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Με τον όρο Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) περιγράφονται οι 
κάθε τύπου ενδιάμεσες μονάδες οι οποίες παρέχουν επίπεδο νοσηλείας 
μεταξύ των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και των «κοινών νοση-
λευτικών τμημάτων».1,2 Ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι πάντοτε απόλυτα 
ακριβής, διότι υφίστανται διαφορές στη σύνθεση του προσωπικού, στο 
επίπεδο εκπαίδευσης και στο διαθέσιμο εξοπλισμό μεταξύ νοσοκομείων 
των ίδιων ή και διαφορετικών χωρών. Η παρεχόμενη φροντίδα από τη 
ΜΑΦ απευθύνεται σε ασθενείς πού είναι «πολύ ελαφριά για να είναι σε 
ΜΕΘ, αλλά και πολύ βαρειά για να είναι σε συνηθισμένο κλινικό τμήμα». 
Απευθύνεται δηλαδή σε ασθενείς που χρειάζονται πιο στενή παρακολού-
θηση ή στους οποίους απαιτούνται παρεμβάσεις που συμπεριλαμβάνουν 
την υποστήριξη ενός οργάνου ή συστήματος σε ανεπάρκεια-συνήθως του 
κατώτερου αναπνευστικού, ή σε ασθενείς που χρήζουν μετεγχειρητικής 
φροντίδας ή προερχόμενους από ανώτερο επίπεδο φροντίδας (συχνά 
μετά την αποδέσμευση από τον αναπνευστήρα στη ΜΕΘ). Στον πίνακα 1 
φαίνονται τα διάφορα επίπεδα φροντίδας που ισχύουν για τα νοσηλευτικά 
τμήματα ανάλογα με τη βαρύτητα των ασθενών.

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΦ

Πολλοί ασθενείς με οξέα ή και χρόνια νοσήματα, χρήζουν συχνά εντατικής 
περίθαλψης και παρακολούθησης ή και μηχανικού αερισμού. Οι καταστάσεις 
αυτές όπως είναι ευνόητο δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται σε κοινά 
κλινικά τμήματα και σχεδόν κατά κανόνα καταλήγουν σε ΜΕΘ. Όμως από 
διάφορες μελέτες προκύπτει ότι ένας μεγάλος αριθμός έως 40% ασθενών 
με ΧΑΠ οι οποίοι εισάγονται στη ΜΕΘ δε χρειάζονται τελικά μηχανικό 
αερισμό ή εντατική φροντίδα3-5, ενώ μόνο έως το 40% των ασθενών με 
οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια απαιτείται διασωλήνωση και επεμβατικός 
μηχανικός αερισμός6,7. Σε πολυκεντρική μελέτη στην Ιταλία βρέθηκε ότι 
31,2% των ασθενών με ΧΑΠ εισήχθηκαν στη ΜΕΘ με μόνο σκοπό την καρδι-
οαναπνευστική παρακολούθηση8. Η παράταση του χρόνου νοσηλείας των 
ασθενών στη ΜΕΘ μετά τον απογαλακτισμό από τον αναπνευστήρα, λόγω 
έλλειψης κατάλληλου τμήματος για νοσηλεία, αμέσως μετά την έξοδο από 
αυτή, είναι συνηθισμένο και σοβαρό πρόβλημα, γιατί οδηγεί σε αυξημένο 
κίνδυνο λοιμώξεων, επίταση του προβλήματος της έλλειψης κρεβατιών 
ΜΕΘ και αυξημένο κόστος για νέες κατασκευές, εξοπλισμό και νοσηλεία. 
Γίνεται επομένως εμφανής η αναγκαιότητα της ανάπτυξης ικανού αριθμού 
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ενδιάμεσων μονάδων (ΜΑΦ), οι οποίες καλύπτουν αυτό 
το κενό με σημαντικά ελαττωμένο εξοπλισμό, προσωπικό 
και κατά συνέπεια κόστος. Σε μελέτη που αφορούσε την 
ανάπτυξη αναπνευστικών ΜΑΦ στην Ευρώπη φάνηκε 
ότι σε ποσοστό 86% περίπου είναι αναπτυγμένες σε 
νοσοκομεία, ενώ από 48 τέτοιες μονάδες οι 40 λειτουρ-
γούν στα πλαίσια πνευμονολογικών κλινικών5. Οι πλέον 
διαδεδομένοι τύποι ενδιάμεσων μονάδων φαίνονται στον 
Πίνακα 2. Ο τύπος της ΜΑΦ καθορίζεται κυρίως από το 
είδος των ασθενών που νοσηλεύουν, αλλά και από τοπικές 
ιδιαιτερότητες και συνήθειες.

