Σύσταση για εμβολιασμό
των ασθματικών ασθενών

Mελέτη από το Ηνωμένο Βασίλειο κατέδειξε ότι ακόμη και όσοι ασθενείς με άσθμα
χρειάστηκαν λόγω της COVID-19 διασωλήνωση είχαν 25% μεγαλύτερη πιθανότητα
επιβίωσης σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό (φωτ. SHUTTERSTOCK).
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Τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με άσθμα έναντι
της COVID-19 συνιστούν ανεπιφύλακτα οι ειδικοί γιατροί της
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ). Οπως σημείωσε
προχθές, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασθματος, η
πνευμονολόγος, διευθύντρια ΕΣΥ στο νοσοκομείο
«Παπανικολάου» και μία εκ των υπευθύνων της Ομάδας
Ασθματος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Εύα
Φούκα, «η εταιρεία συνιστά ανεπιφύλακτα τον εμβολιασμό όλων
των ασθματικών ασθενών έναντι της COVID-19, καθώς τα

εμβόλια έχουν αποδειχθεί ασφαλή και οι αλλεργικές αντιδράσεις
σε αυτά είναι σπάνιες». Πρόσθεσε ότι αν και δεν υπάρχει
σύσταση για την αποφυγή κάποιου τύπου εμβολίου, τα mRNA
εμβόλια δεν θα πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς με ιστορικό
σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης στα συστατικά τους, και
ιδιαιτέρως στην πολυαιθυλενική γλυκόλη, και οι εμβολιασμοί με
τα εμβόλια αυτά θα πρέπει να γίνονται σε δομή υγείας στην
οποία θα μπορεί να γίνει άμεση αντιμετώπιση της αλλεργικής
αντίδρασης, αν αυτή υπάρξει.
Σύμφωνα με την κ. Φούκα, αν και οι ασθενείς με άσθμα
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο παρόξυνσης της νόσου όταν
προσβληθούν από ιογενείς λοιμώξεις, ειδικά για την COVID-19
το σχετικό ερώτημα δεν μπορεί να απαντηθεί με βεβαιότητα,
καθώς μελέτες από χώρες έχουν καταδείξει μεγάλες διαφορές
στην επίπτωση της νόσου σε ασθματικούς ασθενείς, ενώ
πρόσφατη μετα-ανάλυση κατέδειξε ότι υπάρχει ακόμα και το
ενδεχόμενο το άσθμα να δρα προστατευτικά μειώνοντας τον
κίνδυνο από τον κορωνοϊό. «Γενικά πάντως, τα στοιχεία που
υπάρχουν είναι ότι οι ασθενείς με καλά ελεγχόμενο, ήπιο ή
μέτριο άσθμα δεν εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής
νόσησης ή θανάτου από COVID-19. Mάλιστα μελέτη από το
Ηνωμένο Βασίλειο κατέδειξε ότι ακόμη και όσοι ασθενείς με
άσθμα χρειάστηκαν διασωλήνωση λόγω της COVID είχαν 25%

μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης σε σχέση με τον γενικό
πληθυσμό», τόνισε η πνευμονολόγος.
Η κ. Φούκα αναφέρθηκε και στα αποτελέσματα ελληνικής
μελέτης υπό δημοσίευση, που διενεργήθηκε σε 27 κέντρα
σοβαρού άσθματος ανά τη χώρα και σε δείγμα 500 ασθενών με
σοβαρό άσθμα που λαμβάνουν θεραπεία με βιολογικούς
παράγοντες. Σύμφωνα με τη μελέτη, το 3,8% των ατόμων με
σοβαρό άσθμα νόσησε από COVID-19 –ποσοστό που σύμφωνα
με την κ. Φούκα ήταν ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με τον γενικό
πληθυσμό–, ωστόσο οι ασθενείς αυτοί, ακόμη και όσοι
χρειάστηκαν νοσηλεία, είχαν καλή έκβαση στη συντριπτική τους
πλειονότητα.
Οδηγίες
Τόσο η κ. Φούκα όσο και ο πρόεδρος της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), καθηγητής Στέλιος Λουκίδης,
χαρακτήρισαν καθοριστικής σημασίας τη διατήρηση του ελέγχου
του άσθματος για την έκβαση της COVID-19 και αναφέρθηκαν
στις οδηγίες που έχει εκδώσει από την αρχή της πανδημίας η
ΕΠΕ για τους περίπου 800.000 ασθενείς με άσθμα στη χώρα
μας. Οπως επεσήμαναν, «η ΕΠΕ συνιστά τη συνέχιση της
συνταγογραφούμενης αγωγής για το άσθμα, τόσο των
εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών, τα οποία κρίνονται ασφαλή,
τουλάχιστον σε χαμηλές-μέτριες δόσεις, όσο και των βιολογικών

θεραπειών και των από του στόματος κορτικοστεροειδών για
τους ασθενείς με σοβαρό άσθμα».

Άσθμα: Κινδυνεύουν περισσότερο από COVID-19 οι
ασθενείς;
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Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα 800.000 ασθενείς με άσθμα. Και
τα καλά νέα, σύμφωνα με τους πνευμονολόγους, είναι ότι οι ασθενείς αυτοί
μπορούν να έχουν μια απόλυτα φυσιολογική ζωή, καθώς σήμερα το άσθμα μπορεί
και πρέπει να ελέγχεται πλήρως.
Τι είναι το άσθμα
Το άσθμα είναι μια από τις πιο κοινές χρόνιες παθήσεις και υπολογίζεται ότι 300
εκατ. άνθρωποι πάσχουν από άσθμα σε όλο τον κόσμο. Το άσθμα είναι μια χρόνια
φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών, που είναι οι αγωγοί – "σωλήνες" μέσω των
οποίων ο αέρας εισέρχεται στους πνεύμονες για τη λειτουργία της αναπνοής. Όταν
ένα άτομο επηρεάζεται από το άσθμα, η φλεγμονή προκαλεί στένωση των

αεραγωγών και κατά συνέπεια η ροή του αέρα είναι περιορισμένη και η αναπνοή
γίνεται δύσκολη. Επιπλέον, σε άτομα που πάσχουν από άσθμα, η στένωση των
αεραγωγών

επιδεινώνεται

από

υπερπαραγωγή

της

βλέννας

και

από

βρογχόσπασμο, λόγω της σύσπασης των μυών γύρω από τους βρόγχους. Όλα αυτά
τα στοιχεία είναι η αιτία όλων των συμπτωμάτων που εμφανίζουν οι ασθενείς:
επαναλαμβανόμενα επεισόδια συριγμού, δύσπνοια, σφίξιμο στο στήθος, βήχας,
ιδιαίτερα τη νύχτα ή νωρίς το πρωί. Μεταξύ των εκλυτικών παραγόντων που
επιβαρύνουν τα συμπτώματα του άσθματος είναι, οι λοιμώξεις του αναπνευστικού
συστήματος, τα άνθη ορισμένων δέντρων και φυτών, η άσκηση, ο κρύος αέρας,
ορισμένα φάρμακα (π.χ. ασπιρίνη), η οικιακή σκόνη (ακάρεα), αλλεργιογόνα
κατοικίδιων ζώων, καθώς και ενδογενείς παράγοντες όπως το άγχος.

Κινδυνεύουν περισσότερο από COVID-19 οι ασθματικοί
ασθενείς;
Στο πλαίσιο επιστημονικής ενημέρωσης από την Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας, η κα Έυα Φούκα, Πνευμονολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ,
ΓΝΘ "Γεώργιος Παπανικολάου" αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα. "Σε ασθενείς με καλά
ελεγχόμενο, ήπιο-μέτριο άσθμα δεν παρατηρείται αυξημένος κίνδυνος σοβαρής
νόσου ή θανάτου από Covid-19, ωστόσο οι ασθενείς με σοβαρό άσθμα βρίσκονται
σε αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Η ΕΠΕ συστήνει
ανεπιφύλακτα τη συνέχιση της συνταγογραφούμενης αγωγής για το άσθμα, τόσο
των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών, τα οποία κρίνονται ασφαλή, τουλάχιστον
σε χαμηλές-μέτριες δόσεις, όσο και των βιολογικών θεραπειών και των από του
στόματος κορτικοστεροειδών για τους ασθενείς με σοβαρό άσθμα.
Σχετικά με τα εμβόλια, βασιζόμενοι στην εκτίμηση κινδύνου και οφέλους,
συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι της COVID-19 για όλους τους ασθενείς με άσθμα,
καθώς τα εμβόλια έχουν αποδειχτεί ασφαλή και οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτά
είναι γενικά σπάνιες. Ωστόσο, τα mRNA εμβόλια δεν θα πρέπει να χορηγούνται σε
ασθενείς με ιστορικό σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης στα συστατικά τους και
ιδιαίτερα στην πολυαιθυλενική γλυκόλη και οι εμβολιασμοί με τα εμβόλια αυτά θα
πρέπει να γίνονται σε δομή υγείας στην οποία θα μπορεί να γίνει άμεση
αντιμετώπιση της αλλεργικής αντίδρασης, αν αυτή υπάρξει. Ασθενείς με σοβαρό
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κορτικοστεροειδή έχουν ενταχθεί στην Ομάδα Β προτεραιοποίησης του ΕΟΔΥ και ο
εμβολιασμός τους έχει ήδη αρχίσει".
Σημαντική η ενημέρωση για όσους πάσχουν από άσθμα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος, η Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε.), αναλαμβάνει ενημερωτικές δράσεις, με στόχο
να ενημερώσει σωστά και υπεύθυνα το κοινό και κατ’ επέκταση τον ασθενή για το
άσθμα και τους τρόπους αντιμετώπισής του, παροτρύνοντάς τον να επισκεφθεί
άμεσα

τον

ειδικό

Πνευμονολόγο,

για

έγκαιρη

διάγνωση

και

παροχή

εξατομικευμένης θεραπείας.
Η Ομάδα Άσθματος εντείνει τις προσπάθειές της για την ευρύτερη ενημέρωση όλων
των ασθενών και εν δυνάμει ασθενών, ώστε να ζουν μια καλύτερη ζωή,
επιτυγχάνοντας μια καθημερινή φυσιολογική δραστηριότητα. Οι δράσεις της
Ομάδας
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παρουσιάστηκε το επιστημονικό site www.myasthma.gr, το μοναδικό στην Ελλάδα
για ασθενείς με άσθμα, με τα πιο έγκυρα και πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα
καθώς το έχουν δημιουργήσει και το επιμελούνται Μέλη-Πνευμονολόγοι της
Ομάδας Άσθματος της Ε.Π.Ε.
Εισηγητές στη Συνέντευξη Τύπου ήταν ο κ. Στυλιανός Λουκίδης, Πρόεδρος της
Ε.Π.Ε., Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ, κ. Πέτρος Μπακάκος, Καθηγητής
Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Ειδικός Γραμματέας Εκπαίδευσης της
ΕΠΕ, κα Εύη Ορφανού, Αν. Γραμματέας ΔΣ Ένωση Ασθενών Ελλάδας, Πρόεδρος
Συλλόγου Καρκινοπαθών & Σπάνιων Παθήσεων Ν. Έβρου "Μαζί για Ζωή", και οι
Υπεύθυνοι Ομάδας Άσθματος ΕΠΕ κ. Κωνσταντίνος Σάμιτας Πνευμονολόγος,
Επιμελητής Β’ ΕΣΥ της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής ΓΝΝΘΑ η "Η ΣΩΤΗΡΙΑ", και
κα Έυα Φούκα, Πνευμονολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΘ "Γεώργιος Παπανικολάου".

Τι τόνισαν οι ειδικοί:
Ο κ. Λουκίδης επισήμανε "Το άσθμα είναι μια νόσος με σημαντικές επιπτώσεις στην
υγεία των ασθενών, ειδικότερα στην εποχή της COVID-19, ενώ υπολογίζεται με τα
πλέον πρόσφατα δεδομένα ότι περισσότεροι από 800.000 Έλληνες πάσχουν από
βρογχικό άσθμα". Αναφερόμενος στο φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας
Άσθματος "Ενημερώσου σωστά για το Άσθμα”, τονίζει ότι "στόχος της ΕΠΕ είναι
μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης, δράσεις και επιστημονικές μελέτες, οι ασθενείς
να ενημερωθούν για την ανάγκη πρόληψης αλλά και τις νέες θεραπευτικές
επιλογές, όπως είναι οι βιολογικοί παράγοντες που έχουν αλλάξει ουσιαστικά τη
φυσική πορεία της σοβαρής νόσου. Με γνώμονα την υπεύθυνη ενημέρωση, ο
Πνευμονολόγος είναι εκείνος που θα συμβουλέψει και θα καθοδηγήσει τον ασθενή,
ώστε να αντιμετωπιστεί η νόσος αποτελεσματικά".
Στο έργο της Ομάδας Άσθματος αναφέρθηκε ο κ. Μπακάκος. "Η Ομάδα Άσθματος
της ΕΠΕ απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό των μελών της και είναι από τις πιο
δραστήριες ομάδες εργασίες. Εδώ και αρκετά χρόνια δραστηριοποιείται και μέσα
από τη σελίδα myasthma.gr, παρέχοντας πολύτιμες συμβουλές για τη σωστή
διαχείριση της νόσου αλλά και απαντήσεις σε ποικίλα ερωτήματα που απασχολούν
τους ασθενείς, γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον των Πνευμονολόγων για το
βρογχικό άσθμα. Η σημαντικότερη επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα έγινε το
2012 από την ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ και ανέδειξε ότι το 8,2% του πληθυσμού
των ενηλίκων πάσχει από τη νόσο (υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 800.000
Έλληνες πάσχουν από βρογχικό άσθμα). Σχετικά με τη διαχείριση της νόσου τόνισε
"Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν τα Ειδικά Ιατρεία Άσθματος σε Νοσοκομεία,
που έχουν καταστήσει δυνατή την πρόσβαση και αξιολόγηση ακόμη και σοβαρών
ασθματικών, βελτιώνοντας τα συμπτώματα και την ποιότητα ζωής αυτών των
ασθενών".
Από την πλευρά των ασθενών την προσωπική της μάχη με το άσθμα περιέγραψε η
κα Εύη Ορφανού "Η σημερινή ημέρα αναδεικνύει τη σημασία και ανάγκη
συνεργασίας και ενεργού συμμετοχής των ασθενών στον παραγωγικό διάλογο, σε
τόσο βαρύνουσας σημασίας ζητήματα όπως το άσθμα". Ο κάθε ασθενής βιώνει
διαφορετικά την συμβίωση με το άσθμα του. Οι κρίσεις εμφανίζονται με

συμπτώματα όπως δύσπνοια, βήχας, συριγμός. Εκλυτικοί παράγοντες που μπορεί
να "πυροδοτήσουν" μία κρίση αποτελούν: εισπνεόμενα αλλεργιογόνα (ποικίλης
κατηγορίας και πάρα πολλών ειδών), ιογενείς ή και μικροβιακές λοιμώξεις,
σωματική άσκηση, εισπνεόμενες φαρμακευτικές ουσίες, επαγγελματική έκθεση σε
ερεθιστικές εισπνεόμενες ουσίες, ατμοσφαιρικοί ρύποι, άγχος. Σήμερα, η επιστήμη
μας έχει εφοδιάσει με ισχυρά όπλα και γνώση για την αντιμετώπιση του νοσήματος.
Τα νέα αντιασθματικά φάρμακα, οι σύγχρονες και εύχρηστες συσκευές και τα
μονοφωνικά αντισώματα (για το σοβαρό μη ελεγχόμενο αλλεργικό άσθμα) έχουν
βελτιώσει πολύ τον έλεγχο του άσθματος και την ποιότητα ζωής των ασθενών".
Ο κ. Σάμιτας αναφέρθηκε στην Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας και τη δράση της τα τελευταία χρόνια, "Η Ομάδα Άσθματος είναι μια
επιστημονική ομάδα ειδικών Πνευμονολόγων με μεγάλη εμπειρία στο άσθμα σε όλα
τα επίπεδα της φροντίδας του, από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέχρι τη
φροντίδα ασθενών με σοβαρό άσθμα σε νοσοκομειακό επίπεδο". Στη συνέχεια
αναφέρθηκε στο www.myasthma.gr που για μια 10ετία περίπου αποτελεί
σημαντική πηγή πληροφόρησης για το ευρύ κοινό, τους ασθενείς με άσθμα και τους
γονείς με παιδιά που πάσχουν από άσθμα. "Η σελίδα myasthma.gr είναι
ανανεωμένη με μοντέρνο και φιλικό σχεδιασμό προς τον χρήστη, να φορτώνει
γρήγορα τα δεδομένα και να είναι προσβάσιμη από smart συσκευές. Έχει ως στόχο
να ενημερώσει έγκυρα τον κόσμο για το άσθμα σε μια εποχή που η
παραπληροφόρηση για ιατρικά θέματα στα μέσα ενημέρωσης, ειδικά διαδικτυακά,
έχει κορυφωθεί". Η Ομάδα Άσθματος διαθέτει σελίδα στο Facebook και στο twitter,
λογαριασμοί που είναι προσβάσιμοι και από το www.myasthma.gr.
Ο ιστότοπος myasthma.gr και η οργάνωση της εκδήλωσης για την Παγκόσμια
Ημέρα Άσθματος, υλοποιούνται με την ευγενική χορηγία της Chiesi Hellas του
Ομίλου Chiesi, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί ως B-corp, για τις συντεταγμένες με τη
βιώσιμη ανάπτυξη- δράσεις του και τον τρόπο του επιχειρείν.

Παγκόσμια Ημέρα για το άσθμα η 5η Μαΐου, με τουλάχιστον 800.000 Έλληνες να πάσχουν από
βρογχικό άσθμα
Το άσθμα είναι μια από τις πιο κοινές χρόνιες παθήσεις και υπολογίζεται ότι 300 εκατομμύρια
άνθρωποι πάσχουν από άσθμα σε όλο τον κόσμο, ενώ οι πάσχοντες στη χώρα μας
υπολογίζονται σε 800.000. Το άσθμα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών,
που είναι οι αγωγοί – «σωλήνες» μέσω των οποίων ο αέρας εισέρχεται στους πνεύμονες για τη
λειτουργία της αναπνοής. Όταν ένα άτομο επηρεάζεται από το άσθμα, η φλεγμονή προκαλεί
στένωση των αεραγωγών και κατά συνέπεια η ροή του αέρα είναι περιορισμένη και η αναπνοή
γίνεται δύσκολη.

Επιπλέον, σε άτομα που πάσχουν από άσθμα, η στένωση των αεραγωγών επιδεινώνεται από
υπερπαραγωγή της βλέννας και από βρογχόσπασμο, λόγω της σύσπασης των μυών γύρω από
τους βρόγχους.Όλα αυτά τα στοιχεία είναι η αιτία όλων των συμπτωμάτων που εμφανίζουν οι
ασθενείς: επαναλαμβανόμενα επεισόδια συριγμού, δύσπνοια, σφίξιμο στο στήθος, βήχας,
ιδιαίτερα τη νύχτα ή νωρίς το πρωί. Μεταξύ των εκλυτικών παραγόντων που επιβαρύνουν τα
συμπτώματα του άσθματος είναι, οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, τα άνθη
ορισμένων δέντρων και φυτών, η άσκηση, ο κρύος αέρας, ορισμένα φάρμακα (π.χ. ασπιρίνη), η
οικιακή σκόνη (ακάρεα), αλλεργιογόνα κατοικίδιων ζώων, καθώς και ενδογενείς παράγοντες
όπως το άγχος.

Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος σήμερα και η Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας (Ε.Π.Ε.), αναλαμβάνει ενημερωτικές δράσεις, με στόχο να ενημερώσει σωστά και
υπεύθυνα το κοινό και κατ’ επέκταση τον ασθενή για το άσθμα και τους τρόπους
αντιμετώπισής του, παροτρύνοντάς τον να επισκεφθεί άμεσα τον ειδικό Πνευμονολόγο, για
έγκαιρη διάγνωση και παροχή εξατομικευμένης θεραπείας.

Η Ομάδα Άσθματος εντείνει τις προσπάθειές της για την ευρύτερη ενημέρωση όλων των
ασθενών και εν δυνάμει ασθενών, ώστε να ζουν μια καλύτερη ζωή, επιτυγχάνοντας μια
καθημερινή φυσιολογική δραστηριότητα.
Οι δράσεις της Ομάδας Άσθματος παρουσιάστηκαν σε Συνέντευξη Τύπου σήμερα, στο πλαίσιο
της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος, στην οποία παρουσιάστηκε το επιστημονικό site
www.myasthma.gr, το μοναδικό στην Ελλάδα για ασθενείς με άσθμα, με τα πιο έγκυρα και
πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα καθώς το έχουν δημιουργήσει και το επιμελούνται ΜέληΠνευμονολόγοι της Ομάδας Άσθματος της Ε.Π.Ε.

Εισηγητές στη Συνέντευξη Τύπουήταν ο κ. Στυλιανός Λουκίδης, Πρόεδρος της Ε.Π.Ε., Καθηγητής
Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ, κ. Πέτρος Μπακάκος, Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ και Ειδικός Γραμματέας Εκπαίδευσης της ΕΠΕ, κα Εύη Ορφανού, Αν. Γραμματέας ΔΣ
Ένωση Ασθενών Ελλάδας, Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών & Σπάνιων Παθήσεων Ν. Έβρου
«Μαζί για Ζωή», και οι Υπεύθυνοι Ομάδας Άσθματος ΕΠΕ κ. Κωνσταντίνος Σάμιτας
Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής ΓΝΝΘΑ η «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»,
και κα Έυα Φούκα, Πνευμονολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου».

Ο κ. Λουκίδης επισήμανε ότι «το άσθμα είναι μια νόσος με σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία
των ασθενών, ειδικότερα στην εποχή της COVID-19, ενώ υπολογίζεται με τα πλέον πρόσφατα
δεδομένα ότι περισσότεροι από 800.000 Έλληνες πάσχουν από βρογχικό άσθμα».
Αναφερόμενος στο φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος «Ενημερώσου σωστά για
το Άσθμα», τονίζει ότι «στόχος της ΕΠΕ είναι μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης, δράσεις και
επιστημονικές μελέτες, οι ασθενείς να ενημερωθούν για την ανάγκη πρόληψης αλλά και τις
νέες θεραπευτικές επιλογές, όπως είναι οι βιολογικοί παράγοντες που έχουν αλλάξει
ουσιαστικά τη φυσική πορεία της σοβαρής νόσου. Με γνώμονα την υπεύθυνη ενημέρωση, ο
Πνευμονολόγος είναι εκείνος που θα συμβουλέψει και θα καθοδηγήσει τον ασθενή, ώστε να
αντιμετωπιστεί η νόσος αποτελεσματικά».

Στο έργο της Ομάδας Άσθματος αναφέρθηκε ο κ. Μπακάκος: «Η Ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ
απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό των μελών της και είναι από τις πιο δραστήριες ομάδες
εργασίες. Εδώ και αρκετά χρόνια δραστηριοποιείται και μέσα από τη σελίδα myasthma.gr,
παρέχοντας πολύτιμες συμβουλές για τη σωστή διαχείριση της νόσου αλλά και απαντήσεις σε
ποικίλα ερωτήματα που απασχολούν τους ασθενείς,γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον των
Πνευμονολόγων για το βρογχικό άσθμα. Η σημαντικότερη επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα
έγινε το 2012 από την ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ και ανέδειξε ότι το 8,2% του πληθυσμού των
ενηλίκων πάσχει από τη νόσο (υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 800.000 Έλληνες πάσχουν
από βρογχικό άσθμα)». Σχετικά με τη διαχείριση της νόσου τόνισε ότι «καθοριστικό ρόλο
διαδραματίζουν τα Ειδικά Ιατρεία Άσθματος σε Νοσοκομεία,που έχουν καταστήσει δυνατή την
πρόσβαση και αξιολόγηση ακόμη και σοβαρών ασθματικών, βελτιώνοντας τα συμπτώματα και
την ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών».

Από την πλευρά των ασθενών την προσωπική της μάχη με το άσθμα περιέγραψε η κα Εύη
Ορφανού: «Η σημερινή ημέρα αναδεικνύει τη σημασία και ανάγκησυνεργασίας και ενεργού
συμμετοχής των ασθενών στον παραγωγικό διάλογο, σε τόσο βαρύνουσας σημασίας ζητήματα
όπως το άσθμα». Ο κάθε ασθενής βιώνει διαφορετικά την συμβίωση με το άσθμα του.Οι
κρίσεις εμφανίζονται με συμπτώματα όπως δύσπνοια, βήχας, συριγμός. Εκλυτικοί παράγοντες
που μπορεί να “πυροδοτήσουν” μία κρίση αποτελούν: εισπνεόμενα αλλεργιογόνα (ποικίλης
κατηγορίας και πάρα πολλών ειδών), ιογενείς ή και μικροβιακές λοιμώξεις, σωματική άσκηση,
εισπνεόμενες φαρμακευτικές ουσίες, επαγγελματική έκθεση σε ερεθιστικές εισπνεόμενες
ουσίες, ατμοσφαιρικοί ρύποι, άγχος.Σήμερα, η επιστήμη μας έχει εφοδιάσει με ισχυρά όπλα
και γνώση για την αντιμετώπιση του νοσήματος. Τα νέα αντιασθματικά φάρμακα, οι σύγχρονες
και εύχρηστες συσκευές και τα μονοφωνικά αντισώματα (για το σοβαρό μη ελεγχόμενο
αλλεργικό άσθμα) έχουν βελτιώσει πολύ τον έλεγχο του άσθματος και την ποιότητα ζωής των
ασθενών».

Ο κ. Σάμιτας αναφέρθηκε στην Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και
τη δράση της τα τελευταία χρόνια: «Η Ομάδα Άσθματος είναι μια επιστημονική ομάδα ειδικών
Πνευμονολόγων με μεγάλη εμπειρία στο άσθμα σε όλα τα επίπεδα της φροντίδας του, από την
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέχρι τη φροντίδα ασθενών με σοβαρό άσθμα σε
νοσοκομειακό επίπεδο». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο www.myasthma.gr που για μια 10ετία
περίπου αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης για το ευρύ κοινό, τους ασθενείς με άσθμα
και τους γονείς με παιδιά που πάσχουν από άσθμα. «Η σελίδα myasthma.gr είναι ανανεωμένη
με μοντέρνο και φιλικό σχεδιασμό προς τον χρήστη, να φορτώνει γρήγορα τα δεδομένα και να
είναι προσβάσιμη από smart συσκευές. Έχει ως στόχο να ενημερώσει έγκυρα τον κόσμο για το
άσθμα σε μια εποχή που η παραπληροφόρηση για ιατρικά θέματα στα μέσα ενημέρωσης,

ειδικά διαδικτυακά, έχει κορυφωθεί».Η Ομάδα Άσθματος διαθέτει σελίδα στο Facebook και
στο twitter, λογαριασμοί που είναι προσβάσιμοι και από το www.myasthma.gr.

Στην πανδημία COVID-19 και τους ασθενείς με άσθμα αναφέρθηκε η κα ΈυαΦούκα: «Σε
ασθενείς με καλά ελεγχόμενο, ήπιο-μέτριο άσθμα δεν παρατηρείται αυξημένος κίνδυνος
σοβαρής νόσου ή θανάτου από Covid-19, ωστόσο οι ασθενείς με σοβαρό άσθμα βρίσκονται σε
αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.Η ΕΠΕ συστήνει ανεπιφύλακτα τη συνέχιση
της συνταγογραφούμενης αγωγής για το άσθμα, τόσο των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών,
τα οποία κρίνονται ασφαλή, τουλάχιστον σε χαμηλές-μέτριες δόσεις, όσο και των βιολογικών
θεραπειών και των από του στόματος κορτικοστεροειδών για τους ασθενείς με σοβαρό άσθμα.
Σχετικά με τα εμβόλια, βασιζόμενοι στην εκτίμηση κινδύνου και οφέλους, συστήνεταιο
εμβολιασμός έναντι της COVID-19 για όλους τους ασθενείς με άσθμα, καθώς τα εμβόλια έχουν
αποδειχτεί ασφαλή και οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτά είναι γενικά σπάνιες. Ωστόσο, τα
mRNA εμβόλια δεν θα πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς με ιστορικό σοβαρής αλλεργικής
αντίδρασης στα συστατικά τους και ιδιαίτερα στην πολυαιθυλενική γλυκόλη και οι
εμβολιασμοί με τα εμβόλια αυτά θα πρέπει να γίνονται σε δομή υγείας στην οποία θα μπορεί
να γίνει άμεση αντιμετώπιση της αλλεργικής αντίδρασης, αν αυτή υπάρξει. Ασθενείς με
σοβαρό άσθμα που λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες ή από του στόματος κορτικοστεροειδή
έχουν ενταχθεί στην Ομάδα Β προτεραιοποίησης του ΕΟΔΥ και ο εμβολιασμός τους έχει ήδη
αρχίσει.»

Στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΕΠΕ για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, αναφορικά με το
άσθμα καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής του, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18.00
ζωντανή διαδικτυακή εκδήλωση (Live Event) στη σελίδα Facebook του myasthma.gr., στο
πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος.

Ο ιστότοπος myasthma.gr και η οργάνωση της εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος,
υλοποιούνται με την ευγενική χορηγία της Chiesi Hellas του Ομίλου Chiesi, ο οποίος
έχει πιστοποιηθεί ως B-corp, για τις συντεταγμένες με τη βιώσιμη ανάπτυξη- δράσεις του και
τον τρόπο του επιχειρείν.

Τι πρέπει να ξέρουμε για το άσθμα, τις αλλεργίες και τον
εμβολιασμό για τον κορονοϊό

Παγκόσμια ημέρα άσθματος σήμερα με περίπου 800.000 Έλληνες να νοσούν
από κάποιον τύπο άσθματος και περίπου το 5% αυτών να έχει σοβαρό
άσθμα και το 75% των ασθενών με σοβαρό άσθμα να λαμβάνει βιολογικό
παράγοντα για την ρύθμιση του.
Όπως μας ενημερώνουν από την ελληνική Πνευμονολογική εταιρεία ο
πρόεδρος Στέλιος Λουκίδης και οι πνευμονολόγοι Εύα Φούκα, Κωνσταντίνος
Σάμιτας και Πέτρος Μπακάκος, όλοι οι ασθενείς με άσθμα πρέπει να
εμβολιαστούν για τον κορονοϊό να μ ην φοβούνται το εμβόλιο ακόμα κι αν
νοσούν από αλλεργικό άσθμα και έχουν αλλεργικές αντιδράσεις.

Αυτό που πρέπει να προσέξουν είναι την ημέρα του εμβολιασμού να μην
λάβουν αντισταμινικά φάρμακα διότι αυτά μπορού ν να υποκρύψουν μία
αλλεργική αντίδραση.
Άρα, προσοχή, όχι στην προληπτική χρήση αντισταμινικών πριν τον
εμβολιασμό ή και την ημέρα του εμβολιασμού γιατί δεν πρέπει να καλυφθεί
μία αλλεργική αντίδραση εφόσον συμβεί.
Επίσης οι τροφικές αλλά και οι αναπνευστικές αλλεργίες δεν αποτελούν
αντένδειξη για τον εμβολιασμό για τον κορονοϊό.
Οι ασθενείς που λαμβάνουν βιολογικό παράγοντα (είναι περίπου το 75% των
ασθενών με σοβαρό άσθμα) να μην κάνουν την ίδια μέρα του εμβολιασμού
την ένεση για τον βιολογικό παράγοντα ακόμα καλύτερα μπορούν να κάνουνε
άλλη εβδομάδα την ένεση από την εβδομάδα που θα εμβολ ιαστούν για τον
κορονοϊό.
Το ρυθμισμένο άσθμα δεν αποτελεί κίνδυνο για σοβαρή νόσηση με λοίμωξη
covid και μάλιστα μέσα στην πανδημία φάνηκε ότι οι ασθενείς με άσθμα
συμμορφώθηκαν πολύ καλύτερα με την αγωγή τους, ενώ σε ό,τι αφορά την
ατμοσφαιρική ρύπανση και την επέλαση της αφρικανικής σκόνης στη ζωή
μας, όλοι οι ατμοσφαιρικοί ρύποι μαζί με την αφρικανική σκόνη μπορούν να
επιδεινώσουν μαζί και με το όζον την αλλεργική ρι νίτιδα ειδικά στα παιδιά.
Τέλος, όσοι ενήλικες διαγιγνώσκονται με άσθμα σε μεγάλη ηλικία ειδικά
μετά τα 50 έτη ζωής μάλλον είχαν άσθμα από πιο νωρίς είχαν ήπιες
εκδηλώσεις άσθματος και δεν το είχαν καταλάβει.

Covid-19: Προστατευτικά ενδέχεται να δρα το αλλεργικό
άσθμα

Ενθαρρυντικά είναι τα νέα σχετικά με τον κίνδυνο που διατρέχουν οι ασθενείς με
άσθμα για σοβαρή νόσο ή θάνατο από Covid 19, όπως προκύπτει από στοιχεία
που παρουσιάστηκαν σε Συνέντευξη Τύπου της Ομάδας Άσθματος της
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ).
Τα δεδομένα για τη σχέση μεταξύ των δύο νόσων δεν είναι ακόμα σαφή, καθώς
οι μελέτες καταδεικνύουν μεγάλες διαφορές στην παρατηρούμενη επίπτωση από
χώρα σε χώρα. Εντούτοις, πρόσφατες μετα- αναλύσεις καταδεικνύουν ότι ίσως
τελικά να μην υπάρχει αυξημένος κίνδυνος νόσησης από Covid -19 στους
ασθματικούς ασθενείς. Ενδεχομένως, μάλιστα, το άσθμα να δρα προστατευτικά,
μειώνοντας τον κίνδυνο, όπως τόνισε η Πνευμονολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΘ
«Γεώργιος Παπανικολάου», Έυα Φούκα.

«Αν και ο μηχανισμός δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί, υπάρχουν πρόσφατα
δημοσιευμένες μελέτες βασικής έρευνας που έδειξαν ότι ο τύπος του άσθματος,
δηλαδή αν είναι αλλεργικό, ιωσυνοφιλικό ή όχι, ενδεχομένως να παίζει ρόλο
τόσο στον κίνδυνο νόσησης όσο και στη βαρύτητα της νόσου Covid -19. Έτσι η
αλλεργία ίσως να δρα προστατευτικά, ενδεχομένως μέσω της μείωσης της
έκφρασης του υποδοχέα ACE2», ανέφερε η κ. Φούκα.
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι ασθενείς με καλά
ελεγχόμενο ήπιο ή μέτριο άσθμα δεν εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής
νόσου ή θανάτου από Covid -19. Μάλιστα, τα δεδομένα δείχνουν ότι δεν υπάρχει
αυξημένος κίνδυνος για νοσηλεία ή κακή έκβαση, ενώ πρόσφατα δημοσιευμένη
μελέτη από τη μεγάλη Βρετανία κατέδειξε ότι οι ασθενείς με άσθμα που
χρειάστηκαν διασωλήνωση, είχαν 25% μεγαλύτερη πιθανότητα να επιβιώσουν.
Για τους ασθενείς με σοβαρό άσθμα, που λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες,
υπό δημοσίευση μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 27 κέντρα σοβαρού
άσθματος σε όλη την Ελλάδα, έδειξε ότι από τους 550 συμμετέχοντες το 3,8%
νόσησαν από Covid-19, ένα ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σχετικά με το γενικό
πληθυσμό. Ωστόσο, οι ασθενείς είχαν καλή έκβαση στη συντριπτική τους
πλειονότητα, ακόμα και αυτοί που χρειάστηκαν νοσηλεία.

