττοοφφααρρυυγγγγιικκόόςς  κκααιι  οο  ρριιννοοφφααρρυυγγγγιικκόόςς  ααεερρααγγωωγγόόςς  

ααπποοττεελλοούύνν  δδύύοο  ττρρόόπποουυςς  εεξξαασσφφάάλλιισσηηςς  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  σσεε  

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ((ΣΣχχήήμμαα  77))..    

  

ΣΣχχήήμμαα  77..  ΟΟ  σσττοομμααττοοφφααρρυυγγγγιικκόόςς  κκααιι  ρριιννοοφφααρρυυγγγγιικκόόςς  

ΑΑεερρααγγωωγγόόςς..  
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22..22..11  οο  σσττοομμααττοοφφααρρυυγγγγιικκόόςς  ααεερρααγγωωγγόόςς  

ΟΟιι  εεννδδεείίξξεειιςς  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς  ττοουυ  σσττοομμααττοοφφααρρυυγγγγιικκοούύ  ααεερρααγγωωγγοούύ  

εείίννααιι  οοιι  αακκόόλλοουυθθεεςς::    

  ΣΣεε  αασσθθεεννεείίςς  πποουυ  δδεενν  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  

ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί  ππλλήήρρηηςς  δδιιάάννοοιιξξηη  ττωωνν  ααεερροοφφόόρρωωνν  οοδδώώνν  μμεε  

άάλλλλοουυςς  χχεειιρριισσμμοούύςς,,  όόππωωςς  έέκκτταασσηη  ττηηςς  κκεεφφααλλήήςς,,  ααννύύψψωωσσηη  ήή  

ώώθθηησσηη  ττηηςς  κκάάττωω  γγννάάθθοουυ..  

  ΣΣεε  αασσθθεεννεείίςς  πποουυ  εείίννααιι  δδιιαασσωωλληηννωωμμέέννοοιι  ααππόό  ττοο  σσττόόμμαα,,  

γγιιαα  νναα  μμηηνν  δδααγγκκώώσσοουυνν  ττοονν  ττρρααχχεειιοοσσωωλλήήνναα..  

  ΣΣεε  αασσθθεεννεείίςς  πποουυ  δδεενν  έέχχοουυνν  ττιιςς  ααιισσθθήήσσεειιςς  ττοουυςς  κκααιι  

έέχχοουυνν  ααπποοφφρρααγγμμέέννεεςς  ττιιςς  ααεερροοφφόόρροουυςς  οοδδοούύςς  εεξξααιιττίίααςς  

δδιιααττααρρααχχήήςς  ττωωνν  αανντταανναακκλλαασσττιικκώώνν  ττοουυ  φφάάρρυυγγγγαα  κκααιι  ααππώώλλεειιααςς  

ττοουυ  ττόόννοουυ  ττωωνν  υυπποογγννάάθθιιωωνν  μμυυώώνν..    

  ΚΚααττάά  ττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιαα  ααννααρρρρόόφφηησσηηςς,,  ωωςς  οοδδηηγγόόςς  

ααυυττήήςς,,  γγιιαα  ττηηνν  ααπποομμάάκκρρυυννσσηη  σσττοομμααττιικκώώνν  εεκκκκρρίίσσεεωωνν,,  

εεμμεεσσμμάάττωωνν  κκααιι  γγαασσττρριικκώώνν  υυγγρρώώνν  ((KKnniigghhtt,,  11999999))..    

ΗΗ  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ττοουυ  σσττοομμααττοοφφααρρυυγγγγιικκοούύ  ααεερρααγγωωγγοούύ  θθαα  ππρρέέππεειι  

νναα  ααπποοφφεεύύγγεεττααιι  ήή  νναα  γγίίννεεττααιι  μμεε  ππρροοσσοοχχήή  σσεε  αασσθθεεννεείίςς  πποουυ  δδιιααττηηρροούύνν  

ττηη  σσυυννεείίδδηησσήή  ττοουυςς  ήή  σσεε  ηημμιικκωωμμααττώώδδεειιςς  αασσθθεεννεείίςς,,  λλόόγγωω  ππιιθθααννήήςς  

δδιιέέγγεερρσσηηςς  ττοουυ  αανντταανναακκλλαασσττιικκοούύ  ττοουυ  φφάάρρυυγγγγαα  κκααιι  ττηηςς  ππρρόόκκλληησσηηςς  

έέμμεεττοουυ  ήή  λλααρρυυγγγγόόσσππαασσμμοουυ..  ΕΕππίίσσηηςς,,  ττοο  μμέέγγεεθθοοςς  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  πποουυ  

θθαα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ττοο  κκααττάάλλλληηλλοο::  έέννααςς  πποολλύύ  

μμιικκρρόόςς  ααεερρααγγωωγγόόςς  μμπποορρεείί  νναα  σσππρρώώξξεειι  ττηη  γγλλώώσσσσαα  ππρροοςς  ττοο  
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ρριιννοοφφάάρρυυγγγγαα  κκααιι  νναα  ππρροοκκααλλέέσσεειι  ααππόόφφρρααξξηη,,  εεννώώ  έέννααςς  πποολλύύ  μμεεγγάάλλοοςς  

ααεερρααγγωωγγόόςς  μμπποορρεείί  νναα  ααπποοφφρράάξξεειι  ττηηνν  ττρρααχχεείίαα..  ΤΤέέλλοοςς,,  ιιδδιιααίίττεερρηη  

ππρροοσσοοχχήή  χχρρεειιάάζζεεττααιι  ππρριινν  ττηηνν  εειισσααγγωωγγήή  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  όόπποουυ  οο  

σσττοομμααττοοφφάάρρυυγγγγααςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεππιισσκκοοππεείίττααιι  ππρροοσσεεκκττιικκάά  γγιιαα  ττυυχχόόνν  

ππααρροουυσσίίαα  εεμμεεσσμμάάττωωνν  ήή  άάλλλλωωνν  ξξέέννωωνν  σσωωμμάάττωωνν,,  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  ππρρέέππεειι  

νναα  ααπποομμαακκρρύύννοοννττααιι..  ΠΠιιθθααννήή  ααπποοττυυχχίίαα  ααπποομμάάκκρρυυννσσηηςς  ααππόό  τταα  ξξέένναα  

σσώώμμαατταα  ππρριινν  ττηηνν  εειισσααγγωωγγήή  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  μμπποορρεείί  νναα  ππρροοκκααλλέέσσεειι  

εειισσρρόόφφηησσηη..    

ΗΗ  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς  ττοουυ  σσττοομμααττοοφφααρρυυγγγγιικκοούύ  ααεερρααγγωωγγοούύ  

εείίννααιι  εεξξααιιρρεεττιικκάά  ααππλλήή..  ΜΜεε  έένναα  γγλλωωσσσσοοππίίεεσσττρροο  ππιιέέζζεεττααιι  κκααιι  

μμεετταακκιιννεείίττααιι  ππρροοςς  τταα  εεμμππρρόόςς  ηη  γγλλώώσσσσαα  κκααιι  οο  ααεερρααγγωωγγόόςς  εειισσάάγγεεττααιι  

ααννεεσσττρρααμμμμέέννοοςς  σσττοο  σσττοομμααττοοφφάάρρυυγγγγαα..  ΌΌτταανν  ττοο  άάκκρροο  ττοουυ  ππρροοσσεεγγγγίίσσεειι  

ττοο  οοππίίσσθθιιοο  ττοοίίχχωωμμαα  ττοουυ  φφάάρρυυγγγγαα,,  οο  ααεερρααγγωωγγόόςς  ππρρέέππεειι  νναα  

ππεερριισσττρρααφφεείί  118800  μμοοίίρρεεςς..  ΤΤοο  άάλλλλοο  άάκκρροο  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  ππρρέέππεειι  νναα  

αακκοουυμμππάάεειι  σστταα  χχεείίλληη,,  εεννώώ  ττοο  ππρρώώττοο  άάκκρροο  ((ααυυττόό  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  εεννττόόςς  

ττηηςς  σσττοομμααττιικκήήςς  κκοοιιλλόόττηηττααςς)),,  ππρρέέππεειι  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  μμεεττααξξύύ  ττηηςς  ββάάσσηηςς  

ττηηςς  γγλλώώσσσσααςς  κκααιι  ττοουυ  οοππιισσθθίίοουυ  ττοοιιχχώώμμααττοοςς  ττοουυ  φφάάρρυυγγγγαα..  

ΟΟιι  εεππιιππλλοοκκέέςς  δδεενν  εείίννααιι  σσυυχχννέέςς  κκααιι  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  ττοονν  

ττρρααυυμμααττιισσμμόό  ττωωνν  χχεειιλλώώνν,,  ττηηςς  γγλλώώσσσσααςς,,  ττωωνν  δδοοννττιιώώνν  ήή  ττοουυ  

ββλλεεννννοογγόόννοουυ  ττοουυ  σσττόόμμααττοοςς,,  ττηηνν  ππρρόόκκλληησσηη  εεμμέέττοουυ  κκααιι  εειισσρρόόφφηησσηηςς,,  

ττηηνν  υυπποοξξίίαα  λλόόγγωω  ττηηςς  εειισσρρόόφφηησσηηςς  ήή  εεσσφφααλλμμέέννηηςς  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς  κκααιι  ττηηνν  

εεππιιδδεείίννωωσσηη  ττηηςς  ααππόόφφρρααξξηηςς  ττωωνν  ααεερροοφφόόρρωωνν  οοδδώώνν  ((KKnniigghhtt,,  11999999))..    
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22..22..22  ΟΟ  ρριιννοοφφααρρυυγγγγιικκόόςς  ααεερρααγγωωγγόόςς  

ΧΧρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  σσεε  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ααππόόφφρρααξξηηςς  ττωωνν  ααννώώττεερρωωνν  

ααννααππννεευυσσττιικκώώνν  οοδδώώνν  ααππόό  ττηη  γγλλώώσσσσαα  ήή  ααππόό  μμααλλαακκοούύςς  ιισσττοούύςς  σσεε  

αασσθθεεννεείίςς  πποουυ  έέχχοουυνν  ττιιςς  ααιισσθθήήσσεειιςς  ήή  σσεε  αασσθθεεννεείίςς  πποουυ  δδεενν  έέχχοουυνν  ττιιςς  

ααιισσθθήήσσεειιςς,,  ααλλλλάά  δδιιααττηηρροούύνν  αακκόόμμηη  φφυυσσιιοολλοογγιικκάά  αανντταανναακκλλαασσττιικκάά  σσττοο  

φφάάρρυυγγγγαα..  ΆΆλλλληη  έέννδδεειιξξηη  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς  ττοουυ  ρριιννοοφφααρρυυγγγγιικκοούύ  

ααεερρααγγωωγγοούύ  εείίννααιι  όότταανν  υυππάάρρχχεειι  ααννττέέννδδεειιξξηη  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς  ττοουυ  

σσττοομμααττοοφφααρρυυγγγγιικκοούύ  ααεερρααγγωωγγοούύ  λλόόγγωω  μμααζζιικκοούύ  ττρρααυυμμααττιισσμμοούύ  γγύύρρωω  

ααππόό  ττοο  σσττόόμμαα  ττοουυ  αασσθθεεννοούύςς  ήή  όότταανν  ηη  κκάάττωω  γγννάάθθοοςς  εείίννααιι  

αακκιιννηηττοοπποοιιηημμέέννηη  λλόόγγωω  κκααττάάγγμμααττοοςς  ααυυττήήςς..    

ΗΗ  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  εείίννααιι  ηη  εεξξήήςς::  ΓΓιιαα  νναα  

εεκκττιιμμηηθθεείί  ττοο  μμήήκκοοςς  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί,,  

ππρρέέππεειι  νναα  μμεεττρρηηθθεείί  ττοο  μμήήκκοοςς  ααππόό  ττοο  αακκρροορρίίννιιοο  ωωςς  ττοο  λλοοββίίοο  ττοουυ  ωωττόόςς..  

ΟΟ  ααεερρααγγωωγγόόςς  εεππααλλεείίφφεεττααιι  μμεε  λλιιππααννττιικκήή  οουυσσίίαα,,  εειισσάάγγεεττααιι  κκααιι  

κκααττεευυθθύύννεεττααιι  ππρροοςς  τταα  ππίίσσωω  μμεε  εεννααλλλλάάξξ  ππεερριισσττρροοφφιικκέέςς  κκιιννήήσσεειιςς  δδεεξξιιάά  

κκααιι  ααρριισσττεερράά  ωωσσόόττοουυ  ηη  δδιιααππλλάάττυυννσσηη  ττοουυ  σσωωλλήήνναα  αακκοουυμμππήήσσεειι  σσττοονν  

ρρώώθθωωνναα..  ΑΑκκοολλοούύθθωωςς  σσττααθθεερροοπποοιιεείίττααιι  μμεε  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  μμιιααςς  

ππααρρααμμάάννααςς..      

ΟΟ  ααεερρααγγωωγγόόςς  ααυυττόόςς  ααννττεεννδδεείίκκννυυττααιι  σσεε  κκάάττααγγμμαα  ττηηςς  ββάάσσηηςς  ττοουυ  

κκρρααννίίοουυ,,  εεννώώ  σσττιιςς  εεππιιππλλοοκκέέςς  ττοοπποοθθέέττηησσήήςς  ττοουυ  ααννήήκκοουυνν  ηη  εεππίίσσττααξξηη  

κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς,,  ηη  ππρρόόκκλληησσηη  εεμμέέττοουυ  κκααιι  ηη  εείίσσοοδδοοςς  

σσττοονν  οοιισσοοφφάάγγοο  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  δδιιάάτταασσηη  ττοουυ  σσττοομμάάχχοουυ  κκααιι  

υυπποοααεερριισσμμόό..  
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22..33  ΥΥππεερργγλλωωττττιιδδιικκοοίί  ααεερρααγγωωγγοοίί  

ΗΗ  ππρρώώττηη  εεππιιττυυχχηημμέέννηη  κκααιι  εευυρρέέωωςς  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύμμεεννηη  

υυππεερργγλλωωττττιιδδιικκήή  σσυυσσκκεευυήή  αανναακκααλλύύφφθθηηκκεε  ττοο  11998811  ααππόό  ττοονν  AArrcchhiiee  

BBrraaiinn,,  έένναα  ααννααιισσθθηησσιιοολλόόγγοο  ττοουυ  RRooyyaall  LLoonnddoonn  HHoossppiittaall,,  οο  οοπποοίίοοςς  

δδηημμοοσσίίεευυσσεε  ττηηνν  εερργγαασσίίαα  ττοουυ  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  λλααρρυυγγγγιικκήή  μμάάσσκκαα,,  ττηηνν  

ππρρώώττηη  σσυυσσκκεευυήή  ττεεχχννηηττοούύ  ααεερρααγγωωγγοούύ  ((BBrraaiinn,,  11998833))..  ΟΟ  σσκκοοππόόςς  ττοουυ  

ήήτταανν  νναα  κκαατταασσκκεευυάάσσεειι  έένναα  ααεερρααγγωωγγόό  γγιιαα  χχρρήήσσηη  σσττηηνν  ααννααιισσθθηησσίίαα  πποουυ  

νναα  εείίννααιι  ππιιοο  ππρραακκττιικκόόςς  ααππόό  ττηηνν  μμάάσσκκαα  ((ππρροοσσωωππίίδδαα))  κκααιι  λλιιγγόόττεερροο  

ππααρρεεμμββααττιικκήή  ααππόό  ττηηνν  ΕΕΤΤΔΔ,,  εεξξαασσφφααλλίίζζοοννττααςς  έέττσσιι  έένναανν  σσυυννεεχχώώςς  

ααννοοιιχχττόό  ααεερρααγγωωγγόό..  ΟΟ  ττεεχχννηηττόόςς  ααυυττόόςς  ααεερρααγγωωγγόόςς,,  ιιδδααννιικκάά,,  θθαα  έέππρρεεππεε  

νναα  οομμοοιιάάζζεειι  κκααττάά  ττοο  δδυυννααττόόνν  ππεερριισσσσόόττεερροο  ααννααττοομμιικκάά  κκααιι  φφυυσσιιοολλοογγιικκάά  

ααππόό  όόττιι  οο  ττρρααχχεειιοοσσωωλλήήννααςς  ((BBrraaiinn,,  11999911))..    

ΗΗ  λλααρρυυγγγγιικκήή  μμάάσσκκαα  έέγγιιννεε  εεμμπποορριικκάά  δδιιααθθέέσσιιμμηη  ττοο  11999988..  ΑΑππόό  

ττηηνν  εειισσααγγωωγγήή  ττηηςς  κκααιι  εεννττεεύύθθεενν  έέχχοουυνν  δδηημμοοσσιιεευυττεείί  ππάάννωω  ααππόό  33550000  

σσχχεεττιικκέέςς  εερργγαασσίίεεςς  κκααιι  έέχχεειι  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί  σσεε  ππάάννωω  ααππόό  220000  

εεκκααττοομμμμύύρριιαα  ππεερριιππττώώσσεειιςς  σσεε  όόλλοονν  ττοονν  κκόόσσμμοο..  ΗΗ  σσυυσσκκεευυήή  

σσχχεεδδιιάάσσττηηκκεε  γγιιαα  νναα  ααπποοττεελλέέσσεειι  μμιιαα  εεππααννααχχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσιιμμηη  σσυυσσκκεευυήή  

γγιιαα  χχρρήήσσηη  σσεε  ααννααίίσσθθηηττοουυςς  αασσθθεεννεείίςς  μμεε  ααυυττόόμμααττηη  ααννααππννοοήή..  ΠΠααρρόόλλοο  

πποουυ  ααυυττήή  σσυυννεεχχίίζζεειι  νναα  ααπποοττεελλεείί  ττηηνν  κκύύρριιαα  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς,,  οοιι  εεννδδεείίξξεειιςς  

ττηηςς  --κκααιι  κκααττ’’  εεππέέκκτταασσηη  όόλλωωνν  ττωωνν  υυππόόλλοοιιππωωνν  υυππεερργγλλωωττττιιδδιικκώώνν  

ααεερρααγγωωγγώώνν--  έέχχοουυνν  εεππεεκκττααθθεείί  κκααιι  σσεε  ππεερριιππττώώσσεειιςς  εεππεείίγγοουυσσααςς  

εεξξαασσφφάάλλιισσηηςς  ααεερρααγγωωγγοούύ,,  όόππωωςς  σσεε  κκααρρδδιιοοααννααππννεευυσσττιικκήήςς  αανναακκοοππήή,,  

ααππόό  ιιααττρριικκόό  κκααιι  μμηη  ιιααττρριικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό  ((δδιιαασσώώσσττεεςς))  ((NNoollaann  eett  aall..,,  

22000055;;  CCooookk  eett  aall..,,  22000066))..    
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ΠΠααρράά  ττοονν  γγεεννιικκόό  χχααρραακκττηηρριισσμμόό  ττοουυςς  ωωςς  υυππεερργγλλωωττττιιδδιικκέέςς  

σσυυσσκκεευυέέςς,,  οοιι  σσυυσσκκεευυέέςς  ααυυττέέςς  πποοιικκίίλλλλοουυνν  σσηημμααννττιικκάά  σσττοο  σσχχεεδδιιαασσμμόό  

κκααιι  σσττηηνν  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυςς  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  νναα  εείίννααιι  εεξξααιιρρεεττιικκάά  δδύύσσκκοολλοο  

νναα  γγίίννεειι  μμιιαα  άάμμεεσσηη  σσύύγγκκρριισσηη  ττωωνν  ππλλεεοοννεεκκττηημμάάττωωνν  ττοουυςς..  ΕΕππιιππλλέέοονν,,  ηη  

άάμμεεσσηη  σσύύγγκκρριισσηη  ττωωνν  δδιιααφφόόρρωωνν  σσυυσσκκεευυώώνν  εείίννααιι  ααρρκκεεττάά  δδύύσσκκοολληη  

λλόόγγωω  ττοουυ  όόττιι  οοιι  δδηημμοοσσιιεευυμμέέννεεςς  μμεελλέέττεεςς  πποουυ  μμεελλεεττοούύνν  ττιιςς  δδιιάάφφοορρεεςς  

σσυυσσκκεευυέέςς  δδεενν  έέχχοουυνν  εεφφααρρμμοοσσττεείί  σσττοουυςς  ίίδδιιοουυςς  αασσθθεεννεείίςς..  ΠΠρρέέππεειι  νναα  

σσηημμεειιωωθθεείί  όόττιι  μμόόννοο  γγιιαα  ττηηνν  λλααρρυυγγγγιικκήή  μμάάσσκκαα  υυππάάρρχχεειι  ααρρκκεεττήή  

σσυυσσσσωωρρεευυμμέέννηη  εεμμππεειιρρίίαα  κκααιι  γγιι’’  ααυυττόό  σσυυχχννάά  εείίννααιι  ααυυττήή  πποουυ  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  ωωςς  σσύύγγκκρριισσηη  γγιιαα  κκάάθθεε  κκααιιννοούύρριιαα  σσυυσσκκεευυήή..    

22..33..11  ΑΑεερριισσμμόόςς  μμεε  λλααρρυυγγγγιικκήή  μμάάσσκκαα  

ΗΗ  λλααρρυυγγγγιικκήή  μμάάσσκκαα  εείίννααιι  έέννααςς  σσωωλλήήννααςς  πποουυ  κκααττααλλήήγγεειι  σσεε  έένναανν  

ααεερροοθθάάλλααμμοο  ααππόό  σσιιλλιικκόόννηη  οο  οοπποοίίοοςς  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  μμππρροοσσττάά  ααππόό  ττοο  

γγλλωωττττιιδδιικκόό  άάννοοιιγγμμαα  ((PPeennnnaanntt  eett  aall..,,  11999933))  ((ΕΕιικκ..  11))..  ΗΗ  ππλλήήρρωωσσηη  ττοουυ  

ααεερροοθθααλλάάμμοουυ  εεξξαασσφφααλλίίζζεειι  ττηη  σσττεεγγααννόόττηητταα  ττηηςς  ααεερροοφφόόρροουυ  οοδδοούύ..    

ΗΗ  ττεεχχννιικκήή  εείίννααιι  γγρρήήγγοορρηη  κκααιι  ααππλλήή  κκααιι  ααππααιιττεείί  εελλάάχχιισσττηη  

εεκκππααίίδδεευυσσηη  ((PPaarrmmeett  eett  aall..,,  11999988))..  ΟΟ  ααεερροοθθάάλλααμμοοςς  ττηηςς  λλααρρυυγγγγιικκήήςς  

μμάάσσκκααςς  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  εεννττεελλώώςς  ξξεεφφοούύσσκκωωττοοςς  ππρριινν  ττηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσήή  

ττηηςς  ((ΣΣχχήήμμαα  88))..  ΟΟ  δδιιαασσώώσσττηηςς  σσυυγγκκρρααττεείί  μμεε  ττοο  έένναα  χχέέρριι  ττοο  κκεεφφάάλλιι  

σσττααθθεερράά,,  εεννώώ  μμεε  ττοο  άάλλλλοο  κκρρααττάάεειι  ττηη  μμάάσσκκαα  όόππωωςς  έένναα  μμοολλύύββιι  κκααιι  ττηηνν  

εειισσάάγγεειι  σσττοο  σσττόόμμαα  μμεε  ττοο  άάννοοιιγγμμαα  ππρροοςς  ττηη  γγλλώώσσσσαα..  ΗΗ  μμάάσσκκαα  

σσππρρώώχχννεεττααιι  γγρρήήγγοορραα  ππρροοςς  τταα  κκάάττωω  κκααιι  οο  δδεείίκκττηηςς  σσττεερρεεώώννεειι  ττηη  μμάάσσκκαα  

σσττηη  σσκκλληηρρήή  υυππεερρώώαα  ((SSpprriinnggeerr  eett  aall..,,  11999955,,  pp..6677))..  ΜΜιιαα  
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χχααρραακκττηηρριισσττιικκήή  ααίίσσθθηησσηη  ααννττίίσστταασσηηςς  δδηηλλώώννεειι  όόττιι  ηη  μμάάσσκκαα  εείίννααιι  σσττηη  

θθέέσσηη  ττηηςς,,  εεννώώ  μμεε  ττοο  φφοούύσσκκωωμμαα  ττοουυ  ααεερροοθθααλλάάμμοουυ  ααννεεββααίίννεειι  λλίίγγοο  οο  

σσωωλλήήννααςς  ((YYoorrkk,,  11999999ββ))..  

  

ΕΕιικκόόνναα  11..  ΗΗ  λλααρρυυγγγγιικκήή  μμάάσσκκαα..    

  

  

ΣΣχχήήμμαα  88..  ΤΤαα  ββήήμμαατταα  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς  ττηηςς  λλααρρυυγγγγιικκήήςς  μμάάσσκκααςς..  
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ΣΣττιιςς  εεππιιππλλοοκκέέςς  ττηηςς  μμεεθθόόδδοουυ  ααννήήκκοουυνν  οο  λλααρρυυγγγγόόσσππαασσμμοοςς,,  ηη  

δδιιααφφυυγγήή  ααέέρραα,,  ηη  σσοοββααρρήή  υυππεερρκκααππννίίαα  λλόόγγωω  ααπποοττυυχχίίααςς  ττηηςς  

ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς  ττηηςς  λλααρρυυγγγγιικκήήςς  μμάάσσκκααςς  κκααιι  ππααρράάλλλληηλλαα  οο  

ααπποοκκοορρεεσσμμόόςς  οοξξυυγγόόννοουυ  ττοουυ  ααρρττηηρριιαακκοούύ  ααίίμμααττοοςς,,  ηη  ααννααγγωωγγήή  

γγαασσττρριικκοούύ  ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ,,  ττοο  ααιιμμάάττωωμμαα  ττοουυ  λλάάρρυυγγγγαα  κκααιι  ηη  κκάάκκωωσσηη  

ττοουυ  υυπποογγλλώώσσσσιιοουυ  ννεεύύρροουυ  ((KKiinngg  eett  aall..,,  11999944))..  

ΑΑνν  κκααιι  τταα  πποοσσοοσσττάά  εεππιιττυυχχίίααςς  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς  ττηηςς  λλααρρυυγγγγιικκήήςς  

μμάάσσκκααςς  σσττοονν  ««αασσφφααλλήή»»  χχώώρροο  ττοουυ  χχεειιρροουυρργγεείίοουυ  κκυυμμααίίννοοννττααιι  ααππόό  

9944%%  ωωςς  9988%%  ((BBrriimmaaccoommbbee  eett  aall..,,  11999933)),,  σσεε  δδύύσσκκοολλεεςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς,,  

ιιδδίίωωςς  εεξξωωννοοσσοοκκοομμεειιαακκάά,,  τταα  πποοσσοοσσττάά  εεππιιττυυχχίίααςς  ββρρίίσσκκοοννττααιι  μμεεττααξξύύ  

7766%%  κκααιι  110000%%,,  εεξξααρρττώώμμεενναα  οουυσσιιαασσττιικκάά  ααππόό  ττοο  εεππίίππεεδδοο  ττηηςς  

εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  κκααιι  ττηηςς  εεμμππεειιρρίίααςς  ττοουυ  δδιιαασσώώσσττηη  ((LLeeaacchh  eett  aall..,,  11999933;;  

RReeiinnhhaarrtt  eett  aall..,,  11999944))..    

22..33..22  ΑΑπποοφφρραακκττιικκόόςς  ττοουυ  οοιισσοοφφάάγγοουυ  ααεερρααγγωωγγόόςς  κκααιι  ααεερρααγγωωγγόόςς  μμεε  

οοιισσοοφφααγγοογγαασσττρριικκόό  σσωωλλήήνναα  

ΟΟ  ααπποοφφρραακκττιικκόόςς  ττοουυ  οοιισσοοφφάάγγοουυ  ααεερρααγγωωγγόόςς  κκααιι  οο  ααεερρααγγωωγγόόςς  

μμεε  οοιισσοοφφααγγοογγαασσττρριικκόό  σσωωλλήήνναα  μμπποορροούύνν  νναα  ππρροοσσττααττεεύύσσοουυνν    ττοονν  

ααεερρααγγωωγγόό  ααπποοκκλλεείίοοννττααςς  ττοονν  οοιισσοοφφάάγγοο  κκααιι  ππεερριιοορρίίζζοοννττααςς  ττηηνν  

γγαασσττρριικκήή  δδιιάάτταασσηη  κκααιι  ττηηνν  ααννααγγωωγγήή  γγαασσττρριικκώώνν  υυγγρρώώνν  ((ΕΕιικκ..  22))..  ΟΟιι  

ααεερρααγγωωγγοοίί  ααυυττοοίί  εείίννααιι  άάκκααμμππττοοιι,,  ππλλαασσττιικκοοίί  σσωωλλήήννεεςς  μμεε  ααεερροοθθάάλλααμμοο  

πποουυ  εειισσάάγγοοννττααιι  σσττοονν  οοιισσοοφφάάγγοο  ττυυφφλλάά  ((DDoonn  MMiicchhaaeell..,,  11997777;;  

GGoollddeennbbeerrgg  eett  aall..,,  11998866))..  
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ΕΕιικκόόνναα  22..  ΟΟ  ααπποοφφρραακκττιικκόόςς  ττοουυ  οοιισσοοφφάάγγοουυ  ααεερρααγγωωγγόόςς..    

  

ΑΑυυττοοίί  οοιι  ααεερρααγγωωγγοοίί  ααννττεεννδδεείίκκννυυττααιι  σσεε  αασσθθεεννεείίςς  μμεε  αακκέέρρααιιαα  τταα  

αανντταανναακκλλαασσττιικκάά  ττοουυ  φφάάρρυυγγγγαα  κκααιι  σσεε  ππααιιδδιιάά..  ΣΣχχεεττιικκέέςς  ααννττεεννδδεείίξξεειιςς  

ααπποοττεελλοούύνν  ηη  εεννεερργγόόςς  σσττοομμααττοοφφααρρυυγγγγιικκήή  ααιιμμοορρρρααγγίίαα,,  ηη  υυπποοψψίίαα  

οοιισσοοφφααγγιικκήήςς  ββλλάάββηηςς  κκααιι  ττοο  ιισσττοορριικκόό  οοιισσοοφφααγγιικκήήςς  ννόόσσοουυ..  

ΠΠρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ααπποοφφεευυχχθθοούύνν  οοιι  εεππιιππλλοοκκέέςς  ααππόό  ττηηνν  ππίίεεσσηη,,  οο  

σσωωλλήήννααςς  δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  ππααρρααμμεείίννεειι  ππααρρααππάάννωω  ααππόό  22  ώώρρεεςς..  ΠΠρρέέππεειι  νναα  

σσηημμεειιωωθθεείί  όόττιι  κκααιι  οοιι  δδύύοο  ττοούύττοοιι  ττρρόόπποοιι  εελλέέγγχχοουυ  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  εείίννααιι  

ππρροοσσωωρριιννοοίί  κκααιι  σσχχεεδδόόνν  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  γγιιαα  εεξξωωννοοσσοοκκοομμεειιαακκήή  χχρρήήσσηη..    

ΤΤοο  κκεεφφάάλλιι  ππρρέέππεειι  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  οουυδδέέττεερρηη  θθέέσσηη  κκααττάά  ττηηνν  

δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς  ττωωνν  ααεερρααγγωωγγώώνν..  ΜΜεεττάά  ααππόό  εεππααρρκκήή  

ααεερριισσμμόό,,  οο  ααεερρααγγωωγγόόςς  εειισσάάγγεεττααιι  σσττοο  σσττόόμμαα  ττοουυ  αασσθθεεννοούύςς  μμεε  ττοο  κκοοίίλλοο  



 - 30 - 

νναα  ββλλέέππεειι  ππρροοςς  τταα  ππόόδδιιαα  ττοουυ  αασσθθεεννοούύςς  κκααιι  οο  σσωωλλήήννααςς  ππρροοωωθθεείίττααιι  

ωωσσόόττοουυ  ηη  μμάάσσκκαα  αακκοουυμμππήήσσεειι  σσττοο  ππρρόόσσωωπποο  ((ΣΣχχήήμμαα  99))..  ΟΟ  

ααεερροοθθάάλλααμμοοςς  φφοουυσσκκώώννεεττααιι  μμεε  ππεερρίίπποουυ  3355  mmll  ααέέρραα  κκααιι  ηη  μμάάσσκκαα  

εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  σσττεεγγααννάά  σσττοο  ππρρόόσσωωπποο..  ΗΗ  σσυυσσκκεευυήή  aammbbuu  σσυυννδδέέεεττααιι  

σσττηηνν  εειιδδιικκήή  υυπποοδδοοχχήή  ττηηςς  μμάάσσκκααςς  κκααιι  ξξεεκκιιννάάεειι  οο  ααεερριισσμμόόςς..  ΟΟ  σσωωλλήήννααςς  

εελλέέγγχχεεττααιι  αανν  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηη  σσωωσσττήή  θθέέσσηη  μμεε  ττηηνν  αακκρρόόαασσηη  σσττηηνν  

ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  εεππιιγγαασσττρρίίοουυ  κκααιι  ττωωνν  ηημμιιθθωωρραακκίίωωνν..  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  

χχρρήήσσηηςς  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  μμεε  οοιισσοοφφααγγοογγαασσττρριικκόό  σσωωλλήήνναα,,  εειισσάάγγεεττααιι  οο  

γγαασσττρριικκόόςς  σσωωλλήήννααςς  μμέέσσωω  ττοουυ  εειιδδιικκοούύ  ααυυλλοούύ  κκααιι  σσυυννδδέέεεττααιι  μμεε  

ααννααρρρρόόφφηησσηη  χχααμμηηλλήήςς  έένντταασσηηςς  ((JJaaccoobbss  eett  aall..,,  11998888))..  

  

  

ΣΣχχήήμμαα  99..  ΤΤοοπποοθθέέττηησσηη  ττοουυ  ααπποοφφρραακκττιικκοούύ  ττοουυ  οοιισσοοφφάάγγοουυ  

ααεερρααγγωωγγοούύ..  
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ΟΟιι  εεππιιππλλοοκκέέςς  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  ττηηνν  υυππεερρκκααππννίίαα  λλόόγγωω  

ααννεεππααρρκκοούύςς  ααεερριισσμμοούύ  ((εεμμφφααννίίζζεεττααιι  σσυυχχννόόττεερραα  μμεε  ττηη  χχρρήήσσηη  ττοουυ  

ααπποοφφρραακκττιικκοούύ  ττοουυ  οοιισσοοφφάάγγοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  ααππόό  όόττιι  μμεε  ττοονν  ααεερρααγγωωγγόό  

μμεε  οοιισσοοφφααγγοογγαασσττρριικκόό  σσωωλλήήνναα)),,  ττηηνν  κκααττάά  λλάάθθοοςς  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  ττηηςς  

ττρρααχχεείίααςς  ((εεμμφφααννίίζζεεττααιι  σσεε  πποοσσοοσσττόό  22..99%%  ωωςς  κκααιι  55%%  κκααιι  εείίννααιι  

δδυυννηηττιικκάά  θθααννααττηηφφόόρροοςς,,  μμιιααςς  κκααιι  ττοο  φφοούύσσκκωωμμαα  ττοουυ  ααεερροοσσωωλλήήνναα  

ααπποοφφρράάσσεειι  ττοονν  ααεερρααγγωωγγόό  κκααιι  οοδδηηγγεείί  σσττοο  θθάάννααττοο,,  ΟΟιι  ββλλάάββεεςς  σσττοονν  

οοιισσοοφφάάγγοο  κκααιι  ηη  ππλλήήρρηηςς  ααππόόφφρρααξξηη  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  λλόόγγωω  κκάάμμψψηηςς  ττοουυ  

σσωωλλήήνναα  ήή  υυππεερρββοολλιικκήήςς  δδιιάάτταασσηηςς  ττοουυ  ππεερριιφφεερριικκοούύ  μμππααλλοοννιιοούύ  σσττοονν  

οοιισσοοφφάάγγοο  ((JJoohhnnssoonn  eett  aall..,,  11997766;;  SScchhoollll  eett  aall..,,  11997777;;  HHooffffmmaann,,  11998833;;  

GGeerrttlleerr  eett  aall..,,  11998855;;  GGoollddeennbbeerrgg  eett  aall..,,  11998866))..  

ΥΥππόό  ιιδδααννιικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς,,  ηη  ΕΕΤΤΔΔ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  

ππρριινν  ττηηνν  ααπποομμάάκκρρυυννσσηη  ττοουυ  ααπποοφφρραακκττιικκοούύ  ττοουυ  οοιισσοοφφάάγγοουυ  

ααεερρααγγωωγγοούύ  γγιιααττίί  σσυυχχννάά  μμεεττάά  ττοο  ξξεεφφοούύσσκκωωμμαα  ττοουυ  σσωωλλήήνναα  κκααιι    ττηηνν  

ααπποομμάάκκρρυυννσσηη  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  εεμμφφααννίίζζεεττααιι  έέμμεεττοοςς..  ΕΕππίίσσηηςς,,  κκάάττιι  πποουυ  

μμπποορρεείί  σσυυχχννάά  νναα  δδυυσσκκοολλέέψψεειι  ττηηνν  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  ττηηςς  ττρρααχχεείίααςς  εείίννααιι  ττοο  

υυππεερρββοολλιικκόό  φφοούύσσκκωωμμαα  ττοουυ  ααεερροοθθααλλάάμμοουυ,,  γγιιααττίί  σσυυμμππιιέέζζεεττααιι  ηη  

ττρρααχχεείίαα..  ΗΗ  λλύύσσηη  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττοούύττηη  εείίννααιι  ηη  ααφφααίίρρεεσσηη  μμέέρροουυςς  ττοουυ  

ααέέρραα..      

22..33..33  ΑΑεερρααγγωωγγόόςς  CCoommbbiittuubbee  

ΥΥππάάρρχχοουυνν  δδύύοο  ττύύπποοιι,,  οο  οοιισσοοφφααγγοοττρρααχχεειιαακκόόςς  ααεερρααγγωωγγόόςς  δδιιππλλοούύ  

ααυυλλοούύ  CCoommbbiittuubbee  κκααιι  οο  ααεερρααγγωωγγόόςς  CCoommbbiittuubbee  SSAA  ((γγιιαα  μμιικκρρόόσσωωμμοουυςς  

εεννήήλλιικκεεςς))  ((ΕΕιικκ..  33))..  ΟΟιι  εεννδδεείίξξεειιςς  ττοοπποοθθέέττηησσήήςς  ττοουυςς  εείίννααιι  ίίδδιιεεςς  μμεε  ααυυττέέςς  
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κκααιι  ττωωνν  υυπποολλοοίίππωωνν  υυππεερργγλλωωττττιιδδιικκώώνν  σσυυσσκκεευυώώνν,,  εεννώώ  σσττιιςς  

ααννττεεννδδεείίξξεειιςς  ττοουυ  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  οοιι  ππεερριιππττώώσσεειιςς  αασσθθεεννώώνν  πποουυ  

δδιιααττηηρροούύνν  ττιιςς  ααιισσθθήήσσεειιςς  ττοουυςς,,  έέσσττωω  κκααιι  σσεε  ππεερριιοορριισσμμέέννοο  ββααθθμμόό,,  οοιι  

αασσθθεεννεείίςς  μμεε  ιισσττοορριικκόό  δδηηλληηττηηρρίίαασσηηςς  μμεε  κκααυυσσττιικκέέςς  οουυσσίίεεςς  κκααιι  οοιι  

αασσθθεεννεείίςς  μμεε  γγννωωσσττήή  ννόόσσοο  ττοουυ  οοιισσοοφφάάγγοουυ..    

ΟΟ  ααεερρααγγωωγγόόςς  ππρρέέππεειι  νναα  ααφφααιιρρεεθθεείί  μμόόλλιιςς  οο  αασσθθεεννήήςς  αανναακκττήήσσεειι  

ττιιςς  ααιισσθθήήσσεειιςς  ττοουυ  ήή  αανν  ααπποοκκαατταασσττααθθεείί  ττοο  αανντταανναακκλλαασσττιικκόό  ττοουυ  

εεμμέέττοουυ..  ΑΑνν  κκααιι  οο  ααεερρααγγωωγγόόςς  CCoommbbiittuubbee  έέχχεειι  χχααρραακκττηηρριισσττεείί  ωωςς  έένναα  

ααππααρρααίίττηηττοο  εερργγααλλεείίοο  σστταα  χχέέρριιαα  ττωωνν  ααννααιισσθθηησσιιοολλόόγγωωνν  κκααιι  ττωωνν  

δδιιαασσωωσσττώώνν  γγιιαα  χχρρήήσσηη  σσττοο  ττμμήήμμαα  ττωωνν  εεππεειιγγόόννττωωνν  ππεερριισσττααττιικκώώνν,,  ααλλλλάά  

κκυυρρίίωωςς  γγιιαα  εεξξωωννοοσσοοκκοομμεειιαακκήή  χχρρήήσσηη  σσεε  ππεερριιππττώώσσεειιςς  πποουυ  εείίννααιι  

ααππααρρααίίττηηττηη  ηη  άάμμεεσσηη  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ααεερρααγγωωγγοούύ  ((MMoorrtt,,  22000066)),,  εεννττοούύττοοιιςς  

σσήήμμεερραα  δδεενν  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  σσυυχχννάά  ((LLaannggeerroonn,,  22000099;;  DDeeaakkiinn  eett  aall..,,  

22001100))..    