Καθοριστικός παράγων για τη λειτουργία ΜΑΦ είναι η 
επαρκής εκπαίδευση του προσωπικού και η διαθεσιμότητά 
του ολόκληρο το 24ωρο.

Στη χώρα μας υπάρχει σχετικά μικρός αριθμός τέτοιων 
μονάδων που άρχισαν να δημιουργούνται κυρίως την 
τελευταία δεκαετία ακολουθώντας ανάλογες προσπάθειες 
προηγμένων χωρών. Τα πνευμονολογικά τμήματα μπορούν 
να πρωταγωνιστήσουν στην ανάπτυξη αναπνευστικών και 
γενικών ΜΑΦ λόγω της εξοικείωσης των πνευμονολόγων 
με τον μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό (ΜΕΜΑ). Εξοικί-

ωση που σχετίζεται κυρίως με την εκπαίδευσή τους στην 
αντιμετώπιση ασθενών με αναπνευστική ανεπάρκεια, 
με διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο, αλλά και με την 
6μηνη εκπαίδευση σε ΜΕΘ κατά τη διάρκεια της λήψης 
ειδικότητας. Επίσης σημαντικός αριθμός πνευμονολόγων 
αποκτά τον τίτλο του εντατικολόγου μετά 2ετή εκπαίδευση 
στη ΜΕΘ. Η ανάπτυξη μιας τέτοιας μονάδας προϋποθέτει 
πέραν της επαρκούς εμπειρίας του ιατρικού, του νοση-
λευτικού και του λοιπού παραϊατρικού προσωπικού και 
της εξοικείωσης με τον ΜΕΜΑ, διαρκή συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση, επάρκεια εξοπλισμού, συχνούς ελέγχους 
και καταγραφές στοιχείων, αμφίδρομη επικοινωνία και 
κατά προτίμηση γειτνίαση με ΜΕΘ.

Για να είναι αποδοτική στη λειτουργία της πρέπει να 
διαθέτει τουλάχιστον 4 κρεβάτια με χώρο ανάπτυξης σε 
15-20 τουλάχιστον τμ. ανά κρεβάτι, ώστε να είναι εφικτή η 
άμεση προσπέλαση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης του 
απαιτούμενου προσωπικού να διατίθεται ολόκληρος ο 
απαραίτητος εξοπλισμός για τη χρήση ΜΕΜΑ (Πίνακας3), 
ενώ στην κτιριακή υποδομή θα πρέπει να προβλέπονται 
τουλάχιστον δύο παροχές Ο2 και κενού, μία παροχή αέρα, 
όπως και επαρκής αριθμός ηλεκτρικών σημείων.

Η σύνθεση του προσωπικού διαφέρει από χώρα σε 
χώρα. Γενικά είναι αποδεκτό να υπάρχει σχέση νοσηλευτών 
προς ασθενείς 1:3 – 1:4 ανά ωράριο, διαρκής παρουσία 
εσωτερικού γιατρού συνήθως ειδικευόμενου, ειδικός 
γιατρός “on call” εντός του νοσοκομείου διαθέσιμος σε 
24ωρη βάση, κάλυψη από ειδικευμένους φυσιοθεραπευτές 
και τεχνικούς, ενώ θα πρέπει να τονισθεί η αναγκαιότητα 
για στενή συνεργασία με τη ΜΕΘ.

Η λειτουργία ΜΑΦ στο γενικό νοσοκομείο έχει ως 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Απαραίτητος εξοπλισμός ΜΑΦ.
Διάφοροι τύποι αναπνευστήρων

Μάσκες διαφόρων τύπων και μεγεθών (ρινικές, ολοπροσωπι-
κές, κ.ά.)

Συσκευές αναρρόφησης- εύκαμπτο βρογχοσκόπιο

Set διασωλήνωσης και φαρμάκων καρδιοπνευμονικής ανα-
ζωογόνησης

Απινιδωτής

Ambu

Εξοπλισμός για παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού, sPO2, 
αναίμακτης μέτρησης Α.Π., κ.ά.