Η νόσος που αφορά 800.000
άτομα στην Ελλάδα και
αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρής
Covid-19

Σε ασθενείς με καλά ελεγχόμενο, ήπιο-μέτριο άσθμα δεν παρατηρείται
αυξημένος κίνδυνος σοβαρής νόσου ή θανάτου από Covid-19, ωστόσο
οι ασθενείς με σοβαρό άσθμα βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο σε
σχέση με το γενικό πληθυσμό
Το άσθμα είναι μια από τις πιο κοινές χρόνιες παθήσεις και
υπολογίζεται ότι 300 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από άσθμα σε
όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, περισσότεροι από 800.000
Έλληνες πάσχουν από βρογχικό άσθμα, σύμφωνα με την Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ).
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος (5/5) η Ομάδα
Άσθματος της ΕΠΕ, υλοποιεί δράσεις, με στόχο να ενημερώσει σωστά
και υπεύθυνα το κοινό και κατ’ επέκταση τον ασθενή για το άσθμα και
τους τρόπους αντιμετώπισής του, παροτρύνοντάς τον να επισκεφθεί
άμεσα τον ειδικό Πνευμονολόγο, για έγκαιρη διάγνωση και παροχή
εξατομικευμένης θεραπείας.
Η Ομάδα Άσθματος εντείνει τις προσπάθειές της για την ευρύτερη
ενημέρωση όλων των ασθενών και εν δυνάμει ασθενών, ώστε να ζουν
μια καλύτερη ζωή, επιτυγχάνοντας μια καθημερινή φυσιολογική
δραστηριότητα.
Όπως εξηγεί ο κ. Στυλιανός Λουκίδης, Πρόεδρος της ΕΠΕ, Καθηγητής
Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ «το άσθμα είναι μια νόσος με
σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών, ειδικότερα στην εποχή
της COVID-19, ενώ υπολογίζεται με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα ότι
περισσότεροι από 800.000 Έλληνες πάσχουν από βρογχικό άσθμα».
Το άσθμα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών, που
είναι οι αγωγοί – «σωλήνες» μέσω των οποίων ο αέρας εισέρχεται στους
πνεύμονες για τη λειτουργία της αναπνοής. Όταν ένα άτομο επηρεάζεται
από το άσθμα, η φλεγμονή προκαλεί στένωση των αεραγωγών και κατά
συνέπεια η ροή του αέρα είναι περιορισμένη και η αναπνοή γίνεται
δύσκολη. Επιπλέον, σε άτομα που πάσχουν από άσθμα, η στένωση των
αεραγωγών επιδεινώνεται από υπερπαραγωγή της βλέννας και από
βρογχόσπασμο, λόγω της σύσπασης των μυών γύρω από τους
βρόγχους. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι η αιτία όλων των συμπτωμάτων

που εμφανίζουν οι ασθενείς: επαναλαμβανόμενα επεισόδια συριγμού,
δύσπνοια, σφίξιμο στο στήθος, βήχας, ιδιαίτερα τη νύχτα ή νωρίς το
πρωί. Μεταξύ των εκλυτικών παραγόντων που επιβαρύνουν τα
συμπτώματα του άσθματος είναι, οι λοιμώξεις του αναπνευστικού
συστήματος, τα άνθη ορισμένων δέντρων και φυτών, η άσκηση, ο κρύος
αέρας, ορισμένα φάρμακα (π.χ. ασπιρίνη), η οικιακή σκόνη (ακάρεα),
αλλεργιογόνα κατοικίδιων ζώων, καθώς και ενδογενείς παράγοντες
όπως το άγχος.
«Η σημαντικότερη επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα έγινε το 2012 από
την ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ και ανέδειξε ότι το 8,2% του πληθυσμού
των ενηλίκων πάσχει από τη νόσο (υπολογίζεται ότι περισσότεροι από
800.000 Έλληνες πάσχουν από βρογχικό άσθμα). Καθοριστικό ρόλο
διαδραματίζουν τα Ειδικά Ιατρεία Άσθματος σε Νοσοκομεία, που έχουν
καταστήσει δυνατή την πρόσβαση και αξιολόγηση ακόμη και σοβαρών
ασθματικών, βελτιώνοντας τα συμπτώματα και την ποιότητα ζωής
αυτών των ασθενών» σύμφωνα με τον κ. Πέτρο Μπακάκο, Καθηγητή
Πνευμονολογία της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Ειδικό Γραμματέα
Εκπαίδευσης της ΕΠΕ.
«Στόχος της ΕΠΕ είναι μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης, δράσεις και
επιστημονικές μελέτες, οι ασθενείς να ενημερωθούν για την ανάγκη
πρόληψης αλλά και τις νέες θεραπευτικές επιλογές, όπως είναι οι
βιολογικοί παράγοντες που έχουν αλλάξει ουσιαστικά τη φυσική πορεία
της σοβαρής νόσου. Με γνώμονα την υπεύθυνη ενημέρωση, ο
Πνευμονολόγος είναι εκείνος που θα συμβουλέψει και θα καθοδηγήσει τον
ασθενή, ώστε να αντιμετωπιστεί η νόσος αποτελεσματικά», υπενθυμίζει ο
κ. Λουκίδης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος και το μήνυμα
της «Ενημερώσου σωστά για το Άσθμα».
Κορωνοϊός και Άσθμα
Αναφερόμενη στη πανδημία COVID-19 και τους ασθενείς με άσθμα η
κυρία Έυα Φούκα, Πνευμονολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΘ «Γεώργιος
Παπανικολάου» εξηγεί ότι «σε ασθενείς με καλά ελεγχόμενο, ήπιο-μέτριο
άσθμα δεν παρατηρείται αυξημένος κίνδυνος σοβαρής νόσου ή θανάτου
από Covid-19, ωστόσο οι ασθενείς με σοβαρό άσθμα βρίσκονται σε
αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Η ΕΠΕ συστήνει

ανεπιφύλακτα τη συνέχιση της συνταγογραφούμενης αγωγής για το
άσθμα, τόσο των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών, τα οποία κρίνονται
ασφαλή, τουλάχιστον σε χαμηλές-μέτριες δόσεις, όσο και των βιολογικών
θεραπειών και των από του στόματος κορτικοστεροειδών για τους
ασθενείς με σοβαρό άσθμα. Σχετικά με τα εμβόλια, βασιζόμενοι στην
εκτίμηση κινδύνου και οφέλους, συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι της
COVID-19 για όλους τους ασθενείς με άσθμα, καθώς τα εμβόλια έχουν
αποδειχτεί ασφαλή και οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτά είναι γενικά
σπάνιες. Ωστόσο, τα mRNA εμβόλια δεν θα πρέπει να χορηγούνται σε
ασθενείς με ιστορικό σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης στα συστατικά
τους και ιδιαίτερα στην πολυαιθυλενική γλυκόλη και οι εμβολιασμοί με τα
εμβόλια αυτά θα πρέπει να γίνονται σε δομή υγείας στην οποία θα μπορεί
να γίνει άμεση αντιμετώπιση της αλλεργικής αντίδρασης, αν αυτή
υπάρξει. Ασθενείς με σοβαρό άσθμα που λαμβάνουν βιολογικούς
παράγοντες ή από του στόματος κορτκοστεροειδή έχουν ενταχθεί στην
Ομάδα Β προτεραιοποίησης του ΕΟΔΥ και ο εμβολιασμός τους έχει ήδη
αρχίσει».
myasthma.gr: Σημαντική πηγή πληροφόρησης για το ευρύ κοινό
Η Ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ εδώ και αρκετά χρόνια
δραστηριοποιείται και μέσα από τη σελίδα myasthma.gr, παρέχοντας
πολύτιμες συμβουλές για τη σωστή διαχείριση της νόσου αλλά και
απαντήσεις σε ποικίλα ερωτήματα που απασχολούν τους ασθενείς,
γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον των Πνευμονολόγων για το βρογχικό
άσθμα.
Το www.myasthma.gr για μια 10ετία περίπου αποτελεί σημαντική πηγή
πληροφόρησης για το ευρύ κοινό, τους ασθενείς με άσθμα και τους
γονείς με παιδιά που πάσχουν από άσθμα. Η σελίδα myasthma.gr είναι
ανανεωμένη με μοντέρνο και φιλικό σχεδιασμό προς τον χρήστη, να
φορτώνει γρήγορα τα δεδομένα και να είναι προσβάσιμη από smart
συσκευές. Έχει ως στόχο να ενημερώσει έγκυρα τον κόσμο για το άσθμα
σε μια εποχή που η παραπληροφόρηση για ιατρικά θέματα στα μέσα
ενημέρωσης, ειδικά διαδικτυακά, έχει κορυφωθεί. Η Ομάδα Άσθματος
διαθέτει σελίδα στο Facebook και στο twitter, λογαριασμοί που είναι
προσβάσιμοι και από το www.myasthma.gr.

Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος: Παράγοντες που
πυροδοτούν τα συμπτώματα (εικόνες)
05/05/2021 16:00

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Άσθματος γιορτάζεται την πρώτη Τρίτη
του Μαΐου κάθε έτους.
Διοργανώνεται από την «Παγκόσμια Πρωτοβουλία για το Άσθμα» (GINA) με
στόχο να ενημερώσει την κοινή γνώμη για αυτή την ευρέως διαδεδομένη
ασθένεια του αναπνευστικού συστήματος, που ταλαιπωρεί εκατομμύρια
ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, επηρεάζοντας την ποιότητα της
καθημερινότητάς τους και θέτοντας σε κίνδυνο μερικές φορές ακόμη και τη
ζωή τους, καθώς και με σκοπό και στόχο να βελτιώσει τις μεθόδους
θεραπείας του.

Τι είναι το άσθμα
Το άσθμα είναι μια χρόνια ασθένεια των πνευμόνων η οποία προκαλεί
παροδική στένωση των βρόγχων και χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα
αναπνευστικά προβλήματα και συμπτώματα όπως δύσπνοια, συριγμός,
σφίξιμο στο στήθος, βήχας, κλπ.

Κατά την κανονική αναπνοή, ο αέρας ρέει ελεύθερα μέσα και έξω από τους
πνεύμονες. Αλλά όταν το άσθμα δεν είναι υπό έλεγχο, οι αεραγωγοί των
πνευμόνων είναι παχιοί, πρησμένοι και παρουσιάζουν χρόνιες φλεγμονές. Οι
αεραγωγοί γίνονται υπερβολικά ευαίσθητοι στις μεταβολές του περιβάλλοντος
και μια κρίση άσθματος καραδοκεί. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, το επιθήλιο
των αεραγωγών διογκώνεται, οι μύες γύρω από τους αεραγωγούς σφίγγουν,
έκκριση βλέννας βουλώνει τους αεραγωγούς στους πνεύμονες και η αναπνοή
γίνεται δύσκολη.
Τα συμπτώματα του άσθματος ποικίλουν από ώρα σε ώρα, από μέρα σε
μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα και κατά το πέρασμα των μηνών. Συχνά
είναι χειρότερα κατά τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες. Η σοβαρότητα
του άσθματος επίσης διαφοροποιείται από άτομο σε άτομο. Το άσθμα δεν
είναι ένα στατικό νόσημα αλλά χαρακτηρίζεται από εξάρσεις και υφέσεις και η
βαρύτητά του ποικίλει τόσο στο χρόνο όσο και από ασθενή σε ασθενή.
Εάν ανήκετε στους πάσχοντες από άσθμα και δυσκολεύεστε ακόμη και στις
πιο απλές εκφάνσεις της καθημερινότητας, τότε εκτός από τη φαρμακευτική
αγωγή που θα πρέπει να ακολουθείτε, θα πρέπει να γνωρίζετε και τι να
αποφεύγετε:
Δείτε 10 παράγοντες, που είναι δυνατόν να πυροδοτήσουν το άσθμα:

Ενημερώσου σωστά για το άσθμα!
Οι ασθενείς με άσθμα μπορούν να έχουν μια απόλυτα φυσιολογική ζωή.

Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος και η Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε.),αναλαμβάνει ενημερωτικές δράσεις,
με στόχο να ενημερώσει σωστά και υπεύθυνα το κοινό και κατ’ επέκταση
τον ασθενή για το άσθμα και τους τρόπους αντιμετώπισής του,
παροτρύνοντάς τον να επισκεφθεί άμεσα τον ειδικό Πνευμονολόγο, για
έγκαιρη διάγνωση και παροχή εξατομικευμένηςθεραπείας.
Η Ομάδα Άσθματος εντείνει τις προσπάθειές της για την ευρύτερη
ενημέρωση όλων των ασθενών και εν δυνάμει ασθενών, ώστε να ζουν μια
καλύτερη ζωή,επιτυγχάνονταςμια καθημερινή φυσιολογική δραστηριότητα.
Οι δράσεις της Ομάδας Άσθματος παρουσιάστηκαν σε Συνέντευξη Τύπου
σήμερα, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος, στην οποία
παρουσιάστηκε το επιστημονικό site www.myasthma.gr,το μοναδικό στην
Ελλάδα για ασθενείς με άσθμα, με τα πιο έγκυρα και πρόσφατα
επιστημονικά δεδομένα καθώς το έχουν δημιουργήσει και το επιμελούνται
Μέλη-Πνευμονολόγοι της Ομάδας Άσθματος της Ε.Π.Ε.

Εισηγητές στη Συνέντευξη Τύπουήταν ο κ. Στυλιανός Λουκίδης, Πρόεδρος
της Ε.Π.Ε., Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ, κ. Πέτρος Μπακάκος,
Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Ειδικός
Γραμματέας Εκπαίδευσης της ΕΠΕ, κα Εύη Ορφανού, Αν. Γραμματέας ΔΣ
Ένωση Ασθενών Ελλάδας, Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών &
Σπάνιων Παθήσεων Ν. Έβρου «Μαζί για Ζωή», και οιΥπεύθυνοι Ομάδας
Άσθματος ΕΠΕ κ. Κωνσταντίνος Σάμιτας Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β’
ΕΣΥ της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής ΓΝΝΘΑ η «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», και κα
Εύα Φούκα, Πνευμονολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ,ΓΝΘ «Γεώργιος
Παπανικολάου».
Ο κ. Λουκίδης επισήμανε «Το άσθμα είναι μια νόσος με σημαντικές
επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών, ειδικότερα στην εποχή της COVID19, ενώ υπολογίζεται με τα πλέον πρόσφατα δεδομέναότι περισσότεροι
από 800.000 Έλληνες πάσχουν από βρογχικό άσθμα». Αναφερόμενος στο
φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος “Ενημερώσου σωστά
για το Άσθμα”, τονίζει ότι «στόχος της ΕΠΕ είναι μέσα από εκστρατείες
ενημέρωσης, δράσεις και επιστημονικές μελέτες, οι ασθενείς να
ενημερωθούν για την ανάγκη πρόληψης αλλά και τις νέες θεραπευτικές
επιλογές, όπως είναι οι βιολογικοί παράγοντες που έχουν αλλάξει
ουσιαστικά τη φυσική πορεία της σοβαρής νόσου. Με γνώμονα την
υπεύθυνη ενημέρωση, ο Πνευμονολόγος είναι εκείνος που θα
συμβουλέψει και θακαθοδηγήσει τον ασθενή, ώστε να αντιμετωπιστεί η
νόσος αποτελεσματικά».
Στο έργο της Ομάδας Άσθματος αναφέρθηκε ο κ. Μπακάκος« Η Ομάδα
Άσθματος της ΕΠΕ απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό των μελών της και
είναι από τις πιο δραστήριες ομάδες εργασίες. Εδώ και αρκετά χρόνια
δραστηριοποιείται και μέσα από τη σελίδα myasthma.gr, παρέχοντας
πολύτιμες συμβουλές για τη σωστή διαχείριση της νόσου αλλά και
απαντήσεις σε ποικίλα ερωτήματα που απασχολούν τους
ασθενείς,γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον των Πνευμονολόγων για το
βρογχικό άσθμα.Η σημαντικότερη επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα
έγινε το 2012 από την ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ και ανέδειξε ότι το 8,2%
του πληθυσμού των ενηλίκων πάσχει από τη νόσο (υπολογίζεται ότι
περισσότεροι από 800.000 Έλληνες πάσχουν από βρογχικό άσθμα).
Σχετικά με τη διαχείριση της νόσου τόνισε «Καθοριστικό ρόλο
διαδραματίζουν τα Ειδικά Ιατρεία Άσθματος σε Νοσοκομεία,που έχουν
καταστήσει δυνατή την πρόσβαση και αξιολόγηση ακόμη και σοβαρών
ασθματικών, βελτιώνοντας τα συμπτώματα και την ποιότητα ζωής αυτών
των ασθενών».

Από την πλευρά των ασθενών την προσωπική της μάχη με το άσθμα
περιέγραψε η κα Εύη Ορφανού «Η σημερινή ημέρα αναδεικνύει τη
σημασία και ανάγκη συνεργασίας και ενεργού συμμετοχής των ασθενών
στον παραγωγικό διάλογο, σε τόσο βαρύνουσας σημασίας ζητήματα όπως
το άσθμα». Ο κάθε ασθενής βιώνει διαφορετικά τη συμβίωση με το άσθμα
του.Οι κρίσεις εμφανίζονται με συμπτώματα όπως δύσπνοια, βήχα,
συριγμό. Εκλυτικοί παράγοντες που μπορεί να «πυροδοτήσουν» μία κρίση
αποτελούν: εισπνεόμενα αλλεργιογόνα (ποικίλης κατηγορίας και πάρα
πολλών ειδών), ιογενείς ή και μικροβιακές λοιμώξεις, σωματική άσκηση,
εισπνεόμενες φαρμακευτικές ουσίες, επαγγελματική έκθεση σε ερεθιστικές
εισπνεόμενες ουσίες, ατμοσφαιρικοί ρύποι, άγχος.Σήμερα, η επιστήμημας
έχει εφοδιάσει με ισχυρά όπλα και γνώση για την αντιμετώπιση του
νοσήματος. Τα νέα αντιασθματικά φάρμακα, οι σύγχρονες και εύχρηστες
συσκευές και τα μονοφωνικά αντισώματα (για το σοβαρό μη ελεγχόμενο
αλλεργικό άσθμα) έχουν βελτιώσει πολύ τον έλεγχο του άσθματος και την
ποιότητα ζωής των ασθενών».
Ο κ. Σάμιτας αναφέρθηκε στην Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας και τη δράση της τα τελευταία χρόνια, «Η
Ομάδα Άσθματος είναι μια επιστημονική ομάδα ειδικών Πνευμονολόγων
με μεγάλη εμπειρία στο άσθμα σε όλα τα επίπεδα της φροντίδας του, από
την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέχρι τη φροντίδα ασθενών με σοβαρό
άσθμα σε νοσοκομειακό επίπεδο». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο
www.myasthma.g rπου για μια 10ετία περίπου αποτελεί σημαντική πηγή
πληροφόρησης για το ευρύ κοινό, τους ασθενείς με άσθμα και τους γονείς
με παιδιά που πάσχουν από άσθμα. «Η σελίδα myasthma.gr είναι
ανανεωμένη με μοντέρνο και φιλικό σχεδιασμό προς τον χρήστη, να
φορτώνει γρήγορα τα δεδομένα και να είναι προσβάσιμη από smart
συσκευές. Έχει ως στόχο να ενημερώσει έγκυρα τον κόσμο για το άσθμα
σε μια εποχή που η παραπληροφόρηση για ιατρικά θέματα στα μέσα
ενημέρωσης, ειδικά διαδικτυακά, έχει κορυφωθεί».Η Ομάδα Άσθματος
διαθέτει σελίδα στο Facebook και στο twitter, λογαριασμοί που είναι
προσβάσιμοι και από το www.myasthma.gr.
Στην πανδημία COVID-19 και τους ασθενείς με άσθμα αναφέρθηκε η κα
Εύα Φούκα, «Σε ασθενείς με καλά ελεγχόμενο, ήπιο-μέτριο άσθμα δεν
παρατηρείται αυξημένος κίνδυνος σοβαρής νόσου ή θανάτου από Covid19, ωστόσο οι ασθενείς με σοβαρό άσθμα βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο
σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.Η ΕΠΕ συστήνει ανεπιφύλακτα τη
συνέχιση της συνταγογραφούμενης αγωγής για το άσθμα, τόσο των
εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών, τα οποία κρίνονται ασφαλή,
τουλάχιστον σε χαμηλές-μέτριες δόσεις, όσο και των βιολογικών
θεραπειών και των από του στόματος κορτικοστεροειδών για τους

ασθενείς με σοβαρό άσθμα. Σχετικά με τα εμβόλια, βασιζόμενοι στην
εκτίμηση κινδύνου και οφέλους, συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι της
COVID-19 για όλους τους ασθενείς με άσθμα, καθώς τα εμβόλια έχουν
αποδειχτεί ασφαλή και οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτά είναι γενικά
σπάνιες. Ωστόσο, τα mRNAεμβόλια δεν θα πρέπει να χορηγούνται σε
ασθενείς με ιστορικό σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης στα συστατικά τους
και ιδιαίτερα στην πολυαιθυλενικήγλυκόλη και οι εμβολιασμοί με τα εμβόλια
αυτά θα πρέπει να γίνονται σε δομή υγείας στην οποία θα μπορεί να γίνει
άμεση αντιμετώπιση της αλλεργικής αντίδρασης, αν αυτή υπάρξει.Ασθενείς
με σοβαρό άσθμα που λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες ή από του
στόματος κορτκοστεροειδή έχουν ενταχθεί στην Ομάδα Β
προτεραιοποίησης του ΕΟΔΥ και ο εμβολιασμός τους έχει ήδη αρχίσει.»
Στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΕΠΕ για ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση, αναφορικά με το άσθμα καθώς και τους τρόπους
αντιμετώπισής του, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18.00 ζωντανή
διαδικτυακή εκδήλωση (Live Event) στη σελίδα Facebook του
myasthma.gr., στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος.
Ο ιστότοπος myasthma.gr και η οργάνωση της εκδήλωσης για την
Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος, υλοποιούνται με την ευγενική χορηγία της
Chiesi Hellas του Ομίλου Chiesi, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί ως B-corp,
για τις συντεταγμένες με τη βιώσιμη ανάπτυξη- δράσεις του και τον τρόπο
του επιχειρείν.

Έχεις άσθμα; Μάθε αν
κινδυνεύεις
περισσότερο από
COVID-19 κι αν πρέπει
να κάνεις το εμβόλιο
Περίπου 800.000 άνθρωποι στη χώρα μας πάσχουν από άσθμα.

ΓΡΑΦΕΙ: ΕΛΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ07-05-2021

Το άσθμα είναι μια από τις πιο κοινές χρόνιες παθήσεις και υπολογίζεται
ότι 300 εκατ. άνθρωποι πάσχουν από άσθμα σε όλο τον κόσμο. Το άσθμα
είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών, που είναι οι αγωγοί
– "σωλήνες" μέσω των οποίων ο αέρας εισέρχεται στους πνεύμονες για τη
λειτουργία της αναπνοής. Όταν ένα άτομο επηρεάζεται από το άσθμα, η
φλεγμονή προκαλεί στένωση των αεραγωγών και κατά συνέπεια η ροή του
αέρα είναι περιορισμένη και η αναπνοή γίνεται δύσκολη. Επιπλέον, σε
άτομα που πάσχουν από άσθμα, η στένωση των αεραγωγών επιδεινώνεται
από υπερπαραγωγή της βλέννας και από βρογχόσπασμο, λόγω της
σύσπασης των μυών γύρω από τους βρόγχους. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι
η αιτία όλων των συμπτωμάτων που εμφανίζουν οι ασθενείς:
επαναλαμβανόμενα επεισόδια συριγμού, δύσπνοια, σφίξιμο στο στήθος,
βήχας, ιδιαίτερα τη νύχτα ή νωρίς το πρωί. Μεταξύ των εκλυτικών
παραγόντων που επιβαρύνουν τα συμπτώματα του άσθματος είναι, οι
λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, τα άνθη ορισμένων δέντρων και
φυτών, η άσκηση, ο κρύος αέρας, ορισμένα φάρμακα (π.χ. ασπιρίνη), η
οικιακή σκόνη (ακάρεα), αλλεργιογόνα κατοικίδιων ζώων, καθώς και
ενδογενείς παράγοντες όπως το άγχος.

Έχεις άσθμα; Μάθε αν
κινδυνεύεις περισσότερο από
COVID-19 κι αν πρέπει να
κάνεις το εμβόλιο
Περίπου 800.000 άνθρωποι στη χώρα μας πάσχουν από άσθμα.

Έχεις άσθμα; Μάθε αν κινδυνεύεις περισσότερο από COVID-19 κι αν
πρέπει να κάνεις το εμβόλιο

Το άσθμα είναι μια από τις πιο κοινές χρόνιες παθήσεις και υπολογίζεται ότι
300 εκατ. άνθρωποι πάσχουν από άσθμα σε όλο τον κόσμο. Το άσθμα
είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών, που είναι οι αγωγοί
– "σωλήνες" μέσω των οποίων ο αέρας εισέρχεται στους πνεύμονες για τη
λειτουργία της αναπνοής. Όταν ένα άτομο επηρεάζεται από το άσθμα, η
φλεγμονή προκαλεί στένωση των αεραγωγών και κατά συνέπεια η ροή του
αέρα είναι περιορισμένη και η αναπνοή γίνεται δύσκολη. Επιπλέον, σε
άτομα που πάσχουν από άσθμα, η στένωση των αεραγωγών επιδεινώνεται
από υπερπαραγωγή της βλέννας και από βρογχόσπασμο, λόγω της
σύσπασης των μυών γύρω από τους βρόγχους. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι
η αιτία όλων των συμπτωμάτων που εμφανίζουν οι ασθενείς:
επαναλαμβανόμενα επεισόδια συριγμού, δύσπνοια, σφίξιμο στο στήθος,
βήχας, ιδιαίτερα τη νύχτα ή νωρίς το πρωί. Μεταξύ των εκλυτικών
παραγόντων που επιβαρύνουν τα συμπτώματα του άσθματος είναι, οι
λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, τα άνθη ορισμένων δέντρων και
φυτών, η άσκηση, ο κρύος αέρας, ορισμένα φάρμακα (π.χ. ασπιρίνη), η
οικιακή σκόνη (ακάρεα), αλλεργιογόνα κατοικίδιων ζώων, καθώς και
ενδογενείς παράγοντες όπως το άγχος.

Κινδυνεύουν περισσότερο από COVID19 οι ασθματικοί ασθενείς;
Στο πλαίσιο επιστημονικής ενημέρωσης από την Ομάδα Άσθματος
της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, η κα Έυα Φούκα,
Πνευμονολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΘ "Γεώργιος Παπανικολάου"
αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα. "Σε ασθενείς με καλά ελεγχόμενο, ήπιομέτριο άσθμα δεν παρατηρείται αυξημένος κίνδυνος σοβαρής νόσου
ή θανάτου από Covid-19, ωστόσο οι ασθενείς με σοβαρό άσθμα
βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Η
ΕΠΕ συστήνει ανεπιφύλακτα τη συνέχιση της συνταγογραφούμενης
αγωγής για το άσθμα, τόσο των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών, τα
οποία κρίνονται ασφαλή, τουλάχιστον σε χαμηλές-μέτριες δόσεις, όσο

και των βιολογικών θεραπειών και των από του στόματος
κορτικοστεροειδών για τους ασθενείς με σοβαρό άσθμα.

Σχετικά με τα εμβόλια, βασιζόμενοι στην εκτίμηση κινδύνου και
οφέλους, συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι της COVID-19 για όλους
τους ασθενείς με άσθμα, καθώς τα εμβόλια έχουν αποδειχτεί ασφαλή
και οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτά είναι γενικά σπάνιες. Ωστόσο,
τα mRNA εμβόλια δεν θα πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς με
ιστορικό σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης στα συστατικά τους και
ιδιαίτερα στην πολυαιθυλενική γλυκόλη και οι εμβολιασμοί με τα
εμβόλια αυτά θα πρέπει να γίνονται σε δομή υγείας στην οποία θα
μπορεί να γίνει άμεση αντιμετώπιση της αλλεργικής αντίδρασης, αν
αυτή υπάρξει. Ασθενείς με σοβαρό άσθμα που λαμβάνουν
βιολογικούς παράγοντες ή από του στόματος κορτικοστεροειδή έχουν
ενταχθεί στην Ομάδα Β προτεραιοποίησης του ΕΟΔΥ και ο
εμβολιασμός τους έχει ήδη αρχίσει".

Σημαντική η ενημέρωση για όσους
πάσχουν από άσθμα
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος, η Ομάδα Άσθματος της
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε.), αναλαμβάνει
ενημερωτικές δράσεις, με στόχο να ενημερώσει σωστά και υπεύθυνα
το κοινό και κατ’ επέκταση τον ασθενή για το άσθμα και τους τρόπους
αντιμετώπισής του, παροτρύνοντάς τον να επισκεφθεί άμεσα τον
ειδικό Πνευμονολόγο, για έγκαιρη διάγνωση και παροχή
εξατομικευμένης θεραπείας.

Η Ομάδα Άσθματος εντείνει τις προσπάθειές της για την ευρύτερη
ενημέρωση όλων των ασθενών και εν δυνάμει ασθενών, ώστε να

ζουν μια καλύτερη ζωή, επιτυγχάνοντας μια καθημερινή φυσιολογική
δραστηριότητα. Οι δράσεις της Ομάδας Άσθματος παρουσιάστηκαν
σε Συνέντευξη Τύπου στην οποία παρουσιάστηκε το επιστημονικό
site www.myasthma.gr, το μοναδικό στην Ελλάδα για ασθενείς με
άσθμα, με τα πιο έγκυρα και πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα
καθώς το έχουν δημιουργήσει και το επιμελούνται ΜέληΠνευμονολόγοι της Ομάδας Άσθματος της Ε.Π.Ε.

Εισηγητές στη Συνέντευξη Τύπου ήταν ο κ. Στυλιανός Λουκίδης,
Πρόεδρος της Ε.Π.Ε., Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ, κ. Πέτρος
Μπακάκος, Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και
Ειδικός Γραμματέας Εκπαίδευσης της ΕΠΕ, κα Εύη Ορφανού, Αν.
Γραμματέας ΔΣ Ένωση Ασθενών Ελλάδας, Πρόεδρος Συλλόγου
Καρκινοπαθών & Σπάνιων Παθήσεων Ν. Έβρου "Μαζί για Ζωή", και
οι Υπεύθυνοι Ομάδας Άσθματος ΕΠΕ κ. Κωνσταντίνος Σάμιτας
Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ της 7ης Πνευμονολογικής
Κλινικής ΓΝΝΘΑ η "Η ΣΩΤΗΡΙΑ", και κα Έυα Φούκα, Πνευμονολόγος
Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΘ "Γεώργιος Παπανικολάου".

Τι τόνισαν οι ειδικοί:
Ο κ. Λουκίδης επισήμανε "Το άσθμα είναι μια νόσος με σημαντικές
επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών, ειδικότερα στην εποχή της
COVID-19, ενώ υπολογίζεται με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα ότι
περισσότεροι από 800.000 Έλληνες πάσχουν από βρογχικό άσθμα".
Αναφερόμενος στο φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος
"Ενημερώσου σωστά για το Άσθμα”, τονίζει ότι "στόχος της ΕΠΕ είναι
μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης, δράσεις και επιστημονικές
μελέτες, οι ασθενείς να ενημερωθούν για την ανάγκη πρόληψης αλλά
και τις νέες θεραπευτικές επιλογές, όπως είναι οι βιολογικοί
παράγοντες που έχουν αλλάξει ουσιαστικά τη φυσική πορεία της
σοβαρής νόσου. Με γνώμονα την υπεύθυνη ενημέρωση, ο

Πνευμονολόγος είναι εκείνος που θα συμβουλέψει και θα
καθοδηγήσει τον ασθενή, ώστε να αντιμετωπιστεί η νόσος
αποτελεσματικά".

Στο έργο της Ομάδας Άσθματος αναφέρθηκε ο κ. Μπακάκος. "Η
Ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό των
μελών της και είναι από τις πιο δραστήριες ομάδες εργασίες. Εδώ και
αρκετά χρόνια δραστηριοποιείται και μέσα από τη σελίδα
myasthma.gr, παρέχοντας πολύτιμες συμβουλές για τη σωστή
διαχείριση της νόσου αλλά και απαντήσεις σε ποικίλα ερωτήματα που
απασχολούν τους ασθενείς, γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον των
Πνευμονολόγων για το βρογχικό άσθμα. Η σημαντικότερη
επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα έγινε το 2012 από την
ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ και ανέδειξε ότι το 8,2% του πληθυσμού
των ενηλίκων πάσχει από τη νόσο (υπολογίζεται ότι περισσότεροι
από 800.000 Έλληνες πάσχουν από βρογχικό άσθμα). Σχετικά με τη
διαχείριση της νόσου τόνισε "Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν τα
Ειδικά Ιατρεία Άσθματος σε Νοσοκομεία, που έχουν καταστήσει
δυνατή την πρόσβαση και αξιολόγηση ακόμη και σοβαρών
ασθματικών, βελτιώνοντας τα συμπτώματα και την ποιότητα ζωής
αυτών των ασθενών".

Από την πλευρά των ασθενών την προσωπική της μάχη με το άσθμα
περιέγραψε η κα Εύη Ορφανού "Η σημερινή ημέρα αναδεικνύει τη
σημασία και ανάγκη συνεργασίας και ενεργού συμμετοχής των
ασθενών στον παραγωγικό διάλογο, σε τόσο βαρύνουσας σημασίας
ζητήματα όπως το άσθμα". Ο κάθε ασθενής βιώνει διαφορετικά την
συμβίωση με το άσθμα του. Οι κρίσεις εμφανίζονται με συμπτώματα
όπως δύσπνοια, βήχας, συριγμός. Εκλυτικοί παράγοντες που μπορεί
να "πυροδοτήσουν" μία κρίση αποτελούν: εισπνεόμενα αλλεργιογόνα
(ποικίλης κατηγορίας και πάρα πολλών ειδών), ιογενείς ή και
μικροβιακές λοιμώξεις, σωματική άσκηση, εισπνεόμενες

φαρμακευτικές ουσίες, επαγγελματική έκθεση σε ερεθιστικές
εισπνεόμενες ουσίες, ατμοσφαιρικοί ρύποι, άγχος. Σήμερα, η
επιστήμη μας έχει εφοδιάσει με ισχυρά όπλα και γνώση για την
αντιμετώπιση του νοσήματος. Τα νέα αντιασθματικά φάρμακα, οι
σύγχρονες και εύχρηστες συσκευές και τα μονοφωνικά αντισώματα
(για το σοβαρό μη ελεγχόμενο αλλεργικό άσθμα) έχουν βελτιώσει
πολύ τον έλεγχο του άσθματος και την ποιότητα ζωής των ασθενών".