  

ΕΕιικκόόνναα  33..  ΟΟιι  ααεερρααγγωωγγοοίί  CCoommbbiittuubbee..    
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ΚΚααττάά  ττηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσηη  οοιι  δδύύοο  ααεερροοθθάάλλααμμοοιι  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  

ττεελλεείίωωςς  κκεεννοοίί  κκααιι  οο  σσωωλλήήννααςς  νναα  έέχχεειι  ααλλεειιφφθθεείί  μμεε  υυδδααττοοδδιιααλλυυττήή  

λλιιππααννττιικκήή  οουυσσίίαα  ((ΣΣχχήήμμαα  1100))..  ΟΟ  ααννττίίχχεειιρρααςς  ττοουυ  δδιιαασσώώσσττηη  ππρρέέππεειι  νναα  

μμππεειι  ββααθθιιάά  σσττοο  σσττόόμμαα  ττοουυ  αασσθθεεννοούύςς,,  εεννώώ  ηη  γγλλώώσσσσαα  κκααιι  ηη  κκάάττωω  

γγννάάθθοοςς  ττοουυ  αασσθθεεννοούύςς  ππρρέέππεειι  ββρρίίσσκκοοννττααιι  μμεεττααξξύύ  ττοουυ  ααννττίίχχεειιρραα  κκααιι  

ττοουυ  δδεείίκκττηη  ττοουυ  δδιιαασσώώσσττηη..  ΟΟ  ααεερρααγγωωγγόόςς  σσυυγγκκρρααττεείίττααιι  έέττσσιι  ώώσσττεε  ηη  

κκααμμππύύλληη  ττοουυ  νναα  εείίννααιι  ππααρράάλλλληηλληη  μμεε  ττηη  φφυυσσιιοολλοογγιικκήή  κκααμμππύύλληη  ττοουυ  

φφάάρρυυγγγγαα..  ΤΤοο  άάκκρροο  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  σσττοο  σσττόόμμαα  ττοουυ  

αασσθθεεννοούύςς  κκααιι  ππρροοωωθθεείίττααιι  μμεε  ήήππιιεεςς  κκιιννήήσσεειιςς  ππίίσσωω  ααππόό  ττηη  γγλλώώσσσσαα  

ωωσσόόττοουυ  οοιι  δδύύοο  μμααύύρροοιι  δδαακκττύύλλιιοοιι  ττοουυ  σσωωλλήήνναα  ππρροοσσεεγγγγίίσσοουυνν  ττοο  

εεππίίππεεδδοο  ττωωνν  δδοοννττιιώώνν..  ΑΑνν  οο  σσωωλλήήννααςς  δδεενν  ππρροοωωθθεείίττααιι  δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  

αασσκκηηθθεείί  ββίίαα,,  ααλλλλάά  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααλλλλααχχθθεείί  κκααττεεύύθθυυννσσηη  ήή  νναα  ββγγεειι  

ττεελλεείίωωςς  κκααιι  νναα  γγίίννεειι  εεκκ  ννέέοουυ  ππρροοσσππάάθθεειιαα  ττοοπποοθθέέττηησσήήςς  ττοουυ..  ΣΣττηη  

σσυυννέέχχεειιαα  φφοουυσσκκώώννεεττααιι  οο  άάννωω  ήή  φφααρρυυγγγγιικκόόςς  ααεερροοθθάάλλααμμοοςς..  ΜΜεε  ττοο  

φφοούύσσκκωωμμαα,,  οο  ααεερροοθθάάλλααμμοοςς  γγεεμμίίζζεειι  κκααιι  σσττεεγγααννοοπποοιιεείί  ττοο  χχώώρροο  ττοουυ  

φφάάρρυυγγγγαα  ππιιέέζζοοννττααςς  ττοο  ππίίσσωω  ττμμήήμμαα  ττηηςς  γγλλώώσσσσααςς  κκααιι  κκλλεείίννοοννττααςς  ττηη  

μμααλλθθαακκήή  υυππεερρώώαα  ππρροοςς  τταα  ππάάννωω..  ΈΈττσσιι,,  οο  ααεερρααγγωωγγόόςς  CCoommbbiittuubbee  

αακκιιννηηττοοπποοιιεείίττααιι  σσττοο  οοππίίσσθθιιοο  άάκκρροο  ττηηςς  σσκκλληηρρήήςς  υυππεερρώώααςς..  ΣΣττηη  

σσυυννέέχχεειιαα  φφοουυσσκκώώννεεττααιι  οο  ππεερριιφφεερριικκόόςς  ααεερροοθθάάλλααμμοοςς  κκααιι  ξξεεκκιιννάάεειι  οο  

ααεερριισσμμόόςς  άάμμεεσσαα..  ΓΓιιαα  νναα  δδιιααππιισσττωωθθεείί  ττοο  αανν  οο  ααεερρααγγωωγγόόςς  έέχχεειι  

ττοοπποοθθεεττηηθθεείί  σσωωσσττάά  ππρρέέππεειι  νναα  ππααρρααττηηρροούύννττααιι  οοιι  κκιιννήήσσεειιςς  ττοουυ  

θθώώρραακκαα..  ΟΟιι  κκιιννήήσσεειιςς  υυπποοδδηηλλώώννοουυνν  όόττιι  ττοο  ππεερριιφφεερριικκόό  άάκκρροο  ββρρίίσσκκεεττααιι  

σσττοονν  οοιισσοοφφάάγγοο  ((OOddeellll,,  11999999))..    
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ΣΣχχήήμμαα  1100..  ΗΗ  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  CCoommbbiittuubbee..  

  

ΣΣττιιςς  εεππιιππλλοοκκέέςς  ττηηςς  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς  ττοουυ  CCoommbbiittuubbee  ααννήήκκοουυνν  οο  

ττρρααυυμμααττιισσμμόόςς  ττωωνν  ιισσττώώνν,,  ηη  ααδδυυννααμμίίαα  εεππααρρκκοούύςς  σσττεεγγααννοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  

οοιισσοοφφάάγγοουυ  κκααιι  οο  κκίίννδδυυννοοςς  εειισσρρόόφφηησσηηςς  κκααιι  οο  ααννεεππααρρκκήήςς  ααεερριισσμμόόςς..  

22..33..44  ΗΗ  σσυυσσκκεευυήή  II--GGEELL  

ΤΤοο  22000055  δδηημμοοσσιιεεύύττηηκκεε  ηη  μμεελλέέττηη  ττωωνν  LLeevviittaann  κκααιι  KKiinnkkllee  σσχχεεττιικκάά  

μμεε  μμίίαα  κκααιιννοούύρριιαα  ππρρωωττοοπποορριιαακκήή  κκααιι  κκααιιννοοττόόμμαα  υυππεερργγλλωωττττιιδδιικκήή  

σσυυσσκκεευυήή  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ααεερρααγγωωγγοούύ,,  μμεε  ττοο  όόννοομμαα  ΙΙ--GGEELL  ((LLeevviittaann  aanndd  

KKiinnkkllee,,  22000055))  ((ΕΕιικκ..  44))..  ΗΗ  σσυυσσκκεευυήή  ααυυττήή  κκαατταασσκκεευυάάζζεεττααιι  ααππόό  

εελλαασσττοομμεερρέέςς  θθεερρμμοοππλλαασσττιικκόό  υυλλιικκόό,,  ττοο  οοπποοίίοο  εείίννααιι  μμααλλαακκόό,,  δδιιααφφααννέέςς  

κκααιι  έέχχεειι  ττηη  μμοορρφφήή  γγέέλληηςς..  ΗΗ  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  μμεελλέέττηη  έέγγιιννεε  σσεε  ππττώώμμαατταα  

κκααιι  έέδδεειιξξεε  όόττιι  ηη  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ττηηςς  II--GGEELL  ήήτταανν  εεύύκκοολληη  κκααιι  γγρρήήγγοορρηη,,  
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εεππιιττυυγγχχάάννοοννττααςς  φφυυσσιιοολλοογγιικκόό  ααεερριισσμμόό..  ΔΔύύοο  χχρρόόννιιαα  ααρργγόόττεερραα,,  

δδηημμοοσσιιεεύύττηηκκεε  σσττοο  ίίδδιιοο  ππεερριιοοδδιικκόό  μμίίαα  σσυυγγκκρριιττιικκήή  μμεελλέέττηη  οοκκττώώ  

δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν  σσυυσσκκεευυώώνν  σσεε  ττέέσσσσεερραα  δδιιααφφοορρεεττιικκάά  εείίδδηη  ααννδδρρεείίκκεελλωωνν  

((JJaacckkssoonn  eett  aall..,,  22000077))..  ΑΑνν  κκααιι  οο  κκύύρριιοοςς  σσττόόχχοοςς  ττηηςς  μμεελλέέττηηςς  δδεενν  ήήτταανν  

νναα  σσυυγγκκρριιθθοούύνν  οοιι  ααεερρααγγωωγγοοίί,,  σστταα  σσυυμμππεερράάσσμμαατταα  κκααττααγγρράάφφηηκκεε  ττοο  

γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  ααππόό  ττιιςς  οοκκττώώ  σσυυσσκκεευυέέςς,,  ττηηνν  εευυκκοολλόόττεερρηη  ττοοπποοθθέέττηησσηη  εείίχχεε  

ηη  μμάάσσκκαα  II--GGEELL..    

ΜΜίίαα  ααππόό  ττιιςς  ββαασσιικκέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  πποουυ  έέχχεειι  ηη  II--GGEELL  ααππόό  ττιιςς  ήήδδηη  

υυππάάρρχχοουυσσεεςς  σσυυσσκκεευυέέςς  εείίννααιι  ηη  ααπποουυσσίίαα  ααεερροοθθααλλάάμμοουυ  ((ccuuffff))  μμεε  

ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηηνν  εευυκκοολλόόττεερρηη  εειισσααγγωωγγήή,,  ττηη  δδιιεευυκκόόλλυυννσσηη  ττηηςς  

σσττααθθεερροοπποοίίηησσηηςς,,  ττηηνν  εελλααχχιισσττοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  κκιιννδδύύννοουυ  σσυυμμππίίεεσσηηςς  ττωωνν  

ιισσττώώνν  κκααιι  ττηη  χχααμμηηλλήή  ππιιθθααννόόττηητταα  ααππόόφφρρααξξηηςς  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  ((RRiicchheezz  

eett  aall..,,  22000088;;  CCoorrssoo  eett  aall..,,  22001111))..  

  

ΕΕιικκόόνναα  44..  ΟΟ  ααεερρααγγωωγγόόςς  II--GGEELL..  
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ΗΗ  II--GGEELL  ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  ττοονν  γγαασσττρριικκόό  ααγγωωγγόό,,  οο  οοπποοίίοοςς  

εεκκττεείίννεεττααιι  ααππόό  ττοο  εεγγγγύύςς  άάννοοιιγγμμάά  ττηηςς  σσττοο  ππλλάάιι  ττοουυ  εεππίίππεεδδοουυ  

ππττεερρυυγγίίοουυ  ττοουυ  σσυυννδδεεττιικκοούύ  ωωςς  ττοο  ππεερριιφφεερριικκόό  άάκκρροο  ττοουυ  ccuuffff  ττοο  οοπποοίίοο  

δδεενν  φφοουυσσκκώώννεειι..  ΤΤοο  ππεερριιφφεερριικκόό  άάννοοιιγγμμαα  ττοουυ  γγαασσττρριικκοούύ  ααγγωωγγοούύ  

εεφφααρρμμόόζζεειι  σσφφιιχχττάά  κκααιι  ααννααττοομμιικκάά  σσττοο  ααννώώττεερροο  οοιισσοοφφααγγιικκόό  σσττόόμμιιοο  κκααιι  

εεππιιττρρέέππεειι  ττηη  δδιιέέλλεευυσσηη  ρριιννοογγαασσττρριικκοούύ  σσωωλλήήνναα  γγιιαα  ττηηνν  εεκκκκέέννωωσσηη  ττοουυ  

γγαασσττρριικκοούύ  ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ  ((LLiieeww  eett  aall..,,  22000088))..  ΟΟ  ααεερροοθθάάλλααμμοοςς  πποουυ  δδεενν  

φφοουυσσκκώώννεειι  εεφφααρρμμόόζζεειι  σσττεεννάά  σσττοο  ππεερριιλλααρρυυγγγγιικκόό  ππλλααίίσσιιοο,,  

ααννττιικκααττοοππττρρίίζζοοννττααςς  ττοο  σσχχήήμμαα  ττηηςς  εεππιιγγλλωωττττίίδδααςς,,  ττωωνν  

ππεερριιααρρυυττααιιννοοεεππιιγγλλωωττττιιδδιικκώώνν  ππττυυχχώώνν,,  ττοουυ  ααππιιοοεειιδδοούύςς  κκόόλλπποουυ,,  ττοουυ  

ππααρρααθθυυρρεεοοεειιδδοούύςς  χχόόννδδρροουυ  κκααιι  ττωωνν  δδιιαασσττηημμάάττωωνν  πποουυ  σσχχηημμααττίίζζοοννττααιι  

μμεεττααξξύύ  ττωωνν  χχόόννδδρρωωνν  ααυυττώώνν..  ΤΤοο  εεξξωωττεερριικκόό  σσχχήήμμαα  ττοουυ  ααεερροοθθααλλάάμμοουυ  

εελλααττττώώννεειι  ττηηνν  ππιιθθααννόόττηητταα  ννεευυρροοααγγγγεειιαακκήήςς  σσυυμμππίίεεσσηηςς  κκααιι  δδιιαασσφφααλλίίζζεειι  

ττηη  ρροοήή  ααέέρραα    ππρροοςς  ττηηνν  εείίσσοοδδοο  ττοουυ  λλάάρρυυγγγγαα..    

ΟΟ  σσττααθθεερροοπποοιιηηττήήςς  ττηηςς  σσττοομμααττιικκήήςς  κκοοιιλλόόττηηττααςς  έέχχεειι  μμιιαα  

εεννσσωωμμααττωωμμέέννηη  φφυυσσιικκήή  κκααμμππυυλλόόττηητταα  κκααιι  μμιιαα  εεγγγγεεννήή  ττάάσσηη  νναα  

ππρροοσσααρρμμόόζζεειι  ττοο  σσχχήήμμαα  ττοουυ  σσττηηνν  σσττοομμααττοοφφααρρυυγγγγιικκήή  κκααμμππυυλλόόττηητταα  

ττοουυ  αασσθθεεννοούύςς..  ΕΕίίννααιι  ααννααττοομμιικκάά  δδιιεευυρρυυμμέέννοοςς  κκααιι  έέχχεειι  κκοοίίλλοο  σσχχήήμμαα  

έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  εεξξααλλεείίφφεεττααιι  ηη  ππιιθθααννόόττηητταα  ππεερριισσττρροοφφήήςς,,  μμεειιώώννοοννττααςς  μμεε  

ττοονν  ττρρόόπποο  ααυυττόό  ττοονν  κκίίννδδυυννοο  εεσσφφααλλμμέέννηηςς  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς..  ΕΕκκττόόςς  ααυυττώώνν,,  

ππααρρέέχχεειι  κκαατταακκόόρρυυφφηη  δδύύννααμμηη  κκααιι  δδιιεευυκκοολλύύννεειι  ττηηνν  εειισσααγγωωγγήή  ττηηςς  

((WWhhaarrttoonn  eett  aall..,,  22000088))..    

ΟΟιι  εεννδδεείίξξεειιςς  ττηηςς  II--GGEELL  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  ττηη  δδιιαασσφφάάλλιισσηη  κκααιι  

δδιιααττήήρρηησσηη  ααννοοιιχχττοούύ  ααεερρααγγωωγγοούύ  σσεε  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννεεςς  ήή  εεππεείίγγοουυσσεεςς  
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ππεερριιππττώώσσεειιςς  ααννααιισσθθηησσίίααςς,,  ττηηνν  ααννάάννηηψψηη  ααννααίίσσθθηηττοουυ  αασσθθεεννοούύςς,,  

δδύύσσκκοολλεεςς  ήή  ααππρροοσσδδόόκκηητταα  δδύύσσκκοολλεεςς  δδιιαασσωωλληηννώώσσεειιςς  ππρριινν  ττηηνν  

εειισσααγγωωγγήή  σσττοο  ννοοσσοοκκοομμεείίοο  γγιιαα  ττηη  γγρρήήγγοορρηη  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ααεερρααγγωωγγοούύ,,  

ττηηνν  ααννααμμεεννόόμμεενναα  δδύύσσκκοολληη  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  ήή  ααππρροοσσδδόόκκηητταα  δδύύσσκκοολληη  

δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  κκααιι  ττηη  δδιιεευυκκόόλλυυννσσηη  δδιιέέλλεευυσσηηςς  ιιννοοππττιικκοούύ  

ββρροογγχχοοσσκκοοππίίοουυ..  

ΗΗ  II--GGEELL  ααννττεεννδδεείίκκννυυττααιι  σσεε  αασσθθεεννεείίςς  πποουυ  έέχχοουυνν  φφάάεειι  

ππρρόόσσφφαατταα,,  σσεε  αασσθθεεννεείίςς  μμεε  ττααξξιιννόόμμηησσηη  MMaallllaammppaattii  IIIIII  ήή  IIVV,,  σσεε  

αασσθθεεννεείίςς  μμεε  ττρριισσμμόό,,  μμηη  ιικκααννοοπποοιιηηττιικκόό  άάννοοιιγγμμαα  ττοουυ  σσττόόμμααττοοςς,,  

ααππόόσσττηημμαα,,  ττρρααύύμμαα  ήή  μμάάζζαα  σσττηηνν  φφααρρυυγγγγοο--ππεερριιλλααρρυυγγγγιικκήή  χχώώρραα,,  σσεε  

ααννεεππααρρκκήή  εεππίίππεεδδαα  ααννααιισσθθηησσίίααςς  πποουυ  μμπποορρεείί  νναα  οοδδηηγγήήσσοουυνν  σσεε  ββήήχχαα,,  

κκααττααπποοττιικκέέςς  κκιιννήήσσεειιςς,,  σσιιεελλόόρρρροοιιαα,,  ττάάσσηη  γγιιαα  έέμμεεττοο,,  λλααρρυυγγγγόόσσππαασσμμοο  ήή  

««κκρράάττηημμαα»»  ττηηςς  ααννααππννοοήήςς»»  ττοουυ  αασσθθεεννοούύςς  κκααιι  σσεε  αασσθθεεννεείίςς  μμεε  

εεύύθθρρααυυσσττεεςς  οοδδοοννττιικκέέςς  ππρροοθθέέσσεειιςς..  ΠΠρρέέππεειι  νναα  σσηημμεειιωωθθεείί  όόττιι  ηη  σσυυσσκκεευυήή  

II--GGEELL  δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  ππααρρααμμεείίννεειι  γγιιαα  ππεερριισσσσόόττεερροο  ααππόό  44  ώώρρεεςς,,  οούύττεε  

κκααιι  νναα  εεππααννααχχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί  ((LLeevviittaann  eett  aall..,,  22000055;;  SShhaarrmmaa  eett  aall..,,  

22000077))..  

ΚΚααττάά  ττηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ττηηςς  II--GGEELL  ηη  κκεεφφααλλήή  ττοουυ  αασσθθεεννοούύςς  

σσυυγγκκρρααττεείίττααιι  σσεε  θθέέσσηη  όόσσφφρρηησσηηςς  ((ΕΕιικκ..  55))..  ΗΗ  σσυυσσκκεευυήή  εειισσάάγγεεττααιι  ((ααφφοούύ  

ππρρώώτταα  έέχχεειι  λλιιππααννθθεείί  κκααττάάλλλληηλλαα))  έέττσσιι  ώώσσττεε  ηη  έέξξοοδδοοςς  ττοουυ  

ααεερροοθθααλλάάμμοουυ  νναα  ββλλέέππεειι  ππρροοςς  ττοο  ππιιγγοούύννιι  ττοουυ  αασσθθεεννοούύςς..  ΠΠρρέέππεειι  νναα  

ττοοννιισσττεείί  όόττιι  ηη  κκάάττωω  γγννάάθθοοςς  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττοο  νναα  ππιιεεσσττεείί  ααππααλλάά  ππρροοςς  

τταα  κκάάττωω  ππρριινν  εεππιιχχεειιρρηηθθεείί  ηη  εειισσααγγωωγγήή  ττηηςς  σσυυσσκκεευυήήςς,,  εεννώώ  ττοο  ππρρόόσσθθιιοο  

μμααλλθθαακκόό  ττηηςς  άάκκρροο  ππρρέέππεειι  νναα  κκααττεευυθθυυννθθεείί  ππρροοςς  ττηηνν  σσκκλληηρρήή  υυππεερρώώαα..  
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ΗΗ  σσυυσσκκεευυήή  ππρροοωωθθεείίττααιι  ππρροοςς  τταα  κκάάττωω  κκααιι  ππίίσσωω  κκααττάά  μμήήκκοοςς  ττηηςς  

σσκκλληηρρήήςς  υυππεερρώώααςς  μμεε  έένναα  σσυυννεεχχόόμμεεννοο  ααππααλλόό  σσππρρώώξξιιμμοο  ωωσσόόττοουυ  γγίίννεειι  

ααννττιιλληηππττήή  μμιιαα  ααίίσσθθηησσηη  ααννττίίσστταασσηηςς..  ΣΣεε  κκααμμίίαα  ππεερρίίππττωωσσηη  δδεενν  ππρρέέππεειι  

νναα  αασσκκηηθθεείί  υυππεερρββοολλιικκήή  ππίίεεσσηη  σσττηη  σσυυσσκκεευυήή  κκααττάά  ττηηνν  εειισσααγγωωγγήή,,  οούύττεε  

εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττοο  νναα  εειισσααχχθθοούύνν  δδάάκκττυυλλαα  σσττοο  σσττόόμμαα  ττοουυ  αασσθθεεννοούύςς..  ΑΑνν  

πποολλύύ  ννωωρρίίςς  γγίίννεειι  ααννττιιλληηππττήή  κκάάπποοιιαα  ααννττίίσστταασσηη  κκααττάά  ττηηνν  εειισσααγγωωγγήή,,  

ττόόττεε  σσυυννίίσσττααττααιι  έέλλξξηη  ττηηςς  γγννάάθθοουυ  ήή  εειισσααγγωωγγήή  μμεε  ββααθθιιάά  ππεερριισσττρροοφφήή..  

ΤΤοο  άάκκρροο  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  ππρρέέππεειι  νναα  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  σσττοο  άάννωω  οοιισσοοφφααγγιικκόό  

σσττόόμμιιοο  ((ΣΣχχήήμμαα  1111--αα)),,  οο  ααεερροοθθάάλλααμμοοςς  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ττοοπποοθθεεττηημμέέννοοςς  

σσττηηνν  εείίσσοοδδοο  ττοουυ  λλάάρρυυγγγγαα  ((ΣΣχχήήμμαα  1111--ββ))  κκααιι  οοιι  κκοοππττήήρρεεςς  ππρρέέππεειι  νναα  

ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοο  ύύψψοοςς  ττοουυ  εεννσσωωμμααττωωμμέέννοουυ  ““bbiittee  bblloocckk””  ((ΣΣχχήήμμαα  1111--γγ))..  

ΑΑνν  τταα  δδόόννττιιαα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  χχααμμηηλλόόττεερραα  ααππόό  ττοο  ππεερριιφφεερριικκόό  άάκκρροο  ττοουυ  

““bbiittee  bblloocckk””,,  ττόόττεε  εείίννααιι  ππιιθθααννόό  όόττιι  ηη  σσυυσσκκεευυήή  δδεενν  έέχχεειι  εειισσααχχθθεείί  

ππλλήήρρωωςς..  ΣΣεε  ααυυττήήνν  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη,,  ηη  II--GGEELL  ααφφααιιρρεείίττααιι  κκααιι  

εεππααννααττοοπποοθθεεττεείίττααιι  μμεε  έένναα  δδεεύύττεερροο  άάττοομμοο  αασσκκεείί  ήήππιιαα  έέλλξξηη  σσττηηνν  κκάάττωω  

γγννάάθθοο..  ΑΑνν  ηη  εεννέέρργγεειιαα  ααυυττήή  δδεενν  εεππιιλλύύσσεειι  ττοο  ππρρόόββλληημμαα,,  ππρρέέππεειι  νναα  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί  ττοο  ααμμέέσσωωςς  μμιικκρρόόττεερροο  μμέέγγεεθθοοςς..  ΑΑφφοούύ  οολλοοκκλληηρρωωθθεείί  ηη  

ττοοπποοθθέέττηησσηη  ττηηςς  II--GGEELL  ππρρέέππεειι  άάμμεεσσαα  νναα  σσττεερρεεώώννεεττααιι  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  

ααπποοφφεευυχχθθεείί  ττοο  εεννδδεεχχόόμμεεννοο  μμεετταακκίίννηησσηηςς  ττηηςς  σσυυσσκκεευυήήςς  ππρροοςς  τταα  

εεππάάννωω  κκααιι  εεκκττόόςς  θθέέσσηηςς..  ΗΗ  σσττεερρέέωωσσηη  γγίίννεεττααιι  μμεε  ααυυττοοκκόόλλλληηττηη  ττααιιννίίαα  

μμεεττααξξύύ  ττωωνν  οοσσττώώνν  ττηηςς  άάννωω  γγννάάθθοουυ..  ΕΕππίίσσηηςς,,  μμέέσσωω  ττοουυ  γγαασσττρριικκοούύ  

ααγγωωγγοούύ  ττηηςς  II--GGEELL  μμπποορρεείί  νναα  εειισσααχχθθεείί  ρριιννοογγαασσττρριικκόόςς  σσωωλλήήννααςς  πποουυ  

μμπποορρεείί  νναα  ππααρρααμμεείίννεειι  σσττηη  θθέέσσηη  ααυυττήή  όόσσηη  δδιιάάρρκκεειιαα  εείίννααιι  

ττοοπποοθθεεττηημμέέννηη  κκααιι  ηη  σσυυσσκκεευυήή  ((LLiieeww  eett  aall..,,  22000088))..  
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ΕΕιικκόόνναα  55..  ΤΤοοπποοθθέέττηησσηη  ΚΚεεφφααλλήήςς  ΑΑσσθθεεννοούύςς  κκααιι  ΕΕιισσααγγωωγγήή  ττηηςς  

ΣΣυυσσκκεευυήήςς  

  

  

  

ΣΣχχήήμμαα  1111..  ΤΤοοπποοθθέέττηησσηη  ΜΜάάσσκκααςς  II--GGEELL  
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ΟΟιι  εεππιιππλλοοκκέέςς  ττηηςς  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς  ττηηςς  II--GGEELL  εείίννααιι  ααυυττέέςς  πποουυ  

εεμμφφααννίίζζοοννττααιι  μμεε  ττηη  χχρρήήσσηη  υυππεερργγλλωωττττιιδδιικκώώνν  σσυυσσκκεευυώώνν  ααεερρααγγωωγγοούύ::  

λλααρρυυγγγγόόσσππαασσμμοοςς,,  φφααρρυυγγγγααλλγγίίαα,,  ττρρααυυμμααττιισσμμόόςς  ττηηςς  εειισσόόδδοουυ  ττηηςς  

φφααρρυυγγγγοο--  λλααρρυυγγγγιικκήήςς  χχώώρρααςς,,  γγαασσττρριικκήή  δδιιόόγγκκωωσσηη,,  ππααλλιιννδδρρόόμμηησσηη  κκααιι  

εειισσρρόόφφηησσηη  γγαασσττρριικκοούύ  ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ,,  ττρρααυυμμααττιισσμμόόςς  ννεεύύρρωωνν,,  

ππααρράάλλυυσσηη  φφωωννηηττιικκώώνν  χχοορρδδώώνν,,  ττρρααυυμμααττιισσμμόόςς  ττοουυ  υυπποογγλλωωσσσσίίοουυ  

ννεεύύρροουυ  κκααιι  κκάάκκωωσσηη  ττηηςς  γγλλώώσσσσααςς..    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

  

ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΥΥΣΣΚΚΟΟΛΛΕΕΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  

33..11  ΠΠιιθθααννήή  κκάάκκωωσσηη  ττηηςς  ααυυχχεεννιικκήήςς  μμοοίίρρααςς  ττηηςς  σσπποοννδδυυλλιικκήήςς  σσττήήλληηςς  

ΚΚάάθθεε  αασσθθεεννήήςς  μμεε  σσοοββααρρέέςς  κκαακκώώσσεειιςς  μμπποορρεείί  νναα  έέχχεειι  κκάάκκωωσσηη  κκααιι  

σσττηηνν  ααυυχχεεννιικκήή  μμοοίίρραα  ττηηςς  σσπποοννδδυυλλιικκήήςς  σσττήήλληηςς..  ΠΠεερρίίπποουυ  ττοο  11,,55--33,,00%%  

ττωωνν  εεππιιζζώώννττωωνν  πποουυ  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  σστταα  ττμμήήμμαατταα  εεππεειιγγόόννττωωνν  

ππεερριισσττααττιικκώώνν  μμεεττάά  ααππόό  σσοοββααρράά  ααττυυχχήήμμαατταα  έέχχοουυνν  σσηημμααννττιικκέέςς  ββλλάάββεεςς  

σσττηηνν  ααυυχχεεννιικκήή  μμοοίίρραα  ττηηςς  σσπποοννδδυυλλιικκήήςς  σσττήήλληηςς  ((HHaassttiinnggss  eett  aall..,,  

11999911))..  ΠΠααρρόόλλαα  ααυυττάά,,  ηη  σσυυχχννόόττηητταα  ααυυττήή  δδεενν  ααυυξξάάννεεττααιι  σσεε  

ππεερριιππττώώσσεειιςς  σσηημμααννττιικκήήςς  κκάάκκωωσσηηςς  ττηηςς  κκεεφφααλλήήςς  ((OO''  MMaalllleeyy  eett  aall..,,  

11998888))..  

ΑΑνν  κκααιι  σσττοουυςς  πποολλυυττρρααυυμμααττίίεεςς  μμεε  υυπποοψψίίαα  ααυυχχεεννιικκήήςς  κκάάκκωωσσηηςς  

ααππααιιττεείίττααιι  ιιδδιιααίίττεερρηη  ππρροοσσοοχχήή  κκααττάά  ττηηνν  ΕΕΤΤΔΔ,,  μμεελλέέττεεςς  σσεε  αασσθθεεννεείίςς  μμεε  

εεππιιββεεββααιιωωμμέέννηη  ααυυχχεεννιικκήή  κκάάκκωωσσηη  έέδδεειιξξαανν  όόττιι  ααυυττήή  δδεενν  ααυυξξάάννεειι  τταα  

ννεευυρροολλοογγιικκάά  εελλλλεείίμμμμαατταα  ((RRhheeee  eett  aall..,,  11999933,,  SSccaannnneellll  eett  aall..,,  11999933))..  

ΑΑππόό  ττηηνν  άάλλλληη,,  εεππεειιδδήή  κκααττάά  ττοονν  ααεερριισσμμόό  μμεε  aammbbuu  ααππααιιττεείίττααιι  κκάάπποοιιοουυ  

ββααθθμμοούύ  έέκκτταασσηη  ττοουυ  ααυυχχέένναα,,  δδηημμιιοουυρργγεείίττααιι  ττοο  εερρώώττηημμαα  αανν  ααυυττόό  

μμπποορρεείί  νναα  εεππηηρρεεάάσσεειι  ττηηνν  ννεευυρροολλοογγιικκήή  κκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  αασσθθεεννώώνν..  ΣΣεε  

μμίίαα  μμεελλέέττηη  σσεε  ππττώώμμαατταα,,  δδιιααππιισσττώώθθηηκκεε  όόττιι  ηη  κκιιννηηττιικκόόττηητταα  ττοουυ  ααυυχχέένναα  

ήήτταανν  ααυυξξηημμέέννηη  σσττοονν  ααεερριισσμμόό  μμεε  aammbbuu  ααππόό  όόττιι  σσττηη  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  
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μμέέσσωω  ττοουυ  σσττόόμμααττοοςς  όόππωωςς  κκααιι  σσττηηνν  ρριιννοοττρρααχχεειιαακκήή  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  

((HHaauusswwaalldd  eett  aall..,,  11999911))..    

33..22  ΕΕππιιγγλλωωττττίίττιιδδαα  

ΠΠααρρόόττιι  ηη  εεππιιγγλλωωττττίίττιιδδαα  θθεεωωρρεείίττααιι  ννόόσσηημμαα  ππααιιδδιιώώνν  ηηλλιικκίίααςς  

μμεεττααξξύύ  22  κκααιι  88  εεττώώνν,,  ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι  οολλοοέένναα  κκααιι  ππεερριισσσσόόττεερροο  κκααιι  σσεε  

εεννήήλλιικκεεςς  ((DDiixxoonn  eett  aall..,,  11999988))..  ΗΗ  κκλλαασσσσιικκήή  κκλλιιννιικκήή  εειικκόόνναα  εείίννααιι  ααυυττήή  

εεννόόςς  ππααιιδδιιοούύ  ηη  εεννηηλλίίκκοουυ  πποουυ  σσττηηνν  κκααθθιισσττήή  θθέέσσηη  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  

κκααττααππιιεείί  ττοο  σσάάλλιιοο  ττοουυ  κκααιι  ααννααγγκκάάζζεεττααιι  νναα  ττοο  φφττύύννεειι..  ΜΜπποορρεείί  εεππίίσσηηςς  

νναα  υυππάάρρχχεειι  ααφφωωννίίαα  κκααιι  ιισσττοορριικκόό  σσχχεεττιικκάά  ααιιφφννίίδδιιααςς  έέννααρρξξηηςς  

φφααρρυυγγγγααλλγγίίααςς  μμεε  ττααχχεείίαα  εεππιιδδεείίννωωσσηη..  ΤΤαα  ππααιιδδιιάά  μμπποορρεείί  νναα  έέχχοουυνν  

υυψψηηλλόό  ππυυρρεεττόό,,  ααλλλλάά  οοιι  εεννήήλλιικκεεςς  ππυυρρέέσσσσοουυνν  μμεεττρρίίωωςς..    

ΣΣεε  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ααννααππννεευυσσττιικκήήςς  δδυυσσχχέέρρεειιααςς  εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι  εειιδδιικκάά  

ππρρωωττόόκκοολλλλαα  πποουυ  εεμμππλλέέκκοουυνν  ιιααττρροούύςς  ααρρκκεεττώώνν  εειιδδιικκοοττήήττωωνν  ((PPaarrssoonnss  

eett  aall..,,11999966))..  ΣΣυυχχννάά  όόμμωωςς  δδεενν  υυππάάρρχχεειι  χχρρόόννοοςς  κκααιι  οο  δδιιαασσώώσσττηηςς  

ππρρέέππεειι  νναα  δδρράάσσεειι  άάμμεεσσαα,,  ιιδδίίωωςς  αανν  ττοο  ππααιιδδίί  ήή  οο  εεννήήλλιικκααςς  έέχχεειι  

εεππηηρρεεαασσμμέέννοο  εεππίίππεεδδοο  σσυυννεειιδδήήσσεεωωςς..  ΕΕππεειιδδήή  ηη  ααππόόφφρρααξξηη  οοφφεείίλλεεττααιι  σσεε  

οοίίδδηημμαα  ττωωνν  ιισσττώώνν  ττηηςς  γγλλωωττττίίδδααςς,,  οο  ααεερριισσμμόόςς  θθεεττιικκήήςς  ππίίεεσσηηςς  μμπποορρεείί  

νναα  υυππεερρκκεερράάσσεειι  ττοο  οοίίδδηημμαα  κκααιι  νναα  ααπποοκκαατταασσττήήσσεειι  ιικκααννοοπποοιιηηττιικκόό  

ααεερριισσμμόό..  ΈΈττσσιι,,  ααρρχχιικκάά  γγίίννεεττααιι  ππρροοσσππάάθθεειιαα  νναα  ξξεεππεερραασσττεείί  ττοο  κκώώλλυυμμαα,,  

μμεε  ττηηνν  σσττόόμμαα  μμεε  σσττόόμμαα  ααννααππννοοήή  ήή  μμεε  σσυυσσκκεευυήή  aammbbuu..  ΕΕππίίσσηηςς,,  ηη  

ττοοπποοθθέέττηησσηη  ττοουυ  αασσθθεεννήή  σσεε  ππρρηηννήή  θθέέσσηη  μμεετταακκιιννεείί  ττηη  γγλλωωττττίίδδαα  ππρροοςς  

τταα  εεμμππρρόόςς  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  νναα  εελλααττττώώννοοννττααιι  οοιι  ααννττιισσττάάσσεειιςς  κκααιι  νναα  

ββεελλττιιώώννεεττααιι  ηη  ιικκααννόόττηητταα  ααεερριισσμμοούύ  ((GGhhiirrggaa  eett  aall..,,  22000011))..  ΣΣεε  
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ππεερρίίππττωωσσηη  ααπποοττυυχχίίααςς  εεππιιχχεειιρρεείίττααιι  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  ααππόό  ττοο  σσττόόμμαα..  ΑΑνν  κκααιι  

ααυυττήή  ααπποοττύύχχεειι,,  ηη  μμόόννηη  λλύύσσηη  εείίννααιι  ηη  κκρριικκοοθθυυρρεεοοεειιδδοοττοομμήή  κκααιι  ηη  

ττρρααχχεειιοοσσττοομμίίαα,,  ττεεχχννιικκέέςς  πποουυ  ξξεεφφεεύύγγοουυνν  ααππόό  τταα  όόρριιαα  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  

ττωωνν  ppaarraammeeddiiccss..  ΠΠρρέέππεειι  νναα  σσηημμεειιωωθθεείί  όόττιι  ηη  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  σσττοουυςς  

εεννήήλλιικκεεςς  εείίννααιι  κκααττάά  πποολλύύ  εευυκκοολλόόττεερρηη  ααππόό  όόττιι  σστταα  ππααιιδδιιάά..  ΈΈττσσιι,,  

εεππεειιδδήή  σστταα  ππααιιδδιιάά  μμεε  άάππννοοιιαα  ηη  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  εείίννααιι  σσχχεεδδόόνν  ααδδύύννααττηη,,  ηη  

έέγγκκααιιρρηη  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  ααπποοκκττάά  ιιδδιιααίίττεερρηη  σσηημμαασσίίαα  

((VVeerrnnoonn  eett  aall..,,  11998866))..    

33..33  ΔΔύύσσκκοολλοοςς  ααεερρααγγωωγγόόςς  

ΔΔύύσσκκοολλοοςς  ααεερρααγγωωγγόόςς  θθεεωωρρεείίττααιι  ηη  κκααττάάσστταασσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  

έέννααςς  ααννααιισσθθηησσιιοολλόόγγοοςς  ααννττιιμμεεττωωππίίζζεειι  δδυυσσκκοολλίίαα  κκααττάά  ττοονν  ααεερριισσμμόό  μμεε  

ττηη  μμάάσσκκαα,,  κκααττάά  ττηηνν  ΕΕΤΤΔΔ  ήή  κκααιι  τταα  δδύύοο..  ΣΣυυννεεππώώςς,,  οο  δδύύσσκκοολλοοςς  

ααεερρααγγωωγγόόςς  μμπποορρεείί  νναα  δδιιαακκρριιθθεείί  σσεε  δδύύσσκκοολλοο  ααεερριισσμμόό  μμεε  μμάάσσκκαα,,  

δδύύσσκκοολληη  λλααρρυυγγγγοοσσκκόόππηησσηη,,  δδύύσσκκοολλήή  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  ττηηςς  ττρρααχχεείίααςς  κκααιι  

ααπποοττυυχχίίαα  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς..  ΤΤοο  ππρρόόββλληημμαα  μμεε  ττοο  δδύύσσκκοολλοο  ααεερρααγγωωγγόό  

εείίννααιι  όόττιι  σσυυχχννάά  δδεενν  υυππάάρρχχοουυνν  ααρρκκεεττάά  σσττοοιιχχεείίαα  εεκκ  ττωωνν  ππρροοττέέρρωωνν  πποουυ  

νναα  μμπποορρεείί  νναα  ππρροοββλλέέψψοουυνν  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  ττοουυ..  ΕΕκκττόόςς  ίίσσωωςς  ααππόό  

γγννωωσσττέέςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννεεςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  δδύύσσκκοολλωωνν  δδιιαασσωωλληηννώώσσεεωωνν,,  ττοο  

ιισσττοορριικκόό  γγεεννιικκάά  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  ππρροοσσφφέέρρεειι  ααρρκκεεττάά  σσττοοιιχχεείίαα..  

