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1. ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Ο επιπολασμός του self-reported άσθματος στο σύνολο των 

ηλικιών για την Ελλάδα εκτιμάται σε ένα ποσοστό της τάξης του 

8.52%.



Πόσο συχνό είναι? 

Δεν υπάρχουν σαφή επιδημιολογικά δεδομένα, όμως 

σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών 5% με 10 % του 

συνόλου των ασθματικών πάσχει από σοβαρό άσθμα
ERS/ATS Guidelines Severe Asthma Eur Respir J. 2014, GINA 2014, 
ERS White Book 

European Lung Foundation – ELF WHITE BOOK 2012 Zervas E, ERS 2012

500.000 νοσηλείες/έτος 

σε άτομα με σοβαρό άσθμα

Ορισμός - Επιδημιολογικά στοιχεία 

σοβαρού άσθματος



Πώς?

– Η βαρύτητα εκτιμάται αναδρομικά από το επίπεδο θεραπείας που 
απαιτείται για να ελέγχονται τα συμπτώματα και να αποφεύγονται οι 
παροξύνσεις 

Πότε?
– Μετά από αρκετούς μήνες θεραπείας με ρυθμιστικά φάρμακα

– Η βαρύτητα δεν είναι στατική – μεταβάλλεται στο χρόνο ή καθώς 
διαφορετικές θεραπείες γίνονται διαθέσιμες

Κατηγορίες βαρύτητας άσθματος
– Mild asthma: well-controlled with Steps 1 or 2 (as-needed SABA or low 

dose ICS)

– Moderate asthma: well-controlled with Step 3 (low-dose ICS/LABA)

– Severe asthma: requires Step 4/5 (moderate or high dose ICS/LABA ±
add-on), or remains uncontrolled despite this treatment

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

GINA 2015



ERS/ATS task force on severe asthma 

Definition

When diagnosis of asthma is confirmed and comorbidities have been 

controlled, severe asthma is defined as asthma that

- requires treatment with high doses ICS + one more controller 

medication (and/or OCS), in order to be controlled 

OR

- remains uncontrolled despite the above treatment 

- controlled asthma that becomes uncontrolled with the reduction of 

high dose ICS or OCS

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma Eur Respir J. 2014 



ERS/ATS task force on severe asthma 

“Uncontrolled” asthma?

Any of the below 4 criteria:

Poor symptom control: ACQ >1.5 or ACT <20

Frequent exacerbations: 2 or more courses OCS the past year

Severe exacerbations: at least 1 hospitalization due to exacerbation 

the past year

Fixed airway obstruction: FEV1<80% predicted

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma Eur Respir J. 2014 



ERS/ATS task force on severe asthma 

• Misdiagnosis of asthma is reported in 12-30%

and in children 

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma Eur Respir J. 2014 



ERS/ATS task force on severe asthma 

Non-compliance and poor inhaler technique are reported in 32–56%.

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma Eur Respir J. 2014 



ERS/ATS task force on severe asthma 

Eosinophilic inflammation, allergic/Th2 processes and obesity have been identified as 

characteristics or phenotypes which may be helpful when considering nonspecific 

(corticosteroid) and specific (targeted) therapy (e.g. anti-IgE, anti-IL5 and anti-IL13 

antibody treatments)

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma Eur Respir J. 2014 



ERS/ATS task force on severe asthma 

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma Eur Respir J. 2014 





Σύνολο Περιστατικών έως 31 Μαϊου 2018:  198



SEVERE ASTHMA REGISTRY

129 cases

Male 38 (29,5%)     Female 91 (70,5%)

Late-onset 95 (73,5%)  Early-onset 34 (26,5%)

Smokers 9 (7%)   Ex-smokers 30 (23,3%)



SEVERE ASTHMA REGISTRY
Mean ACT   19,5

Mean rate of exacerbations 2,6

Τουλάχιστον 1 παρόξυνση 105 (81%)

Επίσκεψη στα ΤΕΠ 29 (22,5%)

Νοσηλείες 32 (24,8%)



SEVERE ASTHMA REGISTRY

Ατοπία 71 (55%)

Ρινικοί πολύποδες 39 (30,2%)

Συνοσηρότητες 93 (72%)

>3 συνοσηρότητες 43 (33,3%)



SEVERE ASTHMA REGISTRY

Omalizumab 29 (22,5%)

Omalizumab στο παρελθόν 29 (22,5%)

Mean IgE 540,59 IU/mL

Μόνο 4 είχαν τιμή IgE < 100IU/mL



SEVERE ASTHMA REGISTRY

Mepolizumab 53 (41,1%)

Omalizumab → mepolizumab 22  (41%)

Mean απόλυτος αριθμός ηωσινοφίλων 675

Μόνο 2 είχαν ΑΑΗ < 300



SEVERE ASTHMA REGISTRY

Mean FEV1 67,2%  (range 29-125)

ΟΛΟΙ ICS/LABA και μόνο 1 ελεύθερο 

συνδυασμό

LTRAs 42 (32,5%)

LAMAs 61 (47,3%)

Theophyline 2 (1,5%)

Nebulizer 18 (14%)



SEVERE ASTHMA REGISTRY

Έλεγχος για οστεοπόρωση 50 (38,8%)

Οι 23 (46%) είχαν οστεοπόρωση

Και η καταγραφή συνεχίζεται….