Ο κ. Σάμιτας αναφέρθηκε στην Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας και τη δράση της τα τελευταία χρόνια, "Η
Ομάδα Άσθματος είναι μια επιστημονική ομάδα ειδικών
Πνευμονολόγων με μεγάλη εμπειρία στο άσθμα σε όλα τα επίπεδα
της φροντίδας του, από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέχρι τη
φροντίδα ασθενών με σοβαρό άσθμα σε νοσοκομειακό επίπεδο". Στη
συνέχεια αναφέρθηκε στο www.myasthma.gr που για μια 10ετία
περίπου αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης για το ευρύ κοινό,
τους ασθενείς με άσθμα και τους γονείς με παιδιά που πάσχουν από
άσθμα. "Η σελίδα myasthma.gr είναι ανανεωμένη με μοντέρνο και
φιλικό σχεδιασμό προς τον χρήστη, να φορτώνει γρήγορα τα
δεδομένα και να είναι προσβάσιμη από smart συσκευές. Έχει ως
στόχο να ενημερώσει έγκυρα τον κόσμο για το άσθμα σε μια εποχή
που η παραπληροφόρηση για ιατρικά θέματα στα μέσα ενημέρωσης,
ειδικά διαδικτυακά, έχει κορυφωθεί". Η Ομάδα Άσθματος διαθέτει
σελίδα στο Facebook και στο twitter, λογαριασμοί που είναι
προσβάσιμοι και από το www.myasthma.gr.

Ο ιστότοπος myasthma.gr και η οργάνωση της εκδήλωσης για την
Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος, υλοποιούνται με την ευγενική χορηγία
της Chiesi Hellas του Ομίλου Chiesi, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί ως
B-corp, για τις συντεταγμένες με τη βιώσιμη ανάπτυξη- δράσεις του
και τον τρόπο του επιχειρείν.

ΥΓΕΙΑ

Μία απόλυτα φυσιολογική ζωή μπορούν να έχουν οι
ασθενείς με άσθμα
eReportaz Team
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Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος και η Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας(Ε.Π.Ε.), αναλαμβάνει ενημερωτικές δράσεις, με στόχο
να ενημερώσει σωστά και υπεύθυνα το κοινό και κατ’ επέκταση τον ασθενή για το
άσθμα και τους τρόπους αντιμετώπισής του, παροτρύνοντάς
τον να επισκεφθεί άμεσα τον ειδικό Πνευμονολόγο, για έγκαιρη διάγνωση
και παροχήεξατομικευμένης θεραπείας.
ΤΗΣ ΑΛΕΞΙΑΣ ΣΒΩΛΟΥ
Η Ομάδα Άσθματος εντείνει τις προσπάθειές της για την ευρύτερη ενημέρωση
όλων των ασθενών και εν δυνάμει ασθενών, ώστε να ζουν μια καλύτερη ζωή,
επιτυγχάνοντας μια καθημερινή φυσιολογική δραστηριότητα.
Οι δράσεις της Ομάδας Άσθματος παρουσιάστηκαν σε Συνέντευξη Τύπου σήμερα,
στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος, στην οποία παρουσιάστηκε το
επιστημονικόsite www.myasthma.gr, το μοναδικό στην Ελλάδα για ασθενείς με
άσθμα, με τα πιο έγκυρα και πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα καθώς το έχουν
δημιουργήσει και το επιμελούνταιΜέλη-Πνευμονολόγοι της Ομάδας Άσθματος της
Ε.Π.Ε.
Εισηγητές στη Συνέντευξη Τύπου ήταν ο κ. ΣτυλιανόςΛουκίδης, Πρόεδρος της
Ε.Π.Ε., Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ, κ. Πέτρος Μπακάκος, Καθηγητής
Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Ειδικός Γραμματέας Εκπαίδευσης της
ΕΠΕ, κα Εύη Ορφανού, Αν. Γραμματέας ΔΣ Ένωση Ασθενών Ελλάδας, Πρόεδρος
Συλλόγου Καρκινοπαθών & Σπάνιων Παθήσεων Ν. Έβρου «Μαζί για Ζωή», και οι
Υπεύθυνοι Ομάδας Άσθματος ΕΠΕ κ. Κωνσταντίνος Σάμιτας
Πνευμονολόγος,Επιμελητής Β’ ΕΣΥ της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής ΓΝΝΘΑ η

«Η ΣΩΤΗΡΙΑ», και κα Έυα Φούκα, ΠνευμονολόγοςΔιευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΘ
«Γεώργιος Παπανικολάου».

Ο κ. Λουκίδης επισήμανε: «Το άσθμα είναι μια νόσος με σημαντικές επιπτώσεις
στην υγεία των ασθενών, ειδικότερα στην εποχή της COVID-19, ενώ υπολογίζεται
με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα ότι περισσότεροι από 800.000 Έλληνες πάσχουν
από βρογχικό άσθμα». Αναφερόμενος στο φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας
Άσθματος “Ενημερώσου σωστά για το Άσθμα”, τονίζει ότι «στόχος της ΕΠΕ είναι
μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης, δράσεις και επιστημονικές μελέτες, οι
ασθενείς να ενημερωθούν για την ανάγκη πρόληψης αλλά και τις νέες
θεραπευτικές επιλογές, όπως είναι οι βιολογικοί παράγοντες που έχουν αλλάξει
ουσιαστικά τη φυσική πορεία της σοβαρής νόσου. Με γνώμονα την υπεύθυνη
ενημέρωση, ο Πνευμονολόγος είναι εκείνος που θα συμβουλέψει και θα
καθοδηγήσει τον ασθενή, ώστε να αντιμετωπιστεί η νόσος αποτελεσματικά».
Στο έργο της Ομάδας Άσθματος αναφέρθηκε ο κ. Μπακάκος « Η Ομάδα Άσθματος
της ΕΠΕ απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό των μελών της και είναι από τις πιο
δραστήριες ομάδες εργασίες. Εδώ και αρκετά χρόνια δραστηριοποιείται και μέσα
από τη σελίδα myasthma.gr, παρέχοντας πολύτιμες συμβουλές για τη σωστή
διαχείριση της νόσου αλλά και απαντήσεις σε ποικίλα ερωτήματα που απασχολούν
τους ασθενείς, γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον των Πνευμονολόγων για το
βρογχικό άσθμα. Η σημαντικότερη επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα έγινε το
2012 από την ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ και ανέδειξε ότι το 8,2% του πληθυσμού
των ενηλίκων πάσχει από τη νόσο (υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 800.000
Έλληνες πάσχουν από βρογχικό άσθμα). Σχετικά με τη διαχείριση της
νόσου τόνισε «Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν τα Ειδικά Ιατρεία Άσθματος σε

Νοσοκομεία,που έχουν καταστήσει δυνατή την πρόσβαση και αξιολόγηση ακόμη
και σοβαρών ασθματικών, βελτιώνοντας τα συμπτώματα και την ποιότητα ζωής
αυτών των ασθενών».
Από την πλευρά των ασθενών την προσωπική της μάχη με το άσθμα περιέγραψε
η κα Εύη Ορφανού «Η σημερινή ημέρα αναδεικνύει τη σημασία και ανάγκη
συνεργασίας και ενεργού συμμετοχής των ασθενών στον παραγωγικό διάλογο, σε
τόσο βαρύνουσας σημασίας ζητήματα όπως το άσθμα». Ο κάθε ασθενής βιώνει
διαφορετικά την συμβίωση με το άσθμα του. Οι κρίσεις εμφανίζονται με
συμπτώματα όπως δύσπνοια, βήχας, συριγμός. Εκλυτικοί παράγοντες που μπορεί
να «πυροδοτήσουν» μία κρίση αποτελούν: εισπνεόμενα αλλεργιογόνα (ποικίλης
κατηγορίας και πάρα πολλών ειδών), ιογενείς ή και μικροβιακές λοιμώξεις,
σωματική άσκηση, εισπνεόμενες φαρμακευτικές ουσίες, επαγγελματική έκθεση σε
ερεθιστικές εισπνεόμενες ουσίες, ατμοσφαιρικοί ρύποι, άγχος. Σήμερα, η επιστήμη
μας έχει εφοδιάσει με ισχυρά όπλα και γνώση για την αντιμετώπιση του
νοσήματος. Τα νέα αντιασθματικά φάρμακα, οι σύγχρονες και εύχρηστες
συσκευές και τα μονοφωνικά αντισώματα (για το σοβαρό μη ελεγχόμενο
αλλεργικό άσθμα) έχουν βελτιώσει πολύ τον έλεγχο του άσθματος και την
ποιότητα ζωής των ασθενών».
Ο κ. Σάμιτας αναφέρθηκε στην Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας και τη δράση της τα τελευταία χρόνια, «Η Ομάδα Άσθματος είναι μια
επιστημονική ομάδα ειδικών Πνευμονολόγων με μεγάλη εμπειρία στο άσθμα σε
όλα τα επίπεδα της φροντίδας του, από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέχρι
τη φροντίδα ασθενών με σοβαρό άσθμα σε νοσοκομειακό επίπεδο». Στη συνέχεια
αναφέρθηκε στο www.myasthma.gr που για μια 10ετία περίπου αποτελεί
σημαντική πηγή πληροφόρησης για το ευρύ κοινό, τους ασθενείς με
άσθμα και τους γονείς με παιδιά που πάσχουν από άσθμα. «Η
σελίδα myasthma.gr είναι ανανεωμένη με μοντέρνο και φιλικόσχεδιασμό προς τον
χρήστη, να φορτώνει γρήγορα τα δεδομένα και να
είναι προσβάσιμη από smart συσκευές. Έχει ως στόχο να ενημερώσει έγκυρα τον
κόσμο για το άσθμα σε μια εποχή που η παραπληροφόρηση για ιατρικά θέματα
στα μέσα ενημέρωσης, ειδικά διαδικτυακά, έχει κορυφωθεί». Η Ομάδα Άσθματος
διαθέτει σελίδα στο Facebook και στο twitter, λογαριασμοί που
είναι προσβάσιμοι και από το www.myasthma.gr.
Στην πανδημία COVID-19 και τους ασθενείς με άσθμα αναφέρθηκε η κα Έυα
Φούκα, «Σε ασθενείς με καλά ελεγχόμενο, ήπιο-μέτριο άσθμα δεν παρατηρείται
αυξημένος κίνδυνος σοβαρής νόσου ή θανάτου από Covid-19, ωστόσο οι ασθενείς
με σοβαρό άσθμα βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με το γενικό
πληθυσμό. Η ΕΠΕ συστήνει ανεπιφύλακτα τη συνέχιση της συνταγογραφούμενης
αγωγής για το άσθμα, τόσο των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών, τα οποία
κρίνονται ασφαλή, τουλάχιστον σε χαμηλές-μέτριες δόσεις, όσο και των
βιολογικών θεραπειών και των από του στόματος κορτικοστεροειδών για τους
ασθενείς με σοβαρό άσθμα. Σχετικά με τα εμβόλια, βασιζόμενοιστην εκτίμηση
κινδύνου και οφέλους, συστήνεται ο εμβολιασμόςέναντι της COVID-19 για όλους
τους ασθενείς με άσθμα, καθώς τα εμβόλια έχουν αποδειχτεί ασφαλή και οι
αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτά είναι γενικά σπάνιες. Ωστόσο, τα mRNA εμβόλια
δεν θα πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς με ιστορικό σοβαρής αλλεργικής

αντίδρασης στα συστατικά τους και ιδιαίτερα στην πολυαιθυλενική γλυκόλη και οι
εμβολιασμοί με τα εμβόλια αυτά θα πρέπει να γίνονται σε δομή υγείας στην οποία
θα μπορεί να γίνει άμεση αντιμετώπιση της αλλεργικής αντίδρασης, αν αυτή
υπάρξει. Ασθενείς με σοβαρό άσθμα που λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες ή
από του στόματος κορτκοστεροειδή έχουν ενταχθεί στην Ομάδα Β
προτεραιοποίησης του ΕΟΔΥ και ο εμβολιασμός τους έχει ήδη αρχίσει.»
Στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΕΠΕ για ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση, αναφορικά με το άσθμα καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής
του, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18.00 ζωντανή διαδικτυακή εκδήλωση
(Live Event) στη σελίδα Facebook του myasthma.gr., στο πλαίσιο της Παγκόσμιας
Ημέρας Άσθματος.

Oι ασθενείς με άσθμα που κινδυνεύουν
περισσότερο από την COVID-19

Οι ασθενείς με σοβαρό άσθμα βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο
νόσησης από COVID-19 σε σχέση με το γενικό πληθυσμό
Στην Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος, η Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας (Ε.Π.Ε.), παρουσίασε τις δράσεις της σε Συνέντευξη Τύπου σήμερα.
Παράλληλα, παρουσιάστηκε το επιστημονικό site www.myasthma.gr, το μοναδικό στην
Ελλάδα για ασθενείς με άσθμα, με τα πιο έγκυρα και πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα
καθώς το έχουν δημιουργήσει και το επιμελούνται Μέλη-Πνευμονολόγοι της Ομάδας
Άσθματος της Ε.Π.Ε.
Εισηγητές στη Συνέντευξη Τύπου ήταν ο κ. Στυλιανός Λουκίδης, Πρόεδρος της Ε.Π.Ε.,
Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ, κ. Πέτρος Μπακάκος, Καθηγητής Πνευμονολογίας
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Ειδικός Γραμματέας Εκπαίδευσης της ΕΠΕ, κα Εύη Ορφανού,
Αν. Γραμματέας ΔΣ Ένωση Ασθενών Ελλάδας, Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών &
Σπάνιων Παθήσεων Ν. Έβρου «Μαζί για Ζωή», και οι Υπεύθυνοι Ομάδας Άσθματος ΕΠΕ
κ. Κωνσταντίνος Σάμιτας Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ της 7ης Πνευμονολογικής
Κλινικής ΓΝΝΘΑ η «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», και κα Έυα Φούκα, Πνευμονολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ,
ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου».

Ο κ. Λουκίδης επισήμανε «Το άσθμα είναι μια νόσος με σημαντικές επιπτώσεις στην
υγεία των ασθενών, ειδικότερα στην εποχή της COVID-19, ενώ υπολογίζεται με τα πλέον
πρόσφατα δεδομένα ότι περισσότεροι από 800.000 Έλληνες πάσχουν από βρογχικό
άσθμα». Αναφερόμενος στο φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος
“Ενημερώσου σωστά για το Άσθμα”, τονίζει ότι «στόχος της ΕΠΕ είναι μέσα από
εκστρατείες ενημέρωσης, δράσεις και επιστημονικές μελέτες, οι ασθενείς να
ενημερωθούν για την ανάγκη πρόληψης αλλά και τις νέες θεραπευτικές επιλογές, όπως
είναι οι βιολογικοί παράγοντες που έχουν αλλάξει ουσιαστικά τη φυσική πορεία της
σοβαρής νόσου. Με γνώμονα την υπεύθυνη ενημέρωση, ο Πνευμονολόγος είναι εκείνος
που θα συμβουλέψει και θα καθοδηγήσει τον ασθενή, ώστε να αντιμετωπιστεί η νόσος
αποτελεσματικά».
Στο έργο της Ομάδας Άσθματος αναφέρθηκε ο κ. Μπακάκος « Η Ομάδα Άσθματος της
ΕΠΕ απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό των μελών της και είναι από τις πιο δραστήριες
ομάδες εργασίες. Εδώ και αρκετά χρόνια δραστηριοποιείται και μέσα από τη σελίδα
myasthma.gr, παρέχοντας πολύτιμες συμβουλές για τη σωστή διαχείριση της νόσου
αλλά και απαντήσεις σε ποικίλα ερωτήματα που απασχολούν τους ασθενείς, γεγονός
που δείχνει το ενδιαφέρον των Πνευμονολόγων για το βρογχικό άσθμα. Η
σημαντικότερη επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα έγινε το 2012 από την ομάδα
Άσθματος της ΕΠΕ και ανέδειξε ότι το 8,2% του πληθυσμού των ενηλίκων πάσχει
από τη νόσο (υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 800.000 Έλληνες πάσχουν από
βρογχικό άσθμα). Σχετικά με τη διαχείριση της νόσου τόνισε «Καθοριστικό ρόλο
διαδραματίζουν τα Ειδικά Ιατρεία Άσθματος σε Νοσοκομεία, που έχουν καταστήσει
δυνατή την πρόσβαση και αξιολόγηση ακόμη και σοβαρών ασθματικών, βελτιώνοντας τα
συμπτώματα και την ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών».
Από την πλευρά των ασθενών την προσωπική της μάχη με το άσθμα περιέγραψε η κα
Εύη Ορφανού «Η σημερινή ημέρα αναδεικνύει τη σημασία και ανάγκη συνεργασίας και
ενεργού συμμετοχής των ασθενών στον παραγωγικό διάλογο, σε τόσο βαρύνουσας
σημασίας ζητήματα όπως το άσθμα». Ο κάθε ασθενής βιώνει διαφορετικά την
συμβίωση με το άσθμα του. Οι κρίσεις εμφανίζονται με συμπτώματα όπως δύσπνοια,
βήχας, συριγμός. Εκλυτικοί παράγοντες που μπορεί να «πυροδοτήσουν» μία κρίση
αποτελούν: εισπνεόμενα αλλεργιογόνα (ποικίλης κατηγορίας και πάρα πολλών ειδών),
ιογενείς ή και μικροβιακές λοιμώξεις, σωματική άσκηση, εισπνεόμενες φαρμακευτικές
ουσίες, επαγγελματική έκθεση σε ερεθιστικές εισπνεόμενες ουσίες, ατμοσφαιρικοί
ρύποι, άγχος. Σήμερα, η επιστήμη μας έχει εφοδιάσει με ισχυρά όπλα και γνώση για την
αντιμετώπιση του νοσήματος. Τα νέα αντιασθματικά φάρμακα, οι σύγχρονες και
εύχρηστες συσκευές και τα μονοφωνικά αντισώματα (για το σοβαρό μη ελεγχόμενο
αλλεργικό άσθμα) έχουν βελτιώσει πολύ τον έλεγχο του άσθματος και την ποιότητα
ζωής των ασθενών».
Ο κ. Σάμιτας αναφέρθηκε στην Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας και τη δράση της τα τελευταία χρόνια, «Η Ομάδα Άσθματος είναι μια
επιστημονική ομάδα ειδικών Πνευμονολόγων με μεγάλη εμπειρία στο άσθμα σε όλα τα
επίπεδα της φροντίδας του, από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέχρι τη φροντίδα
ασθενών με σοβαρό άσθμα σε νοσοκομειακό επίπεδο». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο
www.myasthma.gr που για μια 10ετία περίπου αποτελεί σημαντική πηγή
πληροφόρησης για το ευρύ κοινό, τους ασθενείς με άσθμα και τους γονείς με παιδιά
που πάσχουν από άσθμα. «Η σελίδα myasthma.gr είναι ανανεωμένη με μοντέρνο και

φιλικό σχεδιασμό προς τον χρήστη, να φορτώνει γρήγορα τα δεδομένα και να είναι
προσβάσιμη από smart συσκευές. Έχει ως στόχο να ενημερώσει έγκυρα τον κόσμο για
το άσθμα σε μια εποχή που η παραπληροφόρηση για ιατρικά θέματα στα μέσα
ενημέρωσης, ειδικά διαδικτυακά, έχει κορυφωθεί». Η Ομάδα Άσθματος διαθέτει σελίδα
στο Facebook και στο twitter, λογαριασμοί που είναι προσβάσιμοι και από
το www.myasthma.gr.

Ποιοι ασθενείς με άσθμα κινδυνεύουν
περισσότερο από την COID-10
Στην πανδημία COVID-19 και τους ασθενείς με άσθμα αναφέρθηκε η κα Έυα Φούκα,
«Σε ασθενείς με καλά ελεγχόμενο, ήπιο-μέτριο άσθμα δεν παρατηρείται αυξημένος
κίνδυνος σοβαρής νόσου ή θανάτου από Covid-19, ωστόσο οι ασθενείς με σοβαρό
άσθμα βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Η ΕΠΕ
συστήνει ανεπιφύλακτα τη συνέχιση της συνταγογραφούμενης αγωγής για το άσθμα,
τόσο των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών, τα οποία κρίνονται ασφαλή, τουλάχιστον σε
χαμηλές-μέτριες δόσεις, όσο και των βιολογικών θεραπειών και των από του στόματος
κορτικοστεροειδών για τους ασθενείς με σοβαρό άσθμα. Σχετικά με τα εμβόλια,
βασιζόμενοι στην εκτίμηση κινδύνου και οφέλους, συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι της
COVID-19 για όλους τους ασθενείς με άσθμα, καθώς τα εμβόλια έχουν αποδειχτεί ασφαλή
και οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτά είναι γενικά σπάνιες.
Ωστόσο, τα mRNA εμβόλια δεν θα πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς με ιστορικό
σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης στα συστατικά τους και ιδιαίτερα στην
πολυαιθυλενική γλυκόλη και οι εμβολιασμοί με τα εμβόλια αυτά θα πρέπει να γίνονται σε
δομή υγείας στην οποία θα μπορεί να γίνει άμεση αντιμετώπιση της αλλεργικής
αντίδρασης, αν αυτή υπάρξει. Ασθενείς με σοβαρό άσθμα που λαμβάνουν βιολογικούς
παράγοντες ή από του στόματος κορτκοστεροειδή έχουν ενταχθεί στην Ομάδα Β
προτεραιοποίησης του ΕΟΔΥ και ο εμβολιασμός τους έχει ήδη αρχίσει.»

το Άσθμα

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία:
Ενημερώσου σωστά για το Άσθμα
6 May 2021 Ιδιωτικός Τομέας

Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος και η Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε.), αναλαμβάνει ενημερωτικές δράσεις, με
στόχο να ενημερώσει σωστά και υπεύθυνα το κοινό και κατ’ επέκταση τον
ασθενή για το άσθμα και τους τρόπους αντιμετώπισής του, παροτρύνοντάς τον
να επισκεφθεί άμεσα τον ειδικό Πνευμονολόγο, για έγκαιρη διάγνωση και παροχή
εξατομικευμένης θεραπείας.
Η Ομάδα Άσθματος εντείνει τις προσπάθειές της για την ευρύτερη ενημέρωση
όλων των ασθενών και εν δυνάμει ασθενών, ώστε να ζουν μια καλύτερη ζωή,
επιτυγχάνοντας μια καθημερινή φυσιολογική δραστηριότητα.

Οι δράσεις της Ομάδας Άσθματος παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη Τύπου, στο
πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος (5 Μαΐου), στην οποία
παρουσιάστηκε το επιστημονικό site www.myasthma.gr, το μοναδικό στην
Ελλάδα για ασθενείς με άσθμα, με τα πιο έγκυρα και πρόσφατα επιστημονικά
δεδομένα καθώς το έχουν δημιουργήσει και το επιμελούνται ΜέληΠνευμονολόγοι της Ομάδας Άσθματος της Ε.Π.Ε.

Εισηγητές στη Συνέντευξη Τύπου ήταν ο κ. Στυλιανός Λουκίδης, Πρόεδρος της
Ε.Π.Ε., Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ, κ. Πέτρος Μπακάκος, Καθηγητής
Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Ειδικός Γραμματέας Εκπαίδευσης της
ΕΠΕ, κα Εύη Ορφανού, Αν. Γραμματέας ΔΣ Ένωση Ασθενών Ελλάδας,
Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών & Σπάνιων Παθήσεων Ν. Έβρου «Μαζί για
Ζωή», και οι Υπεύθυνοι Ομάδας Άσθματος ΕΠΕ κ. Κωνσταντίνος
Σάμιτας Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής
ΓΝΝΘΑ η «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», και κα Εύα Φούκα, Πνευμονολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ,
ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου».
Ο κ. Λουκίδης επισήμανε: «Το άσθμα είναι μια νόσος με σημαντικές επιπτώσεις
στην υγεία των ασθενών, ειδικότερα στην εποχή της COVID-19, ενώ υπολογίζεται
με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα ότι περισσότεροι από 800.000 Έλληνες
πάσχουν από βρογχικό άσθμα». Αναφερόμενος στο φετινό μήνυμα της
Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος “Ενημερώσου σωστά για το Άσθμα”, τονίζει ότι
«στόχος της ΕΠΕ είναι μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης, δράσεις και
επιστημονικές μελέτες, οι ασθενείς να ενημερωθούν για την ανάγκη πρόληψης
αλλά και τις νέες θεραπευτικές επιλογές, όπως είναι οι βιολογικοί παράγοντες που

έχουν αλλάξει ουσιαστικά τη φυσική πορεία της σοβαρής νόσου. Με γνώμονα την
υπεύθυνη ενημέρωση, ο Πνευμονολόγος είναι εκείνος που θα συμβουλέψει και
θα καθοδηγήσει τον ασθενή, ώστε να αντιμετωπιστεί η νόσος αποτελεσματικά».
Στο έργο της Ομάδας Άσθματος αναφέρθηκε ο κ. Μπακάκος: «Η Ομάδα
Άσθματος της ΕΠΕ απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό των μελών της και είναι από
τις πιο δραστήριες ομάδες εργασίες. Εδώ και αρκετά χρόνια δραστηριοποιείται και
μέσα από τη σελίδα myasthma.gr, παρέχοντας πολύτιμες συμβουλές για τη
σωστή διαχείριση της νόσου αλλά και απαντήσεις σε ποικίλα ερωτήματα που
απασχολούν τους ασθενείς, γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον των
Πνευμονολόγων για το βρογχικό άσθμα. Η σημαντικότερη επιδημιολογική μελέτη
στην Ελλάδα έγινε το 2012 από την ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ και ανέδειξε ότι το
8,2% του πληθυσμού των ενηλίκων πάσχει από τη νόσο (υπολογίζεται ότι
περισσότεροι από 800.000 Έλληνες πάσχουν από βρογχικό άσθμα). Σχετικά με
τη διαχείριση της νόσου τόνισε «Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν τα Ειδικά
Ιατρεία Άσθματος σε Νοσοκομεία, που έχουν καταστήσει δυνατή την πρόσβαση
και αξιολόγηση ακόμη και σοβαρών ασθματικών, βελτιώνοντας τα συμπτώματα
και την ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών».
Από την πλευρά των ασθενών την προσωπική της μάχη με το άσθμα
περιέγραψε η κα Εύη Ορφανού: «Η σημερινή ημέρα αναδεικνύει τη σημασία και
ανάγκη συνεργασίας και ενεργού συμμετοχής των ασθενών στον παραγωγικό
διάλογο, σε τόσο βαρύνουσας σημασίας ζητήματα όπως το άσθμα». Ο κάθε
ασθενής βιώνει διαφορετικά την συμβίωση με το άσθμα του. Οι κρίσεις
εμφανίζονται με συμπτώματα όπως δύσπνοια, βήχας, συριγμός. Εκλυτικοί
παράγοντες που μπορεί να «πυροδοτήσουν» μία κρίση αποτελούν: εισπνεόμενα
αλλεργιογόνα (ποικίλης κατηγορίας και πάρα πολλών ειδών), ιογενείς ή και
μικροβιακές λοιμώξεις, σωματική άσκηση, εισπνεόμενες φαρμακευτικές ουσίες,
επαγγελματική έκθεση σε ερεθιστικές εισπνεόμενες ουσίες, ατμοσφαιρικοί ρύποι,
άγχος. Σήμερα, η επιστήμη μας έχει εφοδιάσει με ισχυρά όπλα και γνώση για την
αντιμετώπιση του νοσήματος. Τα νέα αντιασθματικά φάρμακα, οι σύγχρονες και
εύχρηστες συσκευές και τα μονοφωνικά αντισώματα (για το σοβαρό μη
ελεγχόμενο αλλεργικό άσθμα) έχουν βελτιώσει πολύ τον έλεγχο του άσθματος και
την ποιότητα ζωής των ασθενών».
Ο κ.
Σάμιτας αναφέρθηκε
στην
Ομάδα
Άσθματος
της
Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας και τη δράση της τα τελευταία χρόνια: «Η Ομάδα
Άσθματος είναι μια επιστημονική ομάδα ειδικών Πνευμονολόγων με μεγάλη
εμπειρία στο άσθμα σε όλα τα επίπεδα της φροντίδας του, από την Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας μέχρι τη φροντίδα ασθενών με σοβαρό άσθμα σε νοσοκομειακό
επίπεδο». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο www.myasthma.gr που για μια 10ετία
περίπου αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης για το ευρύ κοινό, τους

ασθενείς με άσθμα και τους γονείς με παιδιά που πάσχουν από άσθμα. «Η
σελίδα myasthma.gr είναι ανανεωμένη με μοντέρνο και φιλικό σχεδιασμό προς
τον χρήστη, να φορτώνει γρήγορα τα δεδομένα και να είναι προσβάσιμη
από smart συσκευές. Έχει ως στόχο να ενημερώσει έγκυρα τον κόσμο για το
άσθμα σε μια εποχή που η παραπληροφόρηση για ιατρικά θέματα στα μέσα
ενημέρωσης, ειδικά διαδικτυακά, έχει κορυφωθεί».
Η Ομάδα Άσθματος διαθέτει σελίδα στο Facebook και στο twitter, λογαριασμοί
που είναι προσβάσιμοι και από το www.myasthma.gr.
Στην πανδημία COVID-19 και τους ασθενείς με άσθμα αναφέρθηκε η κα Εύα
Φούκα: «Σε ασθενείς με καλά ελεγχόμενο, ήπιο-μέτριο άσθμα δεν παρατηρείται
αυξημένος κίνδυνος σοβαρής νόσου ή θανάτου από Covid-19, ωστόσο οι
ασθενείς με σοβαρό άσθμα βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με το
γενικό πληθυσμό. Η ΕΠΕ συστήνει ανεπιφύλακτα τη συνέχιση της
συνταγογραφούμενης αγωγής για το άσθμα, τόσο των εισπνεόμενων
κορτικοστεροειδών, τα οποία κρίνονται ασφαλή, τουλάχιστον σε χαμηλές-μέτριες
δόσεις, όσο και των βιολογικών θεραπειών και των από του στόματος
κορτικοστεροειδών για τους ασθενείς με σοβαρό άσθμα. Σχετικά με τα εμβόλια,
βασιζόμενοι στην εκτίμηση κινδύνου και οφέλους, συστήνεται ο εμβολιασμός
έναντι της COVID-19 για όλους τους ασθενείς με άσθμα, καθώς τα εμβόλια έχουν
αποδειχτεί ασφαλή και οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτά είναι γενικά σπάνιες.
Ωστόσο, τα mRNA εμβόλια δεν θα πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς με ιστορικό
σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης στα συστατικά τους και ιδιαίτερα στην
πολυαιθυλενική γλυκόλη και οι εμβολιασμοί με τα εμβόλια αυτά θα πρέπει να
γίνονται σε δομή υγείας στην οποία θα μπορεί να γίνει άμεση αντιμετώπιση της
αλλεργικής αντίδρασης, αν αυτή υπάρξει. Ασθενείς με σοβαρό άσθμα που
λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες ή από του στόματος κορτκοστεροειδή έχουν
ενταχθεί στην Ομάδα Β προτεραιοποίησης του ΕΟΔΥ και ο εμβολιασμός τους έχει
ήδη αρχίσει.»
Ο ιστότοπος myasthma.gr και η οργάνωση της εκδήλωσης για την Παγκόσμια
Ημέρα Άσθματος, υλοποιούνται με την ευγενική χορηγία της Chiesi Hellas του
Ομίλου Chiesi, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί ως B-corp, για τις συντεταγμένες με τη
βιώσιμη ανάπτυξη δράσεις του και τον τρόπο του επιχειρείν.
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Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία:
Ενημερώσου σωστά για το Άσθμα

Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος και η Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε.), αναλαμβάνει ενημερωτικές δράσεις,
με στόχο να ενημερώσει σωστά και υπεύθυνα το κοινό και κατ’ επέκταση
τον ασθενή για το άσθμα και τους τρόπους αντιμετώπισής του,
παροτρύνοντάς τον να επισκεφθεί άμεσα τον ειδικό Πνευμονολόγο, για
έγκαιρη διάγνωση και παροχή εξατομικευμένης θεραπείας.
Η Ομάδα Άσθματος εντείνει τις προσπάθειές της για την ευρύτερη ενημέρωση
όλων των ασθενών και εν δυνάμει ασθενών, ώστε να ζουν μια καλύτερη ζωή,
επιτυγχάνοντας μια καθημερινή φυσιολογική δραστηριότητα.
Οι δράσεις της Ομάδας Άσθματος παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη Τύπου, στο
πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος (5 Μαΐου), στην οποία
παρουσιάστηκε το επιστημονικό site www.myasthma.gr, το μοναδικό στην
Ελλάδα για ασθενείς με άσθμα, με τα πιο έγκυρα και πρόσφατα επιστημονικά
δεδομένα καθώς το έχουν δημιουργήσει και το επιμελούνται ΜέληΠνευμονολόγοι της Ομάδας Άσθματος της Ε.Π.Ε.