ΠΠεερριισσσσόόττεερραα  μμπποορρεείί  νναα  ππρροοσσφφέέρρεειι  ηη  κκλλιιννιικκήή  εεξξέέτταασσηη,,  χχωωρρίίςς  όόμμωωςς  κκιι  

ααυυττόό  νναα  εείίννααιι  ααππόόλλυυττοο..  ΈΈττσσιι  έέχχοουυνν  δδηημμιιοουυρργγηηθθεείί  εειιδδιικκέέςς  κκλλίίμμαακκεεςς  

πποουυ  εεκκττιιμμοούύνν  ττηηνν  ύύππααρρξξηη  δδύύσσκκοολλοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  ((ΣΣχχήήμμαα  1122))..  ΓΓεεννιικκάά,,    

δδύύσσκκοολλοοςς  ααεερρααγγωωγγόόςς  ααννεευυρρίίσσκκεεττααιι  σσυυννήήθθωωςς  σσττοουυςς  αασσθθεεννεείίςς  εεκκεείίννοουυςς  

πποουυ  χχααρραακκττηηρρίίζζοοννττααιι  ααππόό  σσχχεεττιικκάά  μμεεγγάάλλοο  μμήήκκοοςς  άάννωω  κκοοππττήήρρωωνν,,  
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ααππόόσστταασσηη  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  κκοοππττήήρρωωνν  κκααττάά  ττοο  άάννοοιιγγμμαα  ττοουυ  σσττόόμμααττοοςς  

μμιικκρρόόττεερροο  ααππόό  33  εεκκααττοοσσττάά,,  μμηη  οορρααττόόττηητταα  ττηηςς  σσττααφφυυλλήήςς  όότταανν  

κκάάθθοοννττααιι  κκααιι  ππρροοββάάλλλλοουυνν  ππρροοςς  τταα  έέξξωω  ττηη  γγλλώώσσσσαα  ττοουυςς,,  θθοολλωωττόό  ήή  

πποολλύύ  σσττεεννόό  σσχχήήμμαα  υυππεερρώώααςς,,  δδυυσσκκίίννηηττηη  κκάάττωω  γγννάάθθοο,,  ββρρααχχύύ  μμήήκκοοςς  

ττρρααχχήήλλοουυ,,  ππααχχύύ  ττρράάχχηηλλοο,,  ααδδυυννααμμίίαα  ττοουυ  αασσθθεεννοούύςς  νναα  αακκοουυμμππήήσσεειι  μμεε  

ττοο  θθώώρραακκαα  ττοο  ππηηγγοούύννιι  ήή  ααδδυυννααμμίίαα  έέκκτταασσηηςς  ττοουυ  ααυυχχέένναα..  

  

  

ΣΣχχήήμμαα  1122..  ΤΤααξξιιννόόμμηησσηη  κκααττάά  MMaallllaammppaattii  γγιιαα  ττηη  δδιιααππίίσσττωωσσηη  ττοουυ  δδύύσσκκοολλοουυ  

ααεερρααγγωωγγοούύ  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  δδιιααππίίσσττωωσσηηςς  ππιιθθααννοούύ  δδύύσσκκοολλοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  ααππόό  

ττοο  ιισσττοορριικκόό  ήή//κκααιι  ττηηνν  κκλλιιννιικκήή  εεξξέέτταασσηη,,  οο  δδιιαασσώώσσττηηςς  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  

υυππόόψψηη  ττοουυ  όόττιι  μμπποορρεείί  νναα  χχρρεειιαασσττεείί  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσεειι  εεννααλλλλαακκττιικκέέςς  

λλάάμμεεςς  λλααρρυυγγγγοοσσκκοοππίίοουυ,,  νναα  δδιιαασσωωλληηννώώσσεειι  ττοονν  αασσθθεεννήή  ξξύύππννιιοο,,  νναα  ττοονν  

δδιιαασσωωλληηννώώσσεειι  ττυυφφλλάά,,  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσεειι  ηημμιιάάκκααμμππττοο  ήή  εεύύκκααμμππττοο  

οοδδηηγγόό  ήή  λλααρρυυγγγγιικκήή  μμάάσσκκαα  ωωςς  οοδδηηγγόό  ήή  αακκόόμμαα  κκααιι  νναα  εεφφααρρμμόόσσεειι  ττηηνν  

ττεεχχννιικκήή  ττηηςς  ππααλλίίννδδρροομμηηςς  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς  ((RRoosseenn  eett  aall..,,  22000066))..  ΣΣεε  



 - 45 - 

ππεερρίίππττωωσσηη  λληηφφθθεείί  ηη  ααππόόφφαασσηη  νναα  μμηηνν  δδιιαασσωωλληηννωωθθεείί  οο  αασσθθεεννήήςς,,  

μμπποορρεείί  νναα  εεππιιχχεειιρρηηθθεείί  ηη  ττοοπποοθθέέττηησσηη  κκάάπποοιιααςς  υυππεερργγλλωωττττιιδδιικκήήςς  

σσυυσσκκεευυήήςς,,  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθοούύνν  σσττοομμααττοοφφααρρυυγγγγιικκοοίί  ήή  

ρριιννοοφφααρρυυγγγγιικκοοίί  ααεερρααγγωωγγοοίί  ήή  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί  έένναα  άάκκααμμππττοο  

ββρροογγχχοοσσκκόόππιιοο..  ΑΑυυττόό  πποουυ  έέχχεειι  ιιδδιιααίίττεερρηη  σσηημμαασσίίαα  σσττηη  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττοουυ  

δδύύσσκκοολλοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  δδεενν  εείίννααιι  ηη  ττεεχχννιικκήή  πποουυ  θθαα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί,,  

ααλλλλάά  ηη  όόσσοο  ττοο  δδυυννααττόόνν  κκααλλύύττεερρηη  ππρροοεεττοοιιμμαασσίίαα  ττοουυ  δδιιαασσώώσσττηη  

((HHeeiiddeeggggeerr  eett  aall..,,  22000055))..  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

  

ΔΔΙΙΑΑΣΣΩΩΛΛΗΗΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΡΡΑΑΧΧΕΕΙΙΑΑΣΣ  

ΔΔιιαασσωωλλήήννωωσσηη  ττηηςς  ττρρααχχεείίααςς  εείίννααιι  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  εειισσααγγωωγγήήςς  εεννόόςς  

σσωωλλήήνναα  ααππεευυθθεείίααςς  σσττηηνν  ττρρααχχεείίαα..  ΟΟ  εεννδδοοττρρααχχεειιαακκόόςς  ααυυττόόςς  σσωωλλήήννααςς  

μμπποορρεείί  νναα  εειισσααχχθθεείί  εείίττεε  ααππόό  ττοο  σσττόόμμαα  εείίττεε  ααππόό  ττηη  μμύύττηη  

((ρριιννοοττρρααχχεειιαακκήή  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη))..  ΣΣττιιςς  μμεεθθόόδδοουυςς  εειισσααγγωωγγήήςς  

ππεερριιλλααμμββάάννεεττααιι  ηη  υυππόό  άάμμεεσσηη  όόρραασσηη  ((μμεε  ττηη  ββοοήήθθεειιαα  

λλααρρυυγγγγοοσσκκοοππίίοουυ)),,  ηη  χχωωρρίίςς  όόρραασσηη  ((ττυυφφλλήή  ααππόό  ττηη  μμύύττηη))  κκααιι  ηη  

δδαακκττυυλλιικκήή  ηη  οοπποοίίαα  εείίννααιι  εεππίίσσηηςς  χχωωρρίίςς  όόρραασσηη  ((YYoorrkk,,  11999999))..  ΗΗ  σσωωσσττήή  

ππρροοεεττοοιιμμαασσίίαα  ααπποοττεελλεείί  ττοο  κκλλεειιδδίί  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιττυυχχήή  έέκκββαασσηη,,  ααννεεξξάάρρττηητταα  

ααππόό  ττηη  μμέέθθοοδδοο  πποουυ  θθαα  αακκοολλοουυθθηηθθεείί..  ΤΤοοννίίζζεεττααιι  όόττιι  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  

εεππιιττεευυχχθθεείί  ηη  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττοο  νναα  υυππάάρρχχεειι  ηη  κκααττάάλλλληηλληη  

σσωωμμααττιικκήή  κκααιι  ππννεευυμμααττιικκήή  ππρροοεεττοοιιμμαασσίίαα,,  κκααθθώώςς  κκααιι  οο  κκααττάάλλλληηλλοοςς  

εεξξοοππλλιισσμμόόςς..  ΌΌππωωςς  γγεεννιικκάά  ιισσχχύύεειι  μμεε  όόλλεεςς  ττιιςς  κκλλιιννιικκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς,,  ηη  

δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  δδεενν  δδιιδδάάσσκκεεττααιι  οούύττεε  κκααιι  δδιιααββάάζζεεττααιι  110000%%  μμέέσσαα  ααππόό  

κκάάπποοιιοο  εεγγχχεειιρρίίδδιιοο..  ΗΗ  κκααλλύύττεερρηη  εεξξάάσσκκηησσηη  εείίννααιι  ηη  ππρροοσσοομμοοίίωωσσηη  ττωωνν  

σσυυννθθηηκκώώνν  ααρρχχιικκάά  σσεε  ααννδδρρεείίκκεελλοο  κκααιι  εενν  σσυυννεεχχεείίαα  σσεε  αασσθθεεννεείίςς  ππάάνντταα  

μμεε  εεππίίββλλεεψψηη  κκααιι  υυππόό  εελλεεγγχχόόμμεεννεεςς  σσυυννθθήήκκεεςς..    

ΚΚάάθθεε  εείίδδοουυςς  ππρροοσσέέγγγγιισσηη  ττηηςς  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς  έέχχεειι  έένναα  

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  ττρρόόπποο  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς..  ΗΗ  εεκκππααίίδδεευυσσηη  ττηηςς  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς  

ααππόό  ττοο  σσττόόμμαα,,  γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγμμαα,,  μμπποορρεείί  νναα  γγίίννεειι  σσεε  έένναα  ααννδδρρεείίκκεελλοο,,  
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εεννώώ  ηη  ππααλλίίννδδρροομμηη  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  εείίννααιι  ππρροοττιιμμόόττεερροο  νναα  δδιιδδάάσσκκεεττααιι  σσεε  

ππεειιρρααμμααττόόζζωωοο  ήή  ππττώώμμαα..  ΕΕππίίσσηηςς,,  μμιιαα  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  ααππόό  ττοο  σσττόόμμαα  εείίννααιι  

ππιιθθααννόόνν  νναα  εείίννααιι  εεππιιττυυχχηημμέέννηη  κκααττάά  ττηηνν  ππρρώώττηη  ααππόόππεειιρραα,,  εεννώώ  ηη  

δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  μμεε  ιιννοοοοππττιικκόό  λλααρρυυγγγγοοσσκκόόππιιοο  ααππααιιττεείί  ααρρκκεεττήή  εεμμππεειιρρίίαα  

((RRoobbeerrttss  eett  aall..,,  22000033))..  ΈΈττσσιι,,  μμεεττάά  ττηηνν  ααππόόκκττηησσηη  ττηηςς  δδεεξξιιόόττηηττααςς  ττηηςς  

δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττοο  νναα  γγίίννεεττααιι  τταακκττιικκήή  εεππααννεεκκππααίίδδεευυσσηη,,  

όόππωωςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  νναα  δδιιδδάάσσκκοοννττααιι  ννέέεεςς  ττεεχχννιικκέέςς..  

ΜΜίίαα  αακκόόμμηη  ππααρράάμμεεττρροοςς  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  σσηημμεειιωωθθεείί  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  

ττηη  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  εείίννααιι  ηη  ααννάάγγκκηη  χχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηηςς  υυπποοββοοηηθθηηττιικκώώνν  

φφααρρμμάάκκωωνν,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ααννααιισσθθηηττοοπποοιιηηθθεείί  οο  αασσθθεεννήήςς  κκααιι  νναα  

δδιιεευυκκοολλυυννθθεείί  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ((ΠΠίίνναακκααςς  11))..    

  

Πίνακας 1. Φάρμακα υποβοηθητικά της  ενδοτραχειακής διασωλήνωσης 

Φάρμακο Δόση 

Παράγοντας εισαγωγής στην αναισθησία  

Προποφόλη 1-2.5 mg/kg 

Οπιοειδή  

Φαιντανύλη 1.0-1.5 μg/kg 

Μορφίνη 0.15 mg/kg 

Μη αποπολωτικοί παράγοντες  

Ατρακούριο 0.4-0.5 mg/kg 

Βεκουρόνιο 0.1 mg/kg 

Ροκουρόνιο 0.45-0.6 mg/kg 

Αποπολωτικοί παράγοντες  

Σουκινυλχολίνη (σουξαμεθόνιο) 1.0-1.5 mg/kg 
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44..11  ΑΑππααρρααίίττηηττοοςς  εεξξοοππλλιισσμμόόςς  

ΟΟ    ααππααρρααίίττηηττοοςς  εεξξοοππλλιισσμμόόςς  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  εεννδδοοττρρααχχεειιαακκοούύςς  

σσωωλλήήννεεςς  ((11--55  mmmm  χχωωρρίίςς  ααεερροοθθάάλλααμμοο,,  66--99mmmm  μμεε  ααεερροοθθάάλλααμμοο)),,  

λλααββήή  κκααιι  λλάάμμεεςς  λλααρρυυγγγγοοσσκκοοππίίοουυ  ((κκυυρρττέέςς  κκααιι  εευυθθεείίεεςς)),,  σσττεειιλλεεοοίί  

κκααττάάλλλληηλλοοιι  γγιιαα  ττοο  κκάάθθεε  μμέέγγεεθθοοςς  εεννδδοοττρρααχχεειιαακκοούύ  σσωωλλήήνναα  ((ΕΕιικκ..  66,,  

ΠΠίίνναακκααςς  22)),,  σσύύρριιγγγγαα  1100  mmll  γγιιαα  ττοο  φφοούύσσκκωωμμαα  ττοουυ  ααεερροοθθααλλάάμμοουυ,,  

λλιιππααννττιικκήή  οουυσσίίαα  ήή  γγέέλληη  λλιιδδοοκκααϊϊννηηςς  γγιιαα  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  ααππόό  ττηη  μμύύττηη,,  

φφάάρρμμαακκαα  γγιιαα  μμυυοοχχάάλλαασσηη  κκααιι  κκαατταασσττοολλήή,,  λλεευυκκοοππλλάάσσττηηςς  ήή  ιιμμάάννττεεςς  

σσττεερρέέωωσσηηςς  ττοουυ  σσωωλλήήνναα,,  σσττηηθθοοσσκκόόππιιοο,,  σσύύσσττηημμαα  αασσκκοούύ--ββααλλββίίδδααςς--

μμάάσσκκααςς  μμεε  εεφφεεδδρριικκόό  ααεερροοθθάάλλααμμοο  κκααιι  σσυυννδδεεδδεεμμέέννοο  μμεε  ππααρροοχχήή  

οοξξυυγγόόννοουυ  110000%%,,  άάλλλλαα  ββοοηηθθηηττιικκάά  υυλλιικκάά  ((σσύύσσττηημμαα  ααννααρρρρόόφφηησσηηςς  μμεε  

μμηη  ττρρααυυμμααττιικκόό  άάκκρροο  κκααιι  ρρύύγγχχηη  κκααθθεεττήήρρωωνν,,  εεφφεεδδρριικκοούύςς  λλααμμππττήήρρεεςς  

κκααιι  μμππααττααρρίίεεςς  λλααρρυυγγγγοοσσκκοοππίίοουυ  κκααιι  ππααλλμμιικκόό  οοξξύύμμεεττρροο))  ((YYaarroonn  eett  aall..,,  

11999944))..  

  

  

ΕΕιικκόόνναα  66..  ΛΛααρρυυγγγγοοσσκκόόππιιοο,,  σσύύρριιγγγγαα  γγιιαα  ττοο  φφοούύσσκκωωμμαα  ττοουυ  ααεερροοθθααλλάάμμοουυ  

κκααιι  ττρρααχχεειιοοσσωωλλήήννααςς  μμεε  οοδδηηγγόό..  
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ΠΠίίνναακκααςς  22..  ΜΜέέγγεεθθοοςς  ττρρααχχεειιοοσσωωλλήήνναα  κκααιι  ηηλλιικκίίααςς  

  

ΠΠρροοσσααρρμμοογγήή  ααππόό  RRoobbeerrttss,,  22000033..    

  

  

    44..22  ΕΕννδδεείίξξεειιςς  κκααιι  ααννττεεννδδεείίξξεειιςς  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς    

ΚΚάάθθεε  κκλλιιννιικκήή  κκααττάάσστταασσηη  σσττηηνν  οοπποοίίαα  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττηη  ηη  ββέέββααιιηη  

δδιιαασσφφάάλλιισσηη  ττωωνν  ααεερροοφφόόρρωωνν  οοδδώώνν  κκααιι  δδεενν  εείίννααιι  εεππιικκίίννδδυυννηη  ηη  

κκιιννηηττιικκόόττηητταα  ττοουυ  ααυυχχέένναα,,  ααπποοττεελλεείί  δδυυννηηττιικκήή  έέννδδεειιξξηη  γγιιαα  

δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη..  ΤΤέέττοοιιεεςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  εείίννααιι  ηη  κκααρρδδιιαακκήή  αανναακκοοππήή,,  ηη  

σσύύμμππττωωσσηη  ττωωνν  ααεερροοφφόόρρωωνν  οοδδώώνν  σσεε  λλοοίίμμωωξξηη  κκααιι  ττρρααύύμμαα  ήή  ηη  

ααππόόφφρρααξξηη  ττωωνν  ααεερροοφφόόρρωωνν  οοδδώώνν  ααππόό  ξξέέννοο  σσώώμμαα..  ΗΗ  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  

σσττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ααυυττέέςς  ππρροοττιιμμάάττααιι  γγιιααττίί  έέχχεειι  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  

ππλλεεοοννεεκκττήήμμαατταα::  ππρροοσσττααττεεύύεειι  ττηηνν  ττρρααχχεείίαα,,  ττοουυςς  ββρρόόγγχχοουυςς  κκααιι  ττοουυςς  

ππννεεύύμμοοννεεςς  ααππόό  ττηηνν  εειισσρρόόφφηησσηη  γγαασσττρριικκοούύ  ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ,,  σσιιέέλλοουυ,,  

ααίίμμααττοοςς  ήή  υυγγρρώώνν  ααππόό  ττιιςς  ααννώώττεερρεεςς  ααννααππννεευυσσττιικκέέςς  οοδδοούύςς,,  ππααρρέέχχεειι  

ααεερρααγγωωγγόό  γγιιαα  μμηηχχααννιικκόό  ααεερριισσμμόό,,  εεππιιττρρέέππεειι  ττηηνν  άάμμεεσσηη  ππρρόόσσββαασσηη  
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σσττοουυςς  ππννεεύύμμοοννεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ααπποομμάάκκρρυυννσσηη  ήή  ττηηνν  ααννααρρρρόόφφηησσηη  

εεκκκκρρίίσσεεωωνν  κκααιι  εεππιιττρρέέππεειι  ττηηνν  εεππεείίγγοουυσσαα  εεννδδοοττρρααχχεειιαακκήή  χχοορρήήγγηησσηη  

φφααρρμμάάκκωωνν  γγιιαα  ττηηνν  ττααχχεείίαα  ααπποορρρρόόφφηησσήή  ττοουυςς  μμέέσσωω  ττοουυ  

ββρροογγχχοοππννεευυμμοοννιικκοούύ  δδέέννδδρροουυ..  ΑΑππόό  ττηηνν  άάλλλληη,,  δδεενν  υυππάάρρχχοουυνν  

ααππόόλλυυττεεςς  ααννττεεννδδεείίξξεειιςς  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς,,  ααλλλλάά  μμόόννοο  σσχχεεττιικκέέςς..  ΑΑυυττέέςς  

εείίννααιι  τταα  φφυυσσιιοολλοογγιικκάά  αανντταανναακκλλαασσττιικκάά  ττοουυ  φφάάρρυυγγγγαα,,  ηη  ππιιθθααννήή  ήή  

ββέέββααιιηη  κκάάκκωωσσηη  ττηηςς  ααυυχχεεννιικκήήςς  μμοοίίρρααςς  ττηηςς  σσπποοννδδυυλλιικκήήςς  σσττήήλληηςς,,  ττοο  

ττρρααύύμμαα  ττηηςς  κκεεφφααλλήήςς  ήή  ααυυξξηημμέέννηη  εεννδδοοκκρράάννιιαα  ππίίεεσσηη  ήή  κκααιι  τταα  δδύύοο,,  τταα  

κκααττάάγγμμαατταα  ττοουυ  ππρροοσσώώπποουυ  κκααιι  ηη  εεππιιγγλλωωττττίίττιιδδαα..  ΗΗ  ττεελλεευυττααίίαα  δδεενν  

ααπποοττεελλεείί  ααννττέέννδδεειιξξηη,,  ααλλλλάά  κκααθθιισσττάά  ιιδδιιααίίττεερραα  δδύύσσκκοολληη  ττηη  

δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  λλόόγγωω  ττηηςς  ππιιθθααννόόττηηττααςς  λλααρρυυγγγγόόσσππαασσμμοουυ  κκααιι  ππλλήήρροουυςς  

ααππόόφφρρααξξηηςς  ττωωνν  ααεερροοφφόόρρωωνν  οοδδώώνν..  ΈΈττσσιι,,  ττοο  ιιδδααννιικκόό  σσττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  

ααυυττέέςς  εείίννααιι  ηη  δδιιεεννέέρργγεειιαα  ττηηςς  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς  σσττοο  χχεειιρροουυρργγεείίοο  ((YYoorrkk,,  

11999999))..  

44..33  ΔΔιιααδδιικκαασσίίαα  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς  

44..33..11  ΔΔιιαασσωωλλήήννωωσσηη  ττηηςς  ττρρααχχεείίααςς  ααππόό  ττοο  σσττόόμμαα  

ΑΑρρχχιικκάά  εεξξεεττάάζζεεττααιι  αανν  οο  εεξξοοππλλιισσμμόόςς  λλεειιττοουυρργγεείί  σσωωσσττάά  κκααιι  

υυππάάρρχχεειι  δδιιααθθέέσσιιμμηη  ααννααρρρρόόφφηησσηη  δδίίππλλαα  ααππόό  ττοο  κκεεφφάάλλιι  ττοουυ  αασσθθεεννοούύςς..  

ΤΤοο  κκεεφφάάλλιι  ττοουυ  ααρρρρώώσσττοουυ  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  εείίττεε  σσεε  θθέέσσηη  JJaacckkssoonn  ((ττοο  

κκεεφφάάλλιι  σσεε  υυππεερρέέκκτταασσηη,,  σσττοο  ίίδδιιοο  εεππίίππεεδδοο  μμεε  ττοουυςς  ώώμμοουυςς  μμεε  ττοο  ιιννιιαακκόό  

οοσσττόό  όόσσοο  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  κκοοννττάά  σσττηη  σσπποοννδδυυλλιικκήή  σσττήήλληη))  ήή  σσεε  θθέέσσηη  

««ββεελλττιιωωμμέέννηη»»  ((ττοο  κκεεφφάάλλιι  υυππεερρυυψψωωμμέέννοο  1100  εεκκααττοοσσττάά  ααππόό  ττοο  ύύψψοοςς  

ττωωνν  ώώμμωωνν  κκααιι  μμεε  μμίίαα  σσχχεεττιικκήή  υυππεερρέέκκτταασσηη))  ((AApprraahhaammiiaann  eett  aall..,,  

11998844;;  SShhaattnneeyy  eett  aall  11999955))  ((ΣΣχχήήμμαα  1133))..  ΑΑκκοολλοούύθθωωςς,,  ααρρχχίίζζεειι  
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υυππεερρααεερριισσμμόόςς  μμεε  οοξξυυγγόόννοο  110000%%  μμεε  σσυυσσκκεευυήή  aammbbuu..  ΟΟ  αασσθθεεννήήςς  

ππρρέέππεειι  ππααρράάλλλληηλλαα  νναα  εείίννααιι  σσυυννδδεεδδεεμμέέννοοςς  μμεε  mmoonniittoorr  κκααιι  νναα  μμεεττρράάττααιι  

οο  κκοορρεεσσμμόόςς  ττοουυ  οοξξυυγγόόννοουυ  σσττοο  ααίίμμαα  μμεε  ττηη  ββοοήήθθεειιαα  ππααλλμμιικκοούύ  

οοξξύύμμεεττρροουυ..    

  

  

ΣΣχχήήμμαα  1133..  ΛΛααννθθαασσμμέέννοοςς  ((ΑΑρριισσττεερράά))  κκααιι  σσωωσσττόόςς  ((ΔΔεεξξιιάά))  ττρρόόπποοςς  χχρρήήσσηηςς  

ττοουυ  λλααρρυυγγγγοοσσκκοοππίίοουυ..  

    

ΣΣττηη  σσυυννέέχχεειιαα  εειισσάάγγεεττααιι  ηη  λλάάμμαα  ττοουυ  λλααρρυυγγγγοοσσκκοοππίίοουυ  μμεεττάά  ττοο  

άάννοοιιγγμμαα  ττοουυ  σσττόόμμααττοοςς  ((ΕΕιικκ..  77))..  ΗΗ  λλάάμμαα  εειισσάάγγεεττααιι  σστταα  δδεεξξιιάά  ττηηςς  

σσττοομμααττιικκήήςς  κκοοιιλλόόττηηττααςς  κκααιι  ππιιέέζζεεττααιι  ηη  γγλλώώσσσσαα  ππρροοςς  τταα  ααρριισσττεερράά..  ΤΤοο  

λλααρρυυγγγγοοσσκκόόππιιοο  οοδδηηγγεείίττααιι  σσττηη  μμέέσσηη  γγρρααμμμμήή  ττοουυ  σσττόόμμααττοοςς  κκααιι  φφθθάάννεειι  

σσττηηνν  γγλλωωσσσσοοεεππιιγγλλωωττττιιδδιικκήή  ππττυυχχήή..  ΜΜεε  μμίίαα  κκίίννηησσηη  ττοουυ  

λλααρρυυγγγγοοσσκκοοππίίοουυ  ππρροοςς  τταα  εεμμππρρόόςς,,  ααπποοφφεεύύγγοοννττααςς  ττηη  σσττήήρριιξξηη  σσττηηνν  

άάννωω  γγννάάθθοο  κκααιι  τταα  δδόόννττιιαα  κκααιι  ααπποοκκααλλύύππττοουυμμεε  ττοο  γγλλωωττττιιδδιικκόό  ττρρίίγγωωννοο..  

ΗΗ  εεππιιγγλλωωττττίίδδαα  κκααιι  οοιι  φφωωννηηττιικκέέςς  χχοορρδδέέςς  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  οορρααττέέςς  ππρριινν  

ππρροοωωθθήήσσοουυμμεε  ττοονν  ττρρααχχεειιοοσσωωλλήήνναα..  ΣΣεε  ααννττίίθθεεττηη  ππεερρίίππττωωσσηη  ααυυττόό  
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μμπποορρεείί  νναα  γγίίννεειι  εεφφιικκττόό  μμεε  ππίίεεσσηη  ττοουυ  κκρριικκοοεειιδδήή  χχόόννδδρροουυ  ππρροοςς  τταα  

ππίίσσωω..    

ΕΕνν  σσυυννεεχχεείίαα  εειισσάάγγοουυμμεε  ττοονν  ττρρααχχεειιοοσσωωλλήήνναα  κκρρααττώώννττααςς  ττοο  μμεε  ττοο  

κκοοίίλλοο  ππρροοςς  τταα  κκάάττωω..  ΗΗ  εείίσσοοδδοοςς  ττοουυ  σσωωλλήήνναα  γγίίννεεττααιι  μμεε  ήήππιιοουυςς  

χχεειιρριισσμμοούύςς  κκααιι  ηη  σσωωσσττήή  ττοοπποοθθέέττηησσηη  έέχχεειι  εεππιιττεευυχχθθεείί  όότταανν  ττοο  

κκααττώώττεερροο  άάκκρροο  ττοουυ  σσωωλλήήνναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  ααμμέέσσωωςς  ππρριινν  ααππόό  ττοονν  δδιιχχαασσμμόό  

ττηηςς  ττρρααχχεείίααςς  σσττοουυςς  κκύύρριιοουυςς  ββρρόόγγχχοουυςς..  ΕΕννώώ  σσυυννεεχχίίζζοουυμμεε  νναα  κκρρααττάάμμεε  

ττοονν  ττρρααχχεειιοοσσωωλλήήνναα,,  ααφφααιιρροούύμμεε  ττοο  λλααρρυυγγγγοοσσκκόόππιιοο,,  φφοουυσσκκώώννοουυμμεε  

ττοονν  ααεερροοθθάάλλααμμοο  ((ccuuffff)),,  δδιιααππιισσττώώννοουυμμεε  ττηη  σσωωσσττήή  θθέέσσηη  ττοουυ  

ττρρααχχεειιοοσσωωλλήήνναα  κκααιι  ττοονν  σσττεερρεεώώννοουυμμεε  φφαακκααρρόόλλαα..  

  

  
ΕΕιικκόόνναα  77..  ΗΗ  ΧΧρρήήσσηη  ττοουυ  λλααρρυυγγγγοοσσκκοοππίίοουυ  κκααιι  ττοουυ  ττρρααχχεειιοοσσωωλλήήνναα  σσεε  

ααννδδρρεείίκκεελλοο))..  

    

  ΗΗ  εεππιιββεεββααίίωωσσηη  ττηηςς  οορρθθήήςς  θθέέσσηηςς  ττοουυ  ττρρααχχεειιοοσσωωλλήήνναα  γγίίννεεττααιι  μμεε  

ττηηνν  εεππιισσκκόόππηησσηη  ττωωνν  ηημμιιθθωωρραακκίίωωνν,,  ττηηνν  αακκρρόόαασσηη  ττοουυ  ααννααππννεευυσσττιικκοούύ  

ψψιιθθυυρρίίσσμμααττοοςς  σσεε  όόλλαα  τταα  ππννεευυμμοοννιικκάά  ππεεδδίίαα  κκααιι  ττοο  εεππιιγγάάσσττρριιοο,,  ττηηνν  
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ππααλλμμιικκήή  οοξξυυμμεεττρρίίαα,,  ττηηνν  αακκττιιννοογγρρααφφίίαα  θθώώρραακκαα  κκααιι  ττηηνν  ττιιμμήή  ττοουυ  

ττεελλοοεεκκππννεευυσσττιικκοούύ  δδιιοοξξεειιδδίίοουυ  ττοουυ  άάννθθρραακκαα..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  

υυππάάρρχχεειι  εελλααττττωωμμέέννοο  ααννααππννεευυσσττιικκόό  ψψιιθθύύρριισσμμαα  σσεε  κκάάπποοιιοο  ήή  κκάάπποοιιαα  

ααππόό  τταα  ππννεευυμμοοννιικκάά  ππεεδδίίαα,,  οο  ττρρααχχεειιοοσσωωλλήήννααςς  εείίννααιι  ππιιθθααννόό  νναα  έέχχεειι  

εειισσέέλλθθεειι  σσεε  έένναανν  κκάάπποοιιοονν  ααππόό  ττοουυςς  ββρρόόγγχχοουυςς  ((σσυυννήήθθωωςς  εειισσέέρρχχεεττααιι  

δδεεξξιιάά))..  ΤΤόόττεε  ααφφααιιρροούύμμεε  ττοονν  ααέέρραα  ααππόό  ττοονν  ααεερροοθθάάλλααμμοο,,    ττρρααββάάμμεε  

λλίίγγοο  ππρροοςς  τταα  ππάάννωω  ττοονν  ττρρααχχεειιοοσσωωλλήήνναα  κκααιι  μμόόλλιιςς  εεππιιββεεββααιιώώσσοουυμμεε  ττηη  

σσωωσσττήή  θθέέσσηη  φφοουυσσκκώώννοουυμμεε  κκααιι  ππάάλλιι  ττοονν  ααεερροοθθάάλλααμμοο..      

  ΗΗ  εευυθθεείίαα  λλάάμμαα  ττοουυ  λλααρρυυγγγγοοσσκκοοππίίοουυ  ππρροοττιιμμάάττααιι  σστταα  ππααιιδδιιάά,,  σστταα  

οοπποοίίαα  ηη  εεππιιγγλλωωττττίίδδαα  εείίννααιι  μμαακκρριιάά  κκααιι  εευυκκίίννηηττηη..  ΗΗ  λλάάμμαα  εειισσάάγγεεττααιι  

κκααττάά  μμήήκκοοςς  ττηηςς  μμέέσσηηςς  γγρρααμμμμήήςς  ττηηςς  σσττοομμααττιικκήήςς  κκοοιιλλόόττηηττααςς,,  ππάάννωω  

σσττηη  γγλλώώσσσσαα,,  κκααιι  ππρροοωωθθεείίττααιι  ωωσσόόττοουυ  κκαατταασσττεείί  δδυυννααττόόνν  νναα  ππιιεεσσθθεείί,,  μμεε  

ττηηνν  άάκκρρηη  ττηηςς,,  ηη  εεππιιγγλλωωττττίίδδαα  κκααιι  νναα  ααπποοκκααλλυυφφθθοούύνν  οοιι  φφωωννηηττιικκέέςς  

χχοορρδδέέςς..    

44..33..22  ΡΡιιννοοττρρααχχεειιαακκήή  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  

ΠΠρροοττιιμμάάττααιι  σσεε  αασσθθεεννεείίςς  πποουυ  δδεενν  μμπποορροούύνν  νναα  μμεείίννοουυνν  σσεε  ύύππττιιαα  

θθέέσσηη  ήή  όότταανν  ηη  σσττοομμααττιικκήή  κκοοιιλλόόττηητταα  δδεενν  εείίννααιι  ππρροοσσββάάσσιιμμηη..  ΗΗ  

ρριιννοοττρρααχχεειιαακκήή  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  γγίίννεεττααιι  εείίττεε  μμεε  λλααρρυυγγγγοοσσκκόόππηησσηη  ήή  

χχωωρρίίςς  λλααρρυυγγγγοοσσκκόόππηησσηη  ((ττυυφφλλήή  μμέέθθοοδδοοςς))  ((ΣΣχχήήμμαα  1144))..  ΟΟ  

ρριιννοοττρρααχχεειιαακκόόςς  σσωωλλήήννααςς,,  ααφφοούύ  ππρροοηηγγοουυμμέέννωωςς  εεππααλλεειιφφθθεείί  μμεε  

λλιιππααννττιικκήή  οουυσσίίαα,,  εειισσάάγγεεττααιι  ααππόό  έένναα  ρρώώθθωωνναα  κκααιι  ππρροοωωθθεείίττααιι  έέωωςς  ττηη  

σσττοομμααττιικκήή  κκοοιιλλόόττηητταα..  ΜΜεε  άάμμεεσσηη  λλααρρυυγγγγοοσσκκόόππηησσηη  κκααιι  μμεε  ττηη  ββοοήήθθεειιαα  

εειιδδιικκήήςς  λλααββίίδδααςς  MMaaggiillll,,  κκααττεευυθθύύννεεττααιι  ττοο  άάκκρροο  ττοουυ  ττρρααχχεειιοοσσωωλλήήνναα  
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σσττηηνν  εείίσσοοδδοο  ττηηςς  ττρρααχχεείίααςς,,  εεννώώ  ττααυυττόόχχρροονναα  ππρροοωωθθεείίττααιι  οο  

ττρρααχχεειιοοσσωωλλήήννααςς  ώώσσττεε  νναα  φφθθάάσσεειι  σσττηη  σσωωσσττήή  θθέέσσηη..  

  

  

ΣΣχχήήμμαα  1144..  ΡΡιιννοοττρρααχχεειιαακκήή  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  υυππόό  λλααρρυυγγγγοοσσκκόόππηησσηη..  

  

ΚΚααττάά  ττηηνν  ττυυφφλλήή  μμέέθθοοδδοο,,  όόλλαα  τταα  ππρροοηηγγοούύμμεενναα  ππααρρααλλεείίπποοννττααιι::  

εεννώώ  οο  αασσθθεεννήήςς  εείίννααιι  αακκόόμμηη  ξξύύππννιιοοςς,,  οο  κκααθθεεττήήρρααςς  ππρροοωωθθεείίττααιι  ωωσσόόττοουυ  

γγίίννεειι  ααννττιιλληηππττόό  ((μμεε  ττηηνν  αακκρρόόαασσηη  ττηηςς  ααννααππννοοήήςς))  όόττιι  έέχχεειι  φφθθάάσσεειι  σσττηη  

σσωωσσττήή  θθέέσσηη  όόπποουυ  κκααιι  σσττααθθεερροοπποοιιεείίττααιι..    

ΣΣτταα  ππλλεεοοννεεκκττήήμμαατταα  ττηηςς  μμεεθθόόδδοουυ  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  ηη  

εευυκκοολλόόττεερρηη  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  ττηηςς  ττρρααχχεείίααςς  ((εεππεειιδδήή  ηη  ρριιννοοφφααρρυυγγγγιικκήή  

κκοοιιλλόόττηητταα  εείίννααιι  ππεερριισσσσόόττεερροο  κκυυρρττήή)),,  ηη  δδυυννααττόόττηητταα  κκααττάάπποοσσηηςς  ττωωνν  

αασσθθεεννώώνν  κκααιι  ηη  εεύύκκοολληη  σσττεερρέέωωσσηη  ττοουυ  ττρρααχχεειιοοσσωωλλήήνναα..  ΣΣτταα  

μμεειιοοννεεκκττήήμμαατταα  ααννήήκκοουυνν  ηη  υυπποοχχρρεεωωττιικκήή  χχρρήήσσηη  μμιικκρρόόττεερρωωνν  

ττρρααχχεειιοοσσωωλλήήννωωνν,,  ηη  ααυυξξηημμέέννηη  ππιιθθααννόόττηητταα  ρριιννοορρρρααγγίίααςς,,  ηη  ττρρώώσσηη  

ρριιννιικκήήςς  κκόόγγχχηηςς  ήή  δδιιάάττρρηησσηη  ττοουυ  οοππίίσσθθιιοουυ  φφάάρρυυγγγγαα,,  ηη  κκάάκκωωσσηη  ήή  

σσππαασσμμόόςς  ττοουυ  λλάάρρυυγγγγαα  κκααιι  ηη  ππααρρααρριιννοοκκοολλππίίττιιττδδαα  ((GGrreeeennbbeerrgg,,  22000022))..  



 - 55 - 

44..33..33  ΠΠααλλίίννδδρροομμηη  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  

  ΗΗ  ππααλλίίννδδρροομμηη  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  μμπποορρεείί  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί  ααππόό  ττηη  

ββρρεεφφιικκήή  ηηλλιικκίίαα  κκααιι  εείίννααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  χχρρήήσσιιμμηη  σσεε  ττρρααυυμμααττίίεεςς  μμεε  

ααιιμμοορρρρααγγίίαα  ττηηςς  ααννααππννεευυσσττιικκήήςς  οοδδοούύ  ηη  οοπποοίίαα  εεμμπποοδδίίζζεειι  ττηηνν  θθέέαασσηη  ττηηςς  

γγλλωωττττίίδδααςς  ((BBaarrrriioott  11998888;;  SSccwwaarrhhttzz  eett  aall..,,  11999922))..  Άλλες ενδείξεις 

είναι ο τρισμός, η σοβαρή αγκύλωση της γνάθου ή της αυχενικής 

μοίρας της σπονδυλικής στήλης, οι όγκοι των ανωτέρων 

αναπνευστικών οδών, οι ασταθείς κακώσεις του αυχένα και τα 

εκτεταμένα τραύματα στο πρόσωπο. ΣΣττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  ααννττεεννδδεείίξξεειιςς  

ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  ηη  ααδδυυννααμμίίαα  δδιιάάννοοιιξξηηςς  ττοουυ  σσττόόμμααττοοςς  κκααιι  οοιι  

δδιιααττααρρααχχέέςς  ττηηςς  ππήήξξηηςς  ττοουυ  ααίίμμααττοοςς,,  εεννώώ  ηη  λλοοίίμμωωξξηη  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  

ααπποοττεελλεείί  ααππόόλλυυττηη  ααννττέέννδδεειιξξηη..    

