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Η έκθεση σε αλλεργιογόνα ή ερεθιστικές 

ουσίες στο χώρο εργασίας σχετίζεται με μη 

ελεγχόμενο άσθμα και παροξύνσεις.

9% του μη ελεγχόμενου άσθματος στον υπό 

μελέτη πληθυσμό αποδίδεται στην 

επαγγελματική έκθεση κατά το προηγούμενο 

έτος



Θεραπευτική προσέγγιση

• Έκθεση στον αιτιολογικό παράγοντα

• Φαρμακευτική αγωγή

• Χρήση ατομικών μέτρων προστασίας









Η μείωση της έκθεσης αντί της πλήρους 

απομάκρυνσης δεν αποτελεί ασφαλή 

εναλλακτική προσέγγιση στην αντιμετώπιση 

του επαγγελματικού άσθματος 



Φαρμακευτική αγωγή

• Δεν διαφοροποιείται από το μη επαγγελματικό 
άσθμα και γίνεται σύμφωνα με τις Διεθνείς 
Οδηγίες για το άσθμα που είναι σε ισχύ.

• Η μόνη διαφοροποίηση αφορά το «ζητούμενο» 
αποτέλεσμα που ταυτόχρονα αποτελεί και ΗΘΙΚΟ 
ΔΙΛΗΜΑ. Λόγω των κοινωνικοοικονομικών 
συνθηκών το «φάρμακο» να κάνει τον ασθενή με 
επαγγελματικό σοβαρό άσθμα ικανό να 
«κρατήσει» την εργασία του.
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Συνοψίζοντας:

• Μείωση της έκθεσης στον αιτιολογικό 
παράγοντα αντί της οριστικής διακοπής της

Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα (μελέτες 
περιορισμένης αξίας, πολλαπλοί φαινότυποι 
επαγγελματικού άσθματος) που να 
συνηγορούν στην εφαρμογή αυτής της 
μεθόδου ως «θεραπευτικής» παρέμβασης σε 
περιπτώσεις επαγγελματικού άσθματος 



Συνοψίζοντας:

• Η εξακολούθηση της έκθεσης στον 
αιτιολογικό παράγοντα αντί της οριστικής 
διακοπής της

το πιθανότερο θα οδηγήσει σε επιδείνωση 
του επαγγελματικού άσθματος



Συνοψίζοντας:

• Η οριστικής διακοπή της έκθεσης στον 
αιτιολογικό παράγοντα

βελτιώνει το επαγγελματικό άσθμα σε 
λιγότερο από το 1/3 των ασθενών-εργατών



Συνοψίζοντας:

• Η χρήση ατομικών μέτρων προστασίας

δεν εξασφαλίζει πλήρη προστασία



Συνοψίζοντας:

• Η φαρμακευτική θεραπεία

Βασίζεται στην χορήγηση μέγιστων δόσεων 
εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών, β2-
διεγερτών (μακράς και ταχείας δράσης) ή και 
άλλων φαρμάκων ελέγχου, σύμφωνα με τις 
Διεθνείς Οδηγίες.



Συνοψίζοντας:

• Η φαρμακευτική θεραπεία

Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα ότι 
τροποποιεί την εξέλιξη του άσθματος σε 
άτομα που εξακολουθούν να εκτίθενται στον 
αιτιολογικό παράγοντα



Συνοψίζοντας:

• Ο καθορισμός των διαφόρων φαινοτύπων 
του επαγγελματικού σοβαρού άσθματος

Θα συμβάλλει στην βελτιστοποίηση της 
θεραπεία (προβλέποντας την απάντηση 
συγκεκριμένων φαινότυπων σε ήδη 
διαθέσιμα φάρμακα ή ανακαλύπτοντας νέους 
θεραπευτικούς στόχους σε συγκεκριμένους 
φαινότυπους)



Πάντοτε σκεφτείτε την πιθανότητα 
επαγγελματικού άσθματος:

Α. Σε καινούργιους ασθενείς

Β. Σε ιδιαίτερα γνώριμους 
ασθενείς