Εισηγητές στη Συνέντευξη Τύπου ήταν ο κ. Στυλιανός Λουκίδης, Πρόεδρος της
Ε.Π.Ε., Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ, κ. Πέτρος Μπακάκος, Καθηγητής
Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Ειδικός Γραμματέας Εκπαίδευσης της
ΕΠΕ, κα Εύη Ορφανού, Αν. Γραμματέας ΔΣ Ένωση Ασθενών Ελλάδας,
Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών & Σπάνιων Παθήσεων Ν. Έβρου «Μαζί για
Ζωή», και οι Υπεύθυνοι Ομάδας Άσθματος ΕΠΕ κ. Κωνσταντίνος
Σάμιτας Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής
ΓΝΝΘΑ η «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», και κα Εύα Φούκα, Πνευμονολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ,
ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου».
Ο κ. Λουκίδης επισήμανε: «Το άσθμα είναι μια νόσος με σημαντικές επιπτώσεις
στην υγεία των ασθενών, ειδικότερα στην εποχή της COVID-19, ενώ υπολογίζεται
με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα ότι περισσότεροι από 800.000 Έλληνες
πάσχουν από βρογχικό άσθμα». Αναφερόμενος στο φετινό μήνυμα της
Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος “Ενημερώσου σωστά για το Άσθμα”, τονίζει ότι
«στόχος της ΕΠΕ είναι μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης, δράσεις και
επιστημονικές μελέτες, οι ασθενείς να ενημερωθούν για την ανάγκη πρόληψης
αλλά και τις νέες θεραπευτικές επιλογές, όπως είναι οι βιολογικοί παράγοντες που
έχουν αλλάξει ουσιαστικά τη φυσική πορεία της σοβαρής νόσου. Με γνώμονα την
υπεύθυνη ενημέρωση, ο Πνευμονολόγος είναι εκείνος που θα συμβουλέψει και
θα καθοδηγήσει τον ασθενή, ώστε να αντιμετωπιστεί η νόσος αποτελεσματικά».
Στο έργο της Ομάδας Άσθματος αναφέρθηκε ο κ. Μπακάκος: «Η Ομάδα
Άσθματος της ΕΠΕ απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό των μελών της και είναι από
τις πιο δραστήριες ομάδες εργασίες. Εδώ και αρκετά χρόνια δραστηριοποιείται και
μέσα από τη σελίδα myasthma.gr, παρέχοντας πολύτιμες συμβουλές για τη

σωστή διαχείριση της νόσου αλλά και απαντήσεις σε ποικίλα ερωτήματα που
απασχολούν τους ασθενείς, γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον των
Πνευμονολόγων για το βρογχικό άσθμα. Η σημαντικότερη επιδημιολογική μελέτη
στην Ελλάδα έγινε το 2012 από την ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ και ανέδειξε ότι το
8,2% του πληθυσμού των ενηλίκων πάσχει από τη νόσο (υπολογίζεται ότι
περισσότεροι από 800.000 Έλληνες πάσχουν από βρογχικό άσθμα). Σχετικά με
τη διαχείριση της νόσου τόνισε «Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν τα Ειδικά
Ιατρεία Άσθματος σε Νοσοκομεία, που έχουν καταστήσει δυνατή την πρόσβαση
και αξιολόγηση ακόμη και σοβαρών ασθματικών, βελτιώνοντας τα συμπτώματα
και την ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών».
Από την πλευρά των ασθενών την προσωπική της μάχη με το άσθμα
περιέγραψε η κα Εύη Ορφανού: «Η σημερινή ημέρα αναδεικνύει τη σημασία και
ανάγκη συνεργασίας και ενεργού συμμετοχής των ασθενών στον παραγωγικό
διάλογο, σε τόσο βαρύνουσας σημασίας ζητήματα όπως το άσθμα». Ο κάθε
ασθενής βιώνει διαφορετικά την συμβίωση με το άσθμα του. Οι κρίσεις
εμφανίζονται με συμπτώματα όπως δύσπνοια, βήχας, συριγμός. Εκλυτικοί
παράγοντες που μπορεί να «πυροδοτήσουν» μία κρίση αποτελούν: εισπνεόμενα
αλλεργιογόνα (ποικίλης κατηγορίας και πάρα πολλών ειδών), ιογενείς ή και
μικροβιακές λοιμώξεις, σωματική άσκηση, εισπνεόμενες φαρμακευτικές ουσίες,
επαγγελματική έκθεση σε ερεθιστικές εισπνεόμενες ουσίες, ατμοσφαιρικοί ρύποι,
άγχος. Σήμερα, η επιστήμη μας έχει εφοδιάσει με ισχυρά όπλα και γνώση για την
αντιμετώπιση του νοσήματος. Τα νέα αντιασθματικά φάρμακα, οι σύγχρονες και
εύχρηστες συσκευές και τα μονοφωνικά αντισώματα (για το σοβαρό μη
ελεγχόμενο αλλεργικό άσθμα) έχουν βελτιώσει πολύ τον έλεγχο του άσθματος και
την ποιότητα ζωής των ασθενών».
Ο κ.
Σάμιτας αναφέρθηκε
στην
Ομάδα
Άσθματος
της
Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας και τη δράση της τα τελευταία χρόνια: «Η Ομάδα
Άσθματος είναι μια επιστημονική ομάδα ειδικών Πνευμονολόγων με μεγάλη
εμπειρία στο άσθμα σε όλα τα επίπεδα της φροντίδας του, από την Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας μέχρι τη φροντίδα ασθενών με σοβαρό άσθμα σε νοσοκομειακό
επίπεδο». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο www.myasthma.gr που για μια 10ετία
περίπου αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης για το ευρύ κοινό, τους
ασθενείς με άσθμα και τους γονείς με παιδιά που πάσχουν από άσθμα. «Η
σελίδα myasthma.gr είναι ανανεωμένη με μοντέρνο και φιλικό σχεδιασμό προς
τον χρήστη, να φορτώνει γρήγορα τα δεδομένα και να είναι προσβάσιμη
από smart συσκευές. Έχει ως στόχο να ενημερώσει έγκυρα τον κόσμο για το
άσθμα σε μια εποχή που η παραπληροφόρηση για ιατρικά θέματα στα μέσα
ενημέρωσης, ειδικά διαδικτυακά, έχει κορυφωθεί».
Η Ομάδα Άσθματος διαθέτει σελίδα στο Facebook και στο twitter, λογαριασμοί
που είναι προσβάσιμοι και από το www.myasthma.gr.

Στην πανδημία COVID-19 και τους ασθενείς με άσθμα αναφέρθηκε η κα Εύα
Φούκα: «Σε ασθενείς με καλά ελεγχόμενο, ήπιο-μέτριο άσθμα δεν παρατηρείται
αυξημένος κίνδυνος σοβαρής νόσου ή θανάτου από Covid-19, ωστόσο οι
ασθενείς με σοβαρό άσθμα βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με το
γενικό πληθυσμό. Η ΕΠΕ συστήνει ανεπιφύλακτα τη συνέχιση της
συνταγογραφούμενης αγωγής για το άσθμα, τόσο των εισπνεόμενων
κορτικοστεροειδών, τα οποία κρίνονται ασφαλή, τουλάχιστον σε χαμηλές-μέτριες
δόσεις, όσο και των βιολογικών θεραπειών και των από του στόματος
κορτικοστεροειδών για τους ασθενείς με σοβαρό άσθμα. Σχετικά με τα εμβόλια,
βασιζόμενοι στην εκτίμηση κινδύνου και οφέλους, συστήνεται ο εμβολιασμός
έναντι της COVID-19 για όλους τους ασθενείς με άσθμα, καθώς τα εμβόλια έχουν
αποδειχτεί ασφαλή και οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτά είναι γενικά σπάνιες.
Ωστόσο, τα mRNA εμβόλια δεν θα πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς με ιστορικό
σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης στα συστατικά τους και ιδιαίτερα στην
πολυαιθυλενική γλυκόλη και οι εμβολιασμοί με τα εμβόλια αυτά θα πρέπει να
γίνονται σε δομή υγείας στην οποία θα μπορεί να γίνει άμεση αντιμετώπιση της
αλλεργικής αντίδρασης, αν αυτή υπάρξει. Ασθενείς με σοβαρό άσθμα που
λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες ή από του στόματος κορτκοστεροειδή έχουν
ενταχθεί στην Ομάδα Β προτεραιοποίησης του ΕΟΔΥ και ο εμβολιασμός τους έχει
ήδη αρχίσει.»
Ο ιστότοπος myasthma.gr και η οργάνωση της εκδήλωσης για την Παγκόσμια
Ημέρα Άσθματος, υλοποιούνται με την ευγενική χορηγία της Chiesi Hellas του
Ομίλου Chiesi, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί ως B-corp, για τις συντεταγμένες με τη
βιώσιμη ανάπτυξη δράσεις του και τον τρόπο του επιχειρείν.

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία:
Ενημερώσου σωστά για το Άσθμα
6 May 2021 Ιδιωτικός Τομέας

Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος και η Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
(Ε.Π.Ε.), αναλαμβάνει ενημερωτικές δράσεις, με στόχο να ενημερώσει σωστά και υπεύθυνα το
κοινό και κατ’ επέκταση τον ασθενή για το άσθμα και τους τρόπους αντιμετώπισής του,
παροτρύνοντάς τον να επισκεφθεί άμεσα τον ειδικό Πνευμονολόγο, για έγκαιρη διάγνωση και
παροχή εξατομικευμένης θεραπείας.
Η Ομάδα Άσθματος εντείνει τις προσπάθειές της για την ευρύτερη ενημέρωση όλων των
ασθενών και εν δυνάμει ασθενών, ώστε να ζουν μια καλύτερη ζωή, επιτυγχάνοντας μια
καθημερινή φυσιολογική δραστηριότητα.
Οι δράσεις της Ομάδας Άσθματος παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη Τύπου, στο πλαίσιο της
Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος (5 Μαΐου), στην οποία παρουσιάστηκε το επιστημονικό
site www.myasthma.gr, το μοναδικό στην Ελλάδα για ασθενείς με άσθμα, με τα πιο έγκυρα και
πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα καθώς το έχουν δημιουργήσει και το επιμελούνται ΜέληΠνευμονολόγοι της Ομάδας Άσθματος της Ε.Π.Ε.

Εισηγητές

στη

Συνέντευξη

Τύπου

ήταν

ο κ. Στυλιανός

Λουκίδης, Πρόεδρος

της

Ε.Π.Ε., Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ, κ. Πέτρος Μπακάκος, Καθηγητής Πνευμονολογίας
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Ειδικός Γραμματέας Εκπαίδευσης της ΕΠΕ, κα Εύη Ορφανού, Αν.
Γραμματέας ΔΣ Ένωση Ασθενών Ελλάδας, Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών & Σπάνιων
Παθήσεων Ν. Έβρου «Μαζί για Ζωή», και οι Υπεύθυνοι Ομάδας Άσθματος ΕΠΕ κ.
Κωνσταντίνος Σάμιτας Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής
ΓΝΝΘΑ η «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», και κα Εύα Φούκα, Πνευμονολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΘ «Γεώργιος
Παπανικολάου».
Ο κ. Λουκίδης επισήμανε: «Το άσθμα είναι μια νόσος με σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των
ασθενών, ειδικότερα στην εποχή της COVID-19, ενώ υπολογίζεται με τα πλέον πρόσφατα
δεδομένα ότι περισσότεροι από 800.000 Έλληνες πάσχουν από βρογχικό άσθμα». Αναφερόμενος
στο φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος “Ενημερώσου σωστά για το Άσθμα”,
τονίζει ότι «στόχος της ΕΠΕ είναι μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης, δράσεις και επιστημονικές
μελέτες, οι ασθενείς να ενημερωθούν για την ανάγκη πρόληψης αλλά και τις νέες θεραπευτικές
επιλογές, όπως είναι οι βιολογικοί παράγοντες που έχουν αλλάξει ουσιαστικά τη φυσική πορεία
της σοβαρής νόσου. Με γνώμονα την υπεύθυνη ενημέρωση, ο Πνευμονολόγος είναι εκείνος που
θα συμβουλέψει και θα καθοδηγήσει τον ασθενή, ώστε να αντιμετωπιστεί η νόσος
αποτελεσματικά».
Στο έργο της Ομάδας Άσθματος αναφέρθηκε ο κ. Μπακάκος: «Η Ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ
απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό των μελών της και είναι από τις πιο δραστήριες ομάδες εργασίες.
Εδώ και αρκετά χρόνια δραστηριοποιείται και μέσα από τη σελίδα myasthma.gr, παρέχοντας
πολύτιμες συμβουλές για τη σωστή διαχείριση της νόσου αλλά και απαντήσεις σε ποικίλα
ερωτήματα που απασχολούν

τους ασθενείς, γεγονός που

δείχνει το ενδιαφέρον των

Πνευμονολόγων για το βρογχικό άσθμα. Η σημαντικότερη επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα
έγινε το 2012 από την ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ και ανέδειξε ότι το 8,2% του πληθυσμού των
ενηλίκων πάσχει από τη νόσο (υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 800.000 Έλληνες πάσχουν
από βρογχικό άσθμα). Σχετικά με τη διαχείριση της νόσου τόνισε «Καθοριστικό ρόλο
διαδραματίζουν τα Ειδικά Ιατρεία Άσθματος σε Νοσοκομεία, που έχουν καταστήσει δυνατή την
πρόσβαση και αξιολόγηση ακόμη και σοβαρών ασθματικών, βελτιώνοντας τα συμπτώματα και την
ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών».
Από την πλευρά των ασθενών την προσωπική της μάχη με το άσθμα περιέγραψε η κα Εύη
Ορφανού: «Η σημερινή ημέρα αναδεικνύει τη σημασία και ανάγκη συνεργασίας και ενεργού
συμμετοχής των ασθενών στον παραγωγικό διάλογο, σε τόσο βαρύνουσας σημασίας ζητήματα
όπως το άσθμα». Ο κάθε ασθενής βιώνει διαφορετικά την συμβίωση με το άσθμα του. Οι κρίσεις
εμφανίζονται με συμπτώματα όπως δύσπνοια, βήχας, συριγμός. Εκλυτικοί παράγοντες που
μπορεί να «πυροδοτήσουν» μία κρίση αποτελούν: εισπνεόμενα αλλεργιογόνα (ποικίλης
κατηγορίας και πάρα πολλών ειδών), ιογενείς ή και μικροβιακές λοιμώξεις, σωματική άσκηση,
εισπνεόμενες φαρμακευτικές ουσίες, επαγγελματική έκθεση σε ερεθιστικές εισπνεόμενες ουσίες,
ατμοσφαιρικοί ρύποι, άγχος. Σήμερα, η επιστήμη μας έχει εφοδιάσει με ισχυρά όπλα και γνώση
για την αντιμετώπιση του νοσήματος. Τα νέα αντιασθματικά φάρμακα, οι σύγχρονες και εύχρηστες
συσκευές και τα μονοφωνικά αντισώματα (για το σοβαρό μη ελεγχόμενο αλλεργικό άσθμα) έχουν
βελτιώσει πολύ τον έλεγχο του άσθματος και την ποιότητα ζωής των ασθενών».
Ο κ. Σάμιτας αναφέρθηκε στην Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και
τη δράση της τα τελευταία χρόνια: «Η Ομάδα Άσθματος είναι μια επιστημονική ομάδα ειδικών
Πνευμονολόγων με μεγάλη εμπειρία στο άσθμα σε όλα τα επίπεδα της φροντίδας του, από την
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέχρι τη φροντίδα ασθενών με σοβαρό άσθμα σε νοσοκομειακό
επίπεδο». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο www.myasthma.gr που για μια 10ετία περίπου αποτελεί
σημαντική πηγή πληροφόρησης για το ευρύ κοινό, τους ασθενείς με άσθμα και τους γονείς με
παιδιά που πάσχουν από άσθμα. «Η σελίδα myasthma.gr είναι ανανεωμένη με μοντέρνο και
φιλικό σχεδιασμό προς τον χρήστη, να φορτώνει γρήγορα τα δεδομένα και να είναι προσβάσιμη
από smart συσκευές. Έχει ως στόχο να ενημερώσει έγκυρα τον κόσμο για το άσθμα σε μια εποχή
που η παραπληροφόρηση για ιατρικά θέματα στα μέσα ενημέρωσης, ειδικά διαδικτυακά, έχει
κορυφωθεί».
Η Ομάδα Άσθματος διαθέτει σελίδα στο Facebook και στο twitter, λογαριασμοί που είναι
προσβάσιμοι και από το www.myasthma.gr.
Στην πανδημία COVID-19 και τους ασθενείς με άσθμα αναφέρθηκε η κα Εύα Φούκα: «Σε
ασθενείς με καλά ελεγχόμενο, ήπιο-μέτριο άσθμα δεν παρατηρείται αυξημένος κίνδυνος σοβαρής
νόσου ή θανάτου από Covid-19, ωστόσο οι ασθενείς με σοβαρό άσθμα βρίσκονται σε αυξημένο
κίνδυνο σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Η ΕΠΕ συστήνει ανεπιφύλακτα τη συνέχιση της
συνταγογραφούμενης αγωγής για το άσθμα, τόσο των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών, τα οποία
κρίνονται ασφαλή, τουλάχιστον σε χαμηλές-μέτριες δόσεις, όσο και των βιολογικών θεραπειών και
των από του στόματος κορτικοστεροειδών για τους ασθενείς με σοβαρό άσθμα. Σχετικά με τα

εμβόλια, βασιζόμενοι στην εκτίμηση κινδύνου και οφέλους, συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι της
COVID-19 για όλους τους ασθενείς με άσθμα, καθώς τα εμβόλια έχουν αποδειχτεί ασφαλή και οι
αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτά είναι γενικά σπάνιες. Ωστόσο, τα mRNA εμβόλια δεν θα πρέπει να
χορηγούνται σε ασθενείς με ιστορικό σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης στα συστατικά τους και
ιδιαίτερα στην πολυαιθυλενική γλυκόλη και οι εμβολιασμοί με τα εμβόλια αυτά θα πρέπει να
γίνονται σε δομή υγείας στην οποία θα μπορεί να γίνει άμεση αντιμετώπιση της αλλεργικής
αντίδρασης, αν αυτή υπάρξει. Ασθενείς με σοβαρό άσθμα που λαμβάνουν βιολογικούς
παράγοντες

ή
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προτεραιοποίησης του ΕΟΔΥ και ο εμβολιασμός τους έχει ήδη αρχίσει.»
Ο ιστότοπος myasthma.gr και η οργάνωση της εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος,
υλοποιούνται με την ευγενική χορηγία της Chiesi Hellas του Ομίλου Chiesi, ο οποίος έχει
πιστοποιηθεί ως B-corp, για τις συντεταγμένες με τη βιώσιμη ανάπτυξη δράσεις του και τον
τρόπο του επιχειρείν.

Ενεργοποίηση και ενημέρωση από την Ομάδα
Άσθματος
Συντάκτης: Viruson: 05/05/2021, 17:27Κατηγορίες: Νέα, Ρεπορτάζ, Σύλλογοι ασθενώνΧωρίς Σχόλια
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Ενημερωτικές δράσεις πραγματοποιεί με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Άσθματος η Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
(Ε.Π.Ε.), ενθαρρύνοντας τους ασθενείς να επισκεφθούν άμεσα τον ειδικό
Πνευμονολόγο, για έγκαιρη διάγνωση και παροχή εξατομικευμένης θεραπείας.
Η Ομάδα Άσθματος ενημερώνει ασθενείς και εν δυνάμει ασθενείς, με στόχο μια
καλύτερη ζωή. Οι δράσεις παρουσιάστηκαν σε Συνέντευξη Τύπου σήμερα, στο
επιστημονικό site www.myasthma.gr, το μοναδικό στην Ελλάδα για ασθενείς με
άσθμα, με τα πιο έγκυρα και πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα καθώς το έχουν

δημιουργήσει και το επιμελούνται Μέλη-Πνευμονολόγοι της Ομάδας Άσθματος
της Ε.Π.Ε.

«Περισσότεροι από 800.000 Έλληνες πάσχουν από βρογχικό άσθμα», όπως
επεσήμανε ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ε Στυλιανός Λουκίδης. Σχετικά με το φετινό
μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος «Ενημερώσου σωστά για το
Άσθμα», τονίζει ότι «στόχος της ΕΠΕ είναι μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης,
δράσεις και επιστημονικές μελέτες, οι ασθενείς να ενημερωθούν για την ανάγκη
πρόληψης αλλά και τις νέες θεραπευτικές επιλογές, όπως είναι οι βιολογικοί
παράγοντες που έχουν αλλάξει ουσιαστικά τη φυσική πορεία της σοβαρής
νόσου».
Στο έργο της Ομάδας Άσθματος αναφέρθηκε ο καθηγητής Πνευμονολογίας
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Ειδικός Γραμματέας Εκπαίδευσης της ΕΠΕ
Πέτρος Μπακάκος υπενθυμίζοντας ότι «η σημαντικότερη επιδημιολογική
μελέτη στην Ελλάδα έγινε το 2012 από την ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ και
ανέδειξε ότι το 8,2% του πληθυσμού των ενηλίκων πάσχει από τη νόσο
(υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 800.000 Έλληνες πάσχουν από βρογχικό
άσθμα).

Από
την πλευρά των ασθενών την προσωπική της μάχη με το άσθμα περιέγραψε η
Αν. Γραμματέας ΔΣ Ένωση Ασθενών Ελλάδας, Πρόεδρος Συλλόγου
Καρκινοπαθών & Σπάνιων Παθήσεων Ν. Έβρου «Μαζί για Ζωή», Εύη
Ορφανού, σημειώνοντας ότι «οκάθε ασθενής βιώνει διαφορετικά την
συμβίωση με το άσθμα του. Οι κρίσεις εμφανίζονται με συμπτώματα όπως
δύσπνοια, βήχας, συριγμός. Εκλυτικοί παράγοντες που μπορεί να
«πυροδοτήσουν» μία κρίση αποτελούν: εισπνεόμενα αλλεργιογόνα (ποικίλης
κατηγορίας και πάρα πολλών ειδών), ιογενείς ή και μικροβιακές λοιμώξεις,
σωματική άσκηση, εισπνεόμενες φαρμακευτικές ουσίες, επαγγελματική έκθεση
σε ερεθιστικές εισπνεόμενες ουσίες, ατμοσφαιρικοί ρύποι, άγχος».

Ο Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής
ΓΝΝΘΑ η «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»,Κωνσταντίνος Σάμιτας αναφέρθηκε στην Ομάδα
Άσθματος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και τη δράση της τα
τελευταία χρόνια, «Η Ομάδα Άσθματος είναι μια επιστημονική ομάδα ειδικών
Πνευμονολόγων με μεγάλη εμπειρία στο άσθμα σε όλα τα επίπεδα της
φροντίδας του, από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέχρι τη φροντίδα
ασθενών με σοβαρό άσθμα σε νοσοκομειακό επίπεδο». Στη συνέχεια
αναφέρθηκε στο www.myasthma.gr που για μια 10ετία περίπου αποτελεί
σημαντική πηγή πληροφόρησης για το ευρύ κοινό, τους ασθενείς με άσθμα και
τους γονείς με παιδιά που πάσχουν από άσθμα». Επιδίωξη της προσπάθειας
είναι η έγκυρη ενημέρωση για να αποφευχθεί παραπληροφόρηση για ιατρικά
θέματα. Η Ομάδα Άσθματος διαθέτει σελίδα στο Facebook και στο twitter,
λογαριασμοί που είναι προσβάσιμοι και από το www.myasthma.gr.

Στην πανδημία COVID-19 και τους ασθενείς με άσθμα έδωσε έμφαση
η Πνευμονολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου» Έυα
Φούκα, «σε ασθενείς με καλά ελεγχόμενο, ήπιο-μέτριο άσθμα δεν παρατηρείται
αυξημένος κίνδυνος σοβαρής νόσου ή θανάτου από Covid-19, ωστόσο οι
ασθενείς με σοβαρό άσθμα βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με το
γενικό πληθυσμό. Η ΕΠΕ συστήνει ανεπιφύλακτα τη συνέχιση της
συνταγογραφούμενης αγωγής για το άσθμα, τόσο των εισπνεόμενων
κορτικοστεροειδών, τα οποία κρίνονται ασφαλή, τουλάχιστον σε χαμηλές-μέτριες
δόσεις, όσο και των βιολογικών θεραπειών και των από του στόματος
κορτικοστεροειδών για τους ασθενείς με σοβαρό άσθμα».
Αναφορικά με τα εμβόλια, η κ. Φούκα σημείωσε ότι α’βασιζόμενοι στην εκτίμηση
κινδύνου και οφέλους, συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι της COVID-19 για όλους
τους ασθενείς με άσθμα, καθώς τα εμβόλια έχουν αποδειχτεί ασφαλή και οι
αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτά είναι γενικά σπάνιες».
Σημειώνεται ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί στις 18.00 ζωντανή διαδικτυακή
εκδήλωση (Live Event) στη σελίδα Facebook του myasthma.gr., στο πλαίσιο της
Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος.
Ο ιστότοπος myasthma.gr και η οργάνωση της εκδήλωσης για την Παγκόσμια
Ημέρα Άσθματος, υλοποιούνται με την ευγενική χορηγία της Chiesi Hellas του
Ομίλου Chiesi, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί ως B-corp, για τις συντεταγμένες με τη
βιώσιμη ανάπτυξη- δράσεις του και τον τρόπο του επιχειρείν.
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Τετάρτη 5 Μαΐου 2021. Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος και η Ομάδα
Άσθματος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε.),
αναλαμβάνει ενημερωτικές δράσεις, με στόχο να ενημερώσει σωστά και
υπεύθυνα το κοινό και κατ’ επέκταση τον ασθενή για το άσθμα και τους
τρόπους αντιμετώπισής του, παροτρύνοντάς τον να επισκεφθεί
άμεσα τον ειδικό Πνευμονολόγο, για έγκαιρη διάγνωση και παροχή
εξατομικευμένης θεραπείας.
Η Ομάδα Άσθματος εντείνει τις προσπάθειές της για την ευρύτερη
ενημέρωση όλων των ασθενών και εν δυνάμει ασθενών, ώστε να ζουν
μια καλύτερη ζωή, επιτυγχάνοντας μια καθημερινή φυσιολογική
δραστηριότητα.
Οι δράσεις της Ομάδας Άσθματος παρουσιάστηκαν σε Συνέντευξη
Τύπου σήμερα, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος, στην
οποία παρουσιάστηκε το επιστημονικό site www.myasthma.gr, το
μοναδικό στην Ελλάδα για ασθενείς με άσθμα, με τα πιο έγκυρα και

πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα καθώς το έχουν δημιουργήσει και το
επιμελούνται Μέλη-Πνευμονολόγοι της Ομάδας Άσθματος της Ε.Π.Ε.
Εισηγητές στη Συνέντευξη Τύπου ήταν ο κ. Στυλιανός
Λουκίδης, Πρόεδρος της Ε.Π.Ε., Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ, κ. Πέτρος
Μπακάκος, Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Ειδικός
Γραμματέας Εκπαίδευσης της ΕΠΕ, κα Εύη Ορφανού, Αν. Γραμματέας ΔΣ
Ένωση Ασθενών Ελλάδας, Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών & Σπάνιων
Παθήσεων Ν. Έβρου «Μαζί για Ζωή», και οι Υπεύθυνοι Ομάδας Άσθματος
ΕΠΕ κ. Κωνσταντίνος Σάμιτας Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ της
7 Πνευμονολογικής Κλινικής ΓΝΝΘΑ η «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», και κα Έυα
ης

Φούκα, Πνευμονολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΘ «Γεώργιος
Παπανικολάου».
Ο κ. Λουκίδης επισήμανε «Το άσθμα είναι μια νόσος με σημαντικές
επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών, ειδικότερα στην εποχή της COVID-19,
ενώ υπολογίζεται με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα ότι περισσότεροι από
800.000 Έλληνες πάσχουν από βρογχικό άσθμα». Αναφερόμενος στο
φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος “Ενημερώσου σωστά
για το Άσθμα”, τονίζει ότι «στόχος της ΕΠΕ είναι μέσα από εκστρατείες
ενημέρωσης, δράσεις και επιστημονικές μελέτες, οι ασθενείς να ενημερωθούν
για την ανάγκη πρόληψης αλλά και τις νέες θεραπευτικές επιλογές, όπως είναι
οι βιολογικοί παράγοντες που έχουν αλλάξει ουσιαστικά τη φυσική πορεία της
σοβαρής νόσου. Με γνώμονα την υπεύθυνη ενημέρωση, ο Πνευμονολόγος είναι
εκείνος που θα συμβουλέψει και θα καθοδηγήσει τον ασθενή, ώστε να
αντιμετωπιστεί η νόσος αποτελεσματικά».
Στο έργο της Ομάδας Άσθματος αναφέρθηκε ο κ. Μπακάκος « Η Ομάδα
Άσθματος της ΕΠΕ απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό των μελών της και είναι
από τις πιο δραστήριες ομάδες εργασίες. Εδώ και αρκετά χρόνια
δραστηριοποιείται και μέσα από τη σελίδα myasthma.gr, παρέχοντας
πολύτιμες συμβουλές για τη σωστή διαχείριση της νόσου αλλά και απαντήσεις
σε ποικίλα ερωτήματα που απασχολούν τους ασθενείς, γεγονός που δείχνει το

ενδιαφέρον των Πνευμονολόγων για το βρογχικό άσθμα. Η σημαντικότερη
επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα έγινε το 2012 από την ομάδα Άσθματος
της ΕΠΕ και ανέδειξε ότι το 8,2% του πληθυσμού των ενηλίκων πάσχει
από τη νόσο (υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 800.000 Έλληνες πάσχουν
από βρογχικό άσθμα). Σχετικά με τη διαχείριση της νόσου
τόνισε «Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν τα Ειδικά Ιατρεία Άσθματος σε
Νοσοκομεία, που έχουν καταστήσει δυνατή την πρόσβαση και αξιολόγηση
ακόμη και σοβαρών ασθματικών, βελτιώνοντας τα συμπτώματα και την
ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών».
Από την πλευρά των ασθενών την προσωπική της μάχη με το άσθμα
περιέγραψε η κα Εύη Ορφανού «Η σημερινή ημέρα αναδεικνύει τη σημασία
και ανάγκη συνεργασίας και ενεργού συμμετοχής των ασθενών στον
παραγωγικό διάλογο, σε τόσο βαρύνουσας σημασίας ζητήματα όπως το
άσθμα». Ο κάθε ασθενής βιώνει διαφορετικά την συμβίωση με το άσθμα
του. Οι κρίσεις εμφανίζονται με συμπτώματα όπως δύσπνοια, βήχας, συριγμός.
Εκλυτικοί παράγοντες που μπορεί να «πυροδοτήσουν» μία κρίση
αποτελούν: εισπνεόμενα αλλεργιογόνα (ποικίλης κατηγορίας και πάρα
πολλών ειδών), ιογενείς ή και μικροβιακές λοιμώξεις, σωματική
άσκηση, εισπνεόμενες φαρμακευτικές ουσίες, επαγγελματική έκθεση
σε ερεθιστικές εισπνεόμενες ουσίες, ατμοσφαιρικοί ρύποι,
άγχος. Σήμερα, η επιστήμη μας έχει εφοδιάσει με ισχυρά όπλα και γνώση για
την αντιμετώπιση του νοσήματος. Τα νέα αντιασθματικά φάρμακα, οι
σύγχρονες και εύχρηστες συσκευές και τα μονοφωνικά αντισώματα (για το
σοβαρό μη ελεγχόμενο αλλεργικό άσθμα) έχουν βελτιώσει πολύ τον έλεγχο του
άσθματος και την ποιότητα ζωής των ασθενών».
Ο κ. Σάμιτας αναφέρθηκε στην Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας και τη δράση της τα τελευταία χρόνια, «Η
Ομάδα Άσθματος είναι μια επιστημονική ομάδα ειδικών
Πνευμονολόγων με μεγάλη εμπειρία στο άσθμα σε όλα τα επίπεδα της
φροντίδας του, από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέχρι τη φροντίδα

ασθενών με σοβαρό άσθμα σε νοσοκομειακό επίπεδο». Στη συνέχεια
αναφέρθηκε στο www.myasthma.gr που για μια 10ετία
περίπου αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης για το ευρύ κοινό,
τους ασθενείς με άσθμα και τους γονείς με παιδιά που πάσχουν από
άσθμα. «Η σελίδα myasthma.gr είναι ανανεωμένη με μοντέρνο και
φιλικό σχεδιασμό προς τον χρήστη, να φορτώνει γρήγορα τα δεδομένα και
να είναι προσβάσιμη από smart συσκευές. Έχει ως στόχο να ενημερώσει
έγκυρα τον κόσμο για το άσθμα σε μια εποχή που η παραπληροφόρηση για
ιατρικά θέματα στα μέσα ενημέρωσης, ειδικά διαδικτυακά, έχει κορυφωθεί». Η
Ομάδα Άσθματος διαθέτει σελίδα στο Facebook και στο twitter,
λογαριασμοί που είναι προσβάσιμοι και από το www.myasthma.gr.
Στην πανδημία COVID-19 και τους ασθενείς με άσθμα αναφέρθηκε η κα
Έυα Φούκα, «Σε ασθενείς με καλά ελεγχόμενο, ήπιο-μέτριο άσθμα δεν
παρατηρείται αυξημένος κίνδυνος σοβαρής νόσου ή θανάτου από Covid-19,
ωστόσο οι ασθενείς με σοβαρό άσθμα βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο σε
σχέση με το γενικό πληθυσμό. Η ΕΠΕ συστήνει ανεπιφύλακτα τη συνέχιση της
συνταγογραφούμενης αγωγής για το άσθμα, τόσο των εισπνεόμενων
κορτικοστεροειδών, τα οποία κρίνονται ασφαλή, τουλάχιστον σε χαμηλέςμέτριες δόσεις, όσο και των βιολογικών θεραπειών και των από του στόματος
κορτικοστεροειδών για τους ασθενείς με σοβαρό άσθμα. Σχετικά με τα
εμβόλια, βασιζόμενοι στην εκτίμηση κινδύνου και οφέλους, συστήνεται ο
εμβολιασμός έναντι της COVID-19 για όλους τους ασθενείς με άσθμα, καθώς τα
εμβόλια έχουν αποδειχτεί ασφαλή και οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτά είναι
γενικά σπάνιες. Ωστόσο, τα mRNA εμβόλια δεν θα πρέπει να χορηγούνται σε
ασθενείς με ιστορικό σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης στα συστατικά τους και
ιδιαίτερα στην πολυαιθυλενική γλυκόλη και οι εμβολιασμοί με τα εμβόλια αυτά
θα πρέπει να γίνονται σε δομή υγείας στην οποία θα μπορεί να γίνει άμεση
αντιμετώπιση της αλλεργικής αντίδρασης, αν αυτή υπάρξει. Ασθενείς με
σοβαρό άσθμα που λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες ή από του στόματος

κορτκοστεροειδή έχουν ενταχθεί στην Ομάδα Β προτεραιοποίησης του ΕΟΔΥ
και ο εμβολιασμός τους έχει ήδη αρχίσει.»
Στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΕΠΕ για ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση, αναφορικά με το άσθμα καθώς και τους τρόπους
αντιμετώπισής του, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18.00 ζωντανή
διαδικτυακή εκδήλωση (Live Event) στη σελίδα Facebook του
myasthma.gr., στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος.
Ο ιστότοπος myasthma.gr και η οργάνωση της εκδήλωσης για την
Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος, υλοποιούνται με την ευγενική χορηγία
της Chiesi Hellas του Ομίλου Chiesi, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί ως Bcorp, για τις συντεταγμένες με τη βιώσιμη ανάπτυξη- δράσεις του και
τον τρόπο του επιχειρείν.

Οι ασθενείς με άσθμα
μπορούν να έχουν μια
απόλυτα φυσιολογική ζωή.
Ενημερώσου σωστά για το Άσθμα!
Από Press Room στις 5 Μαΐου 2021

Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος και η Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε.), αναλαμβάνει ενημερωτικές δράσεις,
με στόχο να ενημερώσει σωστά και υπεύθυνα το κοινό και κατ’ επέκταση τον
ασθενή για το άσθμα και τους τρόπους αντιμετώπισής του, παροτρύνοντάς

τον να επισκεφθεί άμεσα τον ειδικό Πνευμονολόγο, για έγκαιρη
διάγνωση και παροχή εξατομικευμένης θεραπείας.
Η Ομάδα Άσθματος εντείνει τις προσπάθειές της για την ευρύτερη
ενημέρωση όλων των ασθενών και εν δυνάμει ασθενών, ώστε να ζουν
μια καλύτερη ζωή, επιτυγχάνοντας μια καθημερινή φυσιολογική
δραστηριότητα.
Οι δράσεις της Ομάδας Άσθματος παρουσιάστηκαν σε Συνέντευξη
Τύπου σήμερα, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος, στην οποία
παρουσιάστηκε το επιστημονικό site www.myasthma.gr, το μοναδικό
στην Ελλάδα για ασθενείς με άσθμα, με τα πιο έγκυρα και πρόσφατα
επιστημονικά δεδομένα καθώς το έχουν δημιουργήσει και το επιμελούνται
Μέλη-Πνευμονολόγοι της Ομάδας Άσθματος της Ε.Π.Ε.