ΟΟ  αασσθθεεννήήςς  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  σσεε  ύύππττιιαα  θθέέσσηη  μμεε  ττοονν  ααυυχχέένναα  σσεε  

έέκκτταασσηη  κκααιι  οοξξυυγγοοννώώννεεττααιι  μμεε  aammbbuu  ((ΣΣχχήήμμαα  1155  ––  11..11))..  ΣΣττηη  σσυυννέέχχεειιαα  

ψψηηλλααφφάάττααιι  ηη  κκρριικκοοθθυυρρεεοοεειιδδιικκήή  μμεεμμββρράάννηη  κκααιι  δδιιηηθθεείίττααιι  ηη  

κκρριικκοοθθυυρρεεοοεειιδδιικκήή  ππεερριιοοχχήή  μμεε  ττοοππιικκόό  ααννααιισσθθηηττιικκόό..  ΠΠααρραακκεεννττεείίττααιι  ηη  

μμεεμμββρράάννηη  κκααιι  ηη  ββεελλόόννηη  κκααττεευυθθύύννεεττααιι  κκεεφφααλλιικκάά..  ΕΕιισσάάγγεεττααιι  ττοο  οοδδηηγγόό  

σσύύρρμμαα  μμέέσσωω  ττηηςς  ββεελλόόννηηςς  εειισσααγγωωγγήήςς  κκααιι  ππρροοωωθθεείίττααιι  μμέέσσωω  ττωωνν  

φφωωννηηττιικκώώνν  χχοορρδδώώνν  σσττοο  σσττοομμααττοοφφάάρρυυγγγγαα..  ΕΕππιισσκκοοππεείίττααιι  ηη  ππεερριιοοχχήή  μμεε  

λλααρρυυγγγγοοσσκκόόππιιοο,,  εεννττοοππίίζζεεττααιι  ττοο  οοδδηηγγόό  σσύύρρμμαα  κκααιι  σσυυλλλλααμμββάάννεεττααιι  μμεε  

λλααββίίδδαα  MMaaggiillll  ((ΣΣχχήήμμαα  1155  ––  11..22))..  ΤΤοο    ττρρααββάάμμεε  έέξξωω  ααππόό  ττοο  σσττόόμμαα  κκααιι  

ττοο  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύμμεε  ωωςς  οοδδηηγγόό  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοώώθθηησσηη  ττοουυ  εεννδδοοττρρααχχεειιαακκοούύ  

σσωωλλήήνναα  ((ΣΣχχήήμμαα  1155  ––  11..33))..  ΌΌτταανν  οο  σσωωλλήήννααςς  φφττάάσσεειι  σσττοο  εεππίίππεεδδοο  ττοουυ  

κκρριικκοοθθυυρρεεοοεειιδδοούύςς  χχόόννδδρροουυ,,  ττρρααββάάμμεε  ττοο  σσύύρρμμαα  κκααιι  ππρροοωωθθοούύμμεε  ττοο  
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σσωωλλήήνναα  σσττηηνν  ττρρααχχεείίαα  ((ΣΣχχήήμμαα  1155  ––  11..44))..  ΗΗ  σσττεερρέέωωσσηη  ττοουυ  σσωωλλήήνναα  

γγίίννεεττααιι  όόππωωςς  σσττηη  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  ααππόό  ττοο  σσττόόμμαα  ((SShhaanntthhaa,,  11999922))..  ΜΜιιαα  

ππεερρααιιττέέρρωω  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττηηςς  ττεεχχννιικκήήςς  εεππιιττρρέέππεειι  ττηηνν  όόρραασσηη  ττηηςς  

ππεερριιοοχχήήςς  μμεε  ττηη  ββοοήήθθεειιαα  ιιννοοππττιικκοούύ  λλααρρυυγγγγοοσσκκοοππίίοουυ  ((LLeecchhmmaann,,  

11998866))..    

  

  

ΣΣχχήήμμαα  1155..  ΤΤαα  δδιιάάφφοορραα  σσττάάδδιιαα  δδιιεεννέέρργγεειιααςς  ττηηςς  ππααλλίίννδδρροομμηηςς  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς..  

    

44..33..44  ΕΕππιιππλλοοκκέέςς  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς  

  ΗΗ  λλααρρυυγγγγοοσσκκόόππηησσηη  ααπποοττεελλεείί  έένναα  ιιδδιιααίίττεερραα  δδυυσσάάρρεεσσττοο  

εερρέέθθιισσμμαα,,  ττοο  οοπποοίίοο  σσεε  έένναανν  ξξύύππννιιοο  αασσθθεεννήή,,  αακκόόμμηη  κκααιι  αανν  εείίννααιι  

εελλααφφρρώώςς  κκαατταασσττααλλμμέέννοοςς,,  μμπποορρεείί  νναα  ππρροοκκααλλέέσσεειι  ββήήχχαα,,  έέμμεεττοο  κκααιι  

λλααρρυυγγγγόόσσππαασσμμοο..  ΗΗ  λλααρρυυγγγγοοσσκκόόππηησσηη  κκααιι  ηη  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  μμπποορρεείί  νναα  
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ααυυξξήήσσοουυνν  ττηη  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  ττοουυ  σσυυμμππααθθηηττιικκοούύ  ννεευυρριικκοούύ  σσυυσσττήήμμααττοοςς  

μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  υυππέέρρτταασσηη  κκααιι  ττααχχυυκκααρρδδίίαα  κκααιι  ππιιθθααννώώςς  ααρρρρυυθθμμίίεεςς  ήή  

ιισσχχααιιμμίίαα  μμυυοοκκααρρδδίίοουυ..  ΕΕππίίσσηηςς,,  ηη  λλααρρυυγγγγοοσσκκόόππηησσηη  ααυυξξάάννεειι  ττηηνν  

εεγγκκεεφφααλλιικκήή  ααιιμμααττιικκήή  ρροοήή  κκααιι  ττηηνν  εεννδδοοκκρράάννιιαα  ππίίεεσσηη,,  εειιδδιικκάά  σσεε  

αασσθθεεννεείίςς  πποουυ  εείίννααιι  υυπποοξξααιιμμιικκοοίί  ήή  υυππέέρρββααρροοιι  ττηη  σσττιιγγμμήή  ττηηςς  

δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς  κκααιι  κκυυρρίίωωςς  σσεε  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ββίίααιιοουυ  ββήήχχαα  ήή  κκρρααττήήμμααττοοςς  

ττηηςς  ααννααππννοοήήςς  ((TTuurrnneerr  eett  aall..,,  22000055))..  ΠΠρρέέππεειι  νναα  σσηημμεειιωωθθεείί  όόττιι  οο  ββήήχχααςς  

κκααιι  οο  λλααρρυυγγγγόόσσππαασσμμοοςς  εεμμφφααννίίζζοοννττααιι  σσυυχχννάά,,  ιιδδίίωωςς  όότταανν  ηη  μμυυϊϊκκήή  

χχααλλάάρρωωσσηη  κκααιι  ηη  ααννααιισσθθηησσίίαα  εείίννααιι  ααννεεππααρρκκήήςς::  οο  ααυυξξηημμέέννοοςς  ττόόννοοςς  ττωωνν  

λλεείίωωνν  μμυυϊϊκκώώνν  ιιννώώνν  ττωωνν  ββρρόόγγχχωωνν,,  οο  οοπποοίίοοςς  ααυυξξάάννεειι  ττηηνν  ααννττίίσστταασσηη  

ττοουυ  ααέέρραα,,  μμπποορρεείί  νναα  εεμμφφααννιισσττεείί  ωωςς  αανντταανναακκλλαασσττιικκήή  ααννττίίδδρραασσηη  σσττηηνν  

λλααρρυυγγγγοοσσκκόόππηησσηη  ήή  μμπποορρεείί  νναα  οοφφεείίλλεεττααιι  σσττηη  φφυυσσιικκήή  ππααρροουυσσίίαα  ττοουυ  

ττρρααχχεειιοοσσωωλλήήνναα  σσττηηνν  ττρρααχχεείίαα..  ΣΣηημμεειιώώννεεττααιι  όόττιι  σσεε  ππεερριιππττώώσσεειιςς  

ββρροογγχχόόσσππαασσμμοουυ,,  οο  ααυυξξηημμέέννοοςς  ττοούύττοοςς  ττόόννοοςς  ππρροοκκααλλεείί  σσυυρριιγγμμόό  κκααιι  

ααννααππννεευυσσττιικκήή  δδυυσσχχέέρρεειιαα,,  εεννώώ  ηη  ααυυξξηημμέέννηη  ααννττίίσστταασσηη  σσττηη  ρροοήή  ττοουυ  

ααέέρραα  μμπποορρεείί  νναα  εεμμφφααννιισσττεείί  λλόόγγωω  ττοουυ  όόττιι  ηη  εεσσωωττεερριικκήή  δδιιάάμμεεττρροοςς  ττοουυ  

ττρρααχχεειιοοσσωωλλήήνναα  εείίννααιι  σσυυννήήθθωωςς  μμιικκρρόόττεερρηη  ααππόό  ααυυττήήνν  ττηηςς  ττρρααχχεείίααςς..  

((HHeeddeennssttiieerrnnaa,,  11999999))..    

ΗΗ  λλααρρυυγγγγοοσσκκόόππηησσηη  κκααιι  ηη  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  μμπποορρεείί  νναα  

ππρροοκκααλλέέσσοουυνν  εεκκχχυυμμώώσσεειιςς,,  δδηημμιιοουυρργγίίαα  εελλκκώώνν,,  ααιιμμοορρρρααγγίίαα  ήή  άάλλλλεεςς  

κκαακκώώσσεειιςς  σσττιιςς  δδοομμέέςς  μμέέσσαα  κκααιι  γγύύρρωω  ααππόό  ττιιςς  ααεερροοφφόόρρεεςς  οοδδοούύςς,,  όόππωωςς  

γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγμμαα  σστταα  χχεείίλληη,,  τταα  δδόόννττιιαα  ήή  σσττιιςς  ττεεχχννηηττέέςς  οοδδοοννττοοσσττοοιιχχίίεεςς,,  

ττηη  γγλλώώσσσσαα,,  ττηηνν  εεππιιγγλλωωττττίίδδαα,,  ττιιςς  φφωωννηηττιικκέέςς  χχοορρδδέέςς  κκααιι  ττοουυςς  

χχόόννδδρροουυςς  ττοουυ  λλάάρρυυγγγγαα..  ΙΙδδιιααίίττεερραα,,  τταα  δδόόννττιιαα  ήή  οοιι  ττεεχχννηηττέέςς  
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οοδδοοννττοοσσττοοιιχχίίεεςς  μμπποορρεείί  νναα  μμεετταακκιιννηηθθοούύνν  κκααιι  νναα  εειισσρροοφφηηθθοούύνν,,  

ααπποοφφρράάσσσσοοννττααςς  ππεερρααιιττέέρρωω  ττοονν  ααεερρααγγωωγγόό..  ΕΕππίίσσηηςς,,  σσττιιςς  εεππιιππλλοοκκέέςς  

ττηηςς  ππααλλίίννδδρροομμηηςς  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  ηη  ααιιμμοορρρρααγγίίαα,,  ττοο  

υυπποοδδόόρριιοο  εεμμφφύύσσηημμαα,,  ηη  θθρρααύύσσηη  ττοουυ  σσύύρρμμααττοοςς,,  οο  ππννεευυμμοοθθώώρραακκααςς  κκααιι  

οο  ττρρααυυμμααττιισσμμόόςς  ττοουυ  ττρριιδδύύμμοουυ  ννεεύύρροουυ  ((PPoowweerr,,  11996677;;  YYoorrkk,,  11999999γγ))..  

ΠΠιιοο  σσππάάννιιαα  εεππιιππλλοοκκήή  ααπποοττεελλεείί  ηη  δδιιάάττρρηησσηη  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  πποουυ  μμπποορρεείί  

δδυυννηηττιικκάά  νναα  οοδδηηγγήήσσεειι  σσττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  οοππιισσθθοοφφααρρυυγγγγιικκοούύ  

ααπποοσσττήήμμααττοοςς  ήή  μμεεσσοοθθωωρραακκίίττιιδδααςς..    

ΜΜεε  ττηηνν  ππάάρροοδδοο  ττοουυ  χχρρόόννοουυ,,  μμπποορρεείί  νναα  εεμμφφααννιισσττοούύνν  

δδιιααββρρώώσσεειιςς  λλόόγγωω  ππίίεεσσηηςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ιισσχχααιιμμίίαα  σστταα  χχεείίλληη,,  σσττηη  γγλλώώσσσσαα,,  

σσττοουυςς  ρρώώθθωωννεεςς  κκααιι  σσττηηνν  μμύύττηη  ((σσεε  αασσθθεεννεείίςς  μμεε  ρριιννοοττρρααχχεειιαακκόό  

σσωωλλήήνναα)),,  σσττοονν  λλάάρρυυγγγγαα  ήή  σσττηηνν  άάννωω  ττρρααχχεείίαα..  ΑΑυυττέέςς  οοιι  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  

μμπποορρεείί  οοδδηηγγήήσσοουυνν  σσεε  έέλλκκηη  ττοουυ  ββλλεεννννοογγόόννοουυ  ττηηςς  ττρρααχχεείίααςς,,  σσεε  

ιιννώώδδεειιςς  οουυλλέέςς,,  ρριικκννώώσσεειιςς  κκααιι,,  ττεελλιικκάά,,  σσττεεννώώσσεειιςς  ήή//κκααιι  ααννάάππττυυξξηη  

δδεευυττεερροοππααθθώώνν  λλοοιιμμώώξξεεωωνν  πποουυ  μμπποορρεείί  νναα  ααπποοττεελλέέσσοουυνν  ιιδδιιααίίττεερραα  

σσοοββααρρόό  ππρρόόββλληημμαα..  

  ΗΗ  ππααρρααμμοοννήή  εεννόόςς  σσωωλλήήνναα  σσττηηνν  ττρρααχχεείίαα  έέχχεειι  σσηημμααννττιικκήή  

εεππίίδδρραασσηη  σσττοονν  μμηηχχααννιισσμμόό  ππρροοσστταασσίίααςς  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ..  ΟΟ  

ππρροοσσττααττεευυττιικκόόςς  μμηηχχααννιισσμμόόςς  πποουυ  ππρροοσσφφέέρροουυνν  οοιι  ππρροοςς  τταα  εεππάάννωω  

κκιιννήήσσεειιςς  ττωωνν  κκρροοσσσσώώνν  μμπποορρεείί  νναα  αανναασσττααλλεείί  λλόόγγωω  ββλλάάββηηςς  ττοουυ  

ββλλεεννννοογγόόννοουυ  εεξξααιιττίίααςς  ττηηςς  ααπποουυσσίίααςς  ττηηςς  ππρροοσσττααττεευυττιικκήήςς  εεππίίδδρραασσηηςς  

ττοουυ  θθεερρμμοούύ  κκααιι  υυγγρροούύ  ααέέρραα  σσττοο  ααννααππννεευυσσττιικκόό  εεππιιθθήήλλιιοο  ((LLeevviinnee  eett  

aall..,,  11999911))..  ΕΕππιιππρρόόσσθθεετταα,,  ηη  δδιιαακκοοππήή  ττηηςς  φφυυσσιιοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάπποοσσηηςς  ττοουυ  

σσιιέέλλοουυ  έέχχεειι  ωωςς  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηη  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  κκααιι  ππααρρααμμοοννήή  ττοουυ  σσττοο  
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φφάάρρυυγγγγαα  κκααιι  ττοονν  λλάάρρυυγγγγαα,,  ππάάννωω  ααππόό  ττηηνν  άάννωω  εεππιιφφάάννεειιαα  ττοουυ  

ααεερροοθθααλλάάμμοουυ  ττοουυ  ττρρααχχεειιοοσσωωλλήήνναα,,  γγεεγγοοννόόςς  πποουυ  δδιιεευυκκοολλύύννεειι  ττηηνν  

ααννάάππττυυξξηη  μμιικκρροοββίίωωνν  ((FFlleemmiinngg  eett  aall..,,  22000011;;  CCrrnniicchh  eett  aall..,,  22000055;;  

LLoorreennttee  eett  aall..,,  22000066))..  

ΕΕκκττόόςς  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω,,  ηη  ππααρροουυσσίίαα  ττοουυ  ττρρααχχεειιοοσσωωλλήήνναα  κκάάννεειι  

ττηηνν  φφώώννηησσηη  ααδδύύννααττηη,,  εεννώώ  οοιι  ββλλάάββεεςς  ττωωνν  χχεειιλλιιώώνν  κκααιι  ττηηςς  γγλλώώσσσσααςς  

μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  εεππώώδδυυννεεςς  κκααιι  νναα  δδυυσσκκοολλεεύύοουυνν  ττιιςς  

ππρροοσσππάάθθεειιεεςς  οομμιιλλίίααςς  ήή  κκααττάάπποοσσηηςς  ((HHiinnddss  eett  aall..,,  11999966))..  ΟΟιι  

ππααρρεεννέέρργγεειιεεςς  ααυυττοούύ  ττοουυ  σσηημμααννττιικκοούύ  ππεερριιοορριισσμμοούύ  γγιιαα  ττοουυςς  αασσθθεεννεείίςς  

κκααιι  ττιιςς  οοιικκοογγέέννεειιέέςς  ττοουυςς  σσυυχχννάά  ππααρρααββλλέέππεεττααιι..  ΟΟιι  αασσθθεεννεείίςς  δδεενν  

μμπποορροούύνν  νναα  μμιιλλήήσσοουυνν  σσ’’  ααυυττοούύςς  πποουυ  ττοουυςς  φφρροοννττίίζζοουυνν  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττοονν  

ππόόννοο,,  ττηηνν  ννααυυττίίαα  ήή  άάλλλλαα  ππρροοββλλήήμμαατταα  πποουυ  ββιιώώννοουυνν  κκααιι  μμπποορρεείί  νναα  

γγίίννοουυνν  ββίίααιιοοιι..  ΑΑυυττόό  μμπποορρεείί  νναα  έέχχεειι  ωωςς  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηηνν  εεκκττεεττααμμέέννηη  

χχρρήήσσηη  κκαατταασσττααλλττιικκώώνν  ήή  ψψυυχχοοττρρόόππωωνν  φφααρρμμάάκκωωνν  γγιιαα  τταα  οοπποοίίαα  

υυππάάρρχχοουυνν  εεννδδεείίξξεειιςς  όόττιι  ππααρρααττεείίννοουυνν  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  μμηηχχααννιικκοούύ  

ααεερριισσμμοούύ  κκααιι  ττηηνν  ππααρρααμμοοννήή  σσττηηνν  μμοοννάάδδαα  εεννττααττιικκήήςς  θθεερρααππεείίααςς,,  μμεε  

ππααρράάλλλληηλληη  σσηημμααννττιικκήή  ααύύξξηησσηη  ττοουυ  κκιιννδδύύννοουυ  λλοοιιμμώώξξεεωωνν  κκααιι  άάλλλλωωνν  

εεππιιππλλοοκκώώνν  ((LLaavveerryy,,  22000044))..  ΕΕπποομμέέννωωςς,,  ηη  ααδδυυννααμμίίαα  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  

μμπποορρεείί  νναα  ααπποοττεελλέέσσεειι  μμιιαα  ππρρααγγμμααττιικκήή  ααππεειιλλήή  γγιιαα  ττηηνν  ίίδδιιαα  ττηη  ζζωωήή  ττοουυ  

αασσθθεεννοούύςς..  ΟΟιι  δδυυννηηττιικκέέςς  λλύύσσεειιςς  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  ττηη  χχρρήήσσηη  γγρρααππττώώνν  

μμηηννυυμμάάττωωνν  ααππόό  ττηηνν  ππλλεευυρράά  ττοουυ  αασσθθεεννοούύςς  ((σσεε  χχααρρττίί  ήή  σσεε  ππίίνναακκαα)),,  

λλααρρυυγγγγιικκάά  μμιικκρρόόφφωωνναα  ήή  αακκόόμμαα  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  μμέέσσωω  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  

υυπποολλοογγιισσττήή..    
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ΑΑνν  κκααιι  δδεενν  υυππάάρρχχοουυνν  δδεεδδοομμέένναα  σσττηη  δδιιεεθθννήή  ββιιββλλιιοογγρρααφφίίαα,,  

ααρρκκεεττοοίί  ιιααττρροοίί  ττωωνν  μμοοννάάδδωωνν  εεννττααττιικκήήςς  θθεερρααππεείίααςς  ππιισσττεεύύοουυνν  όόττιι  όόλλαα  

τταα  ππααρρααππάάννωω  ππρροοββλλήήμμαατταα  μμπποορρεείί  νναα  εελλααττττωωθθοούύνν  σσηημμααννττιικκάά  μμεε  ττηηνν  

εελλάάττττωωσσηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ππααρρααμμοοννήήςς  ττοουυ  ττρρααχχεειιοοσσωωλλήήνναα  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηνν  

εελλάάττττωωσσηη  ττηηςς  ππίίεεσσηηςς  σσττοονν  ααεερροοθθάάλλααμμοο  ((ccuuffff))  ((HHiinnddss  eett  aall..,,  11999966))..    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

  

  ΤΤΕΕΧΧΝΝΗΗΤΤΟΟΙΙ  ΑΑΕΕΡΡΑΑΓΓΩΩΓΓΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΝΝΔΔΟΟΤΤΡΡΑΑΧΧΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ  

ΔΔΙΙΑΑΣΣΩΩΛΛΗΗΝΝΩΩΣΣΗΗ  

55..11  ΕΕίίννααιι  ηη  ΕΕΤΤΔΔ  ηη  κκααλλύύττεερρηη  μμέέθθοοδδοοςς  εεξξαασσφφάάλλιισσηηςς  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  

ααππόό  ττοουυςς  δδιιαασσώώσσττεεςς;;  

ΣΣττηη  δδιιεεθθννήή  ββιιββλλιιοογγρρααφφίίαα  υυππάάρρχχεειι  δδιιχχοογγννωωμμίίαα  γγιιαα  ττοο  πποοιιαα  

μμέέθθοοδδοοςς  εεξξαασσφφάάλλιισσηηςς  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  εείίννααιι  ηη  ππρροοσσφφοορρόόττεερρηη  γγιιαα  

ττοουυςς  μμηη--ααννααιισσθθηησσιιοολλόόγγοουυςς,,  ααφφοούύ,,  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττοουυςς  δδιιαασσώώσσττεεςς,,  τταα  

πποοσσοοσσττάά  ααπποοττυυχχίίααςς  εεννδδοοττρρααχχεειιαακκήήςς  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς  υυππεερρββααίίννοουυνν  

σσυυχχννάά  ττοο  3300%%  ((GGaauusscchhee  eett  aall..,,  22000000,,  CCooookk  eett  aall..,,  22000066))..  ΣΣττηηνν  

μμεελλέέττηη  ττωωνν  CCoobbaass  κκααιι  σσυυνν..  ((CCoobbaass  eett  aall..,,  22000099)),,  ααννααφφέέρρεεττααιι  όόττιι  

σσττηηνν  μμηηττρροοπποολλιιττιικκήή  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΜΜααϊϊάάμμιι  σσττηη  ΦΦλλόόρριινντταα  οοιι  δδιιαασσώώσσττεεςς  

εείίχχαανν  ππρροοββλλήήμμαατταα  σσττοο  3311%%  όόλλωωνν  ττωωνν  ππρροοσσππααθθεειιώώνν  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς  

σσεε  ττρρααυυμμααττιισσμμέέννοουυςς  αασσθθεεννεείίςς,,  εεννώώ  σσεε  μμίίαα  άάλλλληη  ΓΓααλλλλιικκήή  μμεελλέέττηη  

ββρρέέθθηηκκεε  όόττιι  οοιι  εειιδδιικκοοίί  ιιααττρροοίί  εείίχχαανν  ππρροοββλλήήμμαατταα  μμόόννοο  σσττοο  33%%  όόλλωωνν  

ττωωνν  ππεερριιππττώώσσεεωωνν  ((TTeennttiilllliieerr  eett  aall..,,  22000088))..  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά,,  εεννώώ  όότταανν  

οοιι  εειιδδιικκοοίί  ιιααττρροοίί  σσυυννααννττοούύσσαανν  δδυυσσκκοολλίίεεςς  μμεε  ττηη  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύσσαανν  ττηη  λλααρρυυγγγγιικκήή  μμάάσσκκαα  μμεε  πποοσσοοσσττόό  εεππιιττυυχχίίααςς  σσχχεεδδόόνν  

110000%%,,  οοιι  μμηη  εεξξοοιικκεειιωωμμέέννοοιι  δδιιαασσώώσσττεεςς  εείίχχαανν  σσααφφώώςς  χχεειιρρόόττεερραα  

ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  σσττηη  χχρρήήσσηη  ττηηςς..  ΦΦααίίννεεττααιι,,  όόννττωωςς,,  όόττιι  έέννααςς  πποολλύύ  

σσηημμααννττιικκόόςς  ππααρράάγγοοννττααςς  σσττηηνν  εεππιιττυυχχίίαα  ττηηςς  εεξξωωννοοσσοοκκοομμεειιαακκήήςς  
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δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  εείίννααιι  ηη  εεκκππααίίδδεευυσσηη  κκααιι  ηη  εεμμππεειιρρίίαα  

((TTeennttiilllliieerr  eett  aall..,,  22000088))..  ΣΣττηη  μμεελλέέττηη  ττωωνν  CCoobbaass  κκααιι  σσυυνν..  οοιι  δδιιαασσώώσσττεεςς  

πποουυ  εεππέέββααιινναανν  σσεε  εελλιικκόόππττεερραα  εείίχχαανν  πποολλύύ  κκααλλύύττεερραα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  

ααππόό  όόττιι  οοιι  υυππόόλλοοιιπποοιι  σσυυννάάδδεελλφφοοίί  ττοουυςς  λλόόγγωω  ττηηςς  σσυυχχννόόττεερρηηςς  εεππααφφήήςς  

πποουυ  έέχχοουυνν  μμεε  σσοοββααρράά  ττρρααυυμμααττιισσμμέέννοουυςς  αασσθθεεννεείίςς  ((GGrriieess  eett  aall..,,  

22000066))..  ΑΑυυττόό  εεππιιββεεββααιιώώννεεττααιι  κκααιι  ααππόό  ττοουυςς  HHeellmm  κκααιι  σσυυνν..  οοιι  οοπποοίίοοιι  

έέδδεειιξξαανν  όόττιι  οοιι  δδιιαασσώώσσττεεςς  πποουυ  εεππέέββααιινναανν  σσεε  εελλιικκόόππττεερραα  εείίχχαανν  110000%%  

εεππιιττυυχχίίαα  αακκόόμμαα  κκααιι  σσεε  ππεερριιππττώώσσεειιςς  εεξξααιιρρεεττιικκάά  δδύύσσκκοολλοουυςς  

ααεερρααγγωωγγοούύςς  ((HHeellmm  eett  aall..,,  22000066))..  ΣΣεε  μμίίαα  άάλλλληη  ΓΓεερρμμααννιικκήή  μμεελλέέττηη,,  ηη  

ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόόττηητταα  ττωωνν  ιιααττρρώώνν  σσττηη  δδιιααχχεείίρριισσηη  ββααρριιάά  

ττρρααυυμμααττιισσμμέέννωωνν  αασσθθεεννώώνν  ήήτταανν  μμιικκρρήή  όότταανν  δδεενν  εείίχχαανν  ααρρκκεεττήή  

εεμμππεειιρρίίαα  κκααιι  έέκκθθεεσσηη  σσεε  ααννάάλλοογγεεςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ((AAddnneett  eett  aall..,,  11999988;;  

GGrriieess  eett  aall..,,  22000066;;  TTiimmmmeerrmmaannnn  eett  aall..,,  22000077))..  ΈΈττσσιι,,  ηη  έέννωωσσηη  

ααννααιισσθθηησσιιοολλόόγγωωνν  ττηηςς  ΜΜεεγγάάλληηςς  ΒΒρρεεττααννίίααςς  κκααιι  ττηηςς  ΙΙρρλλααννδδίίααςς  σσττιιςς  

κκααττεευυθθυυννττήήρριιεεςς  οοδδηηγγίίεεςς  ττηηςς  γγιιαα  ττηηνν  αασσφφααλλήή  ππρροοννοοσσοοκκοομμεειιαακκήή  

ααννααιισσθθηησσίίαα  υυπποοσσττηηρρίίζζεειι  όόττιι  έένναα  υυψψηηλλόό  εεππίίππεεδδοο  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  κκααιι  

ααρρκκεεττήή  εεμμππεειιρρίίαα  σσεε  ααππλλέέςς  ττεεχχννιικκέέςς  ααπποοττεελλεείί  ττοο  κκλλεειιδδίί  γγιιαα  ττοονν  

εεππιιττυυχχηημμέέννοο  χχεειιρριισσμμόό  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  ((IIrreellaanndd  AAooAAooGGBBaa,,  22000099))..  

ΕΕιιδδιικκόόττεερραα,,  ππρροοττεείίννοουυνν  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  22  χχρρόόννιιαα  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  σσεε  

εειιδδιικκόόττηηττεεςς  εεππεείίγγοουυσσααςς  ιιααττρριικκήήςς  κκααιι  11  χχρρόόννοο  σσττηηνν  ααννααιισσθθηησσιιοολλοογγίίαα  

γγιιαα  όόσσοουυςς  κκααλλοούύννττααιι  νναα  χχεειιρριισσττοούύνν  αασσθθεεννεείίςς  πποουυ  χχρρεειιάάζζοοννττααιι  

δδιιαασσφφάάλλιισσηη  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ..  ΕΕππιιππλλέέοονν,,  σσυυννιισσττοούύνν  ττηη  σσυυννεεχχήή  έέκκθθεεσσηη  

σσεε  ππααρρόόμμοοιιεεςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  γγιιααττίί  ααλλλλιιώώςς  ηη  εεκκππααίίδδεευυσσηη  κκααιι  ηη  ιικκααννόόττηητταα  

χχεειιρριισσμμοούύ  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  εελλααττττώώννεεττααιι..  ΔΔυυσσττυυχχώώςς,,  όόμμωωςς,,  ααυυττόό  δδεενν  
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εείίννααιι  ααππόόλλυυτταα  εεφφιικκττόό  δδιιόόττιι  οοιι  δδιιαασσώώσσττεεςς  σσυυννήήθθωωςς  δδεενν  έέχχοουυνν  ττόόσσεεςς  

πποολλλλέέςς  εευυκκααιιρρίίεεςς  γγιιαα  νναα  χχεειιρριισσττοούύνν  αασσθθεεννεείίςς  μμεε  ββααρρέέαα  ττρρααύύμμαατταα..  

ΚΚααττάά  σσυυννέέππεειιαα,,  ηη  ΕΕΤΤΔΔ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ηη  ππρρώώττηη  εεππιιλλοογγήή  εεκκεείίννωωνν  

μμεε  κκααθθηημμεερριιννήή  κκλλιιννιικκήή  εεμμππεειιρρίίαα,,  εεννώώ  οοιι  λλιιγγόόττεερροο  εεκκππααιιδδεευυμμέέννοοιι  

δδιιαασσώώσσττεεςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοσσααννααττοολλίίζζοοννττααιι  ππρροοςς  ττηηνν  άάρριισσττηη  

εεκκππααίίδδεευυσσηη  σσττηη  χχρρήήσσηη  ττωωνν  υυππεερργγλλωωττττιιδδιικκώώνν  σσυυσσκκεευυώώνν  ((Davis et 

al., 2004; Mort, 2005; vvoonn  GGooeeddeecckkee  eett  aall..,,  22000077;;  Herff et al., 

2009))..    

55..22  ΟΟιι  ππρροοττάάσσεειιςς  ττοουυ  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ΑΑννααζζωωοογγόόννηησσηηςς  γγιιαα  

ττηη  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ    

ΣΣττιιςς  κκααττεευυθθυυννττήήρριιεεςς  οοδδηηγγίίεεςς  ττοουυ  22000055,,  ττοο  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό  

ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ΑΑννααζζωωοογγόόννηησσηηςς  έέδδωωσσεε  ιιδδιιααίίττεερρηη  έέμμφφαασσηη  σσττηη  χχρρήήσσηη  ττωωνν  

υυππεερργγλλωωττττιιδδιικκώώνν  ττεεχχννηηττώώνν  ααεερρααγγωωγγώώνν  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίττεευυξξηη  κκααιι  

δδιιααττήήρρηησσηη  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ,,  ιιδδίίωωςς  σσεε  ππεερριιππττώώσσεειιςς  πποουυ  ηη  ΕΕΤΤΔΔ  φφααίίννεεττααιι  

δδύύσσκκοολληη  ((EEuurrooppeeaann  RReessuusscciittaattiioonn  CCoouunncciill  GGuuiiddeelliinneess  ffoorr  

RReessuusscciittaattiioonn,,    22000055))..  ΥΥππάάρρχχοουυνν  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  δδεείίχχννοουυνν  όόττιι  ππααρράά  ττηηνν  

εεππααρρκκήή  εεκκππααίίδδεευυσσηη  κκααιι  εεμμππεειιρρίίαα,,  τταα  πποοσσοοσσττάά  ττωωνν  εεππιιππλλοοκκώώνν  ττηηςς  

δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς  εείίννααιι  ααππααρράάδδεεκκτταα  υυψψηηλλάά..  ΓΓιιαα  ππααρράάδδεειιγγμμαα,,  οοιι  KKaattzz  κκααιι  

σσυυνν..  ββρρήήκκαανν  όόττιι  σσεε  αασσθθεεννεείίςς  πποουυ  εείίχχαανν  υυπποοσσττεείί  κκααρρδδιιαακκήή  αανναακκοοππήή  

εεκκττόόςς  ννοοσσοοκκοομμεείίοουυ  ττοο  πποοσσοοσσττόό  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς  ττοουυ  οοιισσοοφφάάγγοουυ  

κκυυμμααίίννοονντταανν  έέωωςς  κκααιι  1177%%  ((KKaattzz  eett  aall..,,  22000011))..  ΕΕίίννααιι  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  σσεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  αανναακκοοππήήςς,,  οοιι  ππααρρααττεεττααμμέέννεεςς  χχρροοννιικκάά  ππρροοσσππάάθθεειιεεςς  

δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς  ττηηςς  ττρρααχχεείίααςς  εείίννααιι  εεππιιζζήήμμιιεεςς  ((Grmec 2002; SSttuuddeennkk  

eett  aall..,,  22001100))..  ΗΗ  δδιιαακκοοππήή  ττωωνν  θθωωρραακκιικκώώνν  σσυυμμππιιέέσσεεωωνν  έέχχεειι  ωωςς  
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ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηηνν  εελλάάττττωωσσηη  ττηηςς  ααιιμμάάττωωσσηηςς  ττηηςς  κκααρρδδιιάάςς  κκααιι  ττοουυ  

εεγγκκεεφφάάλλοουυ..  ΣΣτις τελευταίες οδηγίες του 2010 τονίστηκε ότι αν και η 

ΕΤΔ αποτελεί την βέλτιστη μέθοδο εξασφάλισης και διατήρησης του 

αεραγωγού, θα πρέπει να διενεργείται μόνο από διασώστες με 

υψηλού βαθμού ικανότητα και εμπειρία (Nolan 2010). Βέβαια, η 

τοποθέτηση υπεργλωττιδικών συσκευών μπορεί να είναι ευκολότερη 

της διασωλήνωσης, αλλά δεν είναι πάντοτε επιτυχής (Coulson et al., 

2003). Παρ’ όλα αυτά, οι υππεερργγλλωωττττιιδδιικκέέςς  σσυυσσκκεευυέέςς  ααπποοττεελλοούύνν  μμιιαα  

άάρριισσττηη  εεννααλλλλαακκττιικκήή  εεππιιλλοογγήή  ττηηςς  εεννδδοοττρρααχχεειιαακκήήςς  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς,,  

κκααθθώώςς  εείίννααιι  εευυκκοολλόόττεερρέέςς  σσττηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσηη  κκααιι  μμπποορροούύνν  νναα  

ττοοπποοθθεεττηηθθοούύνν  χχωωρρίίςς  νναα  δδιιαακκοοπποούύνν  οοιι  θθωωρραακκιικκέέςς  σσυυμμππιιέέσσεειιςς  

((GGaattwwaarrdd  eett  aall..,,  22000088))..   

55..33  ΟΟιι  ππρροοττάάσσεειιςς  ττηηςς  JJRRCCAALLCC  γγιιαα  ττηη  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  ααππόό  

ττοουυςς  δδιιαασσώώσσττεεςς  

ΗΗ  JJRRCCAALLCC  σσεε  ππρρόόσσφφααττηη  ααννααφφοορράά  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσεε  κκααιι  ααυυττήή  νναα  

ααππααννττήήσσεειι  σστταα  εερρωωττήήμμαατταα  πποοιιαα  μμέέθθοοδδοοςς  ααπποοττεελλεείί  ττηηνν  ππρροοσσφφοορρόόττεερρηη  

γγιιαα  ττοο  χχεειιρριισσμμόό  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  ααππόό  ττοουυςς  δδιιαασσώώσσττεεςς  κκααιι  γγιιαα  ττοο  αανν  ηη  

δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  ττηηςς  ττρρααχχεείίααςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυννεεχχίίσσεειι  νναα  ααπποοττεελλεείί  

ββαασσιικκόό  μμέέρροοςς  ττηηςς  εεκκππααίίδδεευυσσήήςς  ττοουυςς  ((JJRRCCAALLCC  AAiirrwwaayy  WWoorrkkiinngg  GGrroouupp,,  

22000088))..  ΗΗ  εεππιιττρροοππήή  κκααττέέλληηξξεε  σσττοο  σσυυμμππέέρραασσμμαα  όόττιι  υυππάάρρχχοουυνν  πποολλύύ  

λλίίγγαα  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  υυπποοσσττηηρρίίζζοουυνν  όόττιι  ηη  ππρροοννοοσσοοκκοομμεειιαακκήή  

δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  χχωωρρίίςς  ττηη  χχρρήήσσηη  ααννααιισσθθηηττιικκώώνν  φφααρρμμάάκκωωνν  ββεελλττιιώώννεειι  

ττηηνν  εεππιιββίίωωσσηη  σσεε  ββααρριιάά  αασσθθεεννεείίςς..  ΕΕππίίσσηηςς,,  εείίννααιι  ίίσσωωςς  ππιιθθααννόό  νναα  εείίννααιι  

ππρροοττιιμμόόττεερροοςς  οο  ααεερριισσμμόόςς  ττοουυ  αασσθθεεννοούύςς  μμεε  μμάάσσκκαα  ((ππρροοσσωωππίίδδαα))  σσεε  
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σσχχέέσσηη  μμεε  ττηη  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη,,  λλόόγγωω  ττοουυ  μμεεγγάάλλοουυ  πποοσσοοσσττοούύ  ααπποοττυυχχίίααςς  

ττηηςς  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς  ήή//κκααιι  ττηηςς  ππααρρααττεεττααμμέέννηηςς  υυπποοξξααιιμμίίααςς  ττοουυ  

αασσθθεεννοούύςς  πποουυ  αακκοολλοουυθθεείί  ττιιςς  πποολλλλααππλλέέςς  ππρροοσσππάάθθεειιεεςς  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς..    