Φορητές συσκευές για μεταφορά ασθενών

Υλικά διασωλήνωσης θώρακος

Αντλίες χορήγησης υγρών

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ)

- Γενική
- Παθολογική
- Χειρουργική
- Αναπνευστική Ενδιάμεση Μονάδα
- Μεταναισθητικής φροντίδας (Ανάνηψη)
- Τμήματος επειγόντων

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Επίπεδα νοσηλευτικής φροντίδας

- Επίπεδο 0 Ασθενείς που χρειάζονται συνήθη νοσοκομει-
ακή φροντίδα

- Επίπεδο 1 Ασθενείς με κίνδυνο έπιδείνωσης της κατά-
στασής τους ή που έχουν έλθει από ανώτερο 
επίπεδο φροντίδας και χρήζουν οδηγιών από 
την ομάδα για τους βαρέως πάσχοντες

- Επίπεδο 2 
(Ασθενείς  
ΜΑΦ)

Ασθενείς που χρειάζονται πιο στενή παρακο-
λούθηση ή παρεμβάσεις που συμπεριλαμβά-
νουν υποστήριξη προς ένα όργανο σε ανεπάρ-
κεια ή μετεγχειρητική φροντίδα ή “stepping 
down” από υψηλότερο επίπεδο φροντίδας

- Επίπεδο 3 Ασθενείς που χρειάζονται αυξημένη υποστή-
ριξη της αναπνοής ή ανεπάρκεια τουλάχιστον 
δύο οργάνων
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συνέπεια εξοικονόμηση κρεβατιών ΜΕΘ λόγω της σημα-
ντικής μείωσης του χρόνου νοσηλείας των ασθενών στην 
τελευταία και ελαττωμένο κόστος κατασκευής, εξοπλι-
σμού και αμοιβών προσωπικού τα οποία απαιτούνται για 
τη λειτουργία της. Σε σχετικές μελέτες έχει βρεθεί ότι το 
κόστος νοσηλείας στη ΜΑΦ ανέρχεται στο 25-30% του 
αντίστοιχου της ΜΕΘ9,10, ενώ σε μελέτη που έγινε πρό-
σφατα σε Ολλανδικό νοσοκομείο βρέθηκε ότι το κόστος 
λειτουργίας της ενδιάμεσης μονάδας σχετίζεται άμεσα με 
το μέγεθος αυτής, τη σύνθεση του προσωπικού και του 
αριθμού των ασθενών11. Στη Σκωτία το 2008 διαπιστώθηκε 
ότι σε εθνικό επίπεδο ο μ. ό. νοσηλείας έχει μειωθεί κατά 2 
ημέρες σε σχέση με το 2005 και ανέρχεται για τις ΜΕΘ σε 
5 ημέρες και για τις ΜΑΦ σε 3 ημέρες, παρά την αύξηση 
του αριθμού των νοσηλευομένων σ΄αυτές. Διάφορες 
μελέτες αντίθετα έχουν δείξει αύξηση του κόστους στις 
ΜΕΘ μετά την έναρξη λειτουργίας ΜΑΦ. Αυτό πιθανότατα 
οφείλεται στην αύξηση του δείκτη βαρύτητας του μέσου 
όρου των νοσηλευομένων στη ΜΕΘ λόγω ακριβώς της 
λειτουργίας ΜΑΦ και της εισαγωγής ή διακομιδής σ άυτήν 
ασθενών με χαμηλότερο δείκτη βαρύτητας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Η ανάπτυξη και λειτουργία μονάδων διαφόρου βαθ-
μού αυξημένου επιπέδου φροντίδας πρέπει να αποτε-
λεί προτεραιότητα. Με δεδομένο ότι υπάρχει ανάγκη 
δημιουργίας κρεβατιών εντατικής νοσηλείας, αλλά και 
ότι μεγάλο ποσοστό ασθενών που νοσηλεύονται στις 
ΜΕΘ, δεν χρειάζονται ουσιαστικά τέτοιου επιπέδου βα-
ρύτητας νοσηλεία, θα πρέπει να γίνει στροφή προς την 
ανάπτυξη ΜΑΦ.

Το κόστος κατασκευής, εξοπλισμού και λειτουργίας 
των ΜΑΦ είναι σημαντικά χαμηλότερο από το αντίστοιχο 
των ΜΕΘ.

Οι πνευμονολόγοι και οι πνευμονολόγοι με εξειδίκευση 
στην εντατική θεραπεία είναι από τις πλέον κατάλληλες 
ειδικότητες για τη στελέχωση τέτοιων τμημάτων, όπου 
συνήθως εφαρμόζεται ΜΕΜΑ.

Στα πνευμονολογικά τμήματα των νοσοκομείων θα 
πρέπει να αναπτυχθούν αναπνευστικές ΜΑΦ, ή γενικές 
όταν υπάρχει στελέχωση από πνευμονολόγο- εντατι-
κολόγο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(βλέπε αγγλικό κείμενο)