Περισσότεροι από 800.000 Έλληνες πάσχουν από βρογχικό
άσθμα
Εισηγητές στη Συνέντευξη Τύπου ήταν ο κ. Στυλιανός Λουκίδης, Πρόεδρος
της Ε.Π.Ε., Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ, κ. Πέτρος
Μπακάκος, Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Ειδικός
Γραμματέας Εκπαίδευσης της ΕΠΕ, κα Εύη Ορφανού, Αν. Γραμματέας ΔΣ
Ένωση Ασθενών Ελλάδας, Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών & Σπάνιων
Παθήσεων Ν. Έβρου «Μαζί για Ζωή», και οι Υπεύθυνοι Ομάδας Άσθματος ΕΠΕ
κ. Κωνσταντίνος Σάμιτας Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ της
7ης Πνευμονολογικής Κλινικής ΓΝΝΘΑ η «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», και κα Έυα
Φούκα, Πνευμονολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου».
Ο κ. Λουκίδης επισήμανε «Το άσθμα είναι μια νόσος με σημαντικές
επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών, ειδικότερα στην εποχή της COVID-19,
ενώ υπολογίζεται με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα ότι περισσότεροι από
800.000 Έλληνες πάσχουν από βρογχικό άσθμα». Αναφερόμενος στο
φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος “Ενημερώσου σωστά για
το Άσθμα”, τονίζει ότι «στόχος της ΕΠΕ είναι μέσα από εκστρατείες
ενημέρωσης, δράσεις και επιστημονικές μελέτες, οι ασθενείς να ενημερωθούν
για την ανάγκη πρόληψης αλλά και τις νέες θεραπευτικές επιλογές, όπως είναι
οι βιολογικοί παράγοντες που έχουν αλλάξει ουσιαστικά τη φυσική πορεία της

σοβαρής νόσου. Με γνώμονα την υπεύθυνη ενημέρωση, ο Πνευμονολόγος είναι
εκείνος που θα συμβουλέψει και θα καθοδηγήσει τον ασθενή, ώστε να
αντιμετωπιστεί η νόσος αποτελεσματικά».

Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα Ειδικά Ιατρεία Άσθματος σε
Νοσοκομεία
Στο έργο της Ομάδας Άσθματος αναφέρθηκε ο κ. Μπακάκος « Η Ομάδα
Άσθματος της ΕΠΕ απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό των μελών της και είναι
από τις πιο δραστήριες ομάδες εργασίες. Εδώ και αρκετά χρόνια
δραστηριοποιείται και μέσα από τη σελίδα myasthma.gr, παρέχοντας
πολύτιμες συμβουλές για τη σωστή διαχείριση της νόσου αλλά και απαντήσεις
σε ποικίλα ερωτήματα που απασχολούν τους ασθενείς, γεγονός που δείχνει το
ενδιαφέρον των Πνευμονολόγων για το βρογχικό άσθμα. Η σημαντικότερη
επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα έγινε το 2012 από την ομάδα Άσθματος
της ΕΠΕ και ανέδειξε ότι το 8,2% του πληθυσμού των ενηλίκων πάσχει
από τη νόσο (υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 800.000 Έλληνες πάσχουν
από βρογχικό άσθμα). Σχετικά με τη διαχείριση της νόσου
τόνισε «Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν τα Ειδικά Ιατρεία Άσθματος σε
Νοσοκομεία, που έχουν καταστήσει δυνατή την πρόσβαση και αξιολόγηση
ακόμη και σοβαρών ασθματικών, βελτιώνοντας τα συμπτώματα και την
ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών».

Μπορεί να βελτιωθεί ο έλεγχος του άσθματος και η ποιότητα
ζωής ασθενών
Από την πλευρά των ασθενών την προσωπική της μάχη με το άσθμα
περιέγραψε η κα Εύη Ορφανού «Η σημερινή ημέρα αναδεικνύει τη σημασία
και ανάγκη συνεργασίας και ενεργού συμμετοχής των ασθενών στον
παραγωγικό διάλογο, σε τόσο βαρύνουσας σημασίας ζητήματα όπως το
άσθμα». Ο κάθε ασθενής βιώνει διαφορετικά την συμβίωση με το άσθμα
του. Οι κρίσεις εμφανίζονται με συμπτώματα όπως δύσπνοια, βήχας, συριγμός.
Εκλυτικοί παράγοντες που μπορεί να «πυροδοτήσουν» μία κρίση
αποτελούν: εισπνεόμενα αλλεργιογόνα (ποικίλης κατηγορίας και πάρα
πολλών ειδών), ιογενείς ή και μικροβιακές λοιμώξεις, σωματική
άσκηση, εισπνεόμενες φαρμακευτικές ουσίες, επαγγελματική έκθεση
σε ερεθιστικές εισπνεόμενες ουσίες, ατμοσφαιρικοί ρύποι,

άγχος. Σήμερα, η επιστήμη μας έχει εφοδιάσει με ισχυρά όπλα και γνώση για
την αντιμετώπιση του νοσήματος. Τα νέα αντιασθματικά φάρμακα, οι
σύγχρονες και εύχρηστες συσκευές και τα μονοφωνικά αντισώματα (για το
σοβαρό μη ελεγχόμενο αλλεργικό άσθμα) έχουν βελτιώσει πολύ τον έλεγχο του
άσθματος και την ποιότητα ζωής των ασθενών».

Έγκυρη πληροφόρηση για το άσθμα
Ο κ. Σάμιτας αναφέρθηκε στην Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας και τη δράση της τα τελευταία χρόνια, «Η Ομάδα
Άσθματος είναι μια επιστημονική ομάδα ειδικών Πνευμονολόγων με
μεγάλη εμπειρία στο άσθμα σε όλα τα επίπεδα της φροντίδας του, από την
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέχρι τη φροντίδα ασθενών με σοβαρό άσθμα
σε νοσοκομειακό επίπεδο». Στη συνέχεια αναφέρθηκε
στο www.myasthma.gr που για μια 10ετία περίπου αποτελεί σημαντική
πηγή πληροφόρησης για το ευρύ κοινό, τους ασθενείς με άσθμα και τους
γονείς με παιδιά που πάσχουν από άσθμα. «Η σελίδα myasthma.gr είναι
ανανεωμένη με μοντέρνο και φιλικό σχεδιασμό προς τον χρήστη, να
φορτώνει γρήγορα τα δεδομένα και να είναι προσβάσιμη από smart
συσκευές. Έχει ως στόχο να ενημερώσει έγκυρα τον κόσμο για το άσθμα σε
μια εποχή που η παραπληροφόρηση για ιατρικά θέματα στα μέσα ενημέρωσης,
ειδικά διαδικτυακά, έχει κορυφωθεί». Η Ομάδα Άσθματος διαθέτει σελίδα στο
Facebook και στο twitter, λογαριασμοί που είναι προσβάσιμοι και από
το www.myasthma.gr.

Ο κίνδυνος του κορονοϊού στους ασθματικούς ασθενείς
Στην πανδημία COVID-19 και τους ασθενείς με άσθμα αναφέρθηκε η κα Έυα
Φούκα, «Σε ασθενείς με καλά ελεγχόμενο, ήπιο-μέτριο άσθμα δεν
παρατηρείται αυξημένος κίνδυνος σοβαρής νόσου ή θανάτου από Covid-19,
ωστόσο οι ασθενείς με σοβαρό άσθμα βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο σε
σχέση με το γενικό πληθυσμό. Η ΕΠΕ συστήνει ανεπιφύλακτα τη συνέχιση της
συνταγογραφούμενης αγωγής για το άσθμα, τόσο των εισπνεόμενων
κορτικοστεροειδών, τα οποία κρίνονται ασφαλή, τουλάχιστον σε χαμηλέςμέτριες δόσεις, όσο και των βιολογικών θεραπειών και των από του στόματος

κορτικοστεροειδών για τους ασθενείς με σοβαρό άσθμα. Σχετικά με τα
εμβόλια, βασιζόμενοι στην εκτίμηση κινδύνου και οφέλους, συστήνεται ο
εμβολιασμός έναντι της COVID-19 για όλους τους ασθενείς με άσθμα, καθώς τα
εμβόλια έχουν αποδειχτεί ασφαλή και οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτά είναι
γενικά σπάνιες. Ωστόσο, τα mRNA εμβόλια δεν θα πρέπει να χορηγούνται σε
ασθενείς με ιστορικό σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης στα συστατικά τους και
ιδιαίτερα στην πολυαιθυλενική γλυκόλη και οι εμβολιασμοί με τα εμβόλια αυτά
θα πρέπει να γίνονται σε δομή υγείας στην οποία θα μπορεί να γίνει άμεση
αντιμετώπιση της αλλεργικής αντίδρασης, αν αυτή υπάρξει. Ασθενείς με
σοβαρό άσθμα που λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες ή από του στόματος
κορτκοστεροειδή έχουν ενταχθεί στην Ομάδα Β προτεραιοποίησης του ΕΟΔΥ
και ο εμβολιασμός τους έχει ήδη αρχίσει.»
Στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΕΠΕ για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση,
αναφορικά με το άσθμα καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής του, θα
πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18.00 ζωντανή διαδικτυακή εκδήλωση (Live
Event) στη σελίδα Facebook του myasthma.gr., στο πλαίσιο της Παγκόσμιας
Ημέρας Άσθματος.
Ο ιστότοπος myasthma.gr και η οργάνωση της εκδήλωσης για την
Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος, υλοποιούνται με την ευγενική χορηγία
της Chiesi Hellas του Ομίλου Chiesi, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί ως B-corp,
για τις συντεταγμένες με τη βιώσιμη ανάπτυξη- δράσεις του και τον τρόπο
του επιχειρείν.

Ενημερώσου σωστά για το Άσθμα!

5 Μαΐου. Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος
Οι ασθενείς με άσθμα μπορούν να έχουν μια απόλυτα φυσιολογική ζωή.
Το άσθμα μπορεί και πρέπει να ελέγχεται πλήρως
10 χρόνια λειτουργίας www.myasthma.gr για την καλύτερη ενημέρωση των
ασθενών
800.000 ασθενείς υπολογίζονται οι ασθενείς με άσθμα στην Ελλάδα
Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος και η Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε.), αναλαμβάνει ενημερωτικές δράσεις, με

στόχο να ενημερώσει σωστά και υπεύθυνα το κοινό και κατ’ επέκταση τον
ασθενή για το άσθμα και τους τρόπους αντιμετώπισής του, παροτρύνοντάς
τον να επισκεφθεί άμεσα τον ειδικό Πνευμονολόγο, για έγκαιρη διάγνωση και
παροχή εξατομικευμένης θεραπείας.
Η Ομάδα Άσθματος εντείνει τις προσπάθειές της για την ευρύτερη
ενημέρωση όλων των ασθενών και εν δυνάμει ασθενών, ώστε να ζουν μια
καλύτερη ζωή, επιτυγχάνοντας μια καθημερινή φυσιολογική δραστηριότητα.
Οι δράσεις της Ομάδας Άσθματος παρουσιάστηκαν σε Συνέντευξη Τύπου
σήμερα, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος, στην οποία
παρουσιάστηκε το επιστημονικό site www.myasthma.gr, το μοναδικό στην
Ελλάδα για ασθενείς με άσθμα, με τα πιο έγκυρα και πρόσφατα επιστημονικά
δεδομένα καθώς το έχουν δημιουργήσει και το επιμελούνται ΜέληΠνευμονολόγοι της Ομάδας Άσθματος της Ε.Π.Ε.
Εισηγητές στη Συνέντευξη Τύπου ήταν ο κ. Στυλιανός Λουκίδης, Πρόεδρος της
Ε.Π.Ε., Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ, κ. Πέτρος Μπακάκος, Καθηγητής
Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Ειδικός Γραμματέας Εκπαίδευσης
της ΕΠΕ, κα Εύη Ορφανού, Αν. Γραμματέας ΔΣ Ένωση Ασθενών Ελλάδας,
Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών & Σπάνιων Παθήσεων Ν. Έβρου «Μαζί για
Ζωή», και οι Υπεύθυνοι Ομάδας Άσθματος ΕΠΕ κ. Κωνσταντίνος
Σάμιτας Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ της 7ης Πνευμονολογικής
Κλινικής ΓΝΝΘΑ η «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», και κα Έυα Φούκα, Πνευμονολόγος
Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου».

Ο κ. Λουκίδης επισήμανε «Το άσθμα είναι μια νόσος με σημαντικές επιπτώσεις
στην υγεία των ασθενών, ειδικότερα στην εποχή της COVID-19, ενώ
υπολογίζεται με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα ότι περισσότεροι από 800.000
Έλληνες πάσχουν από βρογχικό άσθμα». Αναφερόμενος στο φετινό μήνυμα
της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος “Ενημερώσου σωστά για το Άσθμα”, τονίζει
ότι «στόχος της ΕΠΕ είναι μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης, δράσεις και
επιστημονικές μελέτες, οι ασθενείς να ενημερωθούν για την ανάγκη
πρόληψης αλλά και τις νέες θεραπευτικές επιλογές, όπως είναι οι βιολογικοί
παράγοντες που έχουν αλλάξει ουσιαστικά τη φυσική πορεία της σοβαρής
νόσου. Με γνώμονα την υπεύθυνη ενημέρωση, ο Πνευμονολόγος είναι εκείνος
που θα συμβουλέψει και θα καθοδηγήσει τον ασθενή, ώστε να αντιμετωπιστεί
η νόσος αποτελεσματικά».
Στο έργο της Ομάδας Άσθματος αναφέρθηκε ο κ. Μπακάκος « Η Ομάδα
Άσθματος της ΕΠΕ απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό των μελών της και είναι
από τις πιο δραστήριες ομάδες εργασίες. Εδώ και αρκετά χρόνια
δραστηριοποιείται και μέσα από τη σελίδα myasthma.gr, παρέχοντας
πολύτιμες συμβουλές για τη σωστή διαχείριση της νόσου αλλά και απαντήσεις
σε ποικίλα ερωτήματα που απασχολούν τους ασθενείς, γεγονός που δείχνει το
ενδιαφέρον των Πνευμονολόγων για το βρογχικό άσθμα. Η σημαντικότερη
επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα έγινε το 2012 από την ομάδα Άσθματος
της ΕΠΕ και ανέδειξε ότι το 8,2% του πληθυσμού των ενηλίκων πάσχει από τη
νόσο (υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 800.000 Έλληνες πάσχουν από
βρογχικό άσθμα). Σχετικά με τη διαχείριση της νόσου τόνισε «Καθοριστικό
ρόλο διαδραματίζουν τα Ειδικά Ιατρεία Άσθματος σε Νοσοκομεία, που έχουν
καταστήσει δυνατή την πρόσβαση και αξιολόγηση ακόμη και σοβαρών

ασθματικών, βελτιώνοντας τα συμπτώματα και την ποιότητα ζωής αυτών των
ασθενών».
Από την πλευρά των ασθενών την προσωπική της μάχη με το άσθμα
περιέγραψε η κα Εύη Ορφανού «Η σημερινή ημέρα αναδεικνύει τη σημασία και
ανάγκη συνεργασίας και ενεργού συμμετοχής των ασθενών στον παραγωγικό
διάλογο, σε τόσο βαρύνουσας σημασίας ζητήματα όπως το άσθμα». Ο κάθε
ασθενής βιώνει διαφορετικά την συμβίωση με το άσθμα του. Οι κρίσεις
εμφανίζονται με συμπτώματα όπως δύσπνοια, βήχας, συριγμός. Εκλυτικοί
παράγοντες που μπορεί να «πυροδοτήσουν» μία κρίση αποτελούν: εισπνεόμενα
αλλεργιογόνα (ποικίλης κατηγορίας και πάρα πολλών ειδών), ιογενείς ή και
μικροβιακές λοιμώξεις, σωματική άσκηση, εισπνεόμενες φαρμακευτικές
ουσίες, επαγγελματική έκθεση σε ερεθιστικές εισπνεόμενες ουσίες,
ατμοσφαιρικοί ρύποι, άγχος. Σήμερα, η επιστήμη μας έχει εφοδιάσει με ισχυρά
όπλα και γνώση για την αντιμετώπιση του νοσήματος. Τα νέα αντιασθματικά
φάρμακα, οι σύγχρονες και εύχρηστες συσκευές και τα μονοφωνικά
αντισώματα (για το σοβαρό μη ελεγχόμενο αλλεργικό άσθμα) έχουν βελτιώσει
πολύ τον έλεγχο του άσθματος και την ποιότητα ζωής των ασθενών».
Ο κ. Σάμιτας αναφέρθηκε στην Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας και τη δράση της τα τελευταία χρόνια, «Η Ομάδα
Άσθματος είναι μια επιστημονική ομάδα ειδικών Πνευμονολόγων με μεγάλη
εμπειρία στο άσθμα σε όλα τα επίπεδα της φροντίδας του, από την
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέχρι τη φροντίδα ασθενών με σοβαρό άσθμα
σε νοσοκομειακό επίπεδο». Στη συνέχεια αναφέρθηκε
στο www.myasthma.gr που για μια 10ετία περίπου αποτελεί σημαντική πηγή
πληροφόρησης για το ευρύ κοινό, τους ασθενείς με άσθμα και τους γονείς με
παιδιά που πάσχουν από άσθμα. «Η σελίδα myasthma.gr είναι ανανεωμένη με
μοντέρνο και φιλικό σχεδιασμό προς τον χρήστη, να φορτώνει γρήγορα τα
δεδομένα και να είναι προσβάσιμη από smart συσκευές. Έχει ως στόχο να
ενημερώσει έγκυρα τον κόσμο για το άσθμα σε μια εποχή που η
παραπληροφόρηση για ιατρικά θέματα στα μέσα ενημέρωσης, ειδικά
διαδικτυακά, έχει κορυφωθεί». Η Ομάδα Άσθματος διαθέτει σελίδα στο
Facebook και στο twitter, λογαριασμοί που είναι προσβάσιμοι και από το
www.myasthma.gr.
Στην πανδημία COVID-19 και τους ασθενείς με άσθμα αναφέρθηκε η κα Έυα
Φούκα, «Σε ασθενείς με καλά ελεγχόμενο, ήπιο-μέτριο άσθμα δεν
παρατηρείται αυξημένος κίνδυνος σοβαρής νόσου ή θανάτου από Covid-19,
ωστόσο οι ασθενείς με σοβαρό άσθμα βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο σε
σχέση με το γενικό πληθυσμό. Η ΕΠΕ συστήνει ανεπιφύλακτα τη συνέχιση της
συνταγογραφούμενης αγωγής για το άσθμα, τόσο των εισπνεόμενων
κορτικοστεροειδών, τα οποία κρίνονται ασφαλή, τουλάχιστον σε χαμηλές-

μέτριες δόσεις, όσο και των βιολογικών θεραπειών και των από του στόματος
κορτικοστεροειδών για τους ασθενείς με σοβαρό άσθμα. Σχετικά με τα
εμβόλια, βασιζόμενοι στην εκτίμηση κινδύνου και οφέλους, συστήνεται ο
εμβολιασμός έναντι της COVID-19 για όλους τους ασθενείς με άσθμα, καθώς
τα εμβόλια έχουν αποδειχτεί ασφαλή και οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτά
είναι γενικά σπάνιες. Ωστόσο, τα mRNA εμβόλια δεν θα πρέπει να χορηγούνται
σε ασθενείς με ιστορικό σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης στα συστατικά τους
και ιδιαίτερα στην πολυαιθυλενική γλυκόλη και οι εμβολιασμοί με τα εμβόλια
αυτά θα πρέπει να γίνονται σε δομή υγείας στην οποία θα μπορεί να γίνει
άμεση αντιμετώπιση της αλλεργικής αντίδρασης, αν αυτή υπάρξει. Ασθενείς
με σοβαρό άσθμα που λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες ή από του στόματος
κορτκοστεροειδή έχουν ενταχθεί στην Ομάδα Β προτεραιοποίησης του ΕΟΔΥ
και ο εμβολιασμός τους έχει ήδη αρχίσει.»
Στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΕΠΕ για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση,
αναφορικά με το άσθμα καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής του, θα
πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18.00 ζωντανή διαδικτυακή εκδήλωση (Live
Event) στη σελίδα Facebook του myasthma.gr., στο πλαίσιο της Παγκόσμιας
Ημέρας Άσθματος.
Ο ιστότοπος myasthma.gr και η οργάνωση της εκδήλωσης για την Παγκόσμια
Ημέρα Άσθματος, υλοποιούνται με την ευγενική χορηγία της Chiesi Hellas του
Ομίλου Chiesi, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί ως B-corp, για τις συντεταγμένες με
τη βιώσιμη ανάπτυξη- δράσεις του και τον τρόπο του επιχειρείν.

Ενημερώσου σωστά για το Άσθμα! Οι ασθενείς με
άσθμα μπορούν να έχουν μια απόλυτα φυσιολογική
ζωή.
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Μαΐου,
Παγκόσμια
Ημέρα
Άσθματος και
η Ομάδα
Άσθματος της Ελληνικής
Πνευμονολογικής
Εταιρείας (Ε.Π.Ε.),
ανέλαβε ενημερωτικές δράσεις, με στόχο να ενημερώσει σωστά και
υπεύθυνα το κοινό και κατ’ επέκταση τον ασθενή για το άσθμα και τους
τρόπους αντιμετώπισής του, παροτρύνοντάς τον να επισκεφθεί
άμεσα τον ειδικό Πνευμονολόγο, για έγκαιρη διάγνωση και παροχή
εξατομικευμένης θεραπείας.

Η Ομάδα Άσθματος εντείνει τις προσπάθειές της για την ευρύτερη
ενημέρωση όλων των ασθενών και εν δυνάμει ασθενών, ώστε να ζουν
μια καλύτερη ζωή, επιτυγχάνοντας μια καθημερινή φυσιολογική
δραστηριότητα.

Οι δράσεις της Ομάδας Άσθματος παρουσιάστηκαν σε Συνέντευξη
Τύπου σήμερα, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος, στην
οποία παρουσιάστηκε το επιστημονικό site www.myasthma.gr, το
μοναδικό στην Ελλάδα για ασθενείς με άσθμα, με τα πιο έγκυρα και
πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα καθώς το έχουν δημιουργήσει και το
επιμελούνται Μέλη-Πνευμονολόγοι της Ομάδας Άσθματος της Ε.Π.Ε.

Εισηγητές
στη
Συνέντευξη
Τύπου
ήταν
ο
κ. Στυλιανός
Λουκίδης, Πρόεδρος της Ε.Π.Ε., Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ,
κ. Πέτρος Μπακάκος, Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ και Ειδικός Γραμματέας Εκπαίδευσης της ΕΠΕ, κα Εύη
Ορφανού, Αν. Γραμματέας ΔΣ Ένωση Ασθενών Ελλάδας, Πρόεδρος
Συλλόγου Καρκινοπαθών & Σπάνιων Παθήσεων Ν. Έβρου «Μαζί για
Ζωή», και οι Υπεύθυνοι Ομάδας Άσθματος ΕΠΕ κ. Κωνσταντίνος
Σάμιτας Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ της 7ης Πνευμονολογικής
Κλινικής ΓΝΝΘΑ η «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», και κα Έυα Φούκα, Πνευμονολόγος
Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου».

Ο κ. Λουκίδης επισήμανε «Το άσθμα είναι μια νόσος με σημαντικές
επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών, ειδικότερα στην εποχή της COVID19, ενώ υπολογίζεται με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα
ότι περισσότεροι από 800.000 Έλληνες πάσχουν από βρογχικό
άσθμα». Αναφερόμενος στο φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας
Άσθματος “Ενημερώσου σωστά για το Άσθμα”, τονίζει ότι «στόχος της
ΕΠΕ είναι μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης, δράσεις και επιστημονικές
μελέτες, οι ασθενείς να ενημερωθούν για την ανάγκη πρόληψης αλλά
και τις νέες θεραπευτικές επιλογές, όπως είναι οι βιολογικοί παράγοντες
που έχουν αλλάξει ουσιαστικά τη φυσική πορεία της σοβαρής νόσου. Με

γνώμονα την υπεύθυνη ενημέρωση, ο Πνευμονολόγος είναι εκείνος που
θα συμβουλέψει και θα καθοδηγήσει τον ασθενή, ώστε να αντιμετωπιστεί
η νόσος αποτελεσματικά».

Στο έργο της Ομάδας Άσθματος αναφέρθηκε ο κ. Μπακάκος « Η
Ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό των μελών
της και είναι από τις πιο δραστήριες ομάδες εργασίες. Εδώ και αρκετά
χρόνια δραστηριοποιείται και μέσα από τη σελίδα myasthma.gr,
παρέχοντας πολύτιμες συμβουλές για τη σωστή διαχείριση της νόσου
αλλά και απαντήσεις σε ποικίλα ερωτήματα που απασχολούν τους
ασθενείς, γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον των Πνευμονολόγων για το
βρογχικό άσθμα. Η σημαντικότερη επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα
έγινε το 2012 από την ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ και ανέδειξε ότι
το 8,2% του πληθυσμού των ενηλίκων πάσχει από τη
νόσο (υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 800.000 Έλληνες πάσχουν
από βρογχικό άσθμα). Σχετικά με τη διαχείριση της νόσου
τόνισε «Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν τα Ειδικά Ιατρεία Άσθματος
σε Νοσοκομεία, που έχουν καταστήσει δυνατή την πρόσβαση και
αξιολόγηση ακόμη και σοβαρών ασθματικών, βελτιώνοντας τα
συμπτώματα και την ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών».

Από την πλευρά των ασθενών την προσωπική της μάχη με το άσθμα
περιέγραψε η κα Εύη Ορφανού «Η σημερινή ημέρα αναδεικνύει τη
σημασία και ανάγκη συνεργασίας και ενεργού συμμετοχής των ασθενών
στον παραγωγικό διάλογο, σε τόσο βαρύνουσας σημασίας ζητήματα
όπως το άσθμα». Ο κάθε ασθενής βιώνει διαφορετικά την συμβίωση με
το άσθμα του. Οι κρίσεις εμφανίζονται με συμπτώματα όπως δύσπνοια,
βήχας,
συριγμός.
Εκλυτικοί
παράγοντες
που
μπορεί
να
«πυροδοτήσουν» μία κρίση αποτελούν: εισπνεόμενα αλλεργιογόνα
(ποικίλης κατηγορίας και πάρα πολλών ειδών), ιογενείς ή και
μικροβιακές
λοιμώξεις,
σωματική
άσκηση,
εισπνεόμενες
φαρμακευτικές ουσίες, επαγγελματική έκθεση σε ερεθιστικές
εισπνεόμενες ουσίες, ατμοσφαιρικοί ρύποι, άγχος. Σήμερα, η
επιστήμη μας έχει εφοδιάσει με ισχυρά όπλα και γνώση για την

αντιμετώπιση του νοσήματος. Τα νέα αντιασθματικά φάρμακα, οι
σύγχρονες και εύχρηστες συσκευές και τα μονοφωνικά αντισώματα (για
το σοβαρό μη ελεγχόμενο αλλεργικό άσθμα) έχουν βελτιώσει πολύ τον
έλεγχο του άσθματος και την ποιότητα ζωής των ασθενών».

Ο κ. Σάμιτας αναφέρθηκε στην Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας και τη δράση της τα τελευταία χρόνια, «Η
Ομάδα
Άσθματος
είναι μια
επιστημονική
ομάδα
ειδικών
Πνευμονολόγων με μεγάλη εμπειρία στο άσθμα σε όλα τα επίπεδα της
φροντίδας του, από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέχρι τη
φροντίδα ασθενών με σοβαρό άσθμα σε νοσοκομειακό επίπεδο». Στη
συνέχεια αναφέρθηκε στο www.myasthma.gr που για μια 10ετία
περίπου αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης για το ευρύ κοινό,
τους ασθενείς με άσθμα και τους γονείς με παιδιά που πάσχουν από
άσθμα. «Η σελίδα myasthma.gr είναι ανανεωμένη με μοντέρνο και
φιλικό σχεδιασμό προς τον χρήστη, να φορτώνει γρήγορα τα
δεδομένα και να είναι προσβάσιμη από smart συσκευές. Έχει ως
στόχο να ενημερώσει έγκυρα τον κόσμο για το άσθμα σε μια εποχή που
η παραπληροφόρηση για ιατρικά θέματα στα μέσα ενημέρωσης, ειδικά
διαδικτυακά, έχει κορυφωθεί». Η Ομάδα Άσθματος διαθέτει σελίδα
στο Facebook και στο twitter, λογαριασμοί που είναι προσβάσιμοι και
από το www.myasthma.gr.

Στην πανδημία COVID-19 και τους ασθενείς με άσθμα αναφέρθηκε
η κα Έυα Φούκα, «Σε ασθενείς με καλά ελεγχόμενο, ήπιο-μέτριο άσθμα
δεν παρατηρείται αυξημένος κίνδυνος σοβαρής νόσου ή θανάτου από
Covid-19, ωστόσο οι ασθενείς με σοβαρό άσθμα βρίσκονται σε
αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Η ΕΠΕ συστήνει
ανεπιφύλακτα τη συνέχιση της συνταγογραφούμενης αγωγής για το
άσθμα, τόσο των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών, τα οποία κρίνονται
ασφαλή, τουλάχιστον σε χαμηλές-μέτριες δόσεις, όσο και των
βιολογικών θεραπειών και των από του στόματος κορτικοστεροειδών για
τους ασθενείς με σοβαρό άσθμα. Σχετικά με τα εμβόλια, βασιζόμενοι
στην εκτίμηση κινδύνου και οφέλους, συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι

της COVID-19 για όλους τους ασθενείς με άσθμα, καθώς τα εμβόλια
έχουν αποδειχτεί ασφαλή και οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτά είναι
γενικά σπάνιες. Ωστόσο, τα mRNA εμβόλια δεν θα πρέπει να
χορηγούνται σε ασθενείς με ιστορικό σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης
στα συστατικά τους και ιδιαίτερα στην πολυαιθυλενική γλυκόλη και οι
εμβολιασμοί με τα εμβόλια αυτά θα πρέπει να γίνονται σε δομή υγείας
στην οποία θα μπορεί να γίνει άμεση αντιμετώπιση της αλλεργικής
αντίδρασης, αν αυτή υπάρξει. Ασθενείς με σοβαρό άσθμα που
λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες ή από του στόματος
κορτκοστεροειδή έχουν ενταχθεί στην Ομάδα Β προτεραιοποίησης του
ΕΟΔΥ και ο εμβολιασμός τους έχει ήδη αρχίσει.»

Στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΕΠΕ για ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση, αναφορικά με το άσθμα καθώς και τους τρόπους
αντιμετώπισής του, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18.00 ζωντανή
διαδικτυακή εκδήλωση (Live Event) στη σελίδα Facebook του
myasthma.gr., στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος.