ΗΗ  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  ααπποοττεελλεείί  μμιιαα  σσύύννθθεεττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ηη  οοπποοίίαα  ααππααιιττεείί  

ααρρκκεεττήή  εεκκππααίίδδεευυσσηη  κκααιι  εεμμππεειιρρίίαα  κκααιι  ίίσσωωςς  οοιι  2255  εεππιιττυυχχηημμέέννεεςς  

δδιιαασσωωλληηννώώσσεειιςς  πποουυ  ααππααιιττοούύννττααιι  γγιιαα  νναα  θθεεωωρρηηθθεείί  κκάάπποοιιοοςς  δδιιαασσώώσσττηηςς  

ιικκααννόόςς  νναα  εείίννααιι  λλίίγγεεςς  κκααιι  νναα  ααππααιιττοούύννττααιι  ααρρκκεεττάά  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς..  ΗΗ  

εεππιιττρροοππήή  κκααττάάλληηξξεε  όόττιι  ηη  ππρροοννοοσσοοκκοομμεειιαακκήή  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  εείίννααιι  

ππιιθθααννόόττεερροο  νναα  εείίννααιι  ππεερριισσσσόόττεερροο  ββλλααππττιικκήή  ππααρράά  ωωφφέέλλιιμμηη  κκααιι  

εεπποομμέέννωωςς  δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοσσττηηρρίίζζεεττααιι  ηη  χχρρήήσσηη  ττηηςς..  ΓΓιιαα  ττηη  μμεεγγάάλληη  

ππλλεειιοοννόόττηητταα  ττωωνν  δδιιαασσωωσσττώώνν,,  ηη  εεππιιττρροοππήή  ππρροοττεείίννεειι  νναα  ααπποοσσυυρρθθεείί  ηη  

ΕΕΤΤΔΔ  ωωςς  μμέέθθοοδδοοςς  δδιιαασσφφάάλλιισσηηςς  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  κκααιι  νναα  δδοοθθεείί  

μμεεγγααλλύύττεερρηη  έέμμφφαασσηη  σσττηηνν  εεκκππααίίδδεευυσσηη  γγιιαα  ττοοπποοθθέέττηησσηη  

υυππεερργγλλωωττττιιδδιικκώώνν  σσυυσσκκεευυώώνν  ((JJRRCCAALLCC  AAiirrwwaayy  WWoorrkkiinngg  GGrroouupp,,  22000088))..      

55..44  ΣΣύύγγκκρριισσηη  ττωωνν  δδιιααφφοορρώώνν  ττεεχχννηηττώώνν  υυππεερργγλλωωττττιιδδιικκώώνν  ααεερρααγγωωγγώώνν  

κκααιι  ττηηςς  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς  

ΣΣεε  μμίίαα  πποολλύύ  ππρρόόσσφφααττηη  μμεελλέέττηη  σσυυγγκκρρίίθθηηκκεε  ηη  κκλλαασσσσιικκήή  

λλααρρυυγγγγιικκήή  μμάάσσκκαα    μμεε  ττηη  μμάάσσκκαα  II--GGEELL  ((SSttrroouummppoouulliiss  eett  aall..,,  22001111bb))..  

ΜΜεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  εεκκππααίίδδεευυσσηη,,  οοιι  σσυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς  ιιααττρροοίί  κκλλήήθθηηκκαανν  νναα  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσοουυνν  ττιιςς  δδύύοο  σσυυσσκκεευυέέςς..  ΕΕππιιττυυχχηημμέέννηη  ππρρώώττηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα  

μμεε  ττηη  χχρρήήσσηη  ττοουυ  II--GGEELL  ήήτταανν  σσττοο  9900,,55%%,,  εεννώώ  ττοο  ααννττίίσσττοοιιχχοο  πποοσσοοσσττόό  

μμεε  ττηη  λλααρρυυγγγγιικκήή  μμάάσσκκαα  ααννήήλλθθεε  μμόόλλιιςς  σσττοο  6633..88%%..  ΗΗ  δδιιααφφοορράά  ααυυττήή  

οοφφεείίλλοονντταανν  κκυυρρίίωωςς  σσττιιςς  ππρροοσσππάάθθεειιεεςς  ττωωνν  ααρρχχάάρριιωωνν,,  μμιιααςς  κκααιι  οοιι  ππιιοο  

έέμμππεειιρροοιι  ιιααττρροοίί  εείίχχαανν  τταα  ίίδδιιαα  πποοσσοοσσττάά  εεππιιττυυχχίίααςς..  ΈΈττσσιι,,  οοιι  σσυυγγγγρρααφφεείίςς  
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σσυυμμππέέρραανναανν  όόττιι  ηη  μμάάσσκκαα  II--GGEELL  ήήτταανν  ππρροοττιιμμόόττεερρηη  γγιιαα  ττοουυςς  ααρρχχάάρριιοουυςς  

ιιααττρροούύςς..  

ΟΟιι  SShhiinn  κκααιι  σσυυνν..  σσυυννέέκκρριινναανν  ττηηνν  II--GGEELL  μμεε  ττηηνν  κκλλαασσσσιικκήή  

λλααρρυυγγγγιικκήή  μμάάσσκκαα  κκααιι  ττηηνν  PPrroo  SSeeaall  κκααιι  σσυυμμππέέρραανναανν  όόττιι  ηη  II--GGEELL  εείίννααιι  

σσααφφώώςς  ααννώώττεερρηη  ττηηςς  κκλλαασσσσιικκήήςς  λλααρρυυγγγγιικκήήςς  κκααιι  σσυυγγκκρρίίσσιιμμηη  μμεε  ττηηνν  

pprroosseeaall,,  χχωωρρίίςς  μμάάλλιισστταα  νναα  σσυυννοοδδεεύύεεττααιι  ααππόό  ιιδδιιααίίττεερρεεςς  ααννεεππιιθθύύμμηηττεεςς  

εεννέέρργγεειιεεςς  ((SShhiinn  eett  aall..,,  22001100))..  ΑΑννττίίθθεετταα,,  οοιι  AAmmiinnii  κκααιι  KKhhoosshhffeettrraatt  

δδιιααππίίσσττωωσσαανν  ππααρρόόμμοοιιαα  πποοσσοοσσττάά  εεππιιττυυχχίίααςς  μμεεττααξξύύ  II--GGEELL  κκααιι  

λλααρρυυγγγγιικκήήςς  μμάάσσκκααςς  ((AAmmiinnii  eett  aall  22001100))..  ΗΗ  λλααρρυυγγγγιικκήή  μμάάσσκκαα  ππααρρεείίχχεε  

κκααλλύύττεερροο  σσφφρράάγγιισσμμαα  ττοουυ  οορροοφφάάρρυυγγγγαα,,  κκααλλύύττεερρηη  οοππττιικκήή  κκααιι  

ααππααιιττοούύσσεε  ττηηνν  ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηη  λλιιγγόόττεερρωωνν  χχεειιρριισσμμώώνν  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  

νναα  δδιιαασσφφααλλιισσττεείί  οο  ααεερρααγγωωγγόόςς  σσεε  σσύύγγκκρριισσηη  μμεε  ττηηνν  μμάάσσκκαα  II--GGEELL..  

ΕΕππίίσσηηςς,,  σσεε  μμίίαα  άάλλλληη  μμεελλέέττηη    σσυυγγκκρρίίθθηηκκεε  ηη  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόόττηητταα  ττηηςς  

II--GGEELL  κκααιι  ττηηςς  λλααρρυυγγγγιικκήήςς  μμάάσσκκααςς  κκααιι  ββρρέέθθηηκκαανν  ππααρρόόμμοοιιαα  

ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  αανν  κκααιι  σσηημμεειιώώθθηηκκεε  μμεεγγααλλύύττεερροοςς  χχρρόόννοοςς  εειισσααγγωωγγήήςς  

ααλλλλάά  κκααλλύύττεερρηη  όόρραασσηη  μμεε  ττηηνν  II--GGEELL  ((TThheeiilleerr  eett  aall  22000099..    

  ΣΣεε  μμίίαα  ττυυχχααιιοοπποοιιηημμέέννηη  μμεελλέέττηη  πποουυ  σσυυννέέκκρριιννεε  ττηηνν  

υυππεερργγλλωωττττιιδδιικκήή  σσυυσσκκεευυήή  II--GGEELL  μμεε  ττηηνν  κκλλαασσσσιικκήή  λλααρρυυγγγγιικκήή  μμάάσσκκαα  σσεε  

5500  υυγγιιεείίςς  ααννααιισσθθηηττοοπποοιιηημμέέννοουυςς  αασσθθεεννεείίςς  μμεε  ααυυττόόμμααττηη  ααννααππννοοήή    

κκααττααγγρράάφφηηκκεε  5544%%  εεππιιττυυχχίίαα  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς  II--GGEELL  μμεε  ττηηνν  ππρρώώττηη  

ππρροοσσππάάθθεειιαα  κκααιι  8866%%  γγιιαα  ττηηνν  κκλλαασσσσιικκήή  λλααρρυυγγγγιικκήή  μμάάσσκκαα  ((PP<<00..000011))  

((JJaannaakkiirraammaann  eett  aall,,  22000099))..  ΗΗ  εεππιιττυυχχήήςς  ττοοπποοθθέέττηησσηη  μμεεττάά  ααππόό  22  

ππρροοσσππάάθθεειιεεςς  ββεελλττιιώώθθηηκκεε  σσττοο  8844%%  γγιιαα  ττηηνν  II--GGEELL  κκααιι  σσττοο  9922%%  γγιιαα  

ττηηνν  κκλλαασσσσιικκήή  λλααρρυυγγγγιικκήή  μμάάσσκκαα  ((ττοο  πποοσσοοσσττόό  ααυυττόό  δδεενν  ήήτταανν  ππλλέέοονν  
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σσττααττιισσττιικκάά  σσηημμααννττιικκόό))..  ΟΟιι  σσυυγγγγρρααφφεείίςς  σσυυμμππέέρραανναανν  ττεελλιικκάά  όόττιι  ηη  II--

GGEELL  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  θθεεωωρρηηθθεείί  ααπποοδδεεκκττήή  εεννααλλλλαακκττιικκήή  λλύύσσηη  ττηηςς  

κκλλαασσσσιικκήήςς  λλααρρυυγγγγιικκήήςς  μμάάσσκκααςς..  ΑΑννττιιθθέέττωωςς,,  μμίίαα  μμεελλέέττηη  μμεε  δδιιαασσώώσσττεεςς  

έέδδεειιξξεε  όόττιι  ααυυττοοίί  ππρροοττιιμμοούύνν  ττηηνν  II--GGEELL,,  λλόόγγωω  ττηηςς  ττααχχύύττηηττααςς  

εειισσααγγωωγγήήςς  ττηηςς  κκααιι  ττηηςς  μμεεγγααλλύύττεερρηηςς  εευυκκοολλίίααςς  χχρρήήσσηηςς  ((CCaassttllee  eett  aall..,,  

22001100))..  ΠΠρρέέππεειι  νναα  σσηημμεειιωωθθεείί  όόττιι  τταα  ααρρχχιικκάά  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  σσττηη  μμεελλέέττηη  

ττωωνν  JJaannaakkiirraammaann  κκααιι  σσυυνν..  οοφφεείίλλοοννττααιι  σσττοο  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  

ααννααιισσθθηησσιιοολλόόγγοοιι  πποολλύύ  ππιιοο  εεξξοοιικκεειιωωμμέέννοοιι  μμεε  ττηη  χχρρήήσσηη  ττηηςς  κκλλαασσσσιικκήήςς  

λλααρρυυγγγγιικκήήςς  μμάάσσκκααςς  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττηηνν  κκααιιννοούύρριιαα  II--GGEELL..  ΑΑυυττόό  άάλλλλωωσσττεε  

ααπποοδδεειικκννύύεεττααιι  κκααιι  ααππόό  ττοο  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  μμεε  ττηηνν  δδεεύύττεερρηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα  τταα  

πποοσσοοσσττάά  εεππιιττυυχχίίααςς  ααυυξξήήθθηηκκαανν  κκααττάά  πποολλύύ  κκααιι  μμάάλλιισστταα  πποολλύύ  

ππεερριισσσσόόττεερροο  ααππόό  όόττιι  ααυυξξάάννοονντταανν  τταα  πποοσσοοσσττάά  εεππιιττυυχχίίααςς  μμεε  ττηη  

δδεεύύττεερρηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα  χχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηηςς  ττηηςς  κκλλαασσσσιικκήήςς  λλααρρυυγγγγιικκήήςς  

μμάάσσκκααςς..    

ΑΑννάάλλοογγαα  έέρρεευυννεεςς  έέχχοουυνν  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί  κκααιι  σσεε  ππααιιδδιιάά..  σσαανν  οοιι  

ΟΟιι  TThheeiilleerr  κκααιι  σσυυνν..  σσύύγγκκρριινναανν  ττηηνν  II--GGEELL  κκααιι  μμιιαα  λλααρρυυγγγγιικκήή  μμάάσσκκαα  σσεε  

ααννααιισσθθηηττοοπποοιιηημμέένναα  ππααιιδδιιάά  ((TThheeiilleerr  eett  aall..,,  22001111))..  ΗΗ  μμεελλέέττηη  

σσυυμμππεερριιέέλλααββεε  220088  αασσθθεεννεείίςς,,  ηηλλιικκίίααςς  00  ––  1177  εεττώώνν,,  πποουυ  εεππρρόόκκεειιττοο  νναα  

χχεειιρροουυρργγηηθθοούύνν  μμεε  γγεεννιικκήή  ααννααιισσθθηησσίίαα..  ΤΤοο  πποοσσοοσσττόό  εεππιιττυυχχίίααςς  μμεε  ττηηνν  

ππρρώώττηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα  ήήτταανν  9911%%  γγιιαα  ττηηνν  II--GGEELL  κκααιι  9933%%  γγιιαα  ττηηνν  

λλααρρυυγγγγιικκήή  μμάάσσκκαα,,  εεννώώ  ττοο  σσυυννοολλιικκόό  πποοσσοοσσττόό  εεππιιττυυχχίίααςς  ήήτταανν  9933%%  κκααιι  

9988%%,,  ααννττίίσσττοοιιχχαα..  ΑΑνν  κκααιι  τταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  δδεενν  ήήτταανν  σσττααττιισσττιικκάά  

σσηημμααννττιικκάά,,  ηη  εειισσααγγωωγγήή  ττηηςς  λλααρρυυγγγγιικκήήςς  μμάάσσκκααςς  ήήτταανν  ττααχχύύττεερρηη..  
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ΕΕππίίσσηηςς,,  δδιιααππιισσττώώθθηηκκεε  όόττιι  ηη  II--GGEELL  ππααρροουυσσίίαασσεε  μμιιαα  ττάάσσηη  νναα  φφεεύύγγεειι  

ααππόό  ττηη  θθέέσσηη  ττηηςς  κκααιι,,  γγιιαα  ττοο  λλόόγγοο  ααυυττόό,,  έέππρρεεππεε  νναα  κκααθθηηλλώώννεεττααιι..    

ΣΣεε  μμίίαα  ππρρόόσσφφααττηη  μμεελλέέττηη,,  οοιι  MMiicchhaalleekk  κκααιι  σσυυνν  σσύύγγκκρριινναανν  ττηη  

σσυυσσκκεευυήή  II--GGEELL  μμεε  ττηηνν  λλααρρυυγγγγιικκήή  μμάάσσκκαα  ωωςς  οοδδηηγγοούύςς  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕΤΤΔΔ,,  

όότταανν  ηη  σσυυμμββααττιικκήή  λλααρρυυγγγγοοσσκκόόππηησσηη  ααπποοττύύγγχχααννεε..  ΣΣττηη  μμεελλέέττηη  

σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  2255  ααννααιισσθθηησσιιοολλόόγγοοιι  κκααιι  ααξξιιοολλοογγήήθθηηκκεε  ττοο  πποοσσοοσσττόό  

εεππιιττυυχχίίααςς  ττηηςς  ττυυφφλλήήςς  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς  κκααιι  ττηηςς  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς  μμεε  

ιιννοοππττιικκήή  ββοοήήθθεειιαα  ((μμέέσσωω  λλααρρυυγγγγιικκήήςς  μμάάσσκκααςς  κκααιι  ττηηςς  μμάάσσκκααςς  II--GGEELL))  

σσεε  ττρρίίαα  δδιιααφφοορρεεττιικκάά  ααννδδρρεείίκκεελλαα..  ΤΤοο  πποοσσοοσσττόό  εεππιιττυυχχίίααςς  μμεε  ττηηνν  

κκααθθοοδδηηγγοούύμμεεννηη  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  ήήτταανν  σσηημμααννττιικκάά  υυψψηηλλόόττεερροο  ααππόό  όόττιι  μμεε  

ττηηνν  ττυυφφλλήή  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  κκααιι  μμεε  ττιιςς  δδύύοο  σσυυσσκκεευυέέςς..  ΑΑννττίίθθεετταα,,  όότταανν  

δδεενν  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήθθηηκκεε  ιιννοοοοππττιικκήή  κκααθθοοδδήήγγηησσηη,,  τταα  πποοσσοοσσττάά  εεππιιττυυχχίίααςς  

ήήτταανν  σσηημμααννττιικκάά  κκααλλύύττεερραα  σσττηηνν  οομμάάδδαα  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσεε  ττηηνν  

λλααρρυυγγγγιικκήή  μμάάσσκκαα  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττηη  μμάάσσκκαα  II--GGEELL..  ΤΤοο  ααννττίίθθεεττοο  

ααπποοττέέλλεεσσμμαα  δδιιααππιισσττώώθθηηκκεε  σσεε  μμίίαα  άάλλλληη  μμεελλέέττηη  πποουυ  δδηημμοοσσιιεεύύττηηκκεε  ττηηνν  

ίίδδιιαα  χχρροοννιιάά  ((DDee  LLllooyydd  eett  aall,,  22001100))..  ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  οοιι  3300  ααππόό  ττοουυςς  3322  

ααννααιισσθθηησσιιοολλόόγγοουυςς  πποουυ  σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  σσττηηνν  έέρρεευυνναα  δδήήλλωωσσαανν  όόττιι  

ππρροοττιιμμοούύσσαανν  ττηη  μμάάσσκκαα  II--GGEELL  ααννττίί  ττηηςς  κκλλαασσσσιικκήήςς  λλααρρυυγγγγιικκήήςς  μμάάσσκκααςς  

γγιιαα  κκααθθοοδδήήγγηησσηη  σσεε  ππεερριιππττώώσσεειιςς  δδύύσσκκοολλωωνν  ααεερρααγγωωγγώώνν..    

Συμπερασματικά, οι σχετικές μελέτες σύγκρισης αυτών των 

συσκευών είναι πολύ λίγες, συμπεριέλαβαν μικρό αριθμό ασθενών 

και τα συμπεράσματά τους όσον αφορά την αποτελεσματικότητα 

είναι αλληλοσυγκρουόμενα. Επίσης, αφορούν κυρίως 
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αναισθησιολόγους και όχι διασώστες και επομένως, τα εξαγόμενα 

συμπεράσματα δεν μπορούν να γενικευτούν. 
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ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ  22ΟΟ    
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Σκοποί – Υποθέσεις 
 

ΚΚααθθηημμεερριιννάά,,  οοιι  δδιιαασσώώσσττεεςς  ττοουυ  ΕΕθθννιικκοούύ  ΚΚέέννττρροουυ  ΆΆμμεεσσηηςς  

ΒΒοοήήθθεειιααςς  ((ΕΕΚΚΑΑΒΒ))  κκααλλοούύννττααιι  νναα  ααννττιιμμεεττωωππίίσσοουυνν  έένναα  μμεεγγάάλλοο  ααρριιθθμμόό  

αασσθθεεννώώνν,,  κκάάπποοιιοοιι  ααππόό  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  χχρρήήζζοουυνν  άάμμεεσσηηςς  εεξξαασσφφάάλλιισσηηςς  

ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ..  ΛΛααμμββάάννοοννττααςς  υυππόόψψηη  ττοο  μμιικκρρόό  ααρριιθθμμόό  σσχχεεττιικκώώνν  

μμεελλεεττώώνν  κκααιι  ττηηνν  έέλλλλεειιψψηη  εεππααρρκκώώνν  δδεεδδοομμέέννωωνν,,  οο  σσττόόχχοοςς  ττηηςς  

ππααρροούύσσααςς  μμεελλέέττηηςς  εείίννααιι  νναα  εεκκττιιμμηηθθεείί  ααφφεεννόόςς  μμεενν  ηη  ιικκααννόόττηητταα  ττωωνν  

δδιιαασσωωσσττώώνν  σσττηηνν  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιώώννττααςς  ΕΕΤΤΔΔ  

κκααιι  λλααρρυυγγγγιικκέέςς  μμάάσσκκεεςς  LLMMAA  κκααιι  II--GGEELL  σσεε  εειιδδιικκόό  ππρρόόππλλαασσμμαα  

εεννηηλλίίκκωωνν,,  ααφφεεττέέρροουυ  δδεε  νναα  σσυυγγκκρριιθθοούύνν  οοιι  ττρρεείίςς  ττεεχχννιικκέέςς  μμεεττααξξύύ  

ττοουυςς..  ΣΣεε  ααυυττόό  ττοο  ππλλααίίσσιιοο,,  οοιι  εερρεευυννηηττιικκέέςς  υυπποοθθέέσσεειιςς  ττηηςς  μμεελλέέττηηςς  

εείίννααιι::  

ΥΥππόόθθεεσσηη  11::  

ΟΟιι  δδιιαασσώώσσττεεςς  έέχχοουυνν  ττιιςς  ααππααρρααίίττηηττεεςς  γγννώώσσεειιςς  ααλλλλάά  κκααιι  ττηηνν  

δδυυννααττόόττηητταα  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιοούύνν  ττιιςς  δδιιαασσωωλληηννώώσσεειιςς  εεννττόόςς  ττωωνν  

ααππααιιττοούύμμεεννωωνν  χχρροοννιικκώώνν  οορρίίωωνν..  

ΥΥππόόθθεεσσηη  22::  

ΟΟ  ββααθθμμόόςς  ττωωνν  θθεεωωρρηηττιικκώώνν  γγννώώσσεεώώνν  ττοουυςς  εεξξααρρττάάττααιι  ααππόό  ττοο  

δδιιάάσσττηημμαα  πποουυ  μμεεσσοολλάάββηησσεε  ααππόό  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  εεννηημμέέρρωωσσηη  σσχχεεττιικκάά  μμεε  

ττοο  θθέέμμαα..    
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ΥΥππόόθθεεσσηη  33::  

ΟΟιι  χχρρόόννοοιι  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς  γγιιαα  ττιιςς  33  ττεεχχννιικκέέςς  εεξξααρρττώώννττααιι  ααππόό  ττοο  

δδιιάάσσττηημμαα  πποουυ  έέχχεειι  ππεερράάσσεειι  ααππόό  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  δδιιδδαασσκκααλλίίαα..  

ΥΥππόόθθεεσσηη  44::  

ΟΟιι  χχρρόόννοοιι  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς  γγιιαα  ττιιςς  33  ττεεχχννιικκέέςς  εεξξααρρττώώννττααιι  ααππόό  ττοο  

αανν  έέχχεειι  χχρρεειιαασσττεείί  νναα  ττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσοουυνν  σσττοο  ππααρρεελλθθόόνν..  
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Υλικό και μέθοδος 
 

ΓΓιιαα  ττηηνν  ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηηςς  μμεελλέέττηηςς  

εεξξαασσφφααλλίίσσττηηκκεε  άάδδεειιαα  ααππόό  ττηηνν  ααρρμμόόδδιιαα  υυππηηρρεεσσίίαα  ττοουυ  ΕΕΚΚΑΑΒΒ  ΠΠάάττρρααςς..  

ΑΑρρχχιικκάά  κκλλήήθθηηκκαανν  110055  δδιιαασσώώσσττεεςς,,  ααλλλλάά  ττεελλιικκάά  ααπποοδδέέχχθθηηκκαανν  κκααιι  

ππρροοσσήήλλθθαανν  7722  ((πποοσσοοσσττόό  ααννττααππόόκκρριισσηηςς  6688,,66%%))..  ΌΌλλοοιι  οοιι  

σσυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς  σσυυμμππλλήήρρωωσσαανν  έένναα  εερρωωττηημμααττοολλόόγγιιοο  1177  εερρωωττήήσσεεωωνν  

πποουυ  σσυυμμππεερριιλλάάμμββααννεε  22  δδιιαακκρριιττάά  μμέέρρηη,,  δδηημμοογγρρααφφιικκέέςς  εερρωωττήήσσεειιςς  κκααιι  

εερρωωττήήσσεειιςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττοο  εεππίίππεεδδοο  γγννώώσσεεωωνν  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττηηνν  ΕΕΤΤΔΔ,,  

ττηηνν  LLMMAA  κκααιι  ττηηνν  II--GGEELL..    ΓΓιιαα  ττηηνν  εεππααλλήήθθεευυσσηη  ττηηςς  εεσσωωττεερριικκήήςς  

σσυυννοοχχήήςς  ττοουυ  εερρωωττηημμααττοολλοογγίίοουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσααμμεε  ττοο  δδεείίκκττηη  

CCrroonnbbaacchh  aa  οο  οοπποοίίοοςς  ήήτταανν  00,,776655,,  σσττααττιισσττιικκάά  σσηημμααννττιικκόόςς  γγιιαα  

pp<<00,,0011..    

ΠΠρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ξξεεκκιιννήήσσοουυνν  όόλλοοιι  οοιι  δδιιαασσώώσσττεεςς  ααππόό  ττοο  ίίδδιιοο  

εεππίίππεεδδοο  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς,,  ππρροοηηγγήήθθηηκκαανν  ττρρεείίςς  δδιιααλλέέξξεειιςς  σσεε  ααμμφφιιθθέέααττρροο  

μμεε  σσκκοοππόό  νναα  εεννιισσχχυυθθεείί  ττοο  θθεεωωρρηηττιικκόό  υυππόόββααθθρροο  ττωωνν  σσυυμμμμεεττεεχχόόννττωωνν  

σσττιιςς  εεξξεεττααζζόόμμεεννεεςς  μμεεθθόόδδοουυςς..  ΟΟιι  δδιιααλλέέξξεειιςς  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκαανν  μμεεττάά  

ααππόό  λλεεππττοομμεερρήή  ααννααζζήήττηησσηη  ττηηςς  δδιιεεθθννοούύςς  ββιιββλλιιοογγρρααφφίίααςς  κκααιι  

δδιιήήρρκκηησσαανν  ππεερρίίπποουυ  2200  λλεεππττάά..  ΗΗ  ππρρώώττηη  δδιιάάλλεεξξηη  ααφφοορροούύσσεε  ττηηνν  ΕΕΤΤΔΔ,,  

ηη  δδεεύύττεερρηη  ττηη  σσυυσσκκεευυήή  LLMMAA  κκααιι  ηη  ΤΤρρίίττηη  ττηηνν  II--GGEELL..  ΙΙδδιιααίίττεερρηη  

ππρροοσσοοχχήή  δδόόθθηηκκεε  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  ααπποοσσααφφηηννιισσττοούύνν  όόλλεεςς  οοιι  λλεεππττοομμέέρρεειιεεςς  

κκααιι  ααπποορρίίεεςς  πποουυ  ααφφοορροούύσσαανν  ττιιςς  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς  ττεεχχννιικκέέςς  κκααιι  

σσυυσσκκεευυέέςς..    
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ΑΑκκοολλοούύθθωωςς,,  ππααρροουυσσιιάάσσττηηκκεε  ααννααλλυυττιικκάά  οο  εεξξοοππλλιισσμμόόςς  πποουυ  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  γγιιαα  ττηηνν  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  μμεε  ττιιςς  

εεξξεεττααζζόόμμεεννεεςς  ττεεχχννιικκέέςς  κκααιι  ττοο  εεξξεειιδδιικκεευυμμέέννοο  ππρρόόππλλαασσμμαα    πποουυ  θθαα  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύτταανν  σσττηη  μμεελλέέττηη..  ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  ππααρροουυσσιιάάσσττηηκκαανν  ττοο  

σσεεττ  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς  ααπποοττεελλοούύμμεεννοο  ααππόό  έένναα  κκλλαασσσσιικκόό  λλααρρυυγγγγοοσσκκόόππιιοο  

MMaacciinnttoosshh  μμεε  κκυυρρττήή  λλάάμμαα  ΝΝοο  44  κκααιι  έένναα  εεννδδοοττρρααχχεειιαακκόόςς  σσωωλλήήννααςς  

μμάάρρκκααςς  RRuusscchh  ΝΝοο  77..55,,  ηη  σσυυσσκκεευυήή  LLMMAA  ΝΝοο  44  κκααιι  ηη  σσυυσσκκεευυήή  II--GGEELL  ΝΝοο  

44..  ΟΟιι  σσυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς  εεξξοοιικκεειιώώθθηηκκαανν  μμεε  ττοονν  εεξξοοππλλιισσμμόό  ττηηςς  μμεελλέέττηηςς  

κκααιι  ττοο  ππρρόόππλλαασσμμαα  εεννηηλλίίκκωωνν  ((  LLaaeerrddaall,,SSttaavvaannggeerr,,NNoorrwwaayy))  γγιιαα  2200  

λλεεππττάά  ττηηςς  ώώρρααςς..  ΕΕνν  σσυυννεεχχεείίαα,,  ττοο  εεξξεειιδδιικκεευυμμέέννοο  ππρρόόππλλαασσμμαα  

ττοοπποοθθεεττήήθθηηκκεε  σσεε  θθέέσσηη  ‘‘‘‘ππρρωωιιννήήςς  όόσσφφρρηησσηηςς’’’’  σσεε  έένναα  κκοοιιννόό  κκρρεεββάάττιι  

ννοοσσοοκκοομμεείίοουυ..  ΟΟ  εεννδδοοττρρααχχεειιαακκόόςς  σσωωλλήήννααςς,,  ηη  LLMMAA  κκααιι  ηη  II--GGEELL  

ππρροοεεττοοιιμμάάσσττηηκκαανν  κκααιι  λλιιππάάννθθηηκκαανν  ββάάσσηη  ττωωνν  οοδδηηγγιιώώνν  ττοουυ  

κκαατταασσκκεευυαασσττήή  κκααιι  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  μμιιαα  ββήήμμαα  ππρροοςς  ββήήμμαα  

λλεεππττοομμεερρήήςς  εεππίίδδεειιξξηη  εεξξαασσφφάάλλιισσηηςς  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  μμεε  ττιιςς  33  

εεξξεεττααζζόόμμεεννεεςς    ττεεχχννιικκέέςς..  

  ΑΑμμέέσσωωςς  μμεεττάά  οοιι  δδιιαασσώώσσττεεςς  κκλλήήθθηηκκαανν  νναα  εεφφααρρμμόόσσοουυνν  υυππόό  ττηηνν  

κκααθθοοδδήήγγηησσήή  μμααςς  όόσσαα  δδιιδδάάχχττηηκκαανν  σσττιιςς  δδιιααλλέέξξεειιςς,,  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  

ββεελλττιιωωθθεείί  κκααττάά  ττοο  δδυυννααττόόνν  ηη  ττεεχχννιικκήή  κκααιι  ααυυττοοππεεπποοίίθθηησσήή  ττοουυςς..  ΜΜεεττάά  

ααππόό  δδιιάάλλεειιμμμμαα  3300  λλεεππττώώνν,,  οοιι  σσυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς  κκλλήήθθηηκκαανν  ααττοομμιικκάά  κκααιι  

μμεεττάά  ααππόό  ττυυχχααίίαα  εεππιιλλοογγήή  νναα  εεφφααρρμμόόσσοουυνν  ττιιςς  υυππόό  εεξξέέτταασσηη  ττεεχχννιικκέέςς..  

ΣΣεε  ααυυττήή  ττηη  φφάάσσηη  δδεενν  υυππήήρρχχεε  κκααμμίίαα  ππααρρέέμμββαασσηη  ααππόό  μμέέρροουυςς  μμααςς,,  

κκααθθώώςς  μμόόννοο  ππααρρααττηηρρήήσσααμμεε  κκααιι  χχρροοννοομμεεττρρήήσσααμμεε  μμεε  αακκρρίίββεειιαα  ττηηνν  

κκάάθθεε  ππρροοσσππάάθθεειιαα,,  ααρρχχίίζζοοννττααςς  μμεε  ΕΕΤΤΔΔ  κκααιι  σσυυννεεχχίίζζοοννττααςς  μμεε  ττιιςς  
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υυππεερργγλλωωττττιιδδιικκέέςς  σσυυσσκκεευυέέςς  LLMMAA  κκααιι  II--GGEELL..  ΚΚααττάά  ττηηνν  ΕΕΤΤΔΔ,,  ωωςς  χχρρόόννοοςς  

έέννααρρξξηηςς    χχρροοννοομμέέττρρηησσηηςς  ττηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  οορρίίσσττηηκκεε  ηη  χχρροοννιικκήή  

σσττιιγγμμήή  πποουυ  ττοοπποοθθεεττήήθθηηκκεε  ηη  λλάάμμαα  ττοουυ  λλααρρυυγγγγοοσσκκοοππίίοουυ  σστταα  δδόόννττιιαα    

ττοουυ  ππρροοππλλάάσσμμααττοοςς  κκααιι  ωωςς  χχρρόόννοοςς  λλήήξξηηςς  ηη  χχρροοννιικκήή  σσττιιγγμμήή  ππλλήήρρωωσσηηςς  

ττοουυ  ccuuffff..  ΚΚααττάά  ττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιαα  μμεε  LLMMAA,,  ωωςς  χχρρόόννοοςς  έέννααρρξξηηςς  

χχρροοννοομμέέττρρηησσηηςς  οορρίίσσττηηκκεε  ηη  χχρροοννιικκήή  σσττιιγγμμήή  πποουυ  ττοοπποοθθεεττήήθθηηκκεε  ηη  

σσυυσσκκεευυήή  σστταα  δδόόννττιιαα  ττοουυ  ππρροοππλλάάσσμμααττοοςς,,  εεννώώ  ωωςς  χχρρόόννοοςς  λλήήξξηηςς  

οορρίίσσττηηκκεεςς  οο  χχρρόόννοοςς  πποουυ  έέγγιιννεε  ππλλήήρρωωσσηη    ττοουυ  ccuuffff..  TTέέλλοοςς,,  όόσσοονν  

ααφφοορράά  ττηηνν  II--GGEELL,,  ωωςς  χχρρόόννοοςς  έέννααρρξξηηςς  χχρροοννοομμέέττρρηησσηηςς  οορρίίσσττηηκκεε  ηη  

χχρροοννιικκήή  σσττιιγγμμήή  πποουυ  ττοοπποοθθεεττήήθθηηκκεε  ηη  μμάάσσκκαα  σστταα  δδόόννττιιαα  ττοουυ  

ππρροοππλλάάσσμμααττοοςς,,  εεννώώ  ωωςς  χχρρόόννοοςς  λλήήξξηηςς  ηη  ααπποομμάάκκρρυυννσσηη  ττωωνν  χχεερριιώώνν  

ααππόό  ττηη  σσυυσσκκεευυήή..  ΣΣεε  κκάάθθεε  μμέέθθοοδδοο,,  κκάάθθεε  ππρροοσσππάάθθεειιαα  εεππααννααλλήήφφθθηηκκεε  

μμέέχχρριι  νναα  εεππιιττεευυχχθθεείί  ηη  ππρρώώττηη  εεππιιττυυχχηημμέέννηη..  ΩΩςς  εεππιιττυυχχήήςς    εεξξαασσφφάάλλιισσηη  

ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  μμεε  ΕΕΤΤΔΔ    θθεεωωρρήήθθηηκκεε  ηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα  πποουυ  ηη  δδιιάάρρκκεειιαα  

ττηηςς  δδεενν  ξξεεππέέρραασσεε  τταα  3300  δδεευυττεερρόόλλεεππτταα  κκααιι  εείίχχεε  δδιιαασσωωλληηννωωθθεείί  ηη  

ττρρααχχεείίαα,,  εεννώώ  εεππιιττυυχχήήςς  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  μμεε  LLMMAA  κκααιι  II--GGEELL  

θθεεωωρρήήθθηηκκεε  ηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα  ηη  οοπποοίίαα  εείίχχεε  ωωςς  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηηνν  οομμόόττιιμμηη  

έέκκππττυυξξηη  ττωωνν  ηημμιιθθωωρραακκίίωωνν  ττοουυ    ππρροοππλλάάσσμμααττοοςς..      

ΗΗ  ααννάάλλυυσσηη  ττωωνν  δδεεδδοομμέέννωωνν  έέγγιιννεε  μμεε  χχρρήήσσηη  ττοουυ  λλοογγιισσμμιικκοούύ  

SSPPSSSS  1166..00..  ΟΟιι  κκααττηηγγοορριικκέέςς  μμεεττααββλληηττέέςς  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  σσαανν  

δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  μμεε  πποοσσοοσσττάά,,  εεννώώ  οοιι  σσυυννεεχχεείίςς  μμεε  ττηη  μμέέσσηη  

ττιιμμήή  κκααιι  ττηηνν  ττυυππιικκήή  ττοουυςς  ααππόόκκλλιισσηη..  ΓΓιιαα  νναα  εεκκττιιμμηηθθοούύνν  τταα  εεππίίππεεδδαα  

σσυυσσχχέέττιισσηηςς  κκιι  ηη  σσττααττιισσττιικκήή  σσηημμαασσίίαα  ττοουυςς,,  έέγγιινναανν  μμοοννοοππααρρααγγοοννττιικκέέςς  

ααννααλλύύσσεειιςς  ((oonnee--wwaayy  AAnnoovvaa))  κκααιι  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήθθηηκκεε  ττοο  PPeeaarrssoonn''ss  tteesstt..  
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ΕΕππίίσσηηςς,,  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκαανν  ppoosstt--hhoocc  ααννααλλύύσσεειιςς  μμεε  ττηη  μμέέθθοοδδοο  

BBoonnffeerrrroonnii..  ΟΟιι  δδιιααφφοορρέέςς  θθεεωωρρήήθθηηκκαανν  σσττααττιισσττιικκάά  σσηημμααννττιικκέέςς  όότταανν  

pp<<00..0055..  
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Αποτελέσματα 

  

Δημογραφικά στοιχεία 

Στη μελέτη μας, 44 διασώστες (67,7%) ήταν άνδρες και 21  

(32,3%) γυναίκες, ενώ οι μισοί από τους συμμετέχοντες είχαν 

ηλικία από 30 ως 40 ετών (Σχήμα 16, Πίνακας 3). 31 (44%) 

διασώστες είχαν από 5 έως 10 έτη προϋπηρεσίας, ενώ κανείς δεν 

εργαζόταν περισσότερο από 20 έτη (Σχήμα 17).   

 

 
Σχήμα 16. Η ηλικία των συμμετεχόντων.  
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Πίνακας 3. Σύνοψη δημογραφικών χαρακτηριστικών 

Φύλο 

Άνδρες 67,7% 

Γυναίκες 32,3% 

Ηλικία 

20-30 29,2% 

30-40 48,6% 

40-50 22,2% 

Έτη υπηρεσίας 

0-5 12,5% 

5-10 43,1% 

10-15 25% 

15-20 19,4% 

 
 

 

 
Σχήμα 17. Τα έτη υπηρεσίας των διασωστών. 
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Προηγούμενη διδασκαλία 

Από τους συμμετέχοντες, 65 (92,9%) είχαν εκπαιδευτεί στη 

διαχείριση του αεραγωγού κατά το παρελθόν. Εξ αυτών, 24 (35%) 

πριν από 2 – 4 έτη, και 20 (30%) πριν από 4 – 6 έτη (Σχήμα 18).  

 

 
Σχήμα 18. Χρονικό διάστημα από το τελευταίο σεμινάριο ενδοτραχειακής 

διασωλήνωσης (ΕΤΔ). 

 

 

Επίπεδο γνώσεων  

Στο ερωτηματολόγιο, 6 ερωτήσεις αφορούσαν το επίπεδο 

γνώσεων. Σωστή απάντηση στην πρώτη ερώτηση έδωσαν 46 

(64,8%) διασώστες, στη δεύτερη 42 (60,5%), στην τρίτη 43  

(61,2%), στην τέταρτη 34 (44,12%), στην πέμπτη 37 (58,7%) και 

στην έκτη 56 (78,5%) διασώστες (Σχήματα 19 – 24, Πίνακας 4). 
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Σχήμα 19. Απαντήσεις στην 1η ερώτηση του επιπέδου 

γνώσεων. 

 

 

 
 

Σχήμα 20. Απαντήσεις στην 2η ερώτηση του επιπέδου 

γνώσεων. 
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Σχήμα 21. Απαντήσεις στην 3η ερώτηση του επιπέδου 

γνώσεων. 

 

 

 

 
 

Σχήμα 22. Απαντήσεις στην 4η ερώτηση του επιπέδου 

γνώσεων. 
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Σχήμα 23. Απαντήσεις στην 5η ερώτηση του επιπέδου 

γνώσεων. 