SEVERE ASTHMA REGISTRY

lefzervas@yahoo.gr

petros44@hotmail.com
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Πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών
“Παρακολουθώ το άσθμα μου”

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) θέλοντας να ενισχύσει το κλινικό σας έργο και 
παράλληλα να ευαισθητοποιήσει την ιατρική κοινότητα στη σημασία της παρακολούθησης 
του άσθματος, έχει θέσει υπό την αιγίδα της το πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών 
«Παρακολουθώ το άσθμα μου» σε όλη την Ελλάδα, μια πρωτοβουλία της Novartis.
Στόχος του προγράμματος είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ασθενών με άσθμα στα 
κατάλληλα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα (ροόμετρα) που θα τους βοηθήσουν 
να εξοικειωθούν με την παρακολούθηση του άσθματός τους.



Επικοινωνία: Τηλεφωνικό κέντρο GMG 

216.000.25.70

Το πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών «Παρακολουθώ το άσθμα μου» θα
υλοποιηθεί από την ανεξάρτητη εταιρία GMG Diagnostics ΕΠΕ. Η GMG διαθέτει
την απαραίτητη εμπειρία, ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό για
την υλοποίηση των προγράμματος, ενώ θα διαθέτει αποκλειστική τηλεφωνική
γραμμή για την εγγραφή και υποστήριξη των συμμετεχόντων ιατρών. Οι ιατροί
που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα επικοινωνήσουν με
την εταιρία GMG προκειμένου να ενημερωθούν για το πρόγραμμα και εφόσον
επιθυμούν να κλείσουν την πρώτη συνάντηση με τον εκπρόσωπο της εταιρείας



Recorded message
Έχετε καλέσει την εταιρεία GMG για το πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών «Παρακολουθώ το άσθμα μου».
Το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 με 17:00.
Σας γνωρίζουμε ότι οι πληροφορίες που θα μας δώσετε θα παραμείνουν εμπιστευτικές και έχετε το δικαίωμα 
πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν.
Παρακαλώ περιμένετε να συνδεθείτε με τον πρώτο διαθέσιμο εκπρόσωπό μας.

Script τηλεφωνικού κέντρου
Καλημέρα/καλησπέρα σας.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στο πρόγραμμα ‘Παρακολουθώ το άσθμα μου’. 
Το πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών ‘Παρακολουθώ το άσθμα μου’ διεξάγεται από την εταιρεία GMG  υπό 
την αιγίδα της ΕΠΕ (Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία) με την ευγενική υποστήριξη της Novartis. Στόχος του 
προγράμματος είναι οι ασθματικοί ασθενείς να εκπαιδευτούν και να εξοικειωθούν με την παρακολούθηση του 
άσθματος τους μέσω ροόμετρου στο σπίτι τους.
Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε 3 ροόμετρα (Mini Wright STD) για ένα 
έτος. Εσείς είστε υπεύθυνος να διανείμετε τα ροόμετρα αυτά σε ασθματικούς ασθενείς σας που εσείς θα 
κρίνετε ότι τα χρειάζονται.
Στη διάρκεια του έτους θα σας καλέσουμε 3 φορές προκειμένου να μας ενημερώσετε για την πρόοδο του 
προγράμματος. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος μετά από 1 έτος θα σας καλέσουμε προκειμένου να 
συλλέξουμε τις συσκευές και να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.

Επικοινωνία: Τηλεφωνικό κέντρο GMG 

216.000.25.70



Έναρξη: 1η συνάντηση Ιατρός-GMG

Έντυπο Συγκατάθεσης Ιατρού
Επιστολή ΕΠΕ

Η ανεξάρτητη εταιρεία GMG είναι υπεύθυνη να ενημερώσει τους ιατρούς για το πρόγραμμα 
και τη ροή του, καθώς και να τους εκπαιδεύσει στη χρήση του συγκεκριμένου τύπου 
ροόμετρου (Mini-Wright της Clement Clarke International). 



3 Ροόμετρα
Mini-Wright της Clement

Clarke International
Αποδεικτικό παράδοσης

 Ο κάθε ιατρός που συμμετέχει στο πρόγραμμα θα λάβει 3 ροόμετρα 
για 1 έτος.

Έναρξη: 1η συνάντηση Ιατρός-GMG

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtxqHtm_rVAhWBOBQKHU3fAvAQjRwIBw&url=https://www.amazon.co.uk/dp/B01N6NX6LI&psig=AFQjCNEoB_AFGlANR7geyKoA--s65In7iQ&ust=1504019607829355
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtxqHtm_rVAhWBOBQKHU3fAvAQjRwIBw&url=https://www.amazon.co.uk/dp/B01N6NX6LI&psig=AFQjCNEoB_AFGlANR7geyKoA--s65In7iQ&ust=1504019607829355


Διεξαγωγή: επιλογή ασθενών και follow-up

 Οι ιατροί επιλέγουν 3 ασθενείς που θεωρούν ότι μπορούν να 
ωφεληθούν από την παρακολούθηση στο σπίτι με ροόμετρο

 H GMG κάνει follow-up τηλεφωνικά μετά από:

 3 μήνες

 6 μήνες

 12 μήνες



Κλείσιμο: Συλλογή ροομέτρων

 Ένα έτος μετά την παραλαβή των ροόμετρων, η GMG επισκέπτεται εκ 
νέου τους ιατρούς και συλλέγει πίσω τα ροόμετρα. 

 Το πρόγραμμα ‘Παρακολουθώ το άσθμα μου’ είναι μια πρωτοβουλία 
της Novartis στο πλαίσιο της ασθενοκεντρικής της προσέγγισης. Η 
Novartis δε γνωρίζει ποιοι είναι οι ιατροί που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα και δεν έχει πρόσβαση σε σχετικά αρχεία. Στη διάρκεια 
του προγράμματος θα λαμβάνει συγκεντρωτικές αναφορές από τη 
GMG, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τις απαντήσεις των 
συμμετεχόντων ιατρών στο ερωτηματολόγιο ώστε να αξιολογεί την 
πορεία του προγράμματος.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