Ο ιστότοπος myasthma.gr και η οργάνωση της εκδήλωσης για την
Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος, υλοποιούνται με την ευγενική χορηγία
της Chiesi Hellas του Ομίλου Chiesi, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί ως Bcorp, για τις συντεταγμένες με τη βιώσιμη ανάπτυξη- δράσεις του και
τον τρόπο του επιχειρείν.
Πηγή: medlabnews.gr iatrikanea https://medlabgr.blogspot.com/2021/05/enimerosou-sosta-gia-to-asthma-oiastheneis-me-asthma-mporoun-na-echoun-mia-apoluta-fusiologiki-zoi.html#ixzz6uAE9e4Bn

Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος με ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση
06 Μαίου 2021, 16:00

Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος χθες και η Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε.), ανέλαβε ενημερωτικές δράσεις, με
στόχο να ενημερώσει σωστά και υπεύθυνα το κοινό για το άσθμα και
τους τρόπους αντιμετώπισής του, παροτρύνοντάς τον να επισκεφθεί
άμεσα τον ειδικό πνευμονολόγο, για έγκαιρη διάγνωση και παροχή
εξατομικευμένης θεραπείας.
Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκε το επιστημονικό site,
www.myasthma.gr, το μοναδικό στην Ελλάδα για ασθενείς με άσθμα, με

τα πιο έγκυρα και πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα καθώς το έχουν
δημιουργήσει και το επιμελούνται Μέλη-Πνευμονολόγοι της Ομάδας
Άσθματος της Ε.Π.Ε.
Ο κ. Λουκίδης επισήμανε «Το άσθμα είναι μια νόσος με σημαντικές
επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών, ειδικότερα στην εποχή της COVID19, ενώ υπολογίζεται με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα ότι περισσότεροι
από 800.000 Έλληνες πάσχουν από βρογχικό άσθμα». Αναφερόμενος στο
φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος “Ενημερώσου σωστά
για το Άσθμα”, τονίζει ότι «στόχος της ΕΠΕ είναι μέσα από εκστρατείες
ενημέρωσης, δράσεις και επιστημονικές μελέτες, οι ασθενείς να
ενημερωθούν για την ανάγκη πρόληψης αλλά και τις νέες θεραπευτικές
επιλογές, όπως είναι οι βιολογικοί παράγοντες που έχουν αλλάξει
ουσιαστικά τη φυσική πορεία της σοβαρής νόσου. Με γνώμονα την
υπεύθυνη ενημέρωση, ο Πνευμονολόγος είναι εκείνος που θα
συμβουλέψει και θα καθοδηγήσει τον ασθενή, ώστε να αντιμετωπιστεί η
νόσος αποτελεσματικά».
Στο έργο της Ομάδας Άσθματος αναφέρθηκε ο κ. Μπακάκος «Η Ομάδα
Άσθματος της ΕΠΕ απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό των μελών της και
είναι από τις πιο δραστήριες ομάδες εργασίες. Εδώ και αρκετά χρόνια
δραστηριοποιείται και μέσα από τη σελίδα myasthma.gr, παρέχοντας
πολύτιμες συμβουλές για τη σωστή διαχείριση της νόσου αλλά και
απαντήσεις σε ποικίλα ερωτήματα που απασχολούν τους ασθενείς,
γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον των Πνευμονολόγων για το βρογχικό
άσθμα. Η σημαντικότερη επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα έγινε το
2012 από την ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ και ανέδειξε ότι το 8,2% του
πληθυσμού των ενηλίκων πάσχει από τη νόσο (υπολογίζεται ότι
περισσότεροι από 800.000 Έλληνες πάσχουν από βρογχικό άσθμα).
Σχετικά με τη διαχείριση της νόσου τόνισε «Καθοριστικό ρόλο
διαδραματίζουν τα Ειδικά Ιατρεία Άσθματος σε Νοσοκομεία, που έχουν
καταστήσει δυνατή την πρόσβαση και αξιολόγηση ακόμη και σοβαρών
ασθματικών, βελτιώνοντας τα συμπτώματα και την ποιότητα ζωής αυτών
των ασθενών».
Από την πλευρά των ασθενών, την προσωπική της μάχη με το άσθμα
περιέγραψε η κα Εύη Ορφανού. «Η σημερινή ημέρα αναδεικνύει τη

σημασία και ανάγκη συνεργασίας και ενεργού συμμετοχής των ασθενών
στον παραγωγικό διάλογο, σε τόσο βαρύνουσας σημασίας ζητήματα όπως
το άσθμα». Ο κάθε ασθενής βιώνει διαφορετικά την συμβίωση με το
άσθμα του. Οι κρίσεις εμφανίζονται με συμπτώματα όπως δύσπνοια,
βήχας, συριγμός. Εκλυτικοί παράγοντες που μπορεί να «πυροδοτήσουν»
μία κρίση αποτελούν: εισπνεόμενα αλλεργιογόνα (ποικίλης κατηγορίας
και πάρα πολλών ειδών), ιογενείς ή και μικροβιακές λοιμώξεις, σωματική
άσκηση, εισπνεόμενες φαρμακευτικές ουσίες, επαγγελματική έκθεση σε
ερεθιστικές εισπνεόμενες ουσίες, ατμοσφαιρικοί ρύποι, άγχος. Σήμερα, η
επιστήμη μας έχει εφοδιάσει με ισχυρά όπλα και γνώση για την
αντιμετώπιση του νοσήματος. Τα νέα αντιασθματικά φάρμακα, οι
σύγχρονες και εύχρηστες συσκευές και τα μονοφωνικά αντισώματα (για
το σοβαρό μη ελεγχόμενο αλλεργικό άσθμα) έχουν βελτιώσει πολύ τον
έλεγχο του άσθματος και την ποιότητα ζωής των ασθενών».
Ο κ. Σάμιτας αναφέρθηκε στην Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας και τη δράση της τα τελευταία χρόνια, «Η
Ομάδα Άσθματος είναι μια επιστημονική ομάδα ειδικών Πνευμονολόγων
με μεγάλη εμπειρία στο άσθμα σε όλα τα επίπεδα της φροντίδας του, από
την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέχρι τη φροντίδα ασθενών με
σοβαρό άσθμα σε νοσοκομειακό επίπεδο». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο
www.myasthma.gr που για μια 10ετία περίπου αποτελεί σημαντική πηγή
πληροφόρησης για το ευρύ κοινό, τους ασθενείς με άσθμα και τους γονείς
με παιδιά που πάσχουν από άσθμα. «Η σελίδα myasthma.gr είναι
ανανεωμένη με μοντέρνο και φιλικό σχεδιασμό προς τον χρήστη, να
φορτώνει γρήγορα τα δεδομένα και να είναι προσβάσιμη από smart
συσκευές. Έχει ως στόχο να ενημερώσει έγκυρα τον κόσμο για το άσθμα
σε μια εποχή που η παραπληροφόρηση για ιατρικά θέματα στα μέσα
ενημέρωσης, ειδικά διαδικτυακά, έχει κορυφωθεί».
Η Ομάδα Άσθματος διαθέτει σελίδα στο Facebook και στο twitter,
λογαριασμοί που είναι προσβάσιμοι και από το www.myasthma.gr.
Στην πανδημία COVID-19 και τους ασθενείς με άσθμα αναφέρθηκε η κα
Έυα Φούκα. «Σε ασθενείς με καλά ελεγχόμενο, ήπιο-μέτριο άσθμα δεν
παρατηρείται αυξημένος κίνδυνος σοβαρής νόσου ή θανάτου από Covid19, ωστόσο οι ασθενείς με σοβαρό άσθμα βρίσκονται σε αυξημένο

κίνδυνο σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Η ΕΠΕ συστήνει
ανεπιφύλακτα τη συνέχιση της συνταγογραφούμενης αγωγής για το
άσθμα, τόσο των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών, τα οποία κρίνονται
ασφαλή, τουλάχιστον σε χαμηλές-μέτριες δόσεις, όσο και των βιολογικών
θεραπειών και των από του στόματος κορτικοστεροειδών για τους
ασθενείς με σοβαρό άσθμα. Σχετικά με τα εμβόλια, βασιζόμενοι στην
εκτίμηση κινδύνου και οφέλους, συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι της
COVID-19 για όλους τους ασθενείς με άσθμα, καθώς τα εμβόλια έχουν
αποδειχτεί ασφαλή και οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτά είναι γενικά
σπάνιες. Ωστόσο, τα mRNA εμβόλια δεν θα πρέπει να χορηγούνται σε
ασθενείς με ιστορικό σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης στα συστατικά
τους και ιδιαίτερα στην πολυαιθυλενική γλυκόλη και οι εμβολιασμοί με
τα εμβόλια αυτά θα πρέπει να γίνονται σε δομή υγείας στην οποία θα
μπορεί να γίνει άμεση αντιμετώπιση της αλλεργικής αντίδρασης, αν αυτή
υπάρξει. Ασθενείς με σοβαρό άσθμα που λαμβάνουν βιολογικούς
παράγοντες ή από του στόματος κορτικοστεροειδή έχουν ενταχθεί στην
Ομάδα Β προτεραιοποίησης του ΕΟΔΥ και ο εμβολιασμός τους έχει ήδη
αρχίσει.»
Λίγα λόγια για το άσθμα
Το άσθμα είναι μια από τις πιο κοινές χρόνιες παθήσεις και υπολογίζεται
ότι 300 εκατ. άνθρωποι πάσχουν από άσθμα σε όλο τον κόσμο. Το άσθμα
είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών, που είναι οι αγωγοί
– «σωλήνες» μέσω των οποίων ο αέρας εισέρχεται στους πνεύμονες για
τη λειτουργία της αναπνοής. Όταν ένα άτομο επηρεάζεται από το άσθμα,
η φλεγμονή προκαλεί στένωση των αεραγωγών και κατά συνέπεια η ροή
του αέρα είναι περιορισμένη και η αναπνοή γίνεται δύσκολη.
Επιπλέον, σε άτομα που πάσχουν από άσθμα, η στένωση των αεραγωγών
επιδεινώνεται από υπερπαραγωγή της βλέννας και από βρογχόσπασμο,
λόγω της σύσπασης των μυών γύρω από τους βρόγχους. Όλα αυτά τα
στοιχεία είναι η αιτία όλων των συμπτωμάτων που εμφανίζουν οι
ασθενείς: επαναλαμβανόμενα επεισόδια συριγμού, δύσπνοια, σφίξιμο στο
στήθος, βήχας, ιδιαίτερα τη νύχτα ή νωρίς το πρωί. Μεταξύ των
εκλυτικών παραγόντων που επιβαρύνουν τα συμπτώματα του άσθματος
είναι, οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, τα άνθη ορισμένων

δέντρων και φυτών, η άσκηση, ο κρύος αέρας, ορισμένα φάρμακα (π.χ.
ασπιρίνη), η οικιακή σκόνη (ακάρεα), αλλεργιογόνα κατοικίδιων ζώων,
καθώς και ενδογενείς παράγοντες όπως το άγχος.
* Εισηγητές στη Συνέντευξη Τύπου ήταν ο κ. Στυλιανός Λουκίδης,
Πρόεδρος της Ε.Π.Ε., Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ, κ. Πέτρος
Μπακάκος, Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και
Ειδικός Γραμματέας Εκπαίδευσης της ΕΠΕ, κα Εύη Ορφανού, Αν.
Γραμματέας ΔΣ Ένωση Ασθενών Ελλάδας, Πρόεδρος Συλλόγου
Καρκινοπαθών & Σπάνιων Παθήσεων Ν. Έβρου «Μαζί για Ζωή», και οι
Υπεύθυνοι Ομάδας Άσθματος ΕΠΕ κ. Κωνσταντίνος Σάμιτας
Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής
ΓΝΝΘΑ η «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», και κα Έυα Φούκα, Πνευμονολόγος
Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου».

5 νέες πληροφορίες που πρέπει οπωσδήποτε
να ξέρει ένας ασθενής με άσθμα
Πόσοι Έλληνες πάσχουν από άσθμα και ποιες πύλες παρέχουν
την πιο σωστή ενημέρωση για τους ασθνενείς.
05.05.2021
Φλώρα Κασσαβέτη
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Λένε ότι το άσθμα είναι ένα νόσημα που αυξάνει -κατά τη διάρκεια της
έξαρσης των συμπτωμάτων- το αίσθημα του φόβου, ακριβώς γιατί ο
πάσχων νιώθει ότι δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Ο κάθενας ασθενής,
φυσικά, βιώνει διαφορετικά την συμβίωση με το άσθμα του. Οι κρίσεις

εμφανίζονται με συμπτώματα όπως δύσπνοια, βήχας, συριγμός. Εκλυτικοί
παράγοντες που μπορεί να «πυροδοτήσουν» μία κρίση αποτελούν:
εισπνεόμενα αλλεργιογόνα (ποικίλης κατηγορίας και πάρα πολλών ειδών),
ιογενείς ή και μικροβιακές λοιμώξεις, σωματική άσκηση, εισπνεόμενες
φαρμακευτικές ουσίες, επαγγελματική έκθεση σε ερεθιστικές εισπνεόμενες
ουσίες, ατμοσφαιρικοί ρύποι, άγχος. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Άσθματος, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (Ε.Π.Ε.) αναλαμβάνει
ενημερωτικές δράσεις, με στόχο να ενημερώσει σωστά και υπεύθυνα το
κοινό και κατ’ επέκταση τον ασθενή, για το άσθμα, υπενθυμίζοντας τα εξής:

Η σωστή ενημέρωση παίζει ρόλο κλειδί
Στο myasthma.gr, παρέχονται πολύτιμες συμβουλές για τη σωστή
διαχείριση της νόσου αλλά και απαντήσεις σε ποικίλα ερωτήματα που
απασχολούν τους ασθενείς, γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον των
Πνευμονολόγων για το βρογχικό άσθμα. Το επιστημονικό site
www.myasthma.gr, είναι το μοναδικό στην Ελλάδα για ασθενείς με άσθμα,
με τα πιο έγκυρα και πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα καθώς το έχουν
δημιουργήσει και το επιμελούνται Μέλη-Πνευμονολόγοι της Ομάδας
Άσθματος της Ε.Π.Ε. Το εν λόγω site για μια 10ετία αποτελεί σημαντική
πηγή πληροφόρησης για το ευρύ κοινό, τους ασθενείς με άσθμα και τους
γονείς με παιδιά που πάσχουν από άσθμα. Η σελίδα myasthma.gr είναι
ανανεωμένη με μοντέρνο και φιλικό σχεδιασμό προς τον χρήστη, να
φορτώνει γρήγορα τα δεδομένα και να είναι προσβάσιμη από smart
συσκευές. Έχει ως στόχο να ενημερώσει έγκυρα τον κόσμο για το άσθμα σε
μια εποχή που η παραπληροφόρηση για ιατρικά θέματα στα μέσα
ενημέρωσης, ειδικά διαδικτυακά, έχει κορυφωθεί. Ο ιστότοπος myasthma.gr
και η οργάνωση εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος,
υλοποιούνται με την ευγενική χορηγία της Chiesi Hellas του Ομίλου Chiesi,
ο οποίος έχει πιστοποιηθεί ως B-corp, για τις συντεταγμένες με τη βιώσιμη
ανάπτυξη δράσεις του και τον τρόπο τού επιχειρείν.

Υπάρχουν νέες θεραπείες
Αναφερόμενος στο φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος
“Ενημερώσου σωστά για το Άσθμα”, ο Στυλιανός Λουκίδης, Πρόεδρος της
Ε.Π.Ε., Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ,τονίζει ότι «στόχος της ΕΠΕ
είναι μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης, δράσεις και επιστημονικές
μελέτες, οι ασθενείς να ενημερωθούν για την ανάγκη πρόληψης αλλά και τις
νέες θεραπευτικές επιλογές, όπως είναι οι βιολογικοί παράγοντες που
έχουν αλλάξει ουσιαστικά τη φυσική πορεία της σοβαρής νόσου. Με
γνώμονα την υπεύθυνη ενημέρωση, ο Πνευμονολόγος είναι εκείνος που θα

συμβουλέψει και θα καθοδηγήσει τον ασθενή, ώστε να αντιμετωπιστεί η
νόσος αποτελεσματικά».
Σήμερα, η επιστήμη μας έχει εφοδιάσει με ισχυρά όπλα και γνώση για την
αντιμετώπιση του νοσήματος. Τα νέα αντιασθματικά φάρμακα, οι σύγχρονες
και εύχρηστες συσκευές και τα μονοφωνικά αντισώματα (για το σοβαρό μη
ελεγχόμενο αλλεργικό άσθμα) έχουν βελτιώσει πολύ τον έλεγχο του
άσθματος και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Υπάρχουν Ειδικά Ιατρεία Άσθματος
Σχετικά με τη διαχείριση της νόσου τόνισε «Καθοριστικό ρόλο
διαδραματίζουν τα Ειδικά Ιατρεία Άσθματος σε Νοσοκομεία, που έχουν
καταστήσει δυνατή την πρόσβαση και αξιολόγηση ακόμη και σοβαρών
ασθματικών, βελτιώνοντας τα συμπτώματα και την ποιότητα ζωής αυτ ών
των ασθενών.

Και Ομάδα Άσθματος
Η Ομάδα Άσθματος είναι μια επιστημονική ομάδα ειδικών Πνευμονολόγων
με μεγάλη εμπειρία στο άσθμα σε όλα τα επίπεδα της φροντίδας του, από
την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέχρι τη φροντίδα ασθενών με σοβαρό
άσθμα σε νοσοκομειακό επίπεδο. Η Ομάδα Άσθματος διαθέτει σελίδα στο
Facebook και στο twitter, λογαριασμοί που είναι προσβάσιμοι και από το
www.myasthma.gr.
Η σημαντικότερη επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα έχει γίνει το 2012 από
την ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ και ανέδειξε ότι το 8,2% του πληθυσμού των
ενηλίκων πάσχει από τη νόσο (υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 800.000
Έλληνες πάσχουν από βρογχικό άσθμα).

Και με τον COVID-19 τι ισχύει
Τέλος, η Εύα Φούκα, Πνευμονολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΘ «Γεώργιος
Παπανικολάου» τονίζει ότι: «Σε ασθενείς με καλά ελεγχόμενο, ήπιο-μέτριο
άσθμα δεν παρατηρείται αυξημένος κίνδυνος σοβαρής νόσου ή θανάτου
από Covid-19, ωστόσο οι ασθενείς με σοβαρό άσθμα βρίσκονται σε
αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Η ΕΠΕ συστήνει
ανεπιφύλακτα τη συνέχιση της συνταγογραφούμενης αγωγής για το άσθμα,
τόσο των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών, τα οποία κρίνονται ασφαλή,

τουλάχιστον σε χαμηλές-μέτριες δόσεις, όσο και των βιολογικών θεραπειών
και των από του στόματος κορτικοστεροειδών για τους ασθενείς με σοβαρό
άσθμα. Σχετικά με τα εμβόλια, βασιζόμενοι στην εκτίμηση κινδύνου και
οφέλους, συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι της COVID-19 για όλους τους
ασθενείς με άσθμα, καθώς τα εμβόλια έχουν αποδειχτεί ασφαλή και οι
αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτά είναι γενικά σπάνιες. Ωστόσο, τα mRNA
εμβόλια δεν θα πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς με ιστορικό σοβαρής
αλλεργικής αντίδρασης στα συστατικά τους και ιδιαίτερα στην
πολυαιθυλενική γλυκόλη και οι εμβολιασμοί με τα εμβόλια αυτά θα πρέπει
να γίνονται σε δομή υγείας στην οποία θα μπορεί να γίνει άμεση
αντιμετώπιση της αλλεργικής αντίδρασης, αν αυτή υπάρξει».
Υπενθυμίζουμε ότι ασθενείς με σοβαρό άσθμα που λαμβάνουν βιολογικούς
παράγοντες ή από του στόματος κορτκοστεροειδή έχουν ενταχθεί στην
Ομάδα Β προτεραιοποίησης του ΕΟΔΥ και ο εμβολιασμός τους έχει ήδη
αρχίσει.

Δες και αυτό
Στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΕΠΕ για ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση, αναφορικά με το άσθμα καθώς και τους τρόπους
αντιμετώπισής του, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18.00 ζωντανή
διαδικτυακή εκδήλωση (Live Event) στη σελίδα Facebook του
myasthma.gr., στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος.

800.000 ασθενείς υπολογίζονται οι ασθενείς με άσθμα στην
Ελλάδα. Περίπου το 4,2% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από
κάποια μορφή σοβαρή ή λιγότερο επώδυνη άσθματος.
Το άσθμα είναι μια από τις πιο κοινές χρόνιες παθήσεις και υπολογίζεται ότι
300 εκατ. άνθρωποι πάσχουν από άσθμα σε όλο τον κόσμο. Το άσθμα είναι
μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών, που είναι οι αγωγοί –
«σωλήνες» μέσω των οποίων ο αέρας εισέρχεται στους πνεύμονες για τη
λειτουργία της αναπνοής. Όταν ένα άτομο επηρεάζεται από το άσθμα, η
φλεγμονή προκαλεί στένωση των αεραγωγών και κατά συνέπεια η ροή του
αέρα είναι περιορισμένη και η αναπνοή γίνεται δύσκολη. Επιπλέον, σε
άτομα που πάσχουν από άσθμα, η στένωση των αεραγωγών επιδεινώνεται
από υπερπαραγωγή της βλέννας και από βρογχόσπασμο, λόγω της
σύσπασης των μυών γύρω από τους βρόγχους. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι
η αιτία όλων των συμπτωμάτων που εμφανίζουν οι ασθενείς:
επαναλαμβανόμενα επεισόδια συριγμού, δύσπνοια, σφίξιμο στο στήθος,
βήχας, ιδιαίτερα τη νύχτα ή νωρίς το πρωί. Μεταξύ των εκλυτικών
παραγόντων που επιβαρύνουν τα συμπτώματα του άσθματος είναι, οι
λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, τα άνθη ορισμένων δέντρων
και φυτών, η άσκηση, ο κρύος αέρας, ορισμένα φάρμακα (π.χ. ασπιρίνη),
η οικιακή σκόνη (ακάρεα), αλλεργιογόνα κατοικίδιων ζώων, καθώς και
ενδογενείς παράγοντες όπως το άγχος.
Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος και η Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε.), αναλαμβάνει ενημερωτικές

δράσεις, με στόχο να ενημερώσει σωστά και υπεύθυνα το κοινό και κατ’
επέκταση τον ασθενή για το άσθμα και τους τρόπους αντιμετώπισής του,
παροτρύνοντάς τον να επισκεφθεί άμεσα τον ειδικό Πνευμονολόγο,
για έγκαιρη διάγνωση και παροχή εξατομικευμένης θεραπείας.
Η Ομάδα Άσθματος εντείνει τις προσπάθειές της για την ευρύτερη
ενημέρωση όλων των ασθενών και εν δυνάμει ασθενών, ώστε να ζουν
μια καλύτερη ζωή, επιτυγχάνοντας μια καθημερινή φυσιολογική
δραστηριότητα.
Οι δράσεις της Ομάδας Άσθματος παρουσιάστηκαν σε Συνέντευξη
Τύπου σήμερα, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος, στην οποία
παρουσιάστηκε το επιστημονικό site www.myasthma.gr, το μοναδικό
στην Ελλάδα για ασθενείς με άσθμα, με τα πιο έγκυρα και πρόσφατα
επιστημονικά δεδομένα καθώς το έχουν δημιουργήσει και το επιμελούνται
Μέλη-Πνευμονολόγοι της Ομάδας Άσθματος της Ε.Π.Ε.
Εισηγητές στη Συνέντευξη Τύπου ήταν ο κ. Στυλιανός
Λουκίδης, Πρόεδρος της Ε.Π.Ε., Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ,
κ. Πέτρος Μπακάκος, Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ και Ειδικός Γραμματέας Εκπαίδευσης της ΕΠΕ, κα Εύη
Ορφανού, Αν. Γραμματέας ΔΣ Ένωση Ασθενών Ελλάδας, Πρόεδρος
Συλλόγου Καρκινοπαθών & Σπάνιων Παθήσεων Ν. Έβρου «Μαζί για
Ζωή», και οι Υπεύθυνοι Ομάδας Άσθματος ΕΠΕ κ. Κωνσταντίνος
Σάμιτας Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ της 7ης Πνευμονολογικής
Κλινικής ΓΝΝΘΑ η «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», και κα Έυα Φούκα, Πνευμονολόγος
Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου».
Ο κ. Λουκίδης επισήμανε «Το άσθμα είναι μια νόσος με σημαντικές
επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών, ειδικότερα στην εποχή της COVID19, ενώ υπολογίζεται με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα ότι περισσότεροι
από 800.000 Έλληνες πάσχουν από βρογχικό άσθμα».
Αναφερόμενος στο φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος
“Ενημερώσου σωστά για το Άσθμα”, τονίζει ότι «στόχος της ΕΠΕ είναι μέσα
από εκστρατείες ενημέρωσης, δράσεις και επιστημονικές μελέτες, οι
ασθενείς να ενημερωθούν για την ανάγκη πρόληψης αλλά και τις νέες
θεραπευτικές επιλογές, όπως είναι οι βιολογικοί παράγοντες που έχουν
αλλάξει ουσιαστικά τη φυσική πορεία της σοβαρής νόσου. Με γνώμονα την
υπεύθυνη ενημέρωση, ο Πνευμονολόγος είναι εκείνος που θα συμβουλέψει
και θα καθοδηγήσει τον ασθενή, ώστε να αντιμετωπιστεί η νόσος
αποτελεσματικά».
Στο έργο της Ομάδας Άσθματος αναφέρθηκε ο κ. Μπακάκος « Η Ομάδα
Άσθματος της ΕΠΕ απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό των μελών της και είναι

από τις πιο δραστήριες ομάδες εργασίες. Εδώ και αρκετά χρόνια
δραστηριοποιείται και μέσα από τη σελίδα myasthma.gr, παρέχοντας
πολύτιμες συμβουλές για τη σωστή διαχείριση της νόσου αλλά και
απαντήσεις σε ποικίλα ερωτήματα που απασχολούν τους ασθενείς, γεγονός
που δείχνει το ενδιαφέρον των Πνευμονολόγων για το βρογχικό άσθμα. Η
σημαντικότερη επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα έγινε το 2012 από την
ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ και ανέδειξε ότι το 8,2% του πληθυσμού των
ενηλίκων πάσχει από τη νόσο (υπολογίζεται ότι περισσότεροι από
800.000 Έλληνες πάσχουν από βρογχικό άσθμα). Σχετικά με τη διαχείριση
της νόσου τόνισε «Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν τα Ειδικά Ιατρεία
Άσθματος σε Νοσοκομεία, που έχουν καταστήσει δυνατή την πρόσβαση
και αξιολόγηση ακόμη και σοβαρών ασθματικών, βελτιώνοντας τα
συμπτώματα και την ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών».
Από την πλευρά των ασθενών την προσωπική της μάχη με το άσθμα
περιέγραψε η κα Εύη Ορφανού «Η σημερινή ημέρα αναδεικνύει τη
σημασία και ανάγκη συνεργασίας και ενεργού συμμετοχής των ασθενών
στον παραγωγικό διάλογο, σε τόσο βαρύνουσας σημασίας ζητήματα όπως
το άσθμα». Ο κάθε ασθενής βιώνει διαφορετικά την συμβίωση με το άσθμα
του. Οι κρίσεις εμφανίζονται με συμπτώματα όπως δύσπνοια, βήχας,
συριγμός. Εκλυτικοί παράγοντες που μπορεί να «πυροδοτήσουν» μία κρίση
αποτελούν: εισπνεόμενα αλλεργιογόνα (ποικίλης κατηγορίας και
πάρα πολλών ειδών), ιογενείς ή και μικροβιακές λοιμώξεις,
σωματική άσκηση, εισπνεόμενες φαρμακευτικές ουσίες,
επαγγελματική έκθεση σε ερεθιστικές εισπνεόμενες ουσίες,
ατμοσφαιρικοί ρύποι, άγχος. Σήμερα, η επιστήμη μας έχει εφοδιάσει με
ισχυρά όπλα και γνώση για την αντιμετώπιση του νοσήματος. Τα νέα
αντιασθματικά φάρμακα, οι σύγχρονες και εύχρηστες συσκευές και τα
μονοφωνικά αντισώματα (για το σοβαρό μη ελεγχόμενο αλλεργικό άσθμα)
έχουν βελτιώσει πολύ τον έλεγχο του άσθματος και την ποιότητα ζωής των
ασθενών».
Ο κ. Σάμιτας αναφέρθηκε στην Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας και τη δράση της τα τελευταία χρόνια, «Η
Ομάδα Άσθματος είναι μια επιστημονική ομάδα ειδικών
Πνευμονολόγων με μεγάλη εμπειρία στο άσθμα σε όλα τα επίπεδα της
φροντίδας του, από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέχρι τη φροντίδα
ασθενών με σοβαρό άσθμα σε νοσοκομειακό επίπεδο». Στη συνέχεια
αναφέρθηκε στο www.myasthma.gr που για μια 10ετία
περίπου αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης για το ευρύ κοινό, τους
ασθενείς με άσθμα και τους γονείς με παιδιά που πάσχουν από άσθμα. «Η
σελίδα myasthma.gr είναι ανανεωμένη με μοντέρνο και
φιλικό σχεδιασμό προς τον χρήστη, να φορτώνει γρήγορα τα δεδομένα
και να είναι προσβάσιμη από smart συσκευές. Έχει ως στόχο να
ενημερώσει έγκυρα τον κόσμο για το άσθμα σε μια εποχή που η

παραπληροφόρηση για ιατρικά θέματα στα μέσα ενημέρωσης, ειδικά
διαδικτυακά, έχει κορυφωθεί». Η Ομάδα Άσθματος διαθέτει σελίδα στο
Facebook και στο twitter, λογαριασμοί που είναι προσβάσιμοι και από
το www.myasthma.gr.
Στην πανδημία COVID-19 και τους ασθενείς με άσθμα αναφέρθηκε η κα
Έυα Φούκα, «Σε ασθενείς με καλά ελεγχόμενο, ήπιο-μέτριο άσθμα δεν
παρατηρείται αυξημένος κίνδυνος σοβαρής νόσου ή θανάτου από Covid19, ωστόσο οι ασθενείς με σοβαρό άσθμα βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο
σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Η ΕΠΕ συστήνει ανεπιφύλακτα τη
συνέχιση της συνταγογραφούμενης αγωγής για το άσθμα, τόσο των
εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών, τα οποία κρίνονται ασφαλή,
τουλάχιστον σε χαμηλές-μέτριες δόσεις, όσο και των βιολογικών
θεραπειών και των από του στόματος κορτικοστεροειδών για τους ασθενείς
με σοβαρό άσθμα. Σχετικά με τα εμβόλια, βασιζόμενοι στην εκτίμηση
κινδύνου και οφέλους, συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι της COVID-19 για
όλους τους ασθενείς με άσθμα, καθώς τα εμβόλια έχουν αποδειχτεί
ασφαλή και οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτά είναι γενικά σπάνιες.
Ωστόσο, τα mRNA εμβόλια δεν θα πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς με
ιστορικό σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης στα συστατικά τους και ιδιαίτερα
στην πολυαιθυλενική γλυκόλη και οι εμβολιασμοί με τα εμβόλια αυτά θα
πρέπει να γίνονται σε δομή υγείας στην οποία θα μπορεί να γίνει άμεση
αντιμετώπιση της αλλεργικής αντίδρασης, αν αυτή υπάρξει. Ασθενείς με
σοβαρό άσθμα που λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες ή από του
στόματος κορτκοστεροειδή έχουν ενταχθεί στην Ομάδα Β
προτεραιοποίησης του ΕΟΔΥ και ο εμβολιασμός τους έχει ήδη αρχίσει.»
Στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΕΠΕ για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση,
αναφορικά με το άσθμα καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής του, θα
πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18.00 ζωντανή διαδικτυακή εκδήλωση (Live
Event) στη σελίδα Facebook του myasthma.gr., στο πλαίσιο της
Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος.
Ο ιστότοπος myasthma.gr και η οργάνωση της εκδήλωσης για την
Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος, υλοποιούνται με την ευγενική χορηγία
της Chiesi Hellas του Ομίλου Chiesi, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί ως Bcorp, για τις συντεταγμένες με τη βιώσιμη ανάπτυξη- δράσεις του και τον
τρόπο του επιχειρείν.

Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος
Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος και η Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε.), αναλαμβάνει ενημερωτικές δράσεις, με στόχο να
ενημερώσει σωστά και υπεύθυνα το κοινό και κατ’ επέκταση τον ασθενή για το άσθμα
και τους τρόπους αντιμετώπισής του, παροτρύνοντάς τον να επισκεφθεί
άμεσα τον ειδικό Πνευμονολόγο, για έγκαιρη διάγνωση και παροχή εξατομικευμένης
θεραπείας.
Η Ομάδα Άσθματος εντείνει τις προσπάθειές της για την ευρύτερη ενημέρωση όλων
των ασθενών και εν δυνάμει ασθενών, ώστε να ζουν μια καλύτερη ζωή,
επιτυγχάνοντας μια καθημερινή φυσιολογική δραστηριότητα.
Οι δράσεις της Ομάδας Άσθματος παρουσιάστηκαν σε Συνέντευξη Τύπου σήμερα, στο
πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος, στην οποία παρουσιάστηκε
το επιστημονικό site www.myasthma.gr, το μοναδικό στην Ελλάδα για ασθενείς με
άσθμα, με τα πιο έγκυρα και πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα καθώς το έχουν

δημιουργήσει και το επιμελούνται Μέλη-Πνευμονολόγοι της Ομάδας Άσθματος της
Ε.Π.Ε.
Εισηγητές στη Συνέντευξη Τύπου ήταν ο κ. Στυλιανός Λουκίδης, Πρόεδρος της Ε.Π.Ε.,
Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ, κ. Πέτρος Μπακάκος, Καθηγητής Πνευμονολογίας
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Ειδικός Γραμματέας Εκπαίδευσης της ΕΠΕ, κα Εύη Ορφανού,
Αν. Γραμματέας ΔΣ Ένωση Ασθενών Ελλάδας, Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών &
Σπάνιων Παθήσεων Ν. Έβρου «Μαζί για Ζωή», και οι Υπεύθυνοι Ομάδας Άσθματος ΕΠΕ
κ. Κωνσταντίνος Σάμιτας Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ της 7ης Πνευμονολογικής
Κλινικής ΓΝΝΘΑ η «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», και κα Έυα Φούκα, Πνευμονολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ,
ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου».

Ο κ. Λουκίδης επισήμανε «Το άσθμα είναι μια νόσος με σημαντικές επιπτώσεις στην
υγεία των ασθενών, ειδικότερα στην εποχή της COVID-19, ενώ υπολογίζεται με τα
πλέον πρόσφατα δεδομένα ότι περισσότεροι από 800.000 Έλληνες πάσχουν από
βρογχικό άσθμα». Αναφερόμενος στο φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας
Άσθματος “Ενημερώσου σωστά για το Άσθμα”, τονίζει ότι «στόχος της ΕΠΕ είναι μέσα
από εκστρατείες ενημέρωσης, δράσεις και επιστημονικές μελέτες, οι ασθενείς να
ενημερωθούν για την ανάγκη πρόληψης αλλά και τις νέες θεραπευτικές επιλογές, όπως
είναι οι βιολογικοί παράγοντες που έχουν αλλάξει ουσιαστικά τη φυσική πορεία της
σοβαρής νόσου. Με γνώμονα την υπεύθυνη ενημέρωση, ο Πνευμονολόγος είναι
εκείνος που θα συμβουλέψει και θα καθοδηγήσει τον ασθενή, ώστε να αντιμετωπιστεί
η νόσος αποτελεσματικά».
Στο έργο της Ομάδας Άσθματος αναφέρθηκε ο κ. Μπακάκος « Η Ομάδα Άσθματος της
ΕΠΕ απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό των μελών της και είναι από τις πιο δραστήριες
ομάδες εργασίες. Εδώ και αρκετά χρόνια δραστηριοποιείται και μέσα από τη
σελίδα myasthma.gr, παρέχοντας πολύτιμες συμβουλές για τη σωστή διαχείριση της
νόσου αλλά και απαντήσεις σε ποικίλα ερωτήματα που απασχολούν τους ασθενείς,
γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον των Πνευμονολόγων για το βρογχικό άσθμα. Η
σημαντικότερη επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα έγινε το 2012 από την
ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ και ανέδειξε ότι το 8,2% του πληθυσμού των ενηλίκων
πάσχει από τη νόσο (υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 800.000 Έλληνες πάσχουν
από βρογχικό άσθμα). Σχετικά με τη διαχείριση της νόσου τόνισε «Καθοριστικό ρόλο
διαδραματίζουν τα Ειδικά Ιατρεία Άσθματος σε Νοσοκομεία, που έχουν καταστήσει
δυνατή την πρόσβαση και αξιολόγηση ακόμη και σοβαρών ασθματικών, βελτιώνοντας
τα συμπτώματα και την ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών».
Από την πλευρά των ασθενών την προσωπική της μάχη με το άσθμα περιέγραψε η κα
Εύη Ορφανού «Η σημερινή ημέρα αναδεικνύει τη σημασία και ανάγκη συνεργασίας και
ενεργού συμμετοχής των ασθενών στον παραγωγικό διάλογο, σε τόσο βαρύνουσας
σημασίας ζητήματα όπως το άσθμα». Ο κάθε ασθενής βιώνει διαφορετικά την

συμβίωση με το άσθμα του. Οι κρίσεις εμφανίζονται με συμπτώματα όπως δύσπνοια,
βήχας, συριγμός. Εκλυτικοί παράγοντες που μπορεί να «πυροδοτήσουν» μία κρίση
αποτελούν: εισπνεόμενα αλλεργιογόνα (ποικίλης κατηγορίας και πάρα πολλών
ειδών), ιογενείς ή και μικροβιακές λοιμώξεις, σωματική άσκηση, εισπνεόμενες
φαρμακευτικές ουσίες, επαγγελματική έκθεση σε ερεθιστικές εισπνεόμενες
ουσίες, ατμοσφαιρικοί ρύποι, άγχος. Σήμερα, η επιστήμη μας έχει εφοδιάσει με
ισχυρά όπλα και γνώση για την αντιμετώπιση του νοσήματος. Τα νέα αντιασθματικά
φάρμακα, οι σύγχρονες και εύχρηστες συσκευές και τα μονοφωνικά αντισώματα (για το
σοβαρό μη ελεγχόμενο αλλεργικό άσθμα) έχουν βελτιώσει πολύ τον έλεγχο του
άσθματος και την ποιότητα ζωής των ασθενών».