 

 

 

 

  
ΣΣχχήήμμαα  2244..  Απαντήσεις στην 6η ερώτηση του επιπέδου 

γνώσεων.  
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ΠΠίίνναακκααςς  44..  ΣΣύύννοολλοο  ααππααννττήήσσεεωωνν  σσττιιςς  εερρωωττήήσσεειιςς  γγννώώσσεεωωνν  

  ΣΣωωσσττόό  ΛΛάάθθοοςς  

ΕΕρρώώττηησσηη  11  6644,,88%%  3355,,22%%  

ΕΕρρώώττηησσηη  22  6600,,66%%  3399,,44%%  

ΕΕρρώώττηησσηη  33  6611,,22%%  3388,,88%%  

ΕΕρρώώττηησσηη  44  4444,,11%%  5555,,99%%  

ΕΕρρώώττηησσηη  55  5588,,66%%  4411,,44%%  

ΕΕρρώώττηησσηη  66  7788,,66%%  2211,,44%%  

  

  

ΣΣττοονν  ΠΠίίνναακκαα  55  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  τταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  σσττηηνν  22ηη  

υυππόόθθεεσσηη  ττηηςς  μμεελλέέττηηςς  μμααςς..  ΕΕίίννααιι  ααξξιιοοσσηημμεείίωωττοο  όόττιι  ββρρέέθθηηκκεε  σσττααττιισσττιικκήή  

σσηημμααννττιικκόόττηητταα  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  εερρωωττήήσσεειιςς  γγννώώσσεεωωνν..  ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  οοιι  

ααππααννττήήσσεειιςς  σσττιιςς  33  ππρρώώττεεςς  κκααιι  σσττηηνν  55ηη    εερρώώττηησσηη  γγννώώσσεεωωνν  γγννώώσσεειιςς  

εεππηηρρεεάάζζοοννττααιι  ααππόό  ττοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  ααππόό  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  

εεννηημμέέρρωωσσηη  ((pp==00..000000)),,  όόππωωςς  κκααιι  οοιι  ααππααννττήήσσεειιςς  σσττηηνν  44ηη  ((pp==00..002222))  

κκααιι  66ηη  εερρώώττηησσηη  ((pp==00..003311))..  ΣΣεε  όόλλεεςς  ττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς,,  ηη  ppoosstt  ––  hhoocc  

ααννάάλλυυσσηη  μμεε  ττηη  μμέέθθοοδδοο  BBoonnffeerrrroonnii  έέδδεειιξξεε  ππωωςς  όόσσοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  εείίννααιι  

ττοο  δδιιάάσσττηημμαα  πποουυ  έέχχεειι  ππεερράάσσεειι  ααππόό  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  εεννηημμέέρρωωσσηη,,  ττόόσσοο  

λλιιγγόόττεερροο  σσωωσσττέέςς  ήήτταανν  οοιι  ααππααννττήήσσεειιςς  ττωωνν  εερρωωττηηθθέέννττωωνν..    
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ΠΠίίνναακκααςς  55..  ΗΗ  εεξξάάρρττηησσηη  ττωωνν  σσωωσσττώώνν  ααππααννττήήσσεεωωνν  ααππόό  ττοο  δδιιάάσσττηημμαα  

ααππόό  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  δδιιδδαασσκκααλλίίαα  ((oonnee  wwaayy  AAnnoovvaa))  

  FF  SSiigg..  

ΕΕρρώώττηησσηη  11  1122,,778833  00,,000000  

ΕΕρρώώττηησσηη  22  1155,,995588  00,,000000  

ΕΕρρώώττηησσηη  33  1122,,551122  00,,000000  

ΕΕρρώώττηησσηη  44    33,,009933  00,,002222  

ΕΕρρώώττηησσηη  55  1100,,557788  00,,000000  

ΕΕρρώώττηησσηη  66  22,,885544  00,,003311  

  

  

ΧΧρρόόννοοιι  εεξξαασσφφάάλλιισσηηςς  ααεερρααγγωωγγοούύ  
 

ΣΣττοονν  ΠΠίίνναακκαα  66  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  οοιι  χχρρόόννοοιι  πποουυ  χχρρεειιάάσσττηηκκαανν  οοιι  

δδιιαασσώώσσττεεςς  γγιιαα  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήσσοουυνν  ΕΕΤΤΔΔ..  ΟΟ  μμέέσσοοςς  χχρρόόννοοςς  ττηηςς  

ππρρώώττηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ήήτταανν  2244,,33  δδεευυττεερρόόλλεεππτταα,,  χχρρόόννοοςς  σσχχεεττιικκάά  

ιικκααννοοπποοιιηηττιικκόόςς..  ΔΔεεύύττεερρηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα  χχρρεειιάάσσττηηκκαανν  1177  σσυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς,,  

οο  μμέέσσοοςς  χχρρόόννοοςς  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  ήήτταανν  2255,,1133  δδεευυττεερρόόλλεεππτταα,,  εεννώώ  55  

δδιιαασσώώσσττεεςς  χχρρεειιάάσσττηηκκαανν  κκααιι  ττρρίίττηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα,,  μμεε  μμέέσσοο  χχρρόόννοο  2299,,4422  

δδεευυττεερρόόλλεεππτταα..  5544  ((7755%%))  ππέέττυυχχαανν  ττηηνν  ΕΕΤΤΔΔ  μμεε  ττηηνν  ππρρώώττηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα  

((ΣΣχχήήμμαα  2255)),,  εεννώώ  τταα  σσυυννοολλιικκάά  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  εεππιιττυυχχίίααςς  φφααίίννοοννττααιι  

σσττοονν  ππίίνναακκαα  77..  ΣΣηημμεειιώώννεεττααιι,,  ππωωςς  δδύύοο  εεκκ  ττωωνν  σσυυμμμμεεττεεχχόόννττωωνν  

χχρρεειιάάσσττηηκκαανν  ππάάννωω  ααππόό  ττρρεειιςς  ππρροοσσππάάθθεειιεεςς  γγιιαα  νναα  οολλοοκκλληηρρώώσσοουυνν  ττηηνν  

δδιιααδδιικκαασσίίαα  ((οο  έέννααςς  ττέέσσσσεερριιςς  κκααιι  οο  άάλλλλοοςς  ππέέννττεε))..  
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ΠΠίίνναακκααςς  66..  ΧΧρρόόννοοιι  εεννδδοοττρρααχχεειιαακκήήςς  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς  

    ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  

11ηηςς  

ππρροοσσππάάθθεειιααςς  

ΕΕΤΤΔΔ  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  

22ηηςς  

ππρροοσσππάάθθεειιααςς  

ΕΕΤΤΔΔ  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  

33ηηςς  

ππρροοσσππάάθθεειιααςς  

ΕΕΤΤΔΔ  

NN  ΈΈγγκκυυρραα  7722  1177  55  

ΛΛεείίπποουυνν  00  5555  6677  

ΜΜέέσσηη  ττιιμμήή  2244,,33000000  2255,,11229944  2299,,44220000  

ΤΤυυππιικκήή  ααππόόκκλλιισσηη  55,,0044001155  66,,1100001188  1100,,0088440000  

ΕΕλλάάχχιισσττηη  ττιιμμήή  1144,,3300  1155,,3300  2200,,8800  

ΜΜέέγγιισσττηη  ττιιμμήή  3355,,8800  3399,,6600  4466,,9900  

  

  

  

  
ΣΣχχήήμμαα  2255..  ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  

εεννδδοοττρρααχχεειιαακκήήςς  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς  ((ΕΕΔΔΤΤ))..  
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ΠΠίίνναακκααςς  77::  ΕΕππιιττυυχχίίαα  ππρροοσσππααθθεειιώώνν  ΕΕΤΤΔΔ  

  ΕΕππιιττυυχχηημμέέννηη  ΑΑπποοττυυχχηημμέέννηη  ΔΔεενν  έέγγιιννεε  ((κκεεννόό))  

11ηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα  γγιιαα  ΕΕΤΤΔΔ  7766,,44%%  2233,,66%%  00,,00%%  

22ηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα  γγιιαα  ΕΕΤΤΔΔ  1166,,77%%  66,,99%%  7766,,44%%  

33ηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα  γγιιαα  ΕΕΤΤΔΔ  44,,22%%  22,,88%%  9933,,11%%  

  

  

ΌΌσσοονν  ααφφοορράά  ττηηνν  LLMMAA,,  οο  μμέέσσοοςς  χχρρόόννοοςς  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  

ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ήήτταανν  1133,,2288  δδεευυττεερρόόλλεεππτταα,,  ττηηςς  δδεεύύττεερρηηςς  1111,,3333  

δδεευυττεερρόόλλεεππτταα  ((33  δδιιαασσώώσσττεεςς)),,  εεννώώ  κκααννεείίςς  δδεενν  χχρρεειιάάσσττηηκκεε  ττρρίίττηη  

ππρροοσσππάάθθεειιαα  ((ΠΠίίνναακκααςς  88))..  6699  ((9955,,88%%))  ττωωνν  σσυυμμμμεεττεεχχόόννττωωνν  ππέέττυυχχαανν  

ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  μμεε  ττηηνν  11ηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα  ((ΣΣχχήήμμαα  2266)),,  εεννώώ  τταα  σσυυννοολλιικκάά  

ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  εεππιιττυυχχίίααςς  φφααίίννοοννττααιι  σσττοονν  ππίίνναακκαα  99..    

  

ΠΠίίνναακκααςς  88..  ΧΧρρόόννοοιι  LLMMAA  

    ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  11ηηςς  

ππρροοσσππάάθθεειιααςς    

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  22ηηςς  

ππρροοσσππάάθθεειιααςς    

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  33ηηςς  

ππρροοσσππάάθθεειιααςς    

N ΈΈγγκκυυρραα  7722  33  00  

ΛΛεείίπποουυνν  00  6699  7722  

ΜΜέέσσηη  ττιιμμήή  1133,,22887755  1111,,33333333    

ΤΤυυππιικκήή  ααππόόκκλλιισσηη  22,,0033772255  22,,8855001155    

ΕΕλλάάχχιισσττηη  ττιιμμήή  880077  88,,5500    

ΜΜέέγγιισσττηη  ττιιμμήή  1188,,4400  1144,,2200    

  

  



 - 87 - 

..  

  
ΣΣχχήήμμαα  2266..  ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα  ππρρώώττηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  LLMMAA..  

  

  

ΠΠίίνναακκααςς  99..  ΕΕππιιττυυχχίίαα  ππρροοσσππααθθεειιώώνν  LLMMAA  

  ΕΕππιιττυυχχηημμέέννηη  ΑΑπποοττυυχχηημμέέννηη  ΔΔεενν  έέγγιιννεε  ((κκεεννόό))  

11ηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα  9955,,88%%  44,,22%%  00,,00%%  

22ηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα  44,,22%%  ,,00%%  9955,,88%%  

33ηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα  00,,00%%  00,,00%%  110000,,00%%  

  

  

ΓΓιιαα  ττηηνν  II--GGEELL,,  οο  μμέέσσοοςς  χχρρόόννοοςς  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ττωωνν  

σσυυμμμμεεττεεχχόόννττωωνν  ήήτταανν  66,,5599  δδεευυττεερρόόλλεεππτταα  ((ΠΠίίνναακκααςς  1100,,  ΣΣχχήήμμαα  2277)),,  

εεννώώ  κκααννέέννααςς  δδεενν  χχρρεειιάάσσττηηκκεε  δδεεύύττεερρηη  ήή  ττρρίίττηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα..    
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ΠΠίίνναακκααςς  1100..  ΧΧρρόόννοοιι  II--GGEELL  

    ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  11ηηςς  

ππρροοσσππάάθθεειιααςς    

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  22ηηςς  

ππρροοσσππάάθθεειιααςς    

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  33ηηςς  

ππρροοσσππάάθθεειιααςς    

NNNN  ΈΈγγκκυυρραα  7711  00  00  

ΛΛεείίπποουυνν  00  7722  7722  

ΜΜέέσσηη  ττιιμμήή  66,,55996699      

ΤΤυυππιικκήή  ααππόόκκλλιισσηη  11,,3366113300      

ΕΕλλάάχχιισσττηη  ττιιμμήή  33,,2200      

ΜΜέέγγιισσττηη  ττιιμμήή  1133,,4400      

  

  

  

  

  
ΣΣχχήήμμαα  2277..  ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα  ππρρώώττηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  II--GGEELL..    
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ΕΕνν  σσυυννεεχχεείίαα  ααννααλλύύθθηηκκαανν  οοιι  χχρρόόννοοιι  ττωωνν  ττρριιώώνν  ππρροοσσππααθθεειιώώνν  

ττηηςς  ΕΕΤΤΔΔ,,  κκααιι  οοιι  χχρρόόννοοιι  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  γγιιαα  ττιιςς  άάλλλλεεςς  δδύύοο  

ττεεχχννιικκέέςς,,  κκααθθώώςς  ττοο  σσύύννοολλοο  σσχχεεδδόόνν  ττοουυ  δδεείίγγμμααττοοςς  δδεενν  χχρρεειιάάσσττηηκκεε  

εεππιιππλλέέοονν  ππρροοσσππάάθθεειιαα  γγιιαα  ααυυττέέςς..  ΌΌσσοονν  ααφφοορράά  ττοο  χχρρόόννοο  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  

ππρροοσσππάάθθεειιααςς  κκάάθθεε  μμεεθθόόδδοουυ  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττοο  αανν  οοιι  δδιιαασσώώσσττεεςς  εείίχχεε  

χχρρεειιαασσττεείί    σσττοο  ππααρρεελλθθόόνν  νναα  εεξξαασσφφααλλίίσσοουυνν  ααεερρααγγωωγγόό  σσεε  ππρρααγγμμααττιικκέέςς  

σσυυννθθήήκκεεςς  χχρρηησσιιμμοοπποοιιώώννττααςς  κκάάπποοιιαα  ααππόό  ττιιςς  εεξξεεττααζζόόμμεεννεεςς    ττεεχχννιικκέέςς..  ,,hh  

μμοοννοοππααρρααγγοοννττιικκήή  ααννάάλλυυσσηη  ((oonnee  wwaayy  AAnnoovvaa  tteesstt))  ααννέέδδεειιξξεε  σσττααττιισσττιικκήή  

σσηημμααννττιικκόόττηητταα  μμόόννοο  γγιιαα  ττηηνν  LLMMAA  ((pp==00,,001122))..  ΜΜάάλλιισστταα,,  μμεεττάά  ααππόό  ppoosstt  

––  hhoocc  ααννάάλλυυσσηη  ββρρέέθθηηκκεε  όόττιι  όόσσοοιι  εείίχχαανν  ξξαανναακκάάννεειι  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  σσττοο  

ππααρρεελλθθόόνν,,  εείίχχαανν  μμιικκρρόόττεερροουυςς  χχρρόόννοουυςς  ((ΠΠίίνναακκααςς  1111))..  ΑΑννττίίσσττοοιιχχαα,,  

εεξξεεττάάσσττηηκκεε  κκααττάά  ππόόσσοο  οοιι  χχρρόόννοοιι  ααυυττοοίί  εεξξααρρττώώννττααιι  ααππόό  ττοο  δδιιάάσσττηημμαα  

πποουυ  έέχχεειι  ππεερράάσσεειι  ααππόό  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  φφοορράά  πποουυ  δδιιδδάάχχθθηηκκαανν  ττηηνν  

ττεεχχννιικκήή  ττηηςς  ΕΕΤΤΔΔ..  ΒΒρρέέθθηηκκεε  όόττιι  οο  χχρρόόννοοςς  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ΕΕΤΤΔΔ  

σσχχεεττίίζζεεττααιι  σσηημμααννττιικκάά  μμεε  ττηηνν  ππααρράάμμεεττρροο  ααυυττήή  ((pp==00,,000033))  κκααιι  μμάάλλιισστταα,,  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ppoosstt––hhoocc  ααννάάλλυυσσηη,,  όόσσοο  λλιιγγόόττεερροο  δδιιάάσσττηημμαα  εείίχχεε  

ππεερράάσσεειι,,  ττόόσσοο  μμιικκρρόόττεερροοιι  ήήτταανν  οοιι  χχρρόόννοοιι  ((ΠΠίίνναακκααςς  1122))..  

ΠΠίίνναακκααςς  1111..  ΗΗ  εεξξάάρρττηησσηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς  ααππόό  ττοο  αανν  εείίχχαανν  

ξξαανναακκάάννεειι  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ((OOnnee  wwaayy  AAnnoovvaa))  
  FF  SSiigg..  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  11ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ΕΕΤΤΔΔ  11,,005533  00,,330088  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  22ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ΕΕΤΤΔΔ  00,,444422  00,,551166  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  33ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ΕΕΤΤΔΔ  00,,008877  00,,778888  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  11ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  LLMMAA  66,,772244  00,,001122  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  11ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  II--GGEELL  00,,888844  00,,335511  

ΕΕΤΤΔΔ  ==  ΕΕννδδοοττρρααχχεειιαακκήή  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη..  
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ΠΠίίνναακκααςς  1122..  HH  εεξξάάρρττηησσηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς  ααππόό  ττοο  δδιιάάσσττηημμαα  

ααππόό  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  δδιιδδαασσκκααλλίίαα  ((OOnnee  wwaayy  AAnnoovvaa))  

  FF  SSiigg..  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  11ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ΕΕΤΤΔΔ  44,,554411  00,,000033  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  22ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ΕΕΤΤΔΔ  11,,777799  00,,222211  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  11ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  LLMMAA  00,,888844  00,,447799  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  11ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  II--GGEELL  11,,440011  00,,224444  

ΕΕΤΤΔΔ  ==  ΕΕννδδοοττρρααχχεειιαακκήή  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη..  

  

  

ΑΑκκοολλοούύθθωωςς  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  τταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ττωωνν  εελλέέγγχχωωνν  tt  ––  

tteesstt  μμεε  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  εεξξεεττάάσσττηηκκεε  ττοο  κκααττάά  ππόόσσοο  οοιι  χχρρόόννοοιι  ααυυττοοίί  

εεξξααρρττώώννττααιι  ααππόό  ττιιςς  θθεεωωρρηηττιικκέέςς  γγννώώσσεειιςς  ττωωνν  σσυυμμμμεεττεεχχόόννττωωνν,,  όόππωωςς  

ααυυττέέςς  κκααττααγγρράάφφηηκκαανν  σσττιιςς  έέξξιι  εερρωωττήήσσεειιςς  γγννώώσσεεωωνν..  ΣΣττοονν  ΠΠίίνναακκαα  1133  

φφααίίννεεττααιι  ππωωςς  υυππάάρρχχεειι  σσττααττιισσττιικκάά  σσηημμααννττιικκήή  σσυυσσχχέέττιισσηη  μμεεττααξξύύ  ττηηςς  

οορρθθόόττηηττααςς  ττωωνν  ααππααννττήήσσεεωωνν  σσττηηνν  ππρρώώττηη  εερρώώττηησσηη  κκααιι  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  

ττηηςς  ππρρώώττηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  εεξξαασσφφάάλλιισσηηςς  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  ((pp==00,,000000))..  

ΑΑξξίίζζεειι  νναα  σσηημμεειιωωθθεείί  όόττιι  ππααρρααττηηρρήήθθηηκκεε  μμιιαα  δδιιααφφοορράά  ττηηςς  ττάάξξεεωωςς  ττωωνν  

44,,4433  δδεευυττεερροολλέέππττωωνν  σσττηη  μμέέσσηη  ττιιμμήή  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  πποουυ  χχρρεειιάάσσττηηκκαανν  

ααυυττοοίί  πποουυ  δδεενν  ήήξξεερραανν  ττηηνν  σσωωσσττήή  ααππάάννττηησσηη  σσεε  ααυυττήήνν  ττηηνν  εερρώώττηησσηη..    
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ΠΠίίνναακκααςς  1133..  ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα  tt--tteesstt  μμεεττααξξύύ  ττηηςς  οορρθθόόττηηττααςς  ττωωνν  ααππααννττήήσσεεωωνν  σσττηηνν  

ππρρώώττηη  εερρώώττηησσηη  γγννώώσσεεωωνν  κκααιι  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  εεξξαασσφφάάλλιισσηηςς  ττοουυ  

ααεερρααγγωωγγοούύ  

  tt  ddff  SSiigg..  ((22--

ttaaiilleedd))  

MMeeaann  

DDiiffffeerreennccee  

SSttdd..  EErrrroorr  

DDiiffffeerreennccee  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  11ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ΕΕΤΤΔΔ  --33,,998899  6699  00,,000000  --44,,4433223355  11,,1111111177  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  22ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ΕΕΤΤΔΔ  --00,,666644  1144  00,,551177  --22,,2233227733  33,,3366224422  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  33ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ΕΕΤΤΔΔ  00,,333311  22  00,,777722  55,,2200000000  1155,,7722664411  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  11ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  LLMMAA  --11,,446666  6699  00,,114477  --00,,7722553399  00,,4499448822  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  11ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  II--GGEELL  --00,,665577  6688  00,,551133  --00,,2222444444  00,,3344114499  

ΕΕΤΤΔΔ  ==  ΕΕννδδοοττρρααχχεειιαακκήή  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη..  

  

                    ΌΌππωωςς  φφααίίννεεττααιι  σσττοονν  ΠΠίίνναακκαα  1144,,  υυππάάρρχχεειι  σσττααττιισσττιικκάά  σσηημμααννττιικκήή  

σσυυσσχχέέττιισσηη  μμεεττααξξύύ  ττηηςς  οορρθθόόττηηττααςς  ττωωνν  ααππααννττήήσσεεωωνν  σσττηη  δδεεύύττεερρηη  

εερρώώττηησσηη  γγννώώσσεεωωνν  κκααιι  ττοο  χχρρόόννοο  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  

εεξξαασσφφάάλλιισσηηςς  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  ((pp==00,,000011))..  ΕΕππίίσσηηςς,,  ππααρρααττηηρρήήθθηηκκεε  μμιιαα  

δδιιααφφοορράά  ττηηςς  ττάάξξηηςς  ττωωνν  33,,7799  δδεευυττεερροολλέέππττωωνν  σσττηη  μμέέσσηη  ττιιμμήή  ττοουυ  

χχρρόόννοουυ  πποουυ  χχρρεειιάάσσττηηκκαανν  ααυυττοοίί  πποουυ  δδεενν  ήήξξεερραανν  ττηηνν  σσωωσσττήή  ααππάάννττηησσηη  

σσεε  ααυυττήήνν  ττηηνν  εερρώώττηησσηη..  ΟΟμμοοίίωωςς,,  υυππάάρρχχεειι  σσττααττιισσττιικκάά  σσηημμααννττιικκήή  

σσυυσσχχέέττιισσηη  μμεεττααξξύύ  ττηηςς  οορρθθόόττηηττααςς  ττωωνν  ααππααννττήήσσεεωωνν  σσττηηνν  ττρρίίττηη  

εερρώώττηησσηη  γγννώώσσεεωωνν  κκααιι  ττοο  χχρρόόννοο  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  pp==00,,000055))  κκααιι  δδεεύύττεερρηηςς  

ππρροοσσππάάθθεειιααςς  εεξξαασσφφάάλλιισσηηςς  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  ((pp==00,,001100))  ((ΠΠίίνναακκααςς  1155))..  

ΚΚααιι  εεδδώώ  ππααρρααττηηρρήήθθηηκκεε  μμιιαα  δδιιααφφοορράά  σσττηη  μμέέσσηη  ττιιμμήή  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  πποουυ  

χχρρεειιάάσσττηηκκαανν  ααυυττοοίί  πποουυ  δδεενν  ήήξξεερραανν  ττηηνν  σσωωσσττήή  ααππάάννττηησσηη  σσεε  ααυυττήήνν  

ττηηνν  εερρώώττηησσηη  ((33,,3333  δδεευυττεερρόόλλεεππτταα  σσττηηνν  11ηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα  κκααιι  77,,66  

δδεευυττεερρόόλλεεππτταα  σσττηηνν  22ηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα))..    

  



 - 92 - 

ΠΠίίνναακκααςς  1144..  ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα  tt--tteesstt  μμεεττααξξύύ  ττηηςς  οορρθθόόττηηττααςς  ττωωνν  ααππααννττήήσσεεωωνν  σσττηηνν  

δδεεύύττεερρηη  εερρώώττηησσηη  γγννώώσσεεωωνν  κκααιι  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  εεξξαασσφφάάλλιισσηηςς  ττοουυ  

ααεερρααγγωωγγοούύ  
  tt  ddff  SSiigg..  ((22--

ttaaiilleedd))  

MMeeaann  

DDiiffffeerreennccee  

SSttdd..  EErrrroorr  

DDiiffffeerreennccee  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  11ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ΕΕΤΤΔΔ  --33,,440099  6699  00,,000011  --33,,7799990000  11,,1111445500  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  22ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ΕΕΤΤΔΔ  --00,,991100  1144  00,,337788  --33,,0011881188  33,,3311883322  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  33ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ΕΕΤΤΔΔ  --11,,118844  22  00,,335588  --1122,,7700000000  1100,,7722331111  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  11ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  LLMMAA  --11,,339922  6699  00,,116688  --00,,6677443344  00,,4488443311  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  11ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  II--GGEELL  00,,446688  6688  00,,664411  00,,1155666677  00,,3333445522  

ΕΕΤΤΔΔ  ==  ΕΕννδδοοττρρααχχεειιαακκήή  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη..  

  

ΠΠίίνναακκααςς  1155..  ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα  tt--tteesstt  μμεεττααξξύύ  ττηηςς  οορρθθόόττηηττααςς  ττωωνν  ααππααννττήήσσεεωωνν  σσττηηνν  ττρρίίττηη  

εερρώώττηησσηη  γγννώώσσεεωωνν  κκααιι  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  κκααιι  δδεεύύττεερρηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  εεξξαασσφφάάλλιισσηηςς  

ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  

  tt  ddff  SSiigg..  ((22--

ttaaiilleedd))  

MMeeaann  

DDiiffffeerreennccee  

SSttdd..  EErrrroorr  

DDiiffffeerreennccee  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  11ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ΕΕΤΤΔΔ  --22,,993377  6655  00,,000055  --33,,3333228833  11,,1133447799  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  22ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ΕΕΤΤΔΔ  --22,,997755  1144  00,,001100  --77,,6611333333  22,,5555992288  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  33ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ΕΕΤΤΔΔ  --00,,994433  22  00,,444455  --1122,,6666666677  1133,,4433994411  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  11ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  LLMMAA  --00,,777722  6655  00,,444433  --00,,3355997766  00,,4466662255  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  11ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  II--GGEELL  00,,771166  6644  00,,447766  00,,2233229966  00,,3322551177  

ΕΕΤΤΔΔ  ==  ΕΕννδδοοττρρααχχεειιαακκήή  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη..  

  

ΑΑκκοολλοούύθθωωςς,,  ββρρέέθθηηκκεε  σσττααττιισσττιικκάά  σσηημμααννττιικκήή  σσυυσσχχέέττιισσηη  μμεεττααξξύύ  

ττηηςς  οορρθθόόττηηττααςς  ττωωνν  ααππααννττήήσσεεωωνν  σσττηηνν  ττέέττααρρττηη  εερρώώττηησσηη  γγννώώσσεεωωνν  κκααιι  

ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  εεξξαασσφφάάλλιισσηηςς  ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  

((pp==00,,000066))  ((ΠΠίίνναακκααςς  1166)),,  εεννώώ  σσηημμεειιώώθθηηκκεε  μμιιαα  δδιιααφφοορράά  ττηηςς  ττάάξξηηςς  

ττωωνν  33,,33  δδεευυττεερροολλέέππττωωνν  σσττηη  μμέέσσηη  ττιιμμήή  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  πποουυ  χχρρεειιάάσσττηηκκαανν  
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ααυυττοοίί  πποουυ  δδεενν  ήήξξεερραανν  ττηηνν  σσωωσσττήή  ααππάάννττηησσηη  σσεε  ααυυττήήνν  ττηηνν  εερρώώττηησσηη..  

ΑΑννττίίσσττοοιιχχαα,,  ββρρέέθθηηκκεε  σσττααττιισσττιικκάά  σσηημμααννττιικκήή  σσυυσσχχέέττιισσηη  μμεεττααξξύύ  ττηηςς  

οορρθθόόττηηττααςς  ττωωνν  ααππααννττήήσσεεωωνν  σσττηηνν  ππέέμμππττηη  εερρώώττηησσηη  γγννώώσσεεωωνν  κκααιι  ττοουυ  

χχρρόόννοουυ  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  εεξξαασσφφάάλλιισσηηςς  ααεερρααγγωωγγοούύ  ((pp==00,,000033))  

((ΠΠίίνναακκααςς  1177))..  ΚΚααιι  εεδδώώ  ππααρρααττηηρρήήθθηηκκεε  μμιιαα  δδιιααφφοορράά  ττηηςς  ττάάξξηηςς  ττωωνν  

33,,5577  δδεευυττεερροολλέέππττωωνν  σσττηη  μμέέσσηη  ττιιμμήή  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  πποουυ  χχρρεειιάάσσττηηκκαανν  

ααυυττοοίί  πποουυ  δδεενν  ήήξξεερραανν  ττηηνν  σσωωσσττήή  ααππάάννττηησσηη  σσεε  ααυυττήήνν  ττηηνν  εερρώώττηησσηη..  

ΤΤέέλλοοςς,,  ββρρέέθθηηκκεε  σσττααττιισσττιικκάά  σσηημμααννττιικκήή  σσυυσσχχέέττιισσηη  μμεεττααξξύύ  ττηηςς  

οορρθθόόττηηττααςς  ττωωνν  ααππααννττήήσσεεωωνν  σσττηηνν  έέκκττηη  εερρώώττηησσηη  γγννώώσσεεωωνν  κκααιι  ττοουυ  

χχρρόόννοουυ  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  εεξξαασσφφάάλλιισσηηςς  ααεερρααγγωωγγοούύ  ((pp==00,,000000))  

((ΠΠίίνναακκααςς  1188))..  ΌΌππωωςς  κκααιι  σσττιιςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννεεςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς,,  

ππααρρααττηηρρήήθθηηκκεε  μμιιαα  δδιιααφφοορράά  ττηηςς  ττάάξξηηςς  ττωωνν  55,,2233  δδεευυττεερροολλέέππττωωνν  σσττηη  

μμέέσσηη  ττιιμμήή  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  πποουυ  χχρρεειιάάσσττηηκκαανν  ααυυττοοίί  πποουυ  δδεενν  ήήξξεερραανν  ττηηνν  

σσωωσσττήή  ααππάάννττηησσηη  σσεε  ααυυττήήνν  ττηηνν  εερρώώττηησσηη..    

  
ΠΠίίνναακκααςς  1166..  ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα  tt--tteesstt  μμεεττααξξύύ  ττηηςς  οορρθθόόττηηττααςς  ττωωνν  ααππααννττήήσσεεωωνν  σσττηηνν  

ττέέττααρρττηη  εερρώώττηησσηη  γγννώώσσεεωωνν  κκααιι  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  εεξξαασσφφάάλλιισσηηςς  

ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ  

  tt  ddff  SSiigg..  ((22--

ttaaiilleedd))  

MMeeaann  

DDiiffffeerreennccee  

SSttdd..  EErrrroorr  

DDiiffffeerreennccee  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  11ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ΕΕΤΤΔΔ  --22,,885500  6666  00,,000066  --33,,3300666677  11,,1166001188  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  22ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ΕΕΤΤΔΔ  00,,559955  1133  00,,556622  22,,1199777733  33,,6699112299  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  33ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ΕΕΤΤΔΔ  --00,,444499  11  00,,773311  --22,,4455000000  55,,4455559966  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  11ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  LLMMAA  00,,553366  6666  00,,559944  00,,2244666677  00,,4466005588  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  11ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  II--GGEELL  --11,,445533  6655  00,,115511  --00,,4444886699  00,,3300889900  

ΕΕΤΤΔΔ  ==  ΕΕννδδοοττρρααχχεειιαακκήή  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη..  
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Πίνακας 17. ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα  tt--tteesstt  μμεεττααξξύύ  ττηηςς  οορρθθόόττηηττααςς  ττωωνν  ααππααννττήήσσεεωωνν  σσττηηνν  

ππέέμμππττηη  εερρώώττηησσηη  γγννώώσσεεωωνν  κκααιι  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  εεξξαασσφφάάλλιισσηηςς  

ττοουυ  ααεερρααγγωωγγοούύ 

  tt  ddff  SSiigg..  ((22--

ttaaiilleedd))  

MMeeaann  

DDiiffffeerreennccee  

SSttdd..  EErrrroorr  

DDiiffffeerreennccee  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  11ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ΕΕΤΤΔΔ  --33,,112233  6688  00,,000033  --33,,5577445522  11,,1144445522  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  22ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ΕΕΤΤΔΔ  --00,,773366  1155  00,,447733  --22,,3311221122  33,,1144112277  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  33ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ΕΕΤΤΔΔ  --00,,998877  33  00,,339966  --99,,1111666677  99,,2233447777  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  11ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  LLMMAA  --00,,888800  6688  00,,338822  --00,,4422114455  00,,4477889988  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  11ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  II--GGEELL  --11,,441133  6677  00,,116622  --00,,4466449988  00,,3322990055  

ΕΕΤΤΔΔ  ==  ΕΕννδδοοττρρααχχεειιαακκήή  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη.. 
 

 

 

 
 

 
ΠΠίίνναακκααςς  1188..  ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα  tt--tteesstt  μμεεττααξξύύ  ττηηςς  οορρθθόόττηηττααςς  ττωωνν  ααππααννττήήσσεεωωνν  σσττηηνν  έέκκττηη  

εερρώώττηησσηη  γγννώώσσεεωωνν  κκααιι  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  εεξξαασσφφάάλλιισσηηςς  ττοουυ  

ααεερρααγγωωγγοούύ  

  tt  ddff  SSiigg..  ((22--

ttaaiilleedd))  

MMeeaann  

DDiiffffeerreennccee  

SSttdd..  EErrrroorr  

DDiiffffeerreennccee  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  11ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ΕΕΤΤΔΔ  --33,,886644  6688  00,,000000  55,,2233993399  11,,3355660088  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  22ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ΕΕΤΤΔΔ  --22,,110000  1155  00,,005533  --55,,6655113399  22,,6699112244  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  33ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ΕΕΤΤΔΔ  --00,,994422  33  00,,441166  --1100,,7777550000  1111,,4433558833  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  11ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  LLMMAA  00,,883300  6688  00,,441100  00,,4499887799  00,,6600111177  

ΧΧρροοννοομμέέττρρηησσηη  11ηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  II--GGEELL  00,,118866  6677  00,,885533  00,,0077444444  00,,3399995500  

ΕΕΤΤΔΔ  ==  ΕΕννδδοοττρρααχχεειιαακκήή  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη.. 
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Συζήτηση 

Μία από τις πιο επείγουσες καταστάσεις είναι η διασφάλιση του 

αεραγωγού και η επίτευξη επαρκούς αερισμού. Οι διασώστες του 

ΕΚΑΒ είναι συνήθως οι πρώτοι πάροχοι υγείας που έρχονται σε 

επαφή με θύματα που χρήζουν άμεση εξασφάλιση του αεραγωγού 

και των οποίων η επιβίωση κρίνεται σε μεγάλο βαθμό από την 

ικανότητα των διασωστών να τον εξασφαλίσουν άμεσα. Όπως έχει 

ήδη αποδειχθεί (Tentillier et al., 2008, Gries et al., 2006, Helm et 

al., 2006, Cobas et al., 2009, Adnet et al., 1998),  δύο είναι κυρίως 

οι παράμετροι που καθορίζουν την επιτυχία της εξασφάλισης του 

αεραγωγού, η επαρκής εκπαίδευση των διασωστών στην ΕΤΔ και στη 

χρήση υπεργλωττιδικών συσκευών και η πλούσια εμπειρία στην 

αντιμετώπιση ανάλογων καταστάσεων. Γι’ αυτό και η ένωση 

αναισθησιολόγων της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας στις 

κατευθυντήριες οδηγίες της υποστηρίζει όχι μόνο ένα υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης και αρκετή εμπειρία σε απλές τεχνικές, αλλά και τη 

συνεχή έκθεση σε παρόμοιες καταστάσεις, γιατί αλλιώς η εκπαίδευση 

και η ικανότητα χειρισμού του αεραγωγού ελαττώνεται (Ireland 

AoAoGBa, 2009).  

  Όσον αφορά το επίπεδο θεωρητικών γνώσεων των διασωστών 

στη μελέτη μας, τα αποτελέσματα κρίνονται μάλλον μέτρια αφού 

σωστή απάντηση στις ανάλογες ερωτήσεις έδωσαν λίγοι 

περισσότεροι από τους μισούς. Μάλιστα, το 55,88% δεν γνώριζε την 

σωστή πρώτη ενέργεια μετά τη διασωλήνωση, ενώ το 41,3% δεν 
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γνώριζε τη βασικότερη διαφορά ανάμεσα σε I-GEL και LMA. Για το 

λόγο αυτό θεωρούμε απαραίτητο να διοργανώνονται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα τα κατάλληλα. Αυτό επιβεβαιώνεται κι από τη 

μελέτη των Cobas et al. (2009) που βρήκαν ότι οι διασώστες που 

επέβαιναν σε ελικόπτερα είχαν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ότι 

οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους λόγω της συχνότερης επαφής που 

έχουν με σοβαρά τραυματισμένους ασθενείς.  

 Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα από την εξέταση στο 

ανδρείκελο έδειξαν πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια και 

αποτελεσματικότητα στη χρήση των υπεργλωττιδικών συσκευών από 

ότι στην ΕΤΔ αφού αφενός μεν το ποσοστό επιτυχίας ήταν σαφώς 

μεγαλύτερο, αφετέρου δε οι χρόνοι επίτευξης της διασφάλισης του 

αεραγωγού ήταν σαφώς πιο ικανοποιητικοί, τόσο για τη μάσκα LMA, 

όσο και για τη μάσκα I-GEL. Μάλιστα, στην περίπτωση της I-GEL οι 

χρόνοι ήταν υποδιπλάσιοι. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται να 

επιβεβαιώσουν τους προβληματισμούς που εκφράζονται από πολλές 

διεθνείς μελέτες αλλά και κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τις 

ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ένα διασώστης σε ανάλογες 

καταστάσεις (Davis et al., 2004; Mort, 2005; von Goedecke et al., 

2007; Herff et al., 2009). Για παράδειγμα στις μελέτες των Gauche 

et al. (2000) και των Cook et al. (2006), το ποσοστό αποτυχίας ΕΤΔ 

από διασώστες μη ιατρούς υπερέβαινε το 30%. Κατά συνέπεια, βάση 

των αποτελεσμάτων της μελέτης μας, οι λιγότερο εκπαιδευμένοι 

διασώστες θα πρέπει να προσανατολίζονται προς την άριστη 
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εκπαίδευση χρήση των υπεργλωττιδικών συσκευών. Ανάλογα 

συμπεράσματα έχουν εξαχθεί και στην περίπτωση καρδιακής 

ανακοπής όπου οι παρατεταμένες χρονικά προσπάθειες ΕΤΔ είναι 

επιζήμιες ή και μοιραίες για τους ασθενείς, μιας και η διακοπή των 

θωρακικών συμπιέσεων έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της 

αιμάτωσης της καρδιάς και του εγκεφάλου (Grmec, 2002; Studenk 

et al., 2010). Για το λόγο αυτό, στις οδηγίες του 2010 του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης τονίστηκε ότι, αν και η 

ΕΤΔ αποτελεί την βέλτιστη μέθοδο εξασφάλισης και διατήρησης του 

αεραγωγού, θα πρέπει να διενεργείται μόνο από διασώστες με 

υψηλού βαθμού ικανότητα και εμπειρία (Nolan, 2010). 

 Σχετικά με τη δεύτερη ερευνητική μας υπόθεση, αποδείχθηκε 

ότι ο βαθμός των θεωρητικών γνώσεών των συμμετεχόντων 

εξαρτάται σημαντικά από το χρονικό διάστημα μου μεσολαβεί από 

την τελευταία σχετική ενημέρωση. Αν και δεν υπάρχουν αρκετά 

βιβλιογραφικά δεδομένα σχετικά με την βέλτιστη συχνότητα 

ενημέρωσης/εκπαίδευσης των διασωστών στις μεθόδους 

διασφάλισης του αεραγωγού, σε μια σχετικά πρόσφατη μελέτη 

(Heich, 2009) αναφέρεται ότι η συνεχής εκπαίδευση διασφάλισης 

του αεραγωγού συνοδεύεται από καλύτερα αποτελέσματα για τους 

ασθενείς. Μάλιστα, προτείνονται δύο μέθοδοι για να επιτευχθεί αυτό. 