Ο κ. Σάμιτας αναφέρθηκε στην Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας και τη δράση της τα τελευταία χρόνια, «Η Ομάδα Άσθματος είναι μια
επιστημονική ομάδα ειδικών Πνευμονολόγων με μεγάλη εμπειρία στο άσθμα σε
όλα τα επίπεδα της φροντίδας του, από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέχρι τη
φροντίδα ασθενών με σοβαρό άσθμα σε νοσοκομειακό επίπεδο». Στη συνέχεια
αναφέρθηκε στο www.myasthma.gr που για μια 10ετία περίπου αποτελεί σημαντική
πηγή πληροφόρησης για το ευρύ κοινό, τους ασθενείς με άσθμα και τους γονείς με
παιδιά που πάσχουν από άσθμα. «Η σελίδα myasthma.gr είναι ανανεωμένη
με μοντέρνο και φιλικό σχεδιασμό προς τον χρήστη, να φορτώνει γρήγορα τα
δεδομένα και να είναι προσβάσιμη από smart συσκευές. Έχει ως στόχο να
ενημερώσει έγκυρα τον κόσμο για το άσθμα σε μια εποχή που η παραπληροφόρηση για
ιατρικά θέματα στα μέσα ενημέρωσης, ειδικά διαδικτυακά, έχει κορυφωθεί». Η Ομάδα
Άσθματος διαθέτει σελίδα στο Facebook και στο twitter, λογαριασμοί που είναι
προσβάσιμοι και από το www.myasthma.gr.
Στην πανδημία COVID-19 και τους ασθενείς με άσθμα αναφέρθηκε η κα Έυα
Φούκα, «Σε ασθενείς με καλά ελεγχόμενο, ήπιο-μέτριο άσθμα δεν παρατηρείται
αυξημένος κίνδυνος σοβαρής νόσου ή θανάτου από Covid-19, ωστόσο οι ασθενείς με
σοβαρό άσθμα βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Η
ΕΠΕ συστήνει ανεπιφύλακτα τη συνέχιση της συνταγογραφούμενης αγωγής για το
άσθμα, τόσο των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών, τα οποία κρίνονται ασφαλή,
τουλάχιστον σε χαμηλές-μέτριες δόσεις, όσο και των βιολογικών θεραπειών και των
από του στόματος κορτικοστεροειδών για τους ασθενείς με σοβαρό άσθμα.
Σχετικά με τα εμβόλια, βασιζόμενοι στην εκτίμηση κινδύνου και οφέλους, συστήνεται
ο εμβολιασμός έναντι της COVID-19 για όλους τους ασθενείς με άσθμα, καθώς τα

εμβόλια έχουν αποδειχτεί ασφαλή και οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτά είναι γενικά
σπάνιες. Ωστόσο, τα mRNA εμβόλια δεν θα πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς με
ιστορικό σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης στα συστατικά τους και ιδιαίτερα στην
πολυαιθυλενική γλυκόλη και οι εμβολιασμοί με τα εμβόλια αυτά θα πρέπει να γίνονται
σε δομή υγείας στην οποία θα μπορεί να γίνει άμεση αντιμετώπιση της αλλεργικής
αντίδρασης, αν αυτή υπάρξει. Ασθενείς με σοβαρό άσθμα που λαμβάνουν βιολογικούς
παράγοντες ή από του στόματος κορτκοστεροειδή έχουν ενταχθεί στην Ομάδα Β
προτεραιοποίησης του ΕΟΔΥ και ο εμβολιασμός τους έχει ήδη αρχίσει.»
Στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΕΠΕ για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση,
αναφορικά με το άσθμα καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής του, θα
πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18.00 ζωντανή διαδικτυακή εκδήλωση (Live Event) στη
σελίδα Facebook του myasthma.gr., στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος.
Ο ιστότοπος myasthma.gr και η οργάνωση της εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα
Άσθματος, υλοποιούνται με την ευγενική χορηγία της Chiesi Hellas του Ομίλου Chiesi,
ο οποίος έχει πιστοποιηθεί ως B-corp, για τις συντεταγμένες με τη βιώσιμη ανάπτυξηδράσεις του και τον τρόπο του επιχειρείν.

Έχω άσθμα, πως θα το αντιμετωπίσω
καλύτερα;
Γράφει η Ρίτα Βελώνη //

Πέρα από την λήψη των φαρμάκων και την τακτική επικοινωνία
με το γιατρό, υπάρχουν αρκετά ακόμα πράγματα που μπορείτε να
κάνετε για τον έλεγχο της νόσου και τα θέματα που προκύπτουν
από αυτήν.
Το άσθμα είναι μία από τις πιο συχνές χρόνιες παθήσεις του
αναπνευστικού με εξάρσεις και υφέσεις. Περίπου 300 εκατομμύρια
άνθρωποι πάσχουν σε όλο τον κόσμο, ενώ η συχνότητά του έχει αυξηθεί τα
τελευταία χρόνια. Όπως δείχνουν τα νέα επιδημιολογικά στοιχεία που
παρουσιάστηκαν από την Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρίας (ΕΠΕ) στη διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου:
Συνήθως, η αρχική εκδήλωση των συμπτωμάτων του άσθματος γίνεται
στην παιδική ή νεαρή ηλικία και είναι το αποτέλεσμα συνδυασμού
κληρονομικής προδιάθεσης και επίδρασης του περιβάλλοντος. Μπορεί,
δηλαδή, κάποιος να γεννηθεί με τάση να κάνει άσθμα και να το εκδηλώσει
επειδή θα εκτεθεί σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως διάφορα
μικρόβια, αλλεργιογόνες ουσίες, καπνό κλπ. Ας δούμε όμως τις απαντήσεις
των ειδικών για το που οφείλεται η έξαρση της νόσου, αλλά και πως
αντιμετωπίζεται αυτός ο γνωστός και συνάμα άγνωστος εχθρός της υγείας,
που ακούει στο όνομα «άσθμα».

Τι πρέπει να γνωρίζω για το άσθμα;
Το άσθμα, είναι μια φλεγμονή του βλεννογόνου, των βρόγχων. Οι βρόγχοι είναι οι
«σωλήνες» μέσω των οποίων μεταφέρεται το οξυγόνο στους πνεύμονες, ενώ ο
βλεννογόνος, είναι το λεπτό στρώμα που καλύπτει την εσωτερική επιφάνεια των
βρόγχων. Το πρόβλημα του άσθματος, που συχνά παρουσιάζεται από τη βρεφική
ακόμα ηλικία, μπορεί να εμφανιστεί ταυτόχρονα με ένα κοινό κρυολόγημα, ή άλλη
ασθένεια του αναπνευστικού, συνήθως την αλλεργική ρινίτιδα.

Γιατί το άσθμα στις μέρες μας, έχει πάρει «επιδημικές» διαστάσεις;
Το άσθμα, που είναι μια φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών, σχετίζεται άμεσα με τη
μόλυνση της ατμόσφαιρας, την αλλαγή των καιρικών συνθηκών, λόγο του φαινόμενου
«θερμοκηπίου», καθώς και την έκθεση σε πολλούς ακόμα ερεθιστικούς και
αλλεργιογόνους παράγοντες. Οι πιο γνωστοί είναι ο καπνός των τσιγάρων και η σκόνη
του σπιτιού. Σε αυτήν μάλιστα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση και ορισμένες μελέτες που
γίνονται τελευταία, για την πρόληψη του άσθματος διεθνώς. Όπως επίσης προκύπτει
από την επιστημονική έρευνα, στη συχνότητα εμφάνισης ασθματικών συμπτωμάτων
φαίνεται να συμβάλει και η καθιστική ζωή των παιδιών μπροστά στην τηλεόραση, σε έναν
υπολογιστή ή σε μια παιχνιδοκονσόλα. Οι πιθανότεροι λοιπόν λόγοι που συντείνουν στις
«επιδημικές» διαστάσεις του άσθματος είναι το περιβάλλον των πόλεων και η
απομάκρυνση από τη φύση».

Ποια συμπτώματα στο παιδί, θα πρέπει να βάλουν τους γονείς σε υποψία;
Σύμφωνα με τους ειδικούς: «Το άσθμα που ταλαιπωρεί κυρίως παιδιά 6-14 ετών,
παρουσιάζεται σαν ένα σύνολο συμπτωμάτων, που τα σημαντικότερα είναι ο βήχας, η
δυσκολία στην αναπνοή, κυρίως στην εκπνοή (δύσπνια), το βράσιμο στο στήθος.
Πολλές φορές πριν από την εμφάνιση του άσθματος , προηγούνται κάποια
προειδοποιητικά σημάδια όπως: Πονοκέφαλος, φταρνίσματα, βάρος στο στομάχι. Στα
νήπια, το άσθμα συνήθως εμφανίζεται με βήχα κατά το παιγνίδι, το κλάμα, ή κατά τη
διάρκεια της νύχτας. Συμπτώματα μπορεί επίσης να εμφανιστούν και κατά τη διάρκεια
ενός κοινού κρυολογήματος ή μετά την έκθεση του παιδιού σε καπνό από τσιγάρο.

Δώστε λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή, εάν απαντήσετε θετικά σε μία ή και
περισσότερες από τις παρακάτω ερωτήσεις, γιατί το πιθανότερο είναι το παιδί
σας να πάσχει από άσθμα.

•

Έχει έντονο και επίμονο βήχα τη νύχτα ή τα ξημερώματα;

•

Εμφανίζει βήχα έπειτα από σωματική άσκηση;

•

Βήχει και λαχανιάζει εύκολα ενώ παίζει ή τρέχει;

•

Aκούτε την αναπνοή του να σφυρίζει ή το στήθος του να «βράζει»;

•

Ξυπνάει το βράδυ με βάρος στο στήθος ή δύσπνοια;

•

Kουράζεται εύκολα όταν προχωράει βιαστικά ή ανεβαίνει σκάλες;

Πως θα μάθω ότι σίγουρα έχει άσθμα;

Εφόσον ο γιατρός υποπτευθεί πρόβλημα άσθματος, μια απλή εξέταση που
λέγεται σπιρομέτρηση, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη διάγνωση, καθώς βοηθά
να αξιολογηθεί η δύναμη της εκπνοής. Και βέβαια, τα παιδιά, χρειάζονται ιδιαίτερη
προσοχή στη διάγνωση, γιατί πολλές φορές οι γονείς συγχέουν τα συμπτώματα του
άσθματος με αυτά μιας ίωσης, με αποτέλεσμα να μην τους γίνεται σωστή θεραπεία.
Μια συνηθισμένη π.χ ίωση στα παιδιά μπορεί να προκαλέσει έντονο βήχα, «σφύριγμα»
στην αναπνοή ή «βράσιμο» στο στήθος, αλλά στα ασθματικά παιδιά τα συμπτώματα
αυτά επιμένουν συνήθως για εβδομάδες αφού περάσει η ίωση και πέσει ο πυρετός, γι’
αυτό είναι πολύ σημαντικό να αξιολογούνται σωστά».
Η θεραπεία, περιλαμβάνει γενικά και ειδικά μέτρα. Στα γενικά ανήκουν η αποφυγή των
αλλεργιογόνων και η έκθεση σε ειδικές περιβαλλοντολογικές συνθήκες και
ερεθιστικούς παράγοντες . Στα ειδικά μέτρα περιλαμβάνονται τα φάρμακα, που
συνήθως δίνονται με τη μορφή εισπνοών και διακρίνονται
σε ρυθμιστικά και ανακουφιστικά.

Πως θα βοηθήσω το παιδί μου σε περίπτωση κρίσης;

•

Η πιο κατάλληλη στάση για να ξεπεραστεί μια ασθματική κρίση είναι: Να βάλετε
το παιδί να καθίσει με τους αγκώνες στα γόνατα ή καβαλικευτά σε μια καρέκλα
με τους αγκώνες και τους βραχίονες ακουμπισμένους στην πλάτη της καρέκλας.

•

Η αναπνευστική λειτουργία θα επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα πιο
γρήγορα, αν αναπνέει ήρεμα ή τη στιγμή της εκπνοής το πιέσετε ελαφρά στην
κοιλιά.

•

Η εκπνοή πρέπει να γίνεται με το στόμα κλειστό.

Μπορεί το ασθματικό παιδί να ασχοληθεί με κάποιο σπορ;
Τα σπορ βοηθούν όχι μόνο στην ελάττωση των κρίσεων του άσθματος αλλά και στην
βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας. Όμως καλό είναι για το σπόρ που επιθυμεί
να ακολουθήσει το ασθματικό παιδί, να συμβουλεύεστε πρώτα το γιατρό. Η ιππασία
π.x, απαγορεύεται, για τον κίνδυνο αναπτύξεως αλλεργίας στο τρίχωμα του αλόγου.
Επίσης δεν συνιστώνται η υποβρύχια κατάδυση, το σκι και το ποδόσφαιρο.
Αντίθετα το βόλεϊ, το τένις, το χάντμπολ, η σουηδική γυμναστική (ενόργανη), το
ράγκμυ, το καράτε, η αναρρίχηση, η υδατοσφαίριση (πόλο) ωφελούν. Η κολύμβηση
είναι επίσης ένα από τα κατάλληλα σπορ για το άσθμα, γιατί βοηθά στην καλή
λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος. Όμως αν γίνεται στην πισίνα, χρειάζεται
έλεγχος στο χλώριο, το οποίο υπάρχει σε σημαντικές ποσότητες σε αρκετές πισίνες.

Να θυμάστε:
Oι κυριότεροι περιβαλλοντικοί παράγοντες που ευθύνονται για την αύξηση
της έντασης των συμπτωμάτων στα παιδιά αλλά και σε άτομα με
προδιάθεση άσθματος γενικότερα, είναι:

•

Η αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση.

•

Αλλεργιογόνα της ατμόσφαιρας (π.χ. η γύρη των λουλουδιών).

•

Ο κρύος αέρας.

•

Το περιβάλλον των σύγχρονων κατοικιών.

•

Μύκητες, ακάρεα και οικιακή σκόνη

•

Η υγρασία.

•

Ο καπνός του τσιγάρου.

•

Ουσίες που περιέχονται σε υλικά από τα οποία κατασκευάζονται τα σύγχρονα σπίτια
(π.χ. βαφές).

•

Ουσίες που περιέχονται σε αρώματα, προϊόντα καθαρισμού σπιτιού κ.α.

Αποκαλυπτική η διεθνής «χαρτογράφηση» του εχθρού.
Η μεγάλη μελέτη ISAAC («International Study of Asthma and Allergies in Childhood») που
βασίστηκε σε παρακολούθηση 13χρονων και 14χρονων παιδιών από 56 χώρες και
εξάχρονων και επτάχρονων παιδιών από 38 χώρες έδειξε ασθματικά συμπτώματα που
έφθαναν ως και στο 32%.
* Η συχνότητα εμφάνισης ασθματικών συμπτωμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των
παιδιών ήταν της τάξεως του 23,7% (27,6% στα αγόρια και 20,4% στα κορίτσια)
συγχρόνως το 25% των αγοριών και το 21% των κοριτσιών φάνηκε ότι πάσχουν από
χρόνια αλλεργική ρινίτιδα.
* Όπως προέκυψε από τη μελέτη το αυξημένο βάρος και η καθιστική ζωή συνδέονται
με το άσθμα κυρίως στα αγόρια. Συγκεκριμένα ένα και μόνο επιπλέον κιλό στη ζυγαριά
φάνηκε να σχετίζεται με αυξημένες κατά 13% πιθανότητες εμφάνισης ασθματικών
συμπτωμάτων, ανεξαρτήτως του ύψους του παιδιού και άλλων παραμέτρων.
Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο «γκρίζα», αν λάβετε υπόψη σας και το παρακάτω εύρημα:
αύξηση μιας ώρας στην τηλεθέαση ή στην ενασχόληση με βιντεοπαιχνίδια φάνηκε να
μεταφράζεται σε αύξηση των πιθανοτήτων για άσθμα κατά 10%.
* Μια άλλη άκρως ενδιαφέρουσα επισήμανση των ειδικών αφορά το είδος των τροφών
που καταναλώνουν τα παιδιά και επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη ουσία η οποία
περιέχεται σε πλήθος τροφίμων και ποτών, κυρίως αναψυκτικών ως συντηρητικό:
πρόκειται για το διοξείδιο του θείου (Ε220). Η ανάλυση σχετικά με το καθημερινό
«μενού» των μικρών εθελοντών μαρτύρησε ότι τροφές και ποτά που περιέχουν το

συγκεκριμένο συντηρητικό φαίνεται να ενισχύουν την εμφάνιση ασθματικών
συμπτωμάτων.
* Αντιθέτως η κατανάλωση ισοτονικών ποτών (καταναλώνονται κυρίως από αθλητές,
καθώς περιέχουν σε υψηλές ποσότητες πολύτιμες βιταμίνες και μέταλλα)
παρουσιάστηκε να σχετίζεται με μειωμένες πιθανότητες εμφάνισης των συμπτωμάτων
του άσθματος.

Το άσθμα στην Ελλάδα

* Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΕΠΕ, 800.000 υπολογίζονται οι ασθενείς με
άσθμα στην Ελλάδα.
* «Μεγαλύτερα είναι τα ποσοστά που εμφανίζονται στην Αττική και στη Νοτιοδυτική
και Νότια Ελλάδα» αναφέρει ο Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ του Νοσοκομείου
«Σωτηρία», Λ. Ζέρβας.
* Συγκεκριμένα, στο χάρτη της γεωγραφικής κατανομή της νόσου, φαίνεται ότι το
άσθμα είναι συχνότερο στην Αττική, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη, με μικρότερα
ποσοστά να παρατηρούνται στη Βόρεια Ελλάδα και τις νησιωτικές περιοχές της χώρας.
* Οι διαφορές αυτές πιθανώς οφείλονται στις κλιματολογικές συνθήκες των διαφόρων
περιοχών αλλά και τη διαφορετική έκθεση σε ερεθιστικούς παράγοντες και
αλλεργιογόνα του περιβάλλοντος.

Ενημερωτική ιστοσελίδα
Για να έχετε έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε ότι αφορά την
αντιμετώπισή της νόσου, αλλά και απαντήσεις σε πρακτικά θέματα που
προκύπτουν από αυτήν, σερφάρετε στο www.myasthma.gr. που για μια
10ετία περίπου αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης για το ευρύ
κοινό, τους ασθενείς με άσθμα και τους γονείς με παιδιά που πάσχουν από
άσθμα. Την ιστοσελίδα δημιούργησαν γιατροί – μέλη της ομάδας άσθματος
της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας με στόχο να «ενημερώνουν τον
κόσμο με τα πιο έγκυρα και πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα για το
άσθμα σε μια εποχή που η παραπληροφόρηση για ιατρικά θέματα στα
μέσα ενημέρωσης, ειδικά διαδικτυακά, έχει κορυφωθεί».

* Εισηγητές στη Συνέντευξη Τύπου με θέμα «Ενημερώσου σωστά για το
άσθμα», ήταν ο κ. Στυλιανός Λουκίδης, Πρόεδρος της Ε.Π.Ε., Καθηγητής
Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, ο κ. Πέτρος Μπακάκος, Καθηγητής Πνευμονολογίας
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, η κα Εύη Ορφανού, Αν. Γραμματέας ΔΣ Ένωση Ασθενών
Ελλάδας, ο κ. Κωνσταντίνος Σάμιτας Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ της 7ης
Πνευμονολογικής Κλινικής ΓΝΝΘΑ η «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», και η κα Έυα Φούκα,
Πνευμονολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου».

Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος: Το άσθμα
μπορεί και πρέπει να ελέγχεται πλήρως
6 Μαΐου 2021

Το άσθμα είναι μια από τις πιο κοινές χρόνιες παθήσεις.
Υπολογίζεται ότι 300 εκατ. άνθρωποι πάσχουν από άσθμα σε όλο
τον κόσμο, ενώ περίπου 800.000 είναι οι ασθενείς με άσθμα στην
Ελλάδα.
Το άσθμα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών, που
είναι οι αγωγοί – «σωλήνες» μέσω των οποίων ο αέρας εισέρχεται στους
πνεύμονες για τη λειτουργία της αναπνοής. Όταν ένα άτομο επηρεάζεται
από το άσθμα, η φλεγμονή προκαλεί στένωση των αεραγωγών και
κατά συνέπεια η ροή του αέρα είναι περιορισμένη και η αναπνοή
γίνεται δύσκολη. Επιπλέον, σε άτομα που πάσχουν από άσθμα, η
στένωση των αεραγωγών επιδεινώνεται από υπερπαραγωγή της βλέννας
και από βρογχόσπασμο, λόγω της σύσπασης των μυών γύρω από τους
βρόγχους. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι η αιτία όλων των συμπτωμάτων που
εμφανίζουν οι ασθενείς: επαναλαμβανόμενα επεισόδια συριγμού, δύσπνοια,

σφίξιμο στο στήθος, βήχας, ιδιαίτερα τη νύχτα ή νωρίς το πρωί.
Μεταξύ των εκλυτικών παραγόντων που επιβαρύνουν τα
συμπτώματα του άσθματος είναι, οι λοιμώξεις του αναπνευστικού
συστήματος, τα άνθη ορισμένων δέντρων και φυτών, η άσκηση, ο
κρύος αέρας, ορισμένα φάρμακα (π.χ. ασπιρίνη), η οικιακή σκόνη
(ακάρεα), αλλεργιογόνα κατοικίδιων ζώων, καθώς και ενδογενείς
παράγοντες όπως το άγχος.
Ενημερώσου σωστά για το Άσθμα!
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος, η Ομάδα
Άσθματος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε.)
αναλαμβάνει ενημερωτικές δράσεις, με στόχο να πληροφορήσει σωστά και
υπεύθυνα το κοινό και κατ’ επέκταση τον ασθενή για το άσθμα και τους
τρόπους αντιμετώπισής του, παροτρύνοντάς τον να επισκεφθεί
άμεσα τον ειδικό Πνευμονολόγο, για έγκαιρη διάγνωση και παροχή
εξατομικευμένης θεραπείας.
Η Ομάδα Άσθματος εντείνει τις προσπάθειές της για την ευρύτερη
ενημέρωση όλων των ασθενών και εν δυνάμει ασθενών, ώστε να ζουν
μια καλύτερη ζωή, επιτυγχάνοντας μια καθημερινή φυσιολογική
δραστηριότητα.
10 χρόνια λειτουργίας www.myasthma.gr για την καλύτερη
ενημέρωση των ασθενών
Οι δράσεις της Ομάδας Άσθματος παρουσιάστηκαν σε Συνέντευξη
Τύπου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος, στην οποία
παρουσιάστηκε το επιστημονικό site www.myasthma.gr, το μοναδικό
στην Ελλάδα για ασθενείς με άσθμα, με τα πιο έγκυρα και πρόσφατα
επιστημονικά δεδομένα καθώς το έχουν δημιουργήσει και το επιμελούνται
Μέλη-Πνευμονολόγοι της Ομάδας Άσθματος της Ε.Π.Ε.
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ε., Στυλιανός Λουκίδης, Καθηγητής
Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ, αναφερόμενος στο φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας

Ημέρας Άσθματος «Ενημερώσου σωστά για το Άσθμα», τόνισε ότι
«στόχος της ΕΠΕ είναι μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης, δράσεις και
επιστημονικές μελέτες, οι ασθενείς να ενημερωθούν για την ανάγκη
πρόληψης αλλά και τις νέες θεραπευτικές επιλογές, όπως είναι οι
βιολογικοί παράγοντες που έχουν αλλάξει ουσιαστικά τη φυσική πορεία της
σοβαρής νόσου. Με γνώμονα την υπεύθυνη ενημέρωση, ο Πνευμονολόγος
είναι εκείνος που θα συμβουλέψει και θα καθοδηγήσει τον ασθενή, ώστε
να αντιμετωπιστεί η νόσος αποτελεσματικά».
Στο έργο της Ομάδας Άσθματος αναφέρθηκε ο Ειδικός Γραμματέας
Εκπαίδευσης της ΕΠΕ, Πέτρος Μπακάκος, Καθηγητής Πνευμονολογίας
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ: «Η Ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ είναι από τις πιο
δραστήριες ομάδες εργασίες. Εδώ και 10 χρόνια δραστηριοποιείται μέσα
από τη σελίδα myasthma.gr, παρέχοντας πολύτιμες συμβουλές για τη
σωστή διαχείριση της νόσου αλλά και απαντήσεις σε ποικίλα ερωτήματα
που απασχολούν τους ασθενείς, γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον των
Πνευμονολόγων για το βρογχικό άσθμα. Η σημαντικότερη επιδημιολογική
μελέτη στην Ελλάδα έγινε το 2012 από την ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ και
ανέδειξε ότι το 8,2% του πληθυσμού των ενηλίκων πάσχει από τη
νόσο (υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 800.000 Έλληνες πάσχουν από
βρογχικό άσθμα). Σχετικά με τη διαχείριση της νόσου τόνισε «Καθοριστικό
ρόλο διαδραματίζουν τα Ειδικά Ιατρεία Άσθματος σε Νοσοκομεία, που
έχουν καταστήσει δυνατή την πρόσβαση και αξιολόγηση ακόμη και
σοβαρών ασθματικών, βελτιώνοντας τα συμπτώματα και την ποιότητα
ζωής αυτών των ασθενών».
Η σελίδα myasthma.gr είναι ανανεωμένη με μοντέρνο και φιλικό
σχεδιασμό προς τον χρήστη, να φορτώνει γρήγορα τα δεδομένα και να
είναι προσβάσιμη από smart συσκευές. Έχει ως στόχο να ενημερώσει
έγκυρα τον κόσμο για το άσθμα σε μια εποχή που η παραπληροφόρηση για
ιατρικά θέματα στα μέσα ενημέρωσης, ειδικά διαδικτυακά, έχει
κορυφωθεί». Η Ομάδα Άσθματος διαθέτει σελίδα στο Facebook και στο
twitter, λογαριασμοί που είναι προσβάσιμοι και από
το www.myasthma.gr.
Οι ασθενείς με άσθμα μπορούν να έχουν μια απόλυτα φυσιολογική
ζωή

Από την πλευρά των ασθενών, την προσωπική της μάχη με το άσθμα
περιέγραψε η Αν. Γραμματέας ΔΣ Ένωση Ασθενών Ελλάδας, Εύη
Ορφανού, Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών & Σπάνιων Παθήσεων Ν.
Έβρου: «Η σημερινή ημέρα αναδεικνύει τη σημασία και ανάγκη
συνεργασίας και ενεργού συμμετοχής των ασθενών στον παραγωγικό
διάλογο, σε τόσο βαρύνουσας σημασίας ζητήματα όπως το άσθμα». «Κάθε
ασθενής βιώνει διαφορετικά τη συμβίωση με το άσθμα του. Οι κρίσεις
εμφανίζονται με συμπτώματα όπως δύσπνοια, βήχας, συριγμός. Εκλυτικοί
παράγοντες που μπορεί να «πυροδοτήσουν» μία κρίση
αποτελούν: εισπνεόμενα αλλεργιογόνα (ποικίλης κατηγορίας και
πάρα πολλών ειδών), ιογενείς ή και μικροβιακές λοιμώξεις,
σωματική άσκηση, εισπνεόμενες φαρμακευτικές ουσίες,
επαγγελματική έκθεση σε ερεθιστικές εισπνεόμενες ουσίες,
ατμοσφαιρικοί ρύποι, άγχος. Σήμερα, η επιστήμη μας έχει εφοδιάσει με
ισχυρά όπλα και γνώση για την αντιμετώπιση του νοσήματος. Τα νέα
αντιασθματικά φάρμακα, οι σύγχρονες και εύχρηστες συσκευές και τα
μονοφωνικά αντισώματα (για το σοβαρό μη ελεγχόμενο αλλεργικό άσθμα)
έχουν βελτιώσει πολύ τον έλεγχο του άσθματος και την ποιότητα ζωής των
ασθενών».
Στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΕΠΕ για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση,
αναφορικά με το άσθμα καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής του,
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στις 18.00 ζωντανή διαδικτυακή εκδήλωση
(Live Event) στη σελίδα Facebook του myasthma.gr., στο πλαίσιο της
Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος.

Ενημερώσου σωστά για το Άσθμα!
Οι ασθενείς με άσθμα μπορούν να έχουν μια απόλυτα φυσιολογική ζωή
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Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος σήμερα Τετάρτη 5 Μάϊου και η
Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
(Ε.Π.Ε.),αναλαμβάνει ενημερωτικές δράσεις, με στόχο να
ενημερώσει σωστά και υπεύθυνα το κοινό και κατ’
επέκταση τον ασθενή για το άσθμα και τους τρόπους
αντιμετώπισής του, παροτρύνοντάς τον να επισκεφθεί
άμεσα τον ειδικό Πνευμονολόγο, για έγκαιρη διάγνωση και
παροχή εξατομικευμένης θεραπείας. Η Ομάδα
Άσθματος εντείνει τις προσπάθειές της για την ευρύτερη
ενημέρωση όλων των ασθενών και εν δυνάμει ασθενών, ώστε

να ζουν μια καλύτερη ζωή, επιτυγχάνοντας μια καθημερινή
φυσιολογική δραστηριότητα.
Οι δράσεις της Ομάδας Άσθματος
παρουσιάστηκαν σε Συνέντευξη Τύπου σήμερα, στο πλαίσιο
της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος, στην οποία παρουσιάστηκε
το επιστημονικό site www.myasthma.gr,το μοναδικό στην
Ελλάδα για ασθενείς με άσθμα, με τα πιο έγκυρα και πρόσφατα
επιστημονικά δεδομένα καθώς το έχουν δημιουργήσει και το
επιμελούνται Μέλη-Πνευμονολόγοι της Ομάδας Άσθματος
της Ε.Π.Ε.
Εισηγητές στη Συνέντευξη Τύπου ήταν: Ο κ. Στυλιανός
Λουκίδης, Πρόεδρος της Ε.Π.Ε., Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ,
κ. Πέτρος Μπακάκος, Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ και Ειδικός Γραμματέας Εκπαίδευσης της ΕΠΕ, κ. Εύη
Ορφανού, Αν. Γραμματέας ΔΣ Ένωση Ασθενών Ελλάδας, Πρόεδρος
Συλλόγου Καρκινοπαθών & Σπάνιων Παθήσεων Ν. Έβρου «Μαζί για
Ζωή», και οι Υπεύθυνοι Ομάδας Άσθματος ΕΠΕ κ. Κωνσταντίνος
Σάμιτας Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ της
7ης Πνευμονολογικής Κλινικής ΓΝΝΘΑ η «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», και κ. Εύα
Φούκα, Πνευμονολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΘ «Γεώργιος
Παπανικολάου».

Ο κ. Λουκίδης επισήμανε: «Το άσθμα είναι μια νόσος με
σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών, ειδικότερα
στην εποχή της COVID-19, ενώ υπολογίζεται με τα πλέον
πρόσφατα δεδομένα ότι περισσότεροι από 800.000 Έλληνες
πάσχουν από βρογχικό άσθμα».
Αναφερόμενος στο φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας
Άσθματος, “Ενημερώσου σωστά για το Άσθμα”, τόνισε ότι:
«Στόχος της ΕΠΕ είναι μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης,
δράσεις και επιστημονικές μελέτες, οι ασθενείς να
ενημερωθούν για την ανάγκη πρόληψης αλλά και τις νέες
θεραπευτικές επιλογές, όπως είναι οι βιολογικοί παράγοντες
που έχουν αλλάξει ουσιαστικά τη φυσική πορεία της σοβαρής
νόσου.
Με γνώμονα την υπεύθυνη ενημέρωση, ο Πνευμονολόγος είναι
εκείνος που θα συμβουλέψει και θα καθοδηγήσει τον ασθενή,
ώστε να αντιμετωπιστεί η νόσος αποτελεσματικά».

Στο έργο της Ομάδας Άσθματος αναφέρθηκε ο
κ. Μπακάκος: «Η Ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ απαρτίζεται από
μεγάλο αριθμό των μελών της και είναι από τις πιο δραστήριες
ομάδες εργασίες.

Εδώ και αρκετά χρόνια δραστηριοποιείται και μέσα από τη
σελίδα myasthma.gr, παρέχοντας πολύτιμες συμβουλές για τη
σωστή διαχείριση της νόσου αλλά και απαντήσεις σε ποικίλα
ερωτήματα που απασχολούν τους ασθενείς, γεγονός που
δείχνει το ενδιαφέρον των Πνευμονολόγων για το βρογχικό
άσθμα.
-Το 8,2% του πληθυσμού των ενηλίκων πάσχει από άσθμα
Η σημαντικότερη επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα έγινε το
2012 από την ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ και ανέδειξε ότι το 8,2%
του πληθυσμού των ενηλίκων πάσχει από τη νόσο
(υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 800.000 Έλληνες πάσχουν
από βρογχικό άσθμα)”.
Σχετικά με τη διαχείριση της νόσου τόνισε ότι: «Καθοριστικό
ρόλο διαδραματίζουν τα Ειδικά Ιατρεία Άσθματος σε
Νοσοκομεία, που έχουν καταστήσει δυνατή την πρόσβαση και

αξιολόγηση ακόμη και σοβαρών ασθματικών, βελτιώνοντας τα
συμπτώματα και την ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών».
Από την πλευρά των ασθενών την προσωπική της μάχη με το
άσθμα περιέγραψε η κ. Εύη Ορφανού:

«Η σημερινή ημέρα αναδεικνύει τη σημασία και ανάγκη
συνεργασίας και ενεργού συμμετοχής των ασθενών στον
παραγωγικό διάλογο, σε τόσο βαρύνουσας σημασίας ζητήματα
όπως το άσθμα».
Ο κάθε ασθενής βιώνει διαφορετικά την συμβίωση με το άσθμα
του.
Οι κρίσεις εμφανίζονται με συμπτώματα όπως δύσπνοια,
βήχας, συριγμός.

Εκλυτικοί παράγοντες που μπορεί να «πυροδοτήσουν» μία
κρίση αποτελούν:
-εισπνεόμενα αλλεργιογόνα (ποικίλης κατηγορίας και πάρα
πολλών ειδών),
-ιογενείς ή και μικροβιακές λοιμώξεις,
-σωματική άσκηση,
-εισπνεόμενες φαρμακευτικές ουσίες,
-επαγγελματική έκθεση σε ερεθιστικές εισπνεόμενες ουσίες,
-ατμοσφαιρικοί ρύποι,
-άγχος.
Σήμερα, η επιστήμη μας έχει εφοδιάσει με ισχυρά όπλα και
γνώση για την αντιμετώπιση του νοσήματος.
Τα νέα αντιασθματικά φάρμακα, οι σύγχρονες και εύχρηστες
συσκευές και τα μονοφωνικά αντισώματα (για το σοβαρό μη
ελεγχόμενο αλλεργικό άσθμα) έχουν βελτιώσει πολύ τον
έλεγχο του άσθματος και την ποιότητα ζωής των ασθενών».
Ο κ. Σάμιτας αναφέρθηκε στην Ομάδα Άσθματος της
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και τη δράση της τα
τελευταία χρόνια: «Η Ομάδα Άσθματος είναι μια
επιστημονική ομάδα ειδικών Πνευμονολόγων με μεγάλη
εμπειρία στο άσθμα σε όλα τα επίπεδα της φροντίδας του,
από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέχρι τη φροντίδα
ασθενών με σοβαρό άσθμα σε νοσοκομειακό επίπεδο».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο www.myasthma.gr που για μια
10ετία περίπου αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης
για το ευρύ κοινό, τους ασθενείς με άσθμα και τους γονείς με
παιδιά που πάσχουν από άσθμα.
«Η σελίδα myasthma.gr είναι ανανεωμένη με μοντέρνο και
φιλικό σχεδιασμό προς τον χρήστη, να φορτώνει γρήγορα
τα δεδομένα και να είναι προσβάσιμη από smart συσκευές.
Έχει ως στόχο να ενημερώσει έγκυρα τον κόσμο για το
άσθμα σε μια εποχή που η παραπληροφόρηση για ιατρικά
θέματα στα μέσα ενημέρωσης, ειδικά διαδικτυακά, έχει
κορυφωθεί».
Η Ομάδα Άσθματος διαθέτει σελίδα στο Facebook και στο twitter,
λογαριασμοί που είναι προσβάσιμοι και από
το www.myasthma.gr.