Η πρώτη είναι η αύξηση της συχνότητας της εκπαίδευσης και η άλλη 

είναι η μείωση του αριθμού των εκπαιδευόμενων ανά συνεδρία, έτσι 

ώστε να αυξηθεί αναλογικά ο χρόνος πρακτικής άσκησης των 
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εκπαιδευόμενων. Άλλωστε, ο στόχος που έχει θέσει η Αμερικανική 

Καρδιολογική Εταιρεία για την επάρκεια διενέργειας διασωλήνωσης 

(6-12 διασωληνώσεις κάθε χρόνο) είναι πρακτικά ανέφικτος (Fitch, 

2005).  

 Ανάλογα αποτελέσματα ισχύουν και για την τρίτη ερευνητική 

υπόθεση, αν δηλαδή ο χρόνος διασφάλισης του αεραγωγού 

εξαρτάται από το διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την τελευταία 

εκπαίδευση. Στη μελέτη μας βρήκαμε ότι όσο λιγότερο διάστημα είχε 

περάσει, τόσο μικρότεροι ήταν οι χρόνοι εξασφάλισης αεραγωγού, 

κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μελέτη 

των Thomas et al. (2011), 12 νοσηλευτές εκπαιδεύτηκαν στην ΕΤΔ 

και κλήθηκαν να διασωληνώσουν 1 μήνα πριν, 1 μήνα μετά και 1 

χρόνο μετά τη σχετική εκπαίδευση τους. Στη μελέτη αξιολογήθηκαν 

διάφοροι παράμετροι, όπως το ποσοστό επιτυχίας στην πρώτη 

προσπάθεια διασωλήνωσης, το συνολικό ποσοστό επιτυχίας, ο 

αριθμός των προσπαθειών που απαιτήθηκαν, ο χρόνος που 

απαιτήθηκε κα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επιτυχία στην πρώτη 

προσπάθεια διασωλήνωσης βελτιώθηκε σημαντικά μετά από 

εκπαίδευση και ότι έχει ιδιαίτερη σημασία το μικρό χρονικό διάστημα 

από το τέλος της εκπαίδευσης έως την προσπάθεια διασωλήνωσης. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ακριβές ποσοστό έφθασε από 19% 

επιτυχία ένα μήνα πριν την εκπαίδευση στο 36% ένα μήνα μετά.   
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Τέλος, στην τέταρτη ερευνητική υπόθεση εξετάστηκαν οι 

χρόνοι εξασφάλισης αεραγωγού σχετικά με την προηγούμενη 

εμπειρία διασωλήνωσης και χρήσης LMA και I-GEL. Χαρακτηριστικά, 

στατιστική σημαντικότητα διαπιστώθηκε μόνο για τον χρόνο της 

πρώτης προσπάθειας τοποθέτησης LMA, ενώ όσοι είχαν 

προηγούμενη εμπειρία σημείωσαν μικρότερους χρόνους. Πρέπει να 

σημειωθεί, όμως, ότι η προηγούμενη εμπειρία στην ΕΤΔ δεν 

επηρέασε τους χρόνους των προσπαθειών στην τεχνική αυτή. Αυτό 

έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα άλλων ερευνητών που 

αναφέρουν ότι οι επαναλαμβανόμενες προσπάθειες διασωλήνωσης 

βελτιώνουν τους χρόνους που απαιτούνται για την επίτευξη ΕΤΔ και, 

κατ’ επέκταση, την επιβίωση των ασθενών (Wong, 2010; Wang et 

al., 2010).  

Παρά το γεγονός ότι κανείς από τους συμμετέχοντες δεν είχε 

προηγούμενη εμπειρία στην I-GEL, ο  χχρρόόννοοςς  γγιιαα  ττηηνν  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ττοουυ  

ααεερρααγγωωγγοούύ  μμεε  ααυυττήή  ττηηνν  υυππεερργγλλωωττττιιδδιικκήή  σσυυσσκκεευυήή  ήήτταανν  οο  μμιικκρρόόττεερροοςς,,  

ααφφοούύ  χχρρεειιάάσσττηηκκαανν  κκααττάά  μμέέσσοο  όόρροο  μμόόννοο  66,,5599  δδεευυττεερρόόλλεεππτταα,,  εεννώώ  

κκααννέέννααςς  δδεενν  χχρρεειιάάσσττηηκκεε  δδεεύύττεερρηη  ήή  ττρρίίττηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα..  ΗΗ  ττοοπποοθθέέττηησσηη  

ττηηςς  II--GGEELL  εεύύκκοολληη  κκααιι  γγρρήήγγοορρηη,,  γγεεγγοοννόόςς  πποουυ  οοφφεείίλλεεττααιι  σσττηηνν  ααπποουυσσίίαα  

ααεερροοθθααλλάάμμοουυ  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηηνν  εευυκκοολλόόττεερρηη  εειισσααγγωωγγήή,,  ττηη  

δδιιεευυκκόόλλυυννσσηη  ττηηςς  σσττααθθεερροοπποοίίηησσηηςς,,  ττηηνν  εελλααχχιισσττοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  κκιιννδδύύννοουυ  

σσυυμμππίίεεσσηηςς  ττωωνν  ιισσττώώνν  κκααιι  ττηη  χχααμμηηλλήή  ππιιθθααννόόττηητταα  ααππόόφφρρααξξηηςς  ττοουυ  

ααεερρααγγωωγγοούύ  ((LLeevviittaann  aanndd  KKiinnkkllee,,  22000055;;  JJaacckkssoonn  eett  aall..,,  22000077;;  RRiicchheezz  

eett  aall..,,  22000088;;  CCoorrssoo  eett  aall..,,  22001111))..  
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Συμπεράσματα – Προτάσεις 

        Η διασφάλιση του αεραγωγού σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς 

αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα αρκετά συχνά. Είναι γεγονός ότι η 

επιβίωση του ασθενούς αλλά και οι τυχόν μόνιμες εγκεφαλικές 

βλάβες της παρατεταμένης ανοξίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 

την ταχύτητα διασφάλισης του αεραγωγού.  

Η ΕΤΔ είναι σαφώς πιο δύσκολη μέθοδος εξασφάλισης του 

αεραγωγού σε σχέση με τις υπεργλωττιδικές συσκευές, ενώ σε 

προνοσοκομειακό επίπεδο είναι πιθανότερο να είναι περισσότερο 

βλαπτική παρά ωφέλιμη. Προτείνουμε να αποσυρθεί η ΕΤΔ ως 

μέθοδος διασφάλισης του αεραγωγού και να δοθεί μεγαλύτερη 

έμφαση στην εκπαίδευση χρήσης υπεργλωττιδικών συσκευών και 

κυρίως της I-GEL. Επίσης, θεωρούμε αναγκαία συνθήκη τη 

διασφάλιση της συνεχούς εκπαίδευσης. Οι διασώστες θα πρέπει να 

εκπαιδεύονται συνεχώς σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο και σε 

νέες τεχνικές και συσκευές, ενώ η αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα πρέπει να αξιολογείται ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα.  
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ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Η διαχείριση του αεραγωγού αποτελεί μια από τις πιο 

κρίσιμες προκλήσεις στην επείγουσα ιατρική. Ειδικά, το μη ιατρικό 

προσωπικό και κυρίως οι διασώστες πολύ συχνά έρχονται 

αντιμέτωποι με τέτοιου είδους καταστάσεις, όπου το κάθε 

δευτερόλεπτο καθυστέρησης μπορεί να είναι σημαντικό για την 

επιβίωση του ασθενούς.  

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Τρεις διαφορετικές τεχνικές εξετάστηκαν 

όσον αφορά την εξασφάλιση του αεραγωγού από διασώστες, η 

ενδοτραχειακή διασωλήνωση, η συσκευή LMA και η συσκευή I-GEL. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Tο ποσοστό επιτυχίας ήταν υψηλό για τις μάσκες 

I-GEL 100%, μέτριο για τις LMA 95,8% και χαμηλό για την 

ενδοτραχειακή διασωλήνωση 76,4%. Επιπλέον, υπάρχει μεγάλη 

συσχέτιση μεταξύ της απόδοσης των διασωστών και του θεωρητικού 

τους υπόβαθρου, καθώς επίσης και της προηγούμενης εμπειρία τους. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Προτείνουμε να μην επιχειρείται η 

ενδοτραχειακή διασωλήνωση ως μέθοδος διασφάλισης του 

αεραγωγού από τους διασώστες και να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 

στην εκπαίδευση χρήσης υπεργλωττιδικών συσκευών και κυρίως της 

I-GEL. Οι διασώστες θα πρέπει να εκπαιδεύονται συνεχώς σε 

θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, ενώ η αποτελεσματικότητα των 
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εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα πρέπει να αξιολογείται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα. 
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                                                  AABBSSTTRRAACCTT 

INTRODUCTION: Emergency airway management is a major 

challenge for physicians and paramedics. Safe practice requires a 

rapid assessment of the patient’s clinical status and potential life-

threat, coupled with an understanding of the risks and benefits of 

rapid sequence intubation and other airway techniques. 

METHODS: In this manikin study, seventy two paramedics were 

evaluated in emergency airway management using endotracheal 

intubation and two supraglottic devices, the LMA and I-GEL 

laryngeal masks. 

RESULTS: The success rate was 100% for I-GEL, 95.8% for LMA, 

and 76.4% for endotracheal intubation. We found a positive 

correlation between the rescuers’ performance and their theoretical 

background, as well as their previous experience.  

CONCLUSIONS: Endotracheal intubation should not be performed 

by paramedics and greater emphasis should be given on airway 

management using supraglottic devices and especially the I-GEL. 

Continuing education and training of paramedics is of major 

importance, while the effectiveness of educational programs should 

be evaluated at regular intervals. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

 

 

  Αγαπητοί     διασώστες    του   ΕΚΑΒ,  το παρόν  
ερωτηματολόγιο έχει καθαρά   ερευνητικό  χαρακτήρα  
και  για  τη   διασφάλιση  της προστασίας του ιδιωτικού 
απορρήτου είναι ανώνυμο. 

  Σκοπός της έρευνας, είναι η διερεύνηση  των 
δυσκολιών κατά  την διενέργεια  της  ενδοτραχειακής 
διασωλήνωσης  σε σύγκριση με την τοποθέτηση 
λαρυγγικής μάσκας (lma) καθώς επίσης  με την 
τοποθέτηση της υπεργλωτιδικής μάσκας i-gel, που  θα  
πραγματοποιηθεί σε ειδικό πρόπλασμα.  

Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις, 
εφόσον όλες οι απαντήσεις που θα δοθούν θα είναι 
ενδιαφέρουσες και πολύτιμες για την έρευνά μας. 
Σημειώστε με Χ το ανάλογο κουτάκι. 

Σας ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή και  
συνεργασία σας.                                                                               
 
 
 
Χαράλαμπος Λεβέντης 
Νοσηλευτής ΜΕΘ   Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 
Μεταπτυχιακός φοιτητής του προγράμματος                    
«Καρδιοαναπνευστική  Αναζωογόνηση» 
Εθνικό  και  Καποδιστριακό  Πανεπιστημίο              
Ιατρική Σχολή Αθηνών 
  

 

 

 

 

 

 



 - 106 - 

 

 

 

1. Ηλικία: 20  - 30     

 

                     30 -  40 

 

                     40  -  50 

 

                     50  -  60             

                       

 

2. Φύλο  :        Άρρεν    

                        Θήλυ  

  

    

 

3.Έτη  υπηρεσίας :       0  -  5  

 

                                      5  -  10    

 

                                     10  -  15 

 

                                     15 - 20   

 

                                     20 - 25 

                                     

                                     25 - 30                                  

 

 

4.Έδρα   εργασίας…………………. 
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5. Επίπεδο    εκπαίδευσης :      Υ.Ε                                                                                                                                                

                                               

                                                   Δ.Ε 

                                                                                                                                      

                                                   Τ.Ε 

                                                 

                                                   Π.Ε 

 

 

6. Έχετε  διδαχθεί  το αντικείμενο  της  

Ενδοτραχειακής  διασωλήνωσης (ΕΤΔ)  ?                                             

                                                               
                                       ΝΑΙ                                                      

                                               
                                       ΟΧΙ 

 

7. Εάν  ΝΑΙ  πόσο  χρονικό   διάστημα     έχει  

μεσολαβήσει    από  την  στιγμή  που  διδαχθήκατε  την 

ΕΤΔ ?  

                                               

                                      0  -  2 έτη       

                              

                                      2  -  4 έτη 
                             

                                      4  -  6 έτη 
                                  

                                          6  -  8 έτη     
 

                                     8  - 10 έτη 
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8. Με   ποιό  χέρι  θα  πρέπει  να  κρατείται  το   

λαρυγγοσκόπιο  κατά  την   διάρκεια  της  διασωλήνωσης ? 

 

Α.  Aριστερό  

 

B.  Δεξί   

 

Γ.  Με  όποιο χέρι  διευκολύνει  τον  καθένα 

 
9. Πόσο  θα  πρέπει  να  διαρκεί  η  κάθε  προσπάθεια    για  

διασωλήνωση ? 

 

Α.  <25 sec    

 

Β.  <30 sec  

 

Γ.  <35 sec  

 
10.Ποιό  είναι  το βασικό κριτήριο  επιλογής  του  

ενδοτραχειακού  σωλήνα ? 

 

Α.  Ηλικία  

 

Β.  Φύλο  

 

Γ.  Βάρος  

     
11. Ποιά  θα  πρέπει  να  είναι  η  πρώτη   ενέργεια  αμέσως  

μετά  την διασωλήνωση ? 

 

Α  Σταθεροποίηση   ενδοτραχειακού  σωλήνα ? 
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Β.  Σύνδεση  με  παροχή  οξυγόνου  ? 

 

Γ.  Να φουσκώσουμε  το  cuff  ?                                                                                                              

 
 

 

12. Έχει χρειαστεί  να   διασωληνώσετε   σε  πραγματικό          

χρόνο? 

 
                                ΝΑΙ     

                                            

                                ΟΧΙ    

 

 

 13. Εάν  ΝΑΙ   πόσες   φορές ?      

 

 

 

14. Είχε  επιτυχία  η  διασωλήνωση ?                                 

 

                                 

                                ΝΑΙ       

                   

                               ΟΧΙ      

 

15Ποια είναι η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ μάσκας 

i-gel και lma? 

    

          A. H lma δεν έχει cuff   και η i-gel έχει.       

 
 

   
                                      
        Β.Η i-gel  δεν έχει cuff  και η lma έχει           

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 - 110 - 

 

        Γ. Η i-gel χρησιμοποιείται σε άνδρες και η lma σε 

γυναίκες. 

 

 
16. Σε  περίπτωση  αναγωγής    ποια  τεχνική  αερισμού 

θεωρείται ασφαλέστερη όσον αφορά την περίπτωση 

εισρόφησης ?         

 

Α.  ΕΤΔ 

 

 

Β. Ι-gel 

 

 

Γ. LMA                                        

 

 

  

17.Σε περίπτωση πού κληθήτε να εξασφαλίσετε αεραγωγό τι 

θα προτιμούσατε? 

 

 

Α.ΕΤΔ 

 

 

 

Β.Ι-gel 

 

 

Γ.Lma                                                 

                                                                                   
  

                                                                    

  

 

 

 

       

 

 

 



 - 111 - 

  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ  

  

[[11]]  AAddnneett  FF,,  JJoouurriilleess  NNJJ,,  LLee  TToouummeelliinn  PP,,  HHeennnneeqquuiinn  BB,,  TTaaiillllaannddiieerr  CC,,  

RRaayyeehh  FF,,  CCoouuvvrreeuurr  JJ,,  NNoouuggiieerree  BB,,  NNaaddiirraass  PP,,  LLaaddkkaa  AA,,  FFlleeuurryy  MM..  

SSuurrvveeyy  ooff  oouutt--ooff--hhoossppiittaall  eemmeerrggeennccyy  iinnttuubbaattiioonnss  iinn  tthhee  FFrreenncchh  

pprreehhoossppiittaall  mmeeddiiccaall  ssyysstteemm::  aa  mmuullttiicceenntteerr  ssttuuddyy..  AAnnnn  EEmmeerrgg  MMeedd  

11999988;;3322::445544--6600..  

[[22]]  AAmmiinnii  SS,,  KKhhoosshhffeettrraatt  MM..  CCoommppaarriissoonn  ooff  tthhee  IInntteerrssuurrggiiccaall  SSoolluuss  

llaarryynnggeeaall  mmaasskk  aaiirrwwaayy  aanndd  tthhee  II--GGEELL  ssuupprraallaarryynnggeeaall  ddeevviiccee..  

AAnnaaeesstthheessiiaa  22001100;;6655::880055--99..  

[[33]]  AApprraahhaammiiaann  CC,,  TThhoommppssoonn  BBMM,,  FFiinnggeerr  WWAA,,  DDaarriinn  JJCC..EExxppeerriimmeennttaall  

cceerrvviiccaall  ssppiinnee  iinnjjuurryy  mmooddeell::  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  aaiirrwwaayy  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  

sspplliinnttiinngg  tteecchhnniiqquueess..  AAnnnn  EEmmeerrgg  MMeedd  11998844;;1133::558844--77..  

[[44]]  BBaarrrriioott  PP,,  RRiioouu  BB..  RReettrrooggrraaddee  tteecchhnniiqquuee  ffoorr  ttrraacchheeaall  iinnttuubbaattiioonn  iinn  

ttrraauummaa  ppaattiieennttss..  CCrriitt  CCaarree  MMeedd  11998888;;1166::771122--33..  

[[55]]  BBrraaiinn  AAIIJJ..  TThhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  llaarryynnggeeaall  mmaasskk  --  aa  bbrriieeff  

hhiissttoorryy  ooff  tthhee  iinnvveennttiioonn,,  eeaarrllyy  cclliinniiccaall  ssttuuddiieess  aanndd  eexxppeerriimmeennttaall  wwoorrkk  

ffrroomm  wwhhiicchh  tthhee  llaarryynnggeeaall  mmaasskk  eevvoollvveedd..  EEuurr  JJ  AAnnaaeesstthheessiiooll  

11999911;;44::55--1177..  

[[66]]  BBrriimmaaccoommbbee  JJRR,,  BBeerrrryy  AA..  MMaallllaammppaattii  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  aanndd  llaarryynnggeeaall  

mmaasskk  iinnsseerrttiioonn..  AAnnaaeesstthheessiiaa  11999933;;4488::334477..  

[[77]]  BBuuttcchhaarrtt  AAGG,,  TTjjeenn  CC,,  GGaarrgg  AA,,  YYoouunngg  PP..  PPaarraammeeddiicc  llaarryynnggoossccooppyy  

iinn  tthhee  ssiimmuullaatteedd  ddiiffffiiccuulltt  aaiirrwwaayy::  ccoommppaarriissoonn  ooff  tthhee  VVeennnneerr  AA..PP..  



 - 112 - 

AAddvvaannccee  aanndd  GGlliiddeeSSccooppee  RRaannggeerr  vviiddeeoo  llaarryynnggoossccooppeess..  AAccaadd  EEmmeerrgg  

MMeedd  22001111;;1188::669922--88..  

[[88]]  CCaassttllee  NN,,  OOwweenn  RR,,  HHaannnn  MM,,  NNaaiiddoooo  RR,,  RReeeevveess  DD..  AAsssseessssmmeenntt  ooff  

tthhee  ssppeeeedd  aanndd  eeaassee  ooff  iinnsseerrttiioonn  ooff  tthhrreeee  ssuupprraagglloottttiicc  aaiirrwwaayy  ddeevviicceess  

bbyy  ppaarraammeeddiiccss::  aa  mmaanniikkiinn  ssttuuddyy..  EEmmeerrgg  MMeedd  JJ  22001100;;2277::886600--33..  

[[99]]  CCiivveettttaa  JJMM,,  TTaayylloorr  RRWW,,  KKiirrbbyy  RRRR,,  eeddss..  CCrriittiiccaall  CCaarree,,  33rrdd  eedd..  

PPhhiillaaddeellpphhiiaa,,  LLiippppiinnccootttt--RRaavveenn,,  11999977..  

[[1100]]  CCoobbaass  MM,,  DDee  llaa  PPeeññaa  MMAA,,  MMaannnniinngg  AA,,  VVaarroonn  AAJJ..  PPrreehhoossppiittaall  

iinnttuubbaattiioonnss  aanndd  mmoorrttaalliittyy::  aa  lleevveell  oonnee  ttrraauummaa  cceenntteerr  ppeerrssppeeccttiivvee..  

AAnneesstthh  AAnnaallgg  22000099;;110099::448899--9933..  

[[1111]]  CCooookk  TTMM,,  HHoommmmeerrss  CC..  NNeeww  aaiirrwwaayyss  ffoorr  rreessuusscciittaattiioonn??  

RReessuusscciittaattiioonn  22000066;;6699::337711--8877..  

[[1122]]  CCoorrssoo  RR,,  PPiirraacccciinnii  EE,,  AAggnnoolleettttii  VV,,  BBaaccccaanneellllii  MM,,  CCooffffaa  AA,,  

GGaammbbaallee  GG..  TThhee  uussee  ooff  II--GGEELL  eexxttrraagglloottttiicc  aaiirrwwaayy  dduurriinngg  

ppeerrccuuttaanneeoouuss  ddiillaattaattiioonnaall  ttrraacchheeoossttoommyy::  aa  ccaassee  sseerriieess..  MMiinneerrvvaa  

AAnneesstteessiiooll  22001111;;7777::885522--33..  

[[1133]]  CCoouullssoonn  AA,,  BBrriimmaaccoommbbee  JJ,,  KKeelllleerr  CC,,  WWiisseemmaann  LL,,  IInngghhaamm  TT,,  

CChheeuunngg  DD,,  PPooppwwyycczz  LL,,  HHaallll  BB..  AA  ccoommppaarriissoonn  ooff  tthhee  PPrrooSSeeaall  aanndd  

ccllaassssiicc  llaarryynnggeeaall  mmaasskk  aaiirrwwaayyss  ffoorr  aaiirrwwaayy  mmaannaaggeemmeenntt  bbyy  

iinneexxppeerriieenncceedd  ppeerrssoonnnneell  aafftteerr  mmaanniikkiinn--oonnllyy  ttrraaiinniinngg..  AAnnaaeesstthh  

IInntteennssiivvee  CCaarree  22000033;;3311::228866--99..  

[[1144]]  CCoowwaann  MMJJ,,  GGllaaddwwiinn  MMTT,,  SShheellhhaammeerr  JJHH..  DDiissoorrddeerrss  ooff  cciilliiaarryy  

mmoottiilliittyy..  AAmm  JJ  MMeedd  SSccii  22000011;;332211::33--1100..  

  



 - 113 - 

[[1155]]  CCrriisswweellll  JJCC,,  PPaarrrr  MMJJAA,,  NNoollaann  JJPP..  EEmmeerrggeennccyy  aaiirrwwaayy  

mmaannaaggeemmeenntt  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  cceerrvviiccaall  ssppiinnee  iinnjjuurriieess..  AAnnaaeesstthheessiiaa  

11999944;;4499::990000--33..  

[[1166]]  CCrrnniicchh  CCJJ,,  SSaaffddaarr  NN,,  MMaakkii  DDGG..  TThhee  rroollee  ooff  tthhee  iinntteennssiivvee  ccaarree  

uunniitt  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  tthhee  ppaatthhooggeenneessiiss  aanndd  pprreevveennttiioonn  ooff  vveennttiillaattoorr--

aassssoocciiaatteedd  ppnneeuummoonniiaa..  RReessppiirr  CCaarree  22000055;;5500::881133--3366..  

[[1177]]  DDaavviiss  DDPP,,  DDuunnffoorrdd  JJVV,,  PPoossttee  JJCC,,  OOcchhss  MM,,  HHoollbbrrooookk  TT,,  FFoorrttllaaggee  

DD,,  SSiizzee  MMJJ,,  KKeennnneeddyy  FF,,  HHooyytt  DDBB..  TThhee  iimmppaacctt  ooff  hhyyppooxxiiaa  aanndd  

hhyyppeerrvveennttiillaattiioonn  oonn  oouuttccoommee  aafftteerr  ppaarraammeeddiicc  rraappiidd  sseeqquueennccee  

iinnttuubbaattiioonn  ooff  sseevveerreellyy  hheeaadd--iinnjjuurreedd  ppaattiieennttss..  JJ  TTrraauummaa  22000044;;5577::11--88..  

[[1188]]  DDee  LLllooyydd  LL,,  HHooddzzoovviicc  II,,  VVooiisseeyy  SS,,  WWiillkkeess  AARR,,  LLaattttoo  IIPP..  

CCoommppaarriissoonn  ooff  ffiibbrreessccooppee  gguuiiddeedd  iinnttuubbaattiioonn  vviiaa  tthhee  ccllaassssiicc  llaarryynnggeeaall  

mmaasskk  aaiirrwwaayy  aanndd  II--GGEELL  iinn  aa  mmaanniikkiinn..  AAnnaaeesstthheessiiaa  22001100;;6655::3366--4433..  

[[1199]]  DDeeaakkiinn  CCDD,,  NNoollaann  JJPP,,  SSooaarr  JJ,,  SSuunnddee  KK,,  KKoosstteerr  RRWW,,  SSmmiitthh  GGBB,,  

PPeerrkkiinnss  GGDD..  EEuurrooppeeaann  RReessuusscciittaattiioonn  CCoouunncciill  GGuuiiddeelliinneess  ffoorr  

RReessuusscciittaattiioonn  22001100  SSeeccttiioonn  44..  AAdduulltt  aaddvvaanncceedd  lliiffee  ssuuppppoorrtt..  

RReessuusscciittaattiioonn  22001100;;8811((1100))::11330055--5522..  

[[2200]]  DDeeaakkiinn  CCDD,,  PPeetteerrss  RR,,  TToommlliinnssoonn  PP,,  CCaassssiiddyy  MM..  SSeeccuurriinngg  tthhee  

pprree--hhoossppiittaall  aaiirrwwaayy::  aa  ccoommppaarriissoonn  ooff  llaarryynnggeeaall  mmaasskk  iinnsseerrttiioonn  aanndd  

eennddoottrraacchheeaall  iinnttuubbaattiioonn  bbyy  UUKK  ppaarraammeeddiiccss..  EEmmeerrgg  MMeedd  JJ  

22000055;;2222::6644--77..  

[[2211]]  DDiixxoonn  JJ,,  BBllaacckk  JJJJMM..  AAdduulltt  ssuupprraagglloottttiittiiss::  AAnn  iimmppoorrttaanntt  ccaauussee  ooff  

aaiirrwwaayy  oobbssttrruuccttiioonn..  JJ  AAcccciidd  EEmmeerrgg  MMeedd  11999988;;1155::111144--55..  

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19891671


 - 114 - 

[[2222]]  DDoonn  MMiicchhaaeell  TTAA..  EEssoopphhaaggeeaall  oobbttuurraattoorr  aaiirrwwaayy..  MMeedd  IInnssttrruumm  

11997777;;1111::223311--33..  

[[2233]]  EEnnccyyccllooppeeddiiaa  ooff  SScciieennccee  --  TThhee  wwoorrlldd  ooff  DDaavviidd  DDaarrlliinngg..  

ΔΔιιααθθέέσσιιμμοο  σσττοο::  wwwwww..ddaavviiddddaarrlliinngg..iinnffoo  [[ΠΠρρόόσσββαασσηη  1155  ΙΙοουυλλίίοουυ  22001111]]..  

[[2244]]  FFiinnuuccaannee  BBrr,,  SSaannttoorraa  AAll..  PPrriinncciipplleess  ooff  AAiirrwwaayy  MMaannaaggeemmeenntt,,  33rrdd  

EEddiittiioonn..  SSpprriinnggeerr  eeddiittiioonnss,,  22000033..  

[[2255]]  FFiirree  RReessccuuee..  ΔΔιιααθθέέσσιιμμοο  σσττοο  wwwwww..ffiirreerreessccuuee11..ccoomm    [[ΠΠρρόόσσββαασσηη  

1199  ΙΙοουυλλίίοουυ  22001111]]..  

[[2266]]  FFlleemmiinngg  CCAA,,  BBaallaagguueerraa  HHUU,,  CCrraavveenn  DDEE..  RRiisskk  ffaaccttoorrss  ffoorr  

nnoossooccoommiiaall  ppnneeuummoonniiaa..  FFooccuuss  oonn  pprroopphhyyllaaxxiiss..  MMeedd  CClliinn  NNoorrtthh  AAmm  

22000011;;8855::11554455--6633..  

[[2277]]  GGaattwwaarrdd  JJ,,  TThhoommaass  MM,,  NNoollaann  JJ,,  CCooookk  TT..  EEffffeecctt  ooff  cchheesstt  

ccoommpprreessssiioonnss  oonn  tthhee  ttiimmee  ttaakkeenn  ttoo  iinnsseerrtt  aaiirrwwaayy  ddeevviicceess  iinn  aa  

mmaanniikkiinn..  BBrr  JJ  AAnnaaeesstthh  22000088::110000::335511--66..  

[[2288]]  GGaauusscchhee  MM,,  LLeewwiiss  RRJJ,,  SSttrraattttoonn  SSJJ,,  HHaayynneess  BBEE,,  GGuunntteerr  CCSS,,  

GGooooddrriicchh  SSMM,,  PPoooorree  PPDD,,  MMccCCoolllloouugghh  MMDD,,  HHeennddeerrssoonn  DDPP,,  PPrraatttt  FFDD,,  

SSeeiiddeell  JJSS..  EEffffeecctt  ooff  oouutt--ooff--hhoossppiittaall  ppeeddiiaattrriicc  eennddoottrraacchheeaall  iinnttuubbaattiioonn  

oonn  ssuurrvviivvaall  aanndd  nneeuurroollooggiiccaall  oouuttccoommee::  aa  ccoonnttrroolllleedd  cclliinniiccaall  ttrriiaall..  

JJoouurrnnaall  ooff  tthhee  AAmmeerriiccaann  MMeeddiiccaall  AAssssoocciiaattiioonn  22000000;;228833::778833--9900..  

[[2299]]  GGeerrttlleerr  JJPP,,  CCaammeerroonn  DDEE,,  SShheeaa  KK,,  BBaakkeerr  CCCC..  TThhee  eessoopphhaaggeeaall  

oobbttuurraattoorr  aaiirrwwaayy::  OObbttuurraattoorr  oorr  oobbttuunnddaattoorr??  JJ..TTrraauummaa  11998855;;2255::442244--

66..  

  

http://www.firerescue1.com/
http://www.firerescue1.com/
http://www.firerescue1.com/
http://www.firerescue1.com/
http://www.firerescue1.com/


 - 115 - 

[[3300]]  GGhhiirrggaa  GG,,  GGhhiirrggaa  PP,,  PPaallaazzzzii  CC,,  PPiippeerree  MM,,  CCoollaaiiaaccoommoo  MM..  BBaagg--

mmaasskk  vveennttiillaattiioonn  aass  aa  tteemmppoorriizziinngg  mmeeaassuurree  iinn  aaccuuttee  iinnffeeccttiioouuss  

uuppppeerr--aaiirrwwaayy  oobbssttrruuccttiioonn::  DDooeess  iitt  rreeaallllyy  wwoorrkk??  PPeedd  EEmmeerrgg  CCaarree  

22000011;;1177::444444--66..  

[[3311]]  GGoollddeennbbeerrgg  IIFF,,  CCaammppiioonn  BBCC,,  SSiieebboolldd  CCMM,,  MMccBBrriiddee  JJWW,,  LLoonngg  LLAA..  

MMoorrbbiiddiittyy  aanndd  mmoorrttaalliittyy  iinn  ppaattiieennttss  rreecceeiivviinngg  tthhee  eessoopphhaaggeeaall  

oobbttuurraattoorr  aaiirrwwaayy  aanndd  eennddoottrraacchheeaall  ttuubbee  iinn  pprreehhoossppiittaall  

ccaarrddiiooppuullmmoonnaarryy  aarrrreesstt..  MMiinnnn  MMeedd  11998866;;6699::770077--1133..  

[[3322]]  GGrreeeennbbeerrgg  RRSS..  FFaacceemmaasskk,,  nnaassaall,,  aanndd  oorraall  aaiirrwwaayy  ddeevviicceess..  

AAnneesstthh  CClliinn  NNoorrtthh  AAmm  22000022;;2200::883333--6611..  

[[3333]]  GGrriieess  AA,,  ZZiinnkk  WW,,  BBeerrnnhhaarrdd  MM,,  MMeesssseellkkeenn  MM,,  SScchhlleecchhttrriieemmeenn  TT..  

RReeaalliissttiicc  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  pphhyyssiicciiaann--ssttaaffffeedd  eemmeerrggeennccyy  sseerrvviicceess  iinn  

GGeerrmmaannyy..  AAnnaaeesstthheessiisstt  22000066;;5555::11008800--66..  

[[3344]]  GGrrmmeecc  SS..  CCoommppaarriissoonn  ooff  tthhrreeee  ddiiffffeerreenntt  mmeetthhooddss  ttoo  ccoonnffiirrmm  

ttrraacchheeaall  ttuubbee  ppllaacceemmeenntt  iinn  eemmeerrggeennccyy  iinnttuubbaattiioonn..  IInntteennssiivvee  CCaarree  

MMeedd  22000022;;2288::770011--44..  

[[3355]]  HHaassttiinnggss  RRHH,,  MMaarrkkss  JJDD..  AAiirrwwaayy  mmaannaaggeemmeenntt  ffoorr  ttrraauummaa  

ppaattiieennttss  wwiitthh  ppootteennttiiaall  cceerrvviiccaall  ssppiinnee  iinnjjuurriieess..  AAnneesstthh  AAnnaallgg  

11999911;;7733::447711--448822..  

[[3366]]  HHaauusswwaalldd  MM,,  SSkkllaarr  DDPP,,  TTaannddbbeerrgg  DD,,  GGaarrcciiaa  JJFF..  CCeerrvviiccaall  ssppiinnee  

""mmoovveemmeenntt""  dduurriinngg  aaiirrwwaayy  mmaannaaggeemmeenntt::  CCiinneefflluuoorroossccooppiicc  aapppprraaiissaall  

iinn  hhuummaann  ccaaddaavveerrss..  AAmm  JJ  EEmmeerrgg  MMeedd  11999911;;99::553355--88..  
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[[3377]]  HHeeddeennssttiieerrnnaa  GG..  PPhhyyssiioollooggyy  ooff  tthhee  iinnttuubbaatteedd  aaiirrwwaayy..  IInn::  WWeebbbb  

AARR,,  SShhaappiirroo  MMJJ,,  SSiinnggeerr  MM,,  SSuutteerr  PPMM,,  eeddss..  OOxxffoorrdd  TTeexxttbbooookk  ooff  CCrriittiiccaall  

CCaarree,,  OOxxffoorrdd,,  OOxxffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss,,  11999999::11229933--55..  

[[3388]]  HHeeiiddeeggggeerr  TT,,  GGeerriigg  HHJJ,,  HHeennddeerrssoonn  JJJJ..  SSttrraatteeggiieess  aanndd  

aallggoorriitthhmmss  ffoorr  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  ddiiffffiiccuulltt  aaiirrwwaayy..  BBeesstt  PPrraacctt  RReess  

CClliinn  AAnnaaeesstthheessiiooll  22000055;;1199::666611--7744..  

[[3399]]  HHeellmm  MM,,  HHoossssffeelldd  BB,,  SScchhaaffeerr  SS,,  HHooiittzz  JJ,,  LLaammppll  LL..  FFaaccttoorrss  

iinnfflluueenncciinngg  eemmeerrggeennccyy  iinnttuubbaattiioonn  iinn  tthhee  pprree--hhoossppiittaall  sseettttiinngg  ––  aa  

mmuullttiicceennttrree  ssttuuddyy  iinn  tthhee  GGeerrmmaann  HHeelliiccoopptteerr  EEmmeerrggeennccyy  MMeeddiiccaall  

SSeerrvviiccee..  BBrr  JJ  AAnnaaeesstthh  22000066;;9966::6677--7711..  

[[4400]]  HHeerrffff  HH,,  WWeennzzeell  VV,,  LLoocckkeeyy  DD..  PPrreehhoossppiittaall  iinnttuubbaattiioonn::  tthhee  rriigghhtt  

ttoooollss  iinn  tthhee  rriigghhtt  hhaannddss  aatt  tthhee  rriigghhtt  ttiimmee..  AAnneesstthh  AAnnaallgg  

22000099;;110099::330033--55..  

[[4411]]  HHiinnddss  CCJJ,,  WWaattssoonn  DD..  RReessppiirraattoorryy  ssuuppppoorrtt..  IInn::  IInntteennssiivvee  CCaarree..  AA  

CCoonncciissee  TTeexxttbbooookk,,  22nndd  eedd..  LLoonnddoonn,,  WWBB  SSaauunnddeerrss,,  11999966::116611--9922..  

[[4422]]  HHooffffmmaann  JJRR..  EEssoopphhaaggeeaall  ppeerrffoorraattiioonn  ffoolllloowwiinngg  uussee  ooff  

eessoopphhaaggeeaall  oobbttuurraattoorr  aaiirrwwaayy  ((EEOOAA))..  AAmm  JJ  EEmmeerrgg  MMeedd  11998833;;11::228822--

77..    

[[4433]]  IIHHCCDD  TTrraaiinniinngg  rreeqquuiirreemmeenntt  ffoorr  eennddoottrraacchheeaall  iinnttuubbaattiioonn..  JJooiinntt  

RReeccoommmmeennddaattiioonn  ffrroomm  AAEETTAAGG//JJRRCCAALLCC  AAiirrwwaayy  GGrroouupp..  NNoovv  22000044..  

ΔΔιιααθθέέσσιιμμοο  σσττοο::  hhttttpp::////jjrrccaallcc..oorrgg..uukk//ppuubblliiccaattiioonnss//EEnnddoottrraacchheeaall__IInnttuubbaattiioonn..ppddff..  

[[ΠΠρρόόσσββαασσηη  σσττιιςς  2222  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  22001111]]..  

http://jrcalc.org.uk/publications/Endotracheal_Intubation.pdf


 - 117 - 

[[4444]]  IInntteelllliimmeedd  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoorrppoorraattiioonn..  ΔΔιιααθθέέσσιιμμοο  σσττοο::  

hhttttpp::////wwwwww..iinnnneerrbbooddyy..ccoomm//aanniimm//mmoouutthh..hhttmmll..  [[ΠΠρρόόσσββαασσηη  σσττιιςς  2222  

ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  22001111]]..  

[[4455]]  IIrreellaanndd  AAooAAooGGBBaa..  AAAAGGBBII  ssaaffeettyy  gguuiiddeelliinnee  pprreesshhooppiittaall  

aannaaeesstthheessiiaa,,  22000099..  ΔΔιιααθθέέσσιιμμοο  σσττοο::  

hhttttpp::////wwwwww..aaaaggbbii..oorrgg//ppuubblliiccaattiioonnss//gguuiiddeelliinneess//ddooccss//pprreehhoossppiittaall__gglloossssyy

0099..ppddff..  [[ΠΠρρόόσσββαασσηη  σσττιιςς  2222  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  22001111]]..  

[[4466]]  JJaacckkssoonn  KKMM,,  CCooookk  TTMM..  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  ffoouurr  aaiirrwwaayy  ttrraaiinniinngg  

mmaanniikkiinnss  aass  ppaattiieenntt  ssiimmuullaattoorrss  ffoorr  tthhee  iinnsseerrttiioonn  ooff  eeiigghhtt  ttyyppeess  ooff  

ssuupprraagglloottttiicc  aaiirrwwaayy  ddeevviicceess..  AAnnaaeesstthheessiiaa  22000077;;6622::338888--9933..  

[[4477]]  JJaaccoobbss  LLMM..  TThhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  aaiirrwwaayy  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  ttrraauummaa..  

JJ  NNaattll  MMeedd  AAssssoocc  11998888;;8800::887733--99..  

[[4488]]  JJaannaakkiirraammaann  CC,,  CChheetthhaann  DDBB,,  WWiillkkeess  AARR,,  SSttaacceeyy  MMRR,,  GGooooddwwiinn  

NN..  AA  rraannddoommiisseedd  ccrroossssoovveerr  ttrriiaall  ccoommppaarriinngg  tthhee  II--GGEELL  ssuupprraagglloottttiicc  

aaiirrwwaayy  aanndd  ccllaassssiicc  llaarryynnggeeaall  mmaasskk  aaiirrwwaayy..  AAnnaaeesstthheessiiaa  

22000099;;6644::667744--88..  

[[4499]]  JJeeoonn  WWJJ,,  KKiimm  KKHH,,  YYeeoomm  JJHH,,  BBaanngg  MMRR,,  HHoonngg  JJBB,,  CChhoo  SSYY..  AA  

ccoommppaarriissoonn  ooff  tthhee  GGlliiddeessccooppee®®  ttoo  tthhee  MMccGGrraatthh®®  vviiddeeoollaarryynnggoossccooppee  

iinn  ppaattiieennttss..  KKoorreeaann  JJ  AAnneesstthheessiiooll  22001111;;6611::1199--2233..  

[[5500]]  JJoohhnnssoonn  KKRR,,  GGeennoovveessii  MMGG,,  LLaassssaarr  KKHH..  EEssoopphhaaggeeaall  oobbttuurraattoorr  

aaiirrwwaayy::  UUssee  aanndd  ccoommpplliiccaattiioonnss..  JJAACCEEPP  11997766;;55::3366--99..  

[[5511]]  JJRRCCAALLCC  AAiirrwwaayy  WWoorrkkiinngg  GGrroouupp,,  AA  CCrriittiiccaall  RReeaasssseessssmmeenntt  ooff  

AAmmbbuullaannccee  SSeerrvviiccee  AAiirrwwaayy  MMaannaaggeemmeenntt  iinn  PPrree--HHoossppiittaall  CCaarree,,  JJuunnee  

http://www.innerbody.com/anim/mouth.html
http://www.aagbi.org/publications/guidelines/docs/prehospital_glossy09.pdf
http://www.aagbi.org/publications/guidelines/docs/prehospital_glossy09.pdf
http://www.aagbi.org/publications/guidelines/docs/prehospital_glossy09.pdf
http://www.aagbi.org/publications/guidelines/docs/prehospital_glossy09.pdf
http://www.aagbi.org/publications/guidelines/docs/prehospital_glossy09.pdf
http://www.aagbi.org/publications/guidelines/docs/prehospital_glossy09.pdf
http://www.aagbi.org/publications/guidelines/docs/prehospital_glossy09.pdf
http://www.aagbi.org/publications/guidelines/docs/prehospital_glossy09.pdf
http://www.aagbi.org/publications/guidelines/docs/prehospital_glossy09.pdf
http://www.aagbi.org/publications/guidelines/docs/prehospital_glossy09.pdf
http://www.aagbi.org/publications/guidelines/docs/prehospital_glossy09.pdf
http://www.aagbi.org/publications/guidelines/docs/prehospital_glossy09.pdf
http://www.aagbi.org/publications/guidelines/docs/prehospital_glossy09.pdf
http://www.aagbi.org/publications/guidelines/docs/prehospital_glossy09.pdf
http://www.aagbi.org/publications/guidelines/docs/prehospital_glossy09.pdf
http://www.aagbi.org/publications/guidelines/docs/prehospital_glossy09.pdf
http://www.aagbi.org/publications/guidelines/docs/prehospital_glossy09.pdf
http://www.aagbi.org/publications/guidelines/docs/prehospital_glossy09.pdf
http://www.aagbi.org/publications/guidelines/docs/prehospital_glossy09.pdf
http://www.aagbi.org/publications/guidelines/docs/prehospital_glossy09.pdf
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22000088..  ΔΔιιααθθέέσσιιμμοο  ααππόό::  hhttttpp::////jjrrccaallcc..oorrgg..uukk//aaiirrwwaayy1177..66..88..ppddff..  

[[ΠΠρρόόσσββαασσηη  σσττιιςς  2244  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  22001111]]..  

[[5522]]  KKaattzz  SS,,  FFaallkk  JJ..  MMiissppllaacceedd  eennddoottrraacchheeaall  ttuubbeess  bbyy  ppaarraammeeddiiccss  iinn  

aann  uurrbbaann  eemmeerrggeennccyy  mmeeddiiccaall  sseerrvviicceess  ssyysstteemm..  AAnnnn  EEmmeerrgg  MMeedd    

22000011;;3377::3322--3377..  

[[5533]]  KKiinngg  CC,,  aanndd  SSttrreeeett  MMKK..  1122tthh  ccrraanniiaall  nneerrvvee  ppaarraallyyssiiss  ffoolllloowwiinngg  

uussee  ooff  llaarryynnggeeaall  mmaasskk  aaiirrwwaayy..  AAnnaaeesstthheessiiaa  11999944;;4499::778866--77..  

[[5544]]  KKnniigghhtt  SS..  ΕΕιισσααγγωωγγήή  σσττοομμααττοοφφααρρυυγγγγιικκοούύ  ααεερρααγγωωγγοούύ..  ΣΣττοο::  

PPrrooeehhll  JJ..  ΕΕππεείίγγοουυσσεεςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκέέςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  ((ΜΜττφφρρ..  ΑΑγγγγεελλόόπποουυλλοοςς  

ΝΝ..  ΚΚ..αα..))..  ΕΕκκδδόόσσεειιςς  ΛΛααγγόόςς,,  ΑΑθθήήνναα,,  11999999..  

[[5555]]  KKoonnooppkkee  RR,,  ZZiimmmmeerrmmaannnn  TT,,  VVoollkk  AA,,  PPyyrrcc  JJ,,  BBeerrggeerrtt  HH,,  

BBlloommeenntthhaall  AA,,  GGaassttmmeeiieerr  JJ,,  KKeerrssttiinngg  SS..PPrroossppeeccttiivvee  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  

rreettrrooggrraaddee  ppeerrccuuttaanneeoouuss  ttrraannssllaarryynnggeeaall  ttrraacchheeoossttoommyy  ((FFaannttoonnii  

pprroocceedduurree))  iinn  aa  ssuurrggiiccaall  iinntteennssiivvee  ccaarree  uunniitt::  TTeecchhnniiqquuee  aanndd  rreessuullttss  

ooff  tthhee  FFaannttoonnii  ttrraacchheeoossttoommyy..  HHeeaadd  NNeecckk  22000066;;2288::335555--99..  

[[5566]]  LLaannggeerroonn  OO,,  BBiirreennbbaauumm  AA,,  AAmmoouurr  JJ..  AAiirrwwaayy  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  

ttrraauummaa..  MMiinneerrvvaa  AAnneesstteessiiooll  22000099;;7755::330077--1111..  

[[5577]]  LLaavveerryy  GGGG..  OOppttiimmuumm  sseeddaattiioonn  aanndd  aannaallggeessiiaa  iinn  ccrriittiiccaall  iillllnneessss::  

wwee  nneeeedd  ttoo  kkeeeepp  ttrryyiinngg..  CCrriitt  CCaarree  22000044;;88::443333--44..  

[[5588]]  LLeeaacchh  AA,,  AAlleexxaannddeerr  CCAA,,  SSttoonnee  BB..  TThhee  llaarryynnggeeaall  mmaasskk  iinn  

ccaarrddiiooppuullmmoonnaarryy  rreessuusscciittaattiioonn  iinn  aa  ddiissttrriicctt  ggeenneerraall  hhoossppiittaall::  AA  

pprreelliimmiinnaarryy  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  RReessuusscciittaattiioonn  11999933;;2255::224455--88..  

  

http://jrcalc.org.uk/airway17.6.8.pdf
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[[5599]]  LLeecchhmmaann  MMJJ,,  DDoonnaahhoooo  JJSS,,  MMaaccvvaauugghh  HH..  EEnnddoottrraacchheeaall  

iinnttuubbaattiioonn  uussiinngg  ppeerrccuuttaanneeoouuss  rreettrrooggrraaddee  gguuiiddeewwiirree  iinnsseerrttiioonn  

ffoolllloowweedd  bbyy  aanntteeggrraaddee  ffiibbeerrooppttiicc  bbrroonncchhoossccooppyy..  CCrriitt  CCaarree  MMeedd  11998866;;  

1144::558899--9900..  

[[6600]]  LLeeee  WWWW,,  MMaayybbeerrrryy  KK,,  CCrraappoo  RR,,  JJeennsseenn  RRLL..TThhee  aaccccuurraaccyy  ooff  

ppuullssee  ooxxiimmeettrryy  iinn  tthhee  eemmeerrggeennccyy  ddeeppaarrttmmeenntt..  AAmm  JJ  EEmmeerrgg  MMeedd  

22000000;;1188::442277--3311..  

[[6611]]  LLeevviinnee  SSAA,,  NNiieeddeerrmmaann  MMSS..  TThhee  iimmppaacctt  ooff  ttrraacchheeaall  iinnttuubbaattiioonn  

oonn  hhoosstt  ddeeffeennsseess  aanndd  rriisskkss  ffoorr  nnoossooccoommiiaall  ppnneeuummoonniiaa..  CClliinn  CChheesstt  

MMeedd  11999911;;1122::552233--4433..  

[[6622]]  LLeevviittaann  RRMM,,  KKiinnkkllee  WWCC..  IInniittiiaall  aannaattoommiicc  iinnvveessttiiggaattiioonnss  ooff  tthhee  II--

GGEELL  aaiirrwwaayy::  aa  nnoovveell  ssuupprraagglloottttiicc  aaiirrwwaayy  wwiitthhoouutt  iinnffllaattaabbllee  ccuuffff..  

AAnnaaeesstthheessiiaa  22000055;;6600::11002222--66..  

[[6633]]  LLii  JJBB,,  XXiioonngg  YYCC,,  WWaanngg  XXLL,,  FFaann  XXHH,,  LLii  YY,,  XXuu  HH,,  MMaa  YY,,  DDeenngg  XXMM..  

AAnn  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  TTrruuVViieeww  EEVVOO22  llaarryynnggoossccooppee..  AAnneesstthheessiiaa  

22000077;;6622::994400--33..  

[[6644]]  LLiieeww  GG,,  JJoohhnn  BB,,  AAhhmmeedd  SS..  AAssppiirraattiioonn  rreeccooggnniittiioonn  wwiitthh  aann  II--GGEELL  

aaiirrwwaayy..  AAnnaaeesstthheessiiaa  22000088;;6633::778866..  

[[6655]]  LLoorreennttee  LL,,  LLeeccuuoonnaa  MM,,  JJiimméénneezz  AA,,  MMoorraa  MMLL,,  SSiieerrrraa  AA..  

VVeennttiillaattoorr--aassssoocciiaatteedd  ppnneeuummoonniiaa  uussiinngg  aa  hheeaatteedd  hhuummiiddiiffiieerr  oorr  aa  hheeaatt  

aanndd  mmooiissttuurree  eexxcchhaannggeerr::  AA  rraannddoommiizzeedd  ccoonnttrroolllleedd  ttrriiaall..  CCrriitt  CCaarree  

22000066;;1100::RR111166..  
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[[6666]]  MMiicchhaalleekk  PP,,  DDoonnaallddssoonn  WW,,  GGrraahhaamm  CC,,  HHiinnddss  JJDD..  AA  ccoommppaarriissoonn  

ooff  tthhee  II--GGEELL  ssuupprraagglloottttiicc  aaiirrwwaayy  aass  aa  ccoonndduuiitt  ffoorr  ttrraacchheeaall  iinnttuubbaattiioonn  

wwiitthh  tthhee  iinnttuubbaattiinngg  llaarryynnggeeaall  mmaasskk  aaiirrwwaayy::  aa  mmaanniikkiinn  ssttuuddyy..  

RReessuusscciittaattiioonn  22001100;;8811::7744--77..  

[[6677]]  MMoorrtt  TTCC..  LLaarryynnggeeaall  mmaasskk  aaiirrwwaayy  aanndd  bboouuggiiee  iinnttuubbaattiioonn  

ffaaiilluurreess::  tthhee  CCoommbbiittuubbee  aass  aa  sseeccoonnddaarryy  rreessccuuee  ddeevviiccee  ffoorr  iinn--hhoossppiittaall  

eemmeerrggeennccyy  aaiirrwwaayy  mmaannaaggeemmeenntt..  AAnneesstthh  AAnnaallgg  22000066;;110033::11226644--66..  

[[6688]]  MMoorrtt  TTCC..  PPrreeooxxyyggeennaattiioonn  iinn  ccrriittiiccaallllyy  iillll  ppaattiieennttss  rreeqquuiirriinngg  

eemmeerrggeennccyy  ttrraacchheeaall  iinnttuubbaattiioonn..  CCrriitt  CCaarree  MMeedd  22000055;;3333::22667722--55..  

[[6699]]  NNoollaann  JJPP,,  SSooaarr  JJ,,  ZZiiddeemmaann  DDAA,,  BBiiaarreenntt  DD,,  BBoossssaaeerrtt  LLLL,,  DDeeaakkiinn  

CC,,  KKoosstteerr  RRWW,,  WWyylllliiee  JJ,,  BBööttttiiggeerr  BB;;  EERRCC  GGuuiiddeelliinneess  WWrriittiinngg  GGrroouupp..  

EEuurrooppeeaann  RReessuusscciittaattiioonn  CCoouunncciill  GGuuiiddeelliinneess  ffoorr  RReessuusscciittaattiioonn  22001100  

SSeeccttiioonn  11..  EExxeeccuuttiivvee  ssuummmmaarryy..  RReessuusscciittaattiioonn..  22001100  

OOcctt;;8811((1100))::11221199--7766..  

[[7700]]  NNoollaann  JJPP,,  DDeeaakkiinn  CCDD,,  SSooaarr  JJ,,  BBoottttiiggeerr  BBWW,,  SSmmiitthh  GG..  EEuurrooppeeaann  

RReessuusscciittaattiioonn  CCoouunncciill  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  rreessuusscciittaattiioonn  22000055..  SSeeccttiioonn  44..  

AAdduulltt  aaddvvaanncceedd  lliiffee  ssuuppppoorrtt..  RReessuusscciittaattiioonn  22000055;;6677::SS3399--8866..  

[[7711]]  NNoollaann  JJPP,,  SSooaarr  JJ..  AAiirrwwaayy  tteecchhnniiqquueess  aanndd  vveennttiillaattiioonn  ssttrraatteeggiieess..  

CCuurrrr  OOppiinn  CCrriitt  CCaarree  22000088::1144::227799--8866..  

[[7722]]  OOddeellll  CCll..  ΑΑεερρααγγωωγγόόςς  CCoommbbiittuubbee..  ΣΣττοο::  PPrrooeehhll  JJ..  ΕΕππεείίγγοουυσσεεςς  

ννοοσσηηλλεευυττιικκέέςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  ((MMττφφρρ..  ΑΑγγγγεελλόόπποουυλλοοςς  ΝΝ..  κκ..αα))..  ΕΕκκδδόόσσεειιςς  

ΛΛααγγόόςς,,  ΑΑθθήήνναα,,  11999999..  

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19926388
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[[7733]]  OO''MMaalllleeyy  KKFF,,  RRoossss  SSEE..  TThhee  iinncciiddeennccee  ooff  iinnjjuurryy  ttoo  tthhee  cceerrvviiccaall  

ssppiinnee  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  ccrraanniioocceerreebbrraall  iinnjjuurryy..  JJ  TTrraauummaa  

11998888;;2288::11447766--88..  

[[7744]]  PPaarrmmeett  JJLL,,  CCoolloonnnnaa--RRoommaannoo  PP,,  HHoorrrrooww  JJCC,,  MMiilllleerr  FF,,  GGoonnzzaalleess  JJ,,  

RRoosseennbbeerrgg  HH..  TThhee  llaarryynnggeeaall  mmaasskk  aaiirrwwaayy  rreelliiaabbllyy  pprroovviiddeess  rreessccuuee  

vveennttiillaattiioonn  iinn  ccaasseess  ooff  uunnaannttiicciippaatteedd  ddiiffffiiccuulltt  ttrraacchheeaall  iinnttuubbaattiioonn  

aalloonngg  wwiitthh  ddiiffffiiccuulltt  mmaasskk  vveennttiillaattiioonn..  AAnneesstthh  AAnnaallgg  11999988;;8877::666611--55..  

[[7755]]  PPaarrssoonnss  DDSS,,  SSmmiitthh  RRBB,,  MMaaiirr  EEAA,,  DDllaabbaall  LLJJ..  UUnniiqquuee  ccaassee  

pprreesseennttaattiioonnss  ooff  aaccuuttee  eeppiigglloottttiicc  sswweelllliinngg  aanndd  aa  pprroottooccooll  ffoorr  aaccuuttee  

aaiirrwwaayy  ccoommpprroommiissee..  LLaarryynnggoossccooppee  11999966;;110066::11228877--9911..  

[[7766]]  PPeennnnaanntt  JJHH,,  WWhhiittee  PPFF..  TThhee  llaarryynnggeeaall  mmaasskk  aaiirrwwaayy::  IIttss  uusseess  iinn  

aanneesstthheessiioollooggyy..  AAnneesstthheessiioollooggyy  11999933;;7799::114444--6633..  

[[7777]]  PPoollllaacckk  CCVV..  TThhee  llaarryynnggeeaall  mmaasskk  aaiirrwwaayy::  AA  ccoommpprreehheennssiivvee  

rreevviieeww  ffoorr  tthhee  eemmeerrggeennccyy  pphhyyssiicciiaann..  JJ  EEmmeerrgg  MMeedd  22000011;;2200::5533--6666..  

[[7788]]  PPoowweellll  WW,,  OOzzddiill  TT..  AA  ttrraannss  llaarryynnggeeaall  gguuiiddee  ffoorr  ttrraacchheeaall  

iinnttuubbaattiioonn..  AAnneesstthh  AAnnaallgg,,  11996677;;4466::223311--44..  

[[7799]]  RReeiinnhhaarrtt  DDJJ,,  SSiimmmmoonnss  GG..  CCoommppaarriissoonn  ooff  ppllaacceemmeenntt  ooff  tthhee  

llaarryynnggeeaall  mmaasskk  aaiirrwwaayy  wwiitthh  eennddoottrraacchheeaall  ttuubbee  bbyy  ppaarraammeeddiiccss  aanndd  

rreessppiirraattoorryy  tthheerraappiissttss..  AAnnnn  EEmmeerrgg  MMeedd  11999944;;2244::226600--33..  

[[8800]]  RRhheeee  KKJJ,,  GGrreeeenn  WW,,  HHoollccrroofftt  JJWW,,  eett  aall..  OOrraall  iinnttuubbaattiioonn  iinn  tthhee  

mmuullttiippllyy  iinnjjuurreedd  ppaattiieenntt::  TThhee  rriisskk  ooff  eexxaacceerrbbaattiinngg  ssppiinnaall  ccoorrdd  

ddaammaaggee..  AAnnnn  EEmmeerrgg  MMeedd  11999900;;1199::551111--44..  
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[[8811]]  RRiicchheezz  BB,,  SSaalltteell  LL,,  BBaanncchheerreeaauu  FF,,  TToorrrriieellllii  RR,,  CCrrooss  AAMM..  AA  nneeww  

ssiinnggllee  uussee  ssuupprraagglloottttiicc  aaiirrwwaayy  ddeevviiccee  wwiitthh  aa  nnoonniinnffllaattaabbllee  ccuuffff  aanndd  

aann  eessoopphhaaggeeaall  vveenntt::  aann  oobbsseerrvvaattiioonnaall  ssttuuddyy  ooff  tthhee  II--GGEELL..  AAnneesstthh  

AAnnaallgg  22000088;;110066::11113377--99..  

[[8822]]  RRoobbeerrttss  JJ,,  HHeeddggeess  JJ..  CClliinniiccaall  PPrrcceedduurreess  iinn  EEmmeerrggeennccyy  MMeeddiicciinnee..  

WWBB  SSaauunnddeerrss,,  22000033..  

[[8833]]  RRoosseenn  PP,,  SSllooaannee  CC,,  BBaann  KKMM,,  LLaanniiggrraa  MM,,  WWoollffee  RR..  DDiiffffiiccuulltt  aaiirrwwaayy  

mmaannaaggeemmeenntt..  IInntteerrnn  EEmmeerrgg  MMeedd  22000066;;11::113399--4477..  

[[8844]]  SSaakklleess  JJCC,,  MMoossiieerr  JJMM,,  CChhiiuu  SS,,  KKeeiimm  SSMM..  TTrraacchheeaall  IInnttuubbaattiioonn  iinn  

tthhee  EEmmeerrggeennccyy  DDeeppaarrttmmeenntt::  AA  CCoommppaarriissoonn  ooff  GGlliiddeeSSccooppee((®®))  VViiddeeoo  

LLaarryynnggoossccooppyy  ttoo  DDiirreecctt  LLaarryynnggoossccooppyy  iinn  882222  IInnttuubbaattiioonnss..  JJ  EEmmeerrgg  

MMeedd  22001111  JJuull  1111..  

[[8855]]  SSccaannnneellll  GG,,  WWaaxxmmaann  KK,,  TToommiinnaaggaa  GG,,  BBaarrkkeerr  SS,,  AAnnnnaass  CC..  

OOrroottrraacchheeaall  iinnttuubbaattiioonn  iinn  ttrraauummaa  ppaattiieennttss  wwiitthh  cceerrvviiccaall  ffrraaccttuurreess..  

AArrcchh  SSuurrgg  11999933;;112288::990033--55..  

[[8866]]  SScchhoollll  DDGG,,  TTssaaii  SSHH..  EEssoopphhaaggeeaall  ppeerrffoorraattiioonn  ffoolllloowwiinngg  tthhee  uussee  ooff  

tthhee  eessoopphhaaggeeaall  oobbttuurraattoorr  aaiirrwwaayy..  RRaaddiioollooggyy  119977;;112222::331155--66..  

[[8877]]    SScchhwwaarrttzz  DD,,  SSiinngghh  JJ..  RReettrrooggrraaddee  wwiirree--gguuiiddeedd  ddiirreecctt  

llaarryynnggoossccooppyy  iinn  aa  11--mmoonntthh--oolldd  iinnffaanntt..  AAnneesstthheessiioollooggyy  11992222;;7777::660077--

88..  

[[8888]]    SShhaannggaaii  CCoommmmuunniittyy  IInntteerrnnaattiioonnaall  SScchhooooll..  ΔΔιιααθθεεσσιιμμοο  σσττοο  

wwwwww..ppooddccaasstt..sscciisscchhiinnaa..oorrgg    [[ΠΠρρόόσσββαασσηη  1155  ΙΙοουυλλίίοουυ  22001111]]..  
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[[8899]]    SShhaanntthhaa  TTRR..  RReettrrooggrraaddee  iinnttuubbaattiioonn  uussiinngg  tthhee  ssuubbccrriiccooiidd  

rreeggiioonn..  BBrr  JJ  AAnnaaeesstthh  11999922;;6688::110099--111122..  

[[9900]]  SShhaarrmmaa  SS,,  SSccootttt  SS,,  RRooggeerrss  RR,,  PPooppaatt  MM..  TThhee  II--GGEELL  aaiirrwwaayy  ffoorr  

vveennttiillaattiioonn  aanndd  rreessccuuee  iinnttuubbaattiioonn..  AAnnaaeesstthheessiiaa  22000077;;6622::441199--2200..  

[[9911]]  SShhaattnneeyy  CCHH,,  BBrruunnnneerr  RRDD,,  NNyyuuyyeenn,,  TTQQ..  TThhee  ssaaffeettyy  ooff  

oorroottrraacchheeaall  iinnttuubbaattiioonn  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  uunnssttaabbllee  cceerrvviiccaall  ffrraaccttuurree  ooff  

hhiigghh  ccoorrdd  iinnjjuurryy..  AAmm  JJ  SSuurrgg  11999955;;117700::667766--99..  

[[9922]]  SShhiinn  WWJJ,,  CChheeoonngg  YYSS,,  YYaanngg  HHSS,,  NNiisshhiiyyaammaa  TT..  TThhee  ssuupprraagglloottttiicc  

aaiirrwwaayy  II--GGEELL  iinn  ccoommppaarriissoonn  wwiitthh  PPrrooSSeeaall  llaarryynnggeeaall  mmaasskk  aaiirrwwaayy  aanndd  

ccllaassssiicc  llaarryynnggeeaall  mmaasskk  aaiirrwwaayy  iinn  aannaaeesstthheettiizzeedd  ppaattiieennttss..  EEuurr  JJ  

AAnnaaeesstthheessiiooll  22001100;;2277::559988--660011..  

[[9933]]  SSooaarr  JJ,,  DDeeaakkiinn  CCDD,,  NNoollaann  JJPP,,  AAbbbbaass  GG,,  AAllffoonnzzoo  AA,,  HHaannddlleeyy  AAJJ,,  

LLoocckkeeyy  DD,,  PPeerrkkiinnss  GGDD,,  TThhiieess  KK;;  EEuurrooppeeaann  RReessuusscciittaattiioonn  

CCoouunncciill..EEuurrooppeeaann  RReessuusscciittaattiioonn  CCoouunncciill  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  rreessuusscciittaattiioonn  

22000055..  SSeeccttiioonn  77..  CCaarrddiiaacc  aarrrreesstt  iinn  ssppeecciiaall  cciirrccuummssttaanncceess..  

RReessuusscciittaattiioonn..  22000055  DDeecc;;6677  SSuuppppll  11::SS113355--7700..  

[[9944]]  SSpprriinnggeerr  DDKK,,  JJaahhrr  JJSS..  TThhee  llaarryynnggeeaall  mmaasskk  aaiirrwwaayy  ssaaffeettyy,,  

eeffffiiccaaccyy,,  aanndd  ccuurrrreenntt  uussee..  AAnneesstthheessiioollooggyy  11999955;;2222::6655--99..  

[[9955]]  SSttaannddrriinngg  SS,,  eedd..  GGrraayy''ss  AAnnaattoommyy..  TThhee  AAnnaattoommiiccaall  BBaassiiss  ooff  

CClliinniiccaall  PPrraaccttiiccee,,  3399tthh  eedd..  LLoonnddoonn,,  CChhuurrcchhiillll--LLiivviinnggssttoonnee,,  22000044..  

[[9966]]  SSttrroouummppoouulliiss  KK,,  IIssaaiiaa  CC,,  BBaassssiiaakkoouu  EE,,  PPaannttaazzooppoouullooss  II,,  TTrroouuppiiss  

GG,,  MMaazzaarraakkiiss  AA,,  DDeemmeessttiihhaa  TT,,  XXaanntthhooss  TT..  AA  ccoommppaarriissoonn  ooff  tthhee  II--GGEELL  

aanndd  ccllaassssiicc  LLMMAA  iinnsseerrttiioonn  iinn  mmaanniikkiinnss  bbyy  eexxppeerriieenncceedd  aanndd  nnoovviiccee  

pphhyyssiicciiaannss..  EEuurr  JJ  EEmmeerrgg  MMeedd  22001111..  
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[[9977]]  SSttrroouummppoouulliiss  KK,,  PPaaggoouullaattoouu  AA,,  VViioollaarrii  MM,,  IIkkoonnoommoouu  II,,  KKaallaannttzzii  

NN,,  KKaassttrriinnaakkii  KK,,  XXaanntthhooss  TT,,  MMiicchhaalloolliiaakkoouu  CC..  VViiddeeoollaarryynnggoossccooppyy  iinn  

tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  ddiiffffiiccuulltt  aaiirrwwaayy::  aa  ccoommppaarriissoonn  wwiitthh  tthhee  

MMaacciinnttoosshh  bbllaaddee..  EEuurr  JJ  AAnnaaeesstthheessiiooll  22000099;;2266::221188--2222..  

[[9988]]  SSttrroouummppoouulliiss  KK,,  XXaanntthhooss  TT,,  BBaassssiiaakkoouu  EE,,  IIaaccoovviiddoouu  NN,,  

KKoouuddoouunnaa  EE,,  MMiicchhaalloolliiaakkoouu  CC,,  PPaappaaddiimmiittrriioouu  LL..  MMaacciinnttoosshh  aanndd  

GGlliiddeessccooppee®®  ppeerrffoorrmmaannccee  bbyy  AAddvvaanncceedd  CCaarrddiiaacc  LLiiffee  SSuuppppoorrtt  

pprroovviiddeerrss::  aa  mmaanniikkiinn  ssttuuddyy..  MMiinneerrvvaa  AAnneesstteessiiooll  22001111aa;;7777::1111--66..  

[[9999]]  SSttuuddnneekk  JJRR,,  TThheessttrruupp  LL,,  VVaannddeevveenntteerr  SS,,  WWaarrdd  SSRR,,  SSttaalleeyy  KK,,  

GGaarrvveeyy  LL,,  BBllaacckkwweellll  TT..  TThhee  aassssoocciiaattiioonn  bbeettwweeeenn  pprreehhoossppiittaall  

eennddoottrraacchheeaall  iinnttuubbaattiioonn  aatttteemmppttss  aanndd  ssuurrvviivvaall  ttoo  hhoossppiittaall  ddiisscchhaarrggee  

aammoonngg  oouutt--ooff--hhoossppiittaall  ccaarrddiiaacc  aarrrreesstt  ppaattiieennttss..  AAccaadd  EEmmeerrgg  MMeedd  

22001100;;1177::991188--2255..  

[[110000]]  TTeennttiilllliieerr  EE,,  HHeeyyddeennrreeiicchh  CC,,  CCrrooss  AAMM,,  SScchhmmiitttt  VV,,  DDiinnddaarrtt  JJMM,,  

TThhiiccooiippee  MM..  UUssee  ooff  tthhee  iinnttuubbaattiinngg  llaarryynnggeeaall  mmaasskk  aaiirrwwaayy  iinn  

eemmeerrggeennccyy  pprree--hhoossppiittaall  ddiiffffiiccuulltt  iinnttuubbaattiioonn..  RReessuusscciittaattiioonn  

22000088;;7777::3300--44..  

[[110011]]  TThheeiilleerr  LLGG,,  KKlleeiinnee--BBrruueeggggeenneeyy  MM,,  KKaaiisseerr  DD,,  UUrrwwyylleerr  NN,,  LLuuyyeett  

CC,,  VVooggtt  AA,,  GGrreeiiff  RR,,  UUnniibbee  MMMM..  CCrroossssoovveerr  ccoommppaarriissoonn  ooff  tthhee  llaarryynnggeeaall  

mmaasskk  ssuupprreemmee  aanndd  tthhee  II--GGEELL  iinn  ssiimmuullaatteedd  ddiiffffiiccuulltt  aaiirrwwaayy  sscceennaarriioo  

iinn  aanneesstthheettiizzeedd  ppaattiieennttss..  AAnneesstthheessiioollooggyy  22000099;;111111::5555--6622..  
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Urwyler%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Luyet%20C%22%5BAuthor%5D
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[[110022]]  TThheeiilleerr  LLGG,,  KKlleeiinnee--BBrruueeggggeenneeyy  MM,,  KKaaiisseerr  DD,,  UUrrwwyylleerr  NN,,  LLuuyyeett  

CC,,  VVooggtt  AA,,  GGrreeiiff  RR,,  UUnniibbee  MMMM..  AAnneesstthheessiioollooggyy  22000099;;111111::5555--6622..  

[[110033]]  TTuurrnneerr  BBKK,,  WWaakkiimm  JJHH,,  SSeeccrreesstt  JJ,,  ZZaacchhaarryy  RR..  NNeeuurroopprrootteeccttiivvee  

eeffffeeccttss  ooff  tthhiiooppeennttaall,,  pprrooppooffooll,,  aanndd  eettoommiiddaattee..  AAAANNAA  JJ  22000055;;7733::229977--

330022..  

[[110044]]  TTuuttuunnccuu  AACC,,  KKaayyaa  GG,,  TTuunnaallii  YY,,  AAllttiinnttaass  FF,,  DDiillmmeenn  OOKK..  AA  

ccoommppaarriissoonn  ooff  tthhee  TTrruuVViieeww  EEVVOO22  aanndd  mmaacciinnttoosshh  llaarryynnggoossccooppee  

bbllaaddeess..  CClliinniiccss  ((SSaaoo  PPaauulloo))  22001111;;6666::770099--1111..  

[[110055]]  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViirrggiinniiaa  HHeeaalltthh  SSyysstteemm..  ΔΔιιααθθέέσσιιμμοο  σσττοο::  

hhttttpp::////wwwwww..hheeaalltthhssyysstteemm..vviirrggiinniiaa..eedduu//IInntteerrnneett//AAnneesstthheessiioollooggyy--

EElleeccttiivvee//aaiirrwwaayy//aannaattoommyy..ccffmm..  [[ΠΠρρόόσσββαασσηη  22  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  22001111]]..  

[[110066]]  VVeerrnnoonn  DDDD,,  SSaarrnnaaiikk  AAPP..  AAccuuttee  eeppiigglloottttiittiiss  iinn  cchhiillddrreenn::  AA  

ccoonnsseerrvvaattiivvee  aapppprrooaacchh  ttoo  ddiiaaggnnoossiiss  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt..  CCrriitt  CCaarree  MMeedd  

11998866;;1144::2233--55..  

[[110077]]  VVoonn  GGooeeddeecckkee  AA,,  HHeerrffff  HH,,  PPaaaall  PP,,  DDoorrggeess  VV,,  WWeennzzeell  VV..  FFiieelldd  

aaiirrwwaayy  mmaannaaggeemmeenntt  ddiissaasstteerrss..  AAnneesstthh  AAnnaallgg  22000077;;110044::448811--33..  

[[110088]]  VVoonn  GGooeeddeecckkee  AA,,  KKeelllleerr  CC,,  VVooeellcckkeell  WWGG,,  DDuunnsseerr  MM,,  PPaaaall  PP,,  

TToorrggeerrsseenn  CC,,  WWeennzzeell  VV..  MMaasskk  vveennttiillaattiioonn  aass  aann  eexxiitt  ssttrraatteeggyy  ooff  

eennddoottrraacchheeaall  iinnttuubbaattiioonn..  AAnnaaeesstthheessiisstt  22000066;;5555::7700--99..  

[[110099]]  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViirrggiinniiaa,,  SScchhooooll  ooff  MMeeddiicciinnee..  ΔΔιιααθθέέσσιιμμοο  σσττοο  

hhttttpp::////wwwwww..hheeaalltthhssyysstteemm..vviirrggiinniiaa..eedduu//IInntteerrnneett//AAnneesstthheessiioollooggyy--

EElleeccttiivvee//aaiirrwwaayy//aannaattoommyy..ccffmm,,  ππρρόόσσββαασσηη  1100  ΙΙοουυλλίίοουυ  22001111..  

  

http://www.healthsystem.virginia.edu/Internet/Anesthesiology-Elective/airway/anatomy.cfm
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[[111100]]  WWaanngg  HHEE,,  YYeeaallyy  DDMM..  OOuutt--ooff--hhoossppiittaall  eennddoottrraacchheeaall  iinnttuubbaattiioonn  

––  iitt''ss  ttiimmee  ttoo  ssttoopp  pprreetteennddiinngg  tthhaatt  pprroobblleemmss  ddoonn''tt  eexxiisstt..  AAccaadd  EEmmeerrgg  

MMeedd  22000055;;1122::11224455--66..  

[[111111]]  WWaanngg  HHEE,,  YYeeaallyy  DDMM..  OOuutt--ooff--hhoossppiittaall  eennddoottrraacchheeaall  iinnttuubbaattiioonn::  

wwhheerree  aarree  wwee??  AAnnnn  EEmmeerrgg  MMeedd  22000066;;4477::553322--4411..  

[[111122]]  WWaanngg  HHEE,,  BBaallaassuubbrraammaannii  GGKK,,  CCooookk  LLJJ,,  LLaavvee  JJRR,,  YYeeaallyy  DDMM..,,  

OOuutt--ooff--hhoossppiittaall  eennddoottrraacchheeaall  iinnttuubbaattiioonn  eexxppeerriieennccee  aanndd  ppaattiieenntt  

oouuttccoommeess..  AAnnnn  EEmmeerrgg  MMeedd..  22001100  JJuunn;;5555((66))::552277--553377..  

[[111133]]  WWaattssoonn  DD..  AABBCC  ooff  mmaajjoorr  ttrraauummaa..  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  uuppppeerr  

aaiirrwwaayy..  BBMMJJ  11999900;;330000::11338888--9911..  

[[111144]]  WWhhaarrttoonn  NNMM,,  GGiibbbbiissoonn  BB,,  GGaabbbbootttt  DDAA,,  HHaassllaamm  GGMM,,  MMuucchhaattuuttaa  

NN,,  CCooookk  TTMM..  II--GGEELL  iinnsseerrttiioonn  bbyy  nnoovviicceess  iinn  mmaanniikkiinnss  aanndd  ppaattiieennttss..  

AAnnaaeesstthheessiiaa  22000088;;6633::999911--55..  

[[111155]]  WWoonngg  DDTT,,  AAppiicchhaattiibbuuttrraa  NN,,  AArroorraa  GG,,  WWoooo  JJAA,,  LLeeee  VVYY,,  

RRaagghhaavvaann  LLVV..RReeppeeaatteedd  aatttteemmppttss  iimmpprroovvee  ttrraacchheeaall  ttuubbee  iinnsseerrttiioonn  ttiimmee  

uussiinngg  tthhee  iinnttuubbaattiinngg  llaarryynnggeeaall  aaiirrwwaayy  iinn  aa  mmaannnneeqquuiinn..  JJ  CClliinn  AAnneesstthh..  

22001100  DDeecc;;2222((88))::661199--2244..  

[[111166]]  YYaarroonn  MM,,  RRuuiizz  EE,,  BBaarreettiicchh  MMFF..  EEqquuiippmmeenntt  oorrggaanniizzaattiioonn  iinn  tthhee  

eemmeerrggeennccyy  ddeeppaarrttmmeenntt  aadduulltt  rreessuusscciittaattiioonn  aarreeaa..  JJ  EEmmeerrgg  MMeedd  

11999944;;1122::884455--88..  

[[111177]]  YYoorrkk  DD..  ΓΓεεννιικκέέςς  ααρρχχέέςς  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηηςς  ττηηςς  ττρρααχχεείίααςς..  ΣΣττοο::  

PPrrooeehhll  JJ..  ΕΕππεείίγγοουυσσεεςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκέέςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  ((ΜΜττφφρρ..  ΑΑγγγγεελλόόπποουυλλοοςς  

ΝΝ..  κκ..αα..))..  ΕΕκκδδόόσσεειιςς  ΛΛααγγόόςς,,  ΑΑθθήήνναα,,  11999999αα..  
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21109135
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[[111188]]  YYoorrkk  DD..  ΛΛααρρυυγγγγιικκήή  μμάάσσκκαα..  ΣΣττοο::  PPrrooeehhll  JJ..  ΕΕππεείίγγοουυσσεεςς  

ννοοσσηηλλεευυττιικκέέςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  ((ΜΜττφφρρ..  ΑΑγγγγεελλόόπποουυλλοοςς  ΝΝ..  κκ..αα..))..  ΕΕκκδδόόσσεειιςς  

ΛΛααγγόόςς,,  ΑΑθθήήνναα,,  11999999ββ..  

[[111199]]  YYoorrkk  DD..  ΠΠααλλίίννδδρροομμηη  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη..  ΣΣττοο::  PPrrooeehhll  JJ..  ΕΕππεείίγγοουυσσεεςς  

ννοοσσηηλλεευυττιικκέέςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  ((ΜΜττφφρρ..  ΑΑγγγγεελλόόπποουυλλοοςς  ΝΝ..  κκ..αα..))..  ΕΕκκδδόόσσεειιςς  

ΛΛααγγόόςς,,  ΑΑθθήήνναα,,  11999999γγ..  

[[112200]]  ΚΚοουυρρίίλλαα--ΚΚααππρρίίννηη  ΕΕλλ..  ΦΦρροοννττίίδδαα,,  δδιιααττήήρρηησσηη,,  ββααττόόττηητταα  ττωωνν  

ααεερροοφφόόρρωωνν  οοδδώώνν  ((σσττοομμααττοο--ρριιννοοττρρααχχεειιαακκόόςς  ααεερρααγγωωγγόόςς,,  λλααρρυυγγγγιικκήή  

μμάάσσκκαα,,  δδιιαασσωωλλήήννωωσσηη  ττρρααχχεείίααςς))..  ΣΣττοο  ΓΓκκιιάάλλαα  ΜΜ..  κκααιι  σσυυνν..  

ΑΑννααιισσθθηησσιιοολλοογγίίαα,,  ΕΕππεείίγγοουυσσαα  κκααιι  ΕΕννττααττιικκήή  ιιααττρριικκήή,,  ΑΑννττιιμμεεττώώππιισσηη  

ππόόννοουυ..  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη,,  11999988..  

[[112211]]  ΠΠααιιδδιιοονν  ΤΤόόπποοςς..  ΔΔιιααθθέέσσιιμμοο  σσττοο::    wwwwww..ppaaiiddiioo..bbllooggssppoott..ccoomm    

[[ΠΠρρόόσσββαασσηη  1155  ΙΙοουυλλίίοουυ  22001111]]..  
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