Στην πανδημία COVID-19 και τους ασθενείς με
άσθμα αναφέρθηκε η κ. Εύα Φούκα:

«Σε ασθενείς με καλά ελεγχόμενο, ήπιο-μέτριο άσθμα δεν
παρατηρείται αυξημένος κίνδυνος σοβαρής νόσου ή
θανάτου από Covid-19, ωστόσο οι ασθενείς με σοβαρό
άσθμα βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με το
γενικό πληθυσμό.
Η ΕΠΕ συστήνει ανεπιφύλακτα τη συνέχιση της
συνταγογραφούμενης αγωγής για το άσθμα, τόσο των
εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών, τα οποία κρίνονται
ασφαλή, τουλάχιστον σε χαμηλές-μέτριες δόσεις, όσο και
των βιολογικών θεραπειών και των από του στόματος
κορτικοστεροειδών για τους ασθενείς με σοβαρό άσθμα.
Σχετικά με τα εμβόλια, βασιζόμενοι στην εκτίμηση
κινδύνου και οφέλους, συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι

της COVID-19 για όλους τους ασθενείς με άσθμα, καθώς τα
εμβόλια έχουν αποδειχτεί ασφαλή και οι αλλεργικές
αντιδράσεις σε αυτά είναι γενικά σπάνιες.
Ωστόσο, τα mRNA εμβόλια δεν θα πρέπει να χορηγούνται
σε ασθενείς με ιστορικό σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης
στα συστατικά τους και ιδιαίτερα στην πολυαιθυλενική
γλυκόλη και οι εμβολιασμοί με τα εμβόλια αυτά θα πρέπει
να γίνονται σε δομή υγείας στην οποία θα μπορεί να γίνει
άμεση αντιμετώπιση της αλλεργικής αντίδρασης, αν αυτή
υπάρξει.
Ασθενείς με σοβαρό άσθμα που λαμβάνουν βιολογικούς
παράγοντες ή από του στόματος κορτκοστεροειδή έχουν
ενταχθεί στην Ομάδα Β προτεραιοποίησης του ΕΟΔΥ και ο
εμβολιασμός τους έχει ήδη αρχίσει.»
Στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΕΠΕ για ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση, αναφορικά με το άσθμα καθώς και τους
τρόπους αντιμετώπισής του, θα πραγματοποιηθεί σήμερα
στις 18.00 ζωντανή διαδικτυακή εκδήλωση (Live Event) στη
σελίδα Facebook του myasthma.gr., στο πλαίσιο της
Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος.
Ο ιστότοπος myasthma.gr και η οργάνωση της εκδήλωσης για
την Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος, υλοποιούνται με την ευγενική
χορηγία της Chiesi Hellas του Ομίλου Chiesi, ο οποίος
έχει πιστοποιηθεί ως B-corp, για τις συντεταγμένες με τη
βιώσιμη ανάπτυξη- δράσεις του και τον τρόπο του επιχειρείν.
Λίγα λόγια για το Άσθμα

Το άσθμα είναι μια από τις πιο κοινές χρόνιες παθήσεις και
υπολογίζεται ότι 300 εκατ. άνθρωποι πάσχουν από άσθμα
σε όλο τον κόσμο.
Το άσθμα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος των
αεραγωγών, που είναι οι αγωγοί – «σωλήνες» μέσω των
οποίων ο αέρας εισέρχεται στους πνεύμονες για τη
λειτουργία της αναπνοής.
Όταν ένα άτομο επηρεάζεται από το άσθμα, η φλεγμονή
προκαλεί στένωση των αεραγωγών και κατά συνέπεια η
ροή του αέρα είναι περιορισμένη και η αναπνοή γίνεται
δύσκολη.
Επιπλέον, σε άτομα που πάσχουν από άσθμα, η στένωση των
αεραγωγών επιδεινώνεται από υπερπαραγωγή της βλέννας και
από βρογχόσπασμο, λόγω της σύσπασης των μυών γύρω
από τους βρόγχους.
Όλα αυτά τα στοιχεία είναι η αιτία όλων των συμπτωμάτων
που εμφανίζουν οι ασθενείς:
-επαναλαμβανόμενα επεισόδια συριγμού,
-δύσπνοια,
-σφίξιμο στο στήθος,
-βήχας, ιδιαίτερα τη νύχτα ή νωρίς το πρωί.
Μεταξύ των εκλυτικών παραγόντων που επιβαρύνουν τα
συμπτώματα του άσθματος είναι:
-οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος,
-τα άνθη ορισμένων δέντρων και φυτών,

-η άσκηση,
-ο κρύος αέρας,
-ορισμένα φάρμακα (π.χ. ασπιρίνη),
-η οικιακή σκόνη (ακάρεα),
-αλλεργιογόνα κατοικίδιων ζώων, καθώς και,
-ενδογενείς παράγοντες όπως το άγχος.
Λίγα λόγια για την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, το επιστημονικό
σωματείο όλων των Ελλήνων Πνευμονολόγων, έχει ως
σκοπό την προαγωγή και την προώθηση της γνώσης σε
θέματα σχετικά με τη λειτουργία και τις παθήσεις του
αναπνευστικού συστήματος και την εκπαίδευση των γιατρών
στις νεότερες απόψεις και τεχνικές για την αντιμετώπιση των
παραπάνω νόσων.
Επίσης, στοχεύει στη μελέτη των συνθηκών (κοινωνικών,
οικονομικών, επαγγελματικών και χωροβιονομικών) κάτω
από τις οποίες αναπτύσσονται αυτά τα νοσήματα στη χώρα
μας και συντάσσει εισηγήσεις προς την πολιτεία.
Παράλληλα, επενδύει στην ενημέρωση του κοινού σε
θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης νόσων σχετικών με
την Πνευμονολογία.
Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η Εταιρεία
οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις, συμπόσια, εκπαιδευτικά
σεμινάρια, ομιλίες στο κοινό, εκδίδει φυλλάδια και

χρησιμοποιεί γενικά κάθε έγκριτη επιστημονική μέθοδο που
αποφασίζει το Δ.Σ. και η Γ.Σ. της Εταιρείας.
Συνεργάζεται με όμοιες ή παρεμφερείς ελληνικές ή ξένες
εταιρείες στα παραπάνω θέματα.

Ενημερώσου σωστά για το Άσθμα!
5 Μαΐου, 2021

Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος σήμερα Τετάρτη 5 Μάϊου και η Ομάδα Άσθματος
της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε.),αναλαμβάνει
ενημερωτικές δράσεις, με στόχο να ενημερώσει σωστά και υπεύθυνα το κοινό
και κατ’ επέκταση τον ασθενή για το άσθμα και τους τρόπους αντιμετώπισής
του, παροτρύνοντάς τον να επισκεφθεί άμεσα τον ειδικό Πνευμονολόγο, για
έγκαιρη διάγνωση και παροχή εξατομικευμένης θεραπείας.
Η Ομάδα Άσθματος εντείνει τις προσπάθειές της για την ευρύτερη
ενημέρωση όλων των ασθενών και εν δυνάμει ασθενών, ώστε να ζουν μια
καλύτερη ζωή, επιτυγχάνοντας μια καθημερινή φυσιολογική δραστηριότητα.
Οι δράσεις της Ομάδας Άσθματος παρουσιάστηκαν σε Συνέντευξη Τύπου
σήμερα, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος, στην οποία
παρουσιάστηκε το επιστημονικό site www.myasthma.gr,το μοναδικό στην

Ελλάδα για ασθενείς με άσθμα, με τα πιο έγκυρα και πρόσφατα επιστημονικά
δεδομένα καθώς το έχουν δημιουργήσει και το επιμελούνται ΜέληΠνευμονολόγοι της Ομάδας Άσθματος της Ε.Π.Ε.
Εισηγητές στη Συνέντευξη Τύπου ήταν: Ο κ. Στυλιανός Λουκίδης, Πρόεδρος
της Ε.Π.Ε., Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ, κ. Πέτρος Μπακάκος,
Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Ειδικός Γραμματέας
Εκπαίδευσης της ΕΠΕ, κ. Εύη Ορφανού, Αν. Γραμματέας ΔΣ Ένωση Ασθενών
Ελλάδας, Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών & Σπάνιων Παθήσεων Ν. Έβρου
«Μαζί για Ζωή», και οι Υπεύθυνοι Ομάδας Άσθματος ΕΠΕ κ. Κωνσταντίνος
Σάμιτας Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ της 7ης Πνευμονολογικής
Κλινικής ΓΝΝΘΑ η «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», και κ. Εύα Φούκα, Πνευμονολόγος
Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου».
Ο κ. Λουκίδης επισήμανε: «Το άσθμα είναι μια νόσος με σημαντικές
επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών, ειδικότερα στην εποχή της COVID-19,
ενώ υπολογίζεται με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα ότι περισσότεροι από
800.000 Έλληνες πάσχουν από βρογχικό άσθμα».
Αναφερόμενος στο φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος,
“Ενημερώσου σωστά για το Άσθμα”, τόνισε ότι: «Στόχος της ΕΠΕ είναι μέσα
από εκστρατείες ενημέρωσης, δράσεις και επιστημονικές μελέτες, οι
ασθενείς να ενημερωθούν για την ανάγκη πρόληψης αλλά και τις νέες
θεραπευτικές επιλογές, όπως είναι οι βιολογικοί παράγοντες που έχουν
αλλάξει ουσιαστικά τη φυσική πορεία της σοβαρής νόσου.
Με γνώμονα την υπεύθυνη ενημέρωση, ο Πνευμονολόγος είναι εκείνος που θα
συμβουλέψει και θα καθοδηγήσει τον ασθενή, ώστε να αντιμετωπιστεί η
νόσος αποτελεσματικά».
Στο έργο της Ομάδας Άσθματος αναφέρθηκε ο κ. Μπακάκος: «Η Ομάδα
Άσθματος της ΕΠΕ απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό των μελών της και είναι
από τις πιο δραστήριες ομάδες εργασίες.

Εδώ και αρκετά χρόνια δραστηριοποιείται και μέσα από τη σελίδα
myasthma.gr, παρέχοντας πολύτιμες συμβουλές για τη σωστή διαχείριση της
νόσου αλλά και απαντήσεις σε ποικίλα ερωτήματα που απασχολούν τους
ασθενείς, γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον των Πνευμονολόγων για το
βρογχικό άσθμα.
-Το 8,2% του πληθυσμού των ενηλίκων πάσχει από άσθμα
Η σημαντικότερη επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα έγινε το 2012 από την
ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ και ανέδειξε ότι το 8,2% του πληθυσμού των
ενηλίκων πάσχει από τη νόσο (υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 800.000
Έλληνες πάσχουν από βρογχικό άσθμα)”.
Σχετικά με τη διαχείριση της νόσου τόνισε ότι: «Καθοριστικό ρόλο
διαδραματίζουν τα Ειδικά Ιατρεία Άσθματος σε Νοσοκομεία, που έχουν
καταστήσει δυνατή την πρόσβαση και αξιολόγηση ακόμη και σοβαρών
ασθματικών, βελτιώνοντας τα συμπτώματα και την ποιότητα ζωής αυτών των
ασθενών». Από την πλευρά των ασθενών την προσωπική της μάχη με το
άσθμα περιέγραψε η κ. Εύη Ορφανού:
«Η σημερινή ημέρα αναδεικνύει τη σημασία και ανάγκη συνεργασίας και
ενεργού συμμετοχής των ασθενών στον παραγωγικό διάλογο, σε τόσο
βαρύνουσας σημασίας ζητήματα όπως το άσθμα». Ο κάθε ασθενής βιώνει
διαφορετικά την συμβίωση με το άσθμα του. Οι κρίσεις εμφανίζονται με
συμπτώματα όπως δύσπνοια, βήχας, συριγμός.
Εκλυτικοί παράγοντες που μπορεί να «πυροδοτήσουν» μία κρίση αποτελούν:
-εισπνεόμενα αλλεργιογόνα (ποικίλης κατηγορίας και πάρα πολλών ειδών),
-ιογενείς ή και μικροβιακές λοιμώξεις,
-σωματική άσκηση,
-εισπνεόμενες φαρμακευτικές ουσίες,

-επαγγελματική έκθεση σε ερεθιστικές εισπνεόμενες ουσίες,
-ατμοσφαιρικοί ρύποι,
-άγχος.
Σήμερα, η επιστήμη μας έχει εφοδιάσει με ισχυρά όπλα και γνώση για την
αντιμετώπιση του νοσήματος.
Τα νέα αντιασθματικά φάρμακα, οι σύγχρονες και εύχρηστες συσκευές και τα
μονοφωνικά αντισώματα (για το σοβαρό μη ελεγχόμενο αλλεργικό άσθμα)
έχουν βελτιώσει πολύ τον έλεγχο του άσθματος και την ποιότητα ζωής των
ασθενών».
Ο κ. Σάμιτας αναφέρθηκε στην Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας και τη δράση της τα τελευταία χρόνια: «Η Ομάδα
Άσθματος είναι μια επιστημονική ομάδα ειδικών Πνευμονολόγων με μεγάλη
εμπειρία στο άσθμα σε όλα τα επίπεδα της φροντίδας του, από την
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέχρι τη φροντίδα ασθενών με σοβαρό άσθμα
σε νοσοκομειακό επίπεδο».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο www.myasthma.gr που για μια 10ετία περίπου
αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης για το ευρύ κοινό, τους ασθενείς με
άσθμα και τους γονείς με παιδιά που πάσχουν από άσθμα. «Η σελίδα
myasthma.gr είναι ανανεωμένη με μοντέρνο και φιλικό σχεδιασμό προς τον
χρήστη, να φορτώνει γρήγορα τα δεδομένα και να είναι προσβάσιμη από smart
συσκευές.
Έχει ως στόχο να ενημερώσει έγκυρα τον κόσμο για το άσθμα σε μια εποχή
που η παραπληροφόρηση για ιατρικά θέματα στα μέσα ενημέρωσης, ειδικά
διαδικτυακά, έχει κορυφωθεί».
Η Ομάδα Άσθματος διαθέτει σελίδα στο Facebook και στο twitter, λογαριασμοί
που είναι προσβάσιμοι και από το www.myasthma.gr. Στην πανδημία COVID-19
και τους ασθενείς με άσθμα αναφέρθηκε η κ. Εύα Φούκα:

«Σε ασθενείς με καλά ελεγχόμενο, ήπιο-μέτριο άσθμα δεν παρατηρείται
αυξημένος κίνδυνος σοβαρής νόσου ή θανάτου από Covid-19, ωστόσο οι
ασθενείς με σοβαρό άσθμα βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με το
γενικό πληθυσμό.
Η ΕΠΕ συστήνει ανεπιφύλακτα τη συνέχιση της συνταγογραφούμενης αγωγής
για το άσθμα, τόσο των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών, τα οποία κρίνονται
ασφαλή, τουλάχιστον σε χαμηλές-μέτριες δόσεις, όσο και των βιολογικών
θεραπειών και των από του στόματος κορτικοστεροειδών για τους ασθενείς
με σοβαρό άσθμα.
Σχετικά με τα εμβόλια, βασιζόμενοι στην εκτίμηση κινδύνου και οφέλους,
συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι της COVID-19 για όλους τους ασθενείς με
άσθμα, καθώς τα εμβόλια έχουν αποδειχτεί ασφαλή και οι αλλεργικές
αντιδράσεις σε αυτά είναι γενικά σπάνιες.
Ωστόσο, τα mRNA εμβόλια δεν θα πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς με
ιστορικό σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης στα συστατικά τους και ιδιαίτερα
στην πολυαιθυλενική γλυκόλη και οι εμβολιασμοί με τα εμβόλια αυτά θα
πρέπει να γίνονται σε δομή υγείας στην οποία θα μπορεί να γίνει άμεση
αντιμετώπιση της αλλεργικής αντίδρασης, αν αυτή υπάρξει.
Ασθενείς με σοβαρό άσθμα που λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες ή από του
στόματος κορτκοστεροειδή έχουν ενταχθεί στην Ομάδα Β προτεραιοποίησης
του ΕΟΔΥ και ο εμβολιασμός τους έχει ήδη αρχίσει.»
Στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΕΠΕ για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση,
αναφορικά με το άσθμα καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής του, θα
πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18.00 ζωντανή διαδικτυακή εκδήλωση (Live
Event) στη σελίδα Facebook του myasthma.gr., στο πλαίσιο της Παγκόσμιας
Ημέρας Άσθματος.
Λίγα λόγια για το Άσθμα

Το άσθμα είναι μια από τις πιο κοινές χρόνιες παθήσεις και υπολογίζεται ότι
300 εκατ. άνθρωποι πάσχουν από άσθμα σε όλο τον κόσμο.
Το άσθμα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών, που είναι οι
αγωγοί – «σωλήνες» μέσω των οποίων ο αέρας εισέρχεται στους πνεύμονες
για τη λειτουργία της αναπνοής.
Όταν ένα άτομο επηρεάζεται από το άσθμα, η φλεγμονή προκαλεί στένωση
των αεραγωγών και κατά συνέπεια η ροή του αέρα είναι περιορισμένη και η
αναπνοή γίνεται δύσκολη.
Επιπλέον, σε άτομα που πάσχουν από άσθμα, η στένωση των αεραγωγών
επιδεινώνεται από υπερπαραγωγή της βλέννας και από βρογχόσπασμο, λόγω
της σύσπασης των μυών γύρω από τους βρόγχους.
Όλα αυτά τα στοιχεία είναι η αιτία όλων των συμπτωμάτων που εμφανίζουν οι
ασθενείς:
-επαναλαμβανόμενα επεισόδια συριγμού,
-δύσπνοια,
-σφίξιμο στο στήθος,
-βήχας, ιδιαίτερα τη νύχτα ή νωρίς το πρωί.
Μεταξύ των εκλυτικών παραγόντων που επιβαρύνουν τα συμπτώματα του
άσθματος είναι:
-οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος,
-τα άνθη ορισμένων δέντρων και φυτών,
-η άσκηση, -ο κρύος αέρας,
-ορισμένα φάρμακα (π.χ. ασπιρίνη),

-η οικιακή σκόνη (ακάρεα),
-αλλεργιογόνα κατοικίδιων ζώων, καθώς και,
-ενδογενείς παράγοντες όπως το άγχος.
Λίγα λόγια για την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, το επιστημονικό σωματείο όλων των
Ελλήνων Πνευμονολόγων, έχει ως σκοπό την προαγωγή και την προώθηση
της γνώσης σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία και τις παθήσεις του
αναπνευστικού συστήματος και την εκπαίδευση των γιατρών στις νεότερες
απόψεις και τεχνικές για την αντιμετώπιση των παραπάνω νόσων.
Επίσης, στοχεύει στη μελέτη των συνθηκών (κοινωνικών, οικονομικών,
επαγγελματικών και χωροβιονομικών) κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται
αυτά τα νοσήματα στη χώρα μας και συντάσσει εισηγήσεις προς την πολιτεία.
Παράλληλα, επενδύει στην ενημέρωση του κοινού σε θέματα πρόληψης και
αντιμετώπισης νόσων σχετικών με την Πνευμονολογία.
Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η Εταιρεία οργανώνει συνέδρια,
διαλέξεις, συμπόσια, εκπαιδευτικά σεμινάρια, ομιλίες στο κοινό, εκδίδει
φυλλάδια και χρησιμοποιεί γενικά κάθε έγκριτη επιστημονική μέθοδο που
αποφασίζει το Δ.Σ. και η Γ.Σ. της Εταιρείας.
Συνεργάζεται με όμοιες ή παρεμφερείς ελληνικές ή ξένες εταιρείες στα
παραπάνω θέματα.
Πηγή: ygeiamasnews.gr

Τετάρτη 5 Μαΐου 2021. Παγκόσμια Ημέρα
Άσθματος και η Ομάδα
Άσθματος της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε.),
αναλαμβάνει ενημερωτικές δράσεις, με στόχο
να ενημερώσει σωστά και υπεύθυνα το κοινό
και κατ’ επέκταση τον ασθενή για το άσθμα
και τους τρόπους αντιμετώπισής του,
παροτρύνοντάς τον να επισκεφθεί
άμεσα τον ειδικό Πνευμονολόγο, για
έγκαιρη διάγνωση και παροχή
εξατομικευμένης θεραπείας.
Η Ομάδα Άσθματος εντείνει τις προσπάθειές
της για την ευρύτερη ενημέρωση όλων των

ασθενών και εν δυνάμει ασθενών, ώστε να
ζουν μια καλύτερη ζωή, επιτυγχάνοντας μια
καθημερινή φυσιολογική δραστηριότητα.
Οι δράσεις της Ομάδας Άσθματος
παρουσιάστηκαν σε Συνέντευξη
Τύπου σήμερα, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας
Ημέρας Άσθματος, στην οποία παρουσιάστηκε
το επιστημονικό site www.myasthma.gr,
το μοναδικό στην Ελλάδα για ασθενείς με
άσθμα, με τα πιο έγκυρα και πρόσφατα
επιστημονικά δεδομένα καθώς το έχουν
δημιουργήσει και το επιμελούνται ΜέληΠνευμονολόγοι της Ομάδας Άσθματος της
Ε.Π.Ε.
Εισηγητές στη Συνέντευξη Τύπου ήταν ο
κ. Στυλιανός Λουκίδης, Πρόεδρος της
Ε.Π.Ε., Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ,
κ. Πέτρος Μπακάκος, Καθηγητής
Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και
Ειδικός Γραμματέας Εκπαίδευσης της ΕΠΕ, κα
Εύη Ορφανού, Αν. Γραμματέας ΔΣ Ένωση
Ασθενών Ελλάδας, Πρόεδρος Συλλόγου
Καρκινοπαθών & Σπάνιων Παθήσεων Ν.
Έβρου «Μαζί για Ζωή», και οι Υπεύθυνοι
Ομάδας Άσθματος ΕΠΕ κ. Κωνσταντίνος
Σάμιτας Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ
της 7 Πνευμονολογικής Κλινικής ΓΝΝΘΑ η
«Η ΣΩΤΗΡΙΑ», και κα Έυα
ης

Φούκα, Πνευμονολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ,
ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου».
Ο κ. Λουκίδης επισήμανε «Το άσθμα είναι
μια νόσος με σημαντικές επιπτώσεις στην
υγεία των ασθενών, ειδικότερα στην εποχή
της COVID-19, ενώ υπολογίζεται με τα πλέον
πρόσφατα δεδομένα ότι περισσότεροι από
800.000 Έλληνες πάσχουν από βρογχικό
άσθμα». Αναφερόμενος στο φετινό μήνυμα
της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος
“Ενημερώσου σωστά για το Άσθμα”, τονίζει
ότι «στόχος της ΕΠΕ είναι μέσα από
εκστρατείες ενημέρωσης, δράσεις και
επιστημονικές μελέτες, οι ασθενείς να
ενημερωθούν για την ανάγκη πρόληψης αλλά
και τις νέες θεραπευτικές επιλογές, όπως
είναι οι βιολογικοί παράγοντες που έχουν
αλλάξει ουσιαστικά τη φυσική πορεία της
σοβαρής νόσου. Με γνώμονα την υπεύθυνη
ενημέρωση, ο Πνευμονολόγος είναι εκείνος
που θα συμβουλέψει και θα καθοδηγήσει τον
ασθενή, ώστε να αντιμετωπιστεί η νόσος
αποτελεσματικά».
Στο έργο της Ομάδας Άσθματος αναφέρθηκε
ο κ. Μπακάκος « Η Ομάδα Άσθματος της
ΕΠΕ απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό των
μελών της και είναι από τις πιο δραστήριες

ομάδες εργασίες. Εδώ και αρκετά χρόνια
δραστηριοποιείται και μέσα από τη
σελίδα myasthma.gr, παρέχοντας πολύτιμες
συμβουλές για τη σωστή διαχείριση της
νόσου αλλά και απαντήσεις σε ποικίλα
ερωτήματα που απασχολούν τους
ασθενείς, γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον
των Πνευμονολόγων για το βρογχικό άσθμα.
Η σημαντικότερη επιδημιολογική μελέτη στην
Ελλάδα έγινε το 2012 από την
ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ και ανέδειξε ότι
το 8,2% του πληθυσμού των ενηλίκων
πάσχει από τη νόσο (υπολογίζεται ότι
περισσότεροι από 800.000 Έλληνες πάσχουν
από βρογχικό άσθμα). Σχετικά με
τη διαχείριση της νόσου τόνισε «Καθοριστικό
ρόλο διαδραματίζουν τα Ειδικά Ιατρεία
Άσθματος σε Νοσοκομεία, που έχουν
καταστήσει δυνατή την πρόσβαση και
αξιολόγηση ακόμη και σοβαρών ασθματικών,
βελτιώνοντας τα συμπτώματα και την
ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών».
Από την πλευρά των ασθενών την προσωπική
της μάχη με το άσθμα περιέγραψε η κα Εύη
Ορφανού «Η σημερινή ημέρα αναδεικνύει τη
σημασία και ανάγκη συνεργασίας και ενεργού
συμμετοχής των ασθενών στον παραγωγικό

διάλογο, σε τόσο βαρύνουσας σημασίας
ζητήματα όπως το άσθμα». Ο κάθε ασθενής
βιώνει διαφορετικά την συμβίωση με το
άσθμα του. Οι κρίσεις εμφανίζονται με
συμπτώματα όπως δύσπνοια, βήχας,
συριγμός. Εκλυτικοί παράγοντες που μπορεί
να «πυροδοτήσουν» μία κρίση
αποτελούν: εισπνεόμενα αλλεργιογόνα
(ποικίλης κατηγορίας και πάρα πολλών
ειδών), ιογενείς ή και μικροβιακές
λοιμώξεις, σωματική άσκηση,
εισπνεόμενες φαρμακευτικές ουσίες,
επαγγελματική έκθεση σε ερεθιστικές
εισπνεόμενες ουσίες, ατμοσφαιρικοί
ρύποι, άγχος. Σήμερα, η επιστήμη μας έχει
εφοδιάσει με ισχυρά όπλα και γνώση για την
αντιμετώπιση του νοσήματος. Τα νέα
αντιασθματικά φάρμακα, οι σύγχρονες και
εύχρηστες συσκευές και τα μονοφωνικά
αντισώματα (για το σοβαρό μη ελεγχόμενο
αλλεργικό άσθμα) έχουν βελτιώσει πολύ τον
έλεγχο του άσθματος και την ποιότητα ζωής
των ασθενών».

Ο κ. Σάμιτας αναφέρθηκε στην Ομάδα
Άσθματος της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας και τη δράση της τα τελευταία

χρόνια, «Η Ομάδα Άσθματος είναι μια
επιστημονική ομάδα ειδικών
Πνευμονολόγων με μεγάλη εμπειρία στο
άσθμα σε όλα τα επίπεδα της φροντίδας του,
από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέχρι
τη φροντίδα ασθενών με σοβαρό άσθμα σε
νοσοκομειακό επίπεδο». Στη συνέχεια
αναφέρθηκε στο www.myasthma.gr που
για μια 10ετία περίπου αποτελεί σημαντική
πηγή πληροφόρησης για το ευρύ κοινό, τους
ασθενείς με άσθμα και τους γονείς με παιδιά
που πάσχουν από άσθμα. «Η
σελίδα myasthma.gr είναι ανανεωμένη
με μοντέρνο και φιλικό σχεδιασμό προς
τον χρήστη, να φορτώνει γρήγορα τα
δεδομένα και να
είναι προσβάσιμη από smart συσκευές. Έχ
ει ως στόχο να ενημερώσει έγκυρα τον κόσμο
για το άσθμα σε μια εποχή που η
παραπληροφόρηση για ιατρικά θέματα στα
μέσα ενημέρωσης, ειδικά διαδικτυακά, έχει
κορυφωθεί». Η Ομάδα Άσθματος διαθέτει
σελίδα στο Facebook και στο twitter,
λογαριασμοί που είναι προσβάσιμοι και από
το www.myasthma.gr.
Στην πανδημία COVID-19 και τους ασθενείς
με άσθμα αναφέρθηκε η κα Έυα Φούκα, «Σε

ασθενείς με καλά ελεγχόμενο, ήπιο-μέτριο
άσθμα δεν παρατηρείται αυξημένος κίνδυνος
σοβαρής νόσου ή θανάτου από Covid-19,
ωστόσο οι ασθενείς με σοβαρό άσθμα
βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με
το γενικό πληθυσμό. Η ΕΠΕ συστήνει
ανεπιφύλακτα τη συνέχιση της
συνταγογραφούμενης αγωγής για το άσθμα,
τόσο των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών,
τα οποία κρίνονται ασφαλή, τουλάχιστον σε
χαμηλές-μέτριες δόσεις, όσο και των
βιολογικών θεραπειών και των από του
στόματος κορτικοστεροειδών για τους
ασθενείς με σοβαρό άσθμα. Σχετικά με τα
εμβόλια, βασιζόμενοι στην εκτίμηση κινδύνου
και οφέλους, συστήνεται ο εμβολιασμός
έναντι της COVID-19 για όλους τους ασθενείς
με άσθμα, καθώς τα εμβόλια έχουν αποδειχτεί
ασφαλή και οι αλλεργικές αντιδράσεις σε
αυτά είναι γενικά σπάνιες. Ωστόσο,
τα mRNA εμβόλια δεν θα πρέπει να
χορηγούνται σε ασθενείς με ιστορικό σοβαρής
αλλεργικής αντίδρασης στα συστατικά τους
και ιδιαίτερα στην πολυαιθυλενική γλυκόλη
και οι εμβολιασμοί με τα εμβόλια αυτά θα
πρέπει να γίνονται σε δομή υγείας στην οποία
θα μπορεί να γίνει άμεση αντιμετώπιση της
αλλεργικής αντίδρασης, αν αυτή
υπάρξει. Ασθενείς με σοβαρό άσθμα που

λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες ή από
του στόματος κορτκοστεροειδή έχουν
ενταχθεί στην Ομάδα Β προτεραιοποίησης του
ΕΟΔΥ και ο εμβολιασμός τους έχει ήδη
αρχίσει.»
Στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΕΠΕ για
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, αναφορικά
με το άσθμα καθώς και τους τρόπους
αντιμετώπισής του, θα πραγματοποιηθεί
σήμερα στις 18.00 ζωντανή διαδικτυακή
εκδήλωση (Live Event) στη σελίδα Facebook
του myasthma.gr., στο πλαίσιο της
Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος.
Ο ιστότοπος myasthma.gr και η οργάνωση
της εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα
Άσθματος, υλοποιούνται με την ευγενική
χορηγία της Chiesi Hellas του Ομίλου
Chiesi, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί ως B-corp,
για τις συντεταγμένες με τη βιώσιμη
ανάπτυξη- δράσεις του και τον τρόπο του
επιχειρείν.
Λίγα λόγια για το Άσθμα
Το άσθμα είναι μια από τις πιο κοινές χρόνιες
παθήσεις και υπολογίζεται ότι 300 εκατ.

άνθρωποι πάσχουν από άσθμα σε όλο τον
κόσμο. Το άσθμα είναι μια χρόνια
φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών, που
είναι οι αγωγοί – «σωλήνες» μέσω των
οποίων ο αέρας εισέρχεται στους πνεύμονες
για τη λειτουργία της αναπνοής. Όταν ένα
άτομο επηρεάζεται από το άσθμα, η φλεγμονή
προκαλεί στένωση των αεραγωγών και κατά
συνέπεια η ροή του αέρα είναι περιορισμένη
και η αναπνοή γίνεται δύσκολη. Επιπλέον, σε
άτομα που πάσχουν από άσθμα, η στένωση
των αεραγωγών επιδεινώνεται από
υπερπαραγωγή της βλέννας και από
βρογχόσπασμο, λόγω της σύσπασης των
μυών γύρω από τους βρόγχους. Όλα αυτά τα
στοιχεία είναι η αιτία όλων των συμπτωμάτων
που εμφανίζουν οι ασθενείς:
επαναλαμβανόμενα επεισόδια συριγμού,
δύσπνοια, σφίξιμο στο στήθος, βήχας,
ιδιαίτερα τη νύχτα ή νωρίς το πρωί. Μεταξύ
των εκλυτικών παραγόντων που
επιβαρύνουν τα συμπτώματα του άσθματος
είναι, οι λοιμώξεις του αναπνευστικού
συστήματος, τα άνθη ορισμένων δέντρων και
φυτών, η άσκηση, ο κρύος αέρας, ορισμένα
φάρμακα (π.χ. ασπιρίνη), η οικιακή σκόνη
(ακάρεα), αλλεργιογόνα κατοικίδιων ζώων,
καθώς και ενδογενείς παράγοντες όπως το
άγχος.

Η νόσος που αφορά 800.000 άτομα στην Ελλάδα και
αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρής Covid-19
Γράφει : Efi Nika7 Μαΐου 2021
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Σε ασθενείς με καλά ελεγχόμενο, ήπιο-μέτριο άσθμα δεν
παρατηρείται αυξημένος κίνδυνος σοβαρής νόσου ή θανάτου από
Covid-19, ωστόσο οι ασθενείς με σοβαρό άσθμα βρίσκονται σε
αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με το γενικό πληθυσμό
Το άσθμα είναι μια από τις πιο κοινές χρόνιες παθήσεις και
υπολογίζεται ότι 300 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από άσθμα σε
όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, περισσότεροι από 800.000
Έλληνες πάσχουν από βρογχικό άσθμα, σύμφωνα με την Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ).
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος (5/5) η Ομάδα Άσθματος
της ΕΠΕ, υλοποιεί δράσεις, με στόχο να ενημερώσει σωστά και

υπεύθυνα το κοινό και κατ’ επέκταση τον ασθενή για το άσθμα και
τους τρόπους αντιμετώπισής του, παροτρύνοντάς τον να επισκεφθεί
άμεσα τον ειδικό Πνευμονολόγο, για έγκαιρη διάγνωση και παροχή
εξατομικευμένης θεραπείας.
Η Ομάδα Άσθματος εντείνει τις προσπάθειές της για την ευρύτερη
ενημέρωση όλων των ασθενών και εν δυνάμει ασθενών, ώστε να ζουν
μια καλύτερη ζωή, επιτυγχάνοντας μια καθημερινή φυσιολογική
δραστηριότητα.
Όπως εξηγεί ο κ. Στυλιανός Λουκίδης, Πρόεδρος της ΕΠΕ,
Καθηγητής Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ «το άσθμα

είναι μια νόσος με σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών,
ειδικότερα στην εποχή της COVID-19, ενώ υπολογίζεται με τα πλέον
πρόσφατα δεδομένα ότι περισσότεροι από 800.000 Έλληνες πάσχουν
από βρογχικό άσθμα».

Το άσθμα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών, που
είναι οι αγωγοί – «σωλήνες» μέσω των οποίων ο αέρας εισέρχεται
στους πνεύμονες για τη λειτουργία της αναπνοής. Όταν ένα άτομο
επηρεάζεται από το άσθμα, η φλεγμονή προκαλεί στένωση των
αεραγωγών και κατά συνέπεια η ροή του αέρα είναι περιορισμένη και
η αναπνοή γίνεται δύσκολη. Επιπλέον, σε άτομα που πάσχουν από
άσθμα, η στένωση των αεραγωγών επιδεινώνεται από υπερπαραγωγή
της βλέννας και από βρογχόσπασμο, λόγω της σύσπασης των μυών
γύρω από τους βρόγχους.
Όλα αυτά τα στοιχεία είναι η αιτία όλων των συμπτωμάτων που
εμφανίζουν οι ασθενείς: επαναλαμβανόμενα επεισόδια συριγμού,
δύσπνοια, σφίξιμο στο στήθος, βήχας, ιδιαίτερα τη νύχτα ή νωρίς το
πρωί.
Μεταξύ των εκλυτικών παραγόντων που επιβαρύνουν τα
συμπτώματα του άσθματος είναι, οι λοιμώξεις του αναπνευστικού
συστήματος, τα άνθη ορισμένων δέντρων και φυτών, η άσκηση, ο
κρύος αέρας, ορισμένα φάρμακα (π.χ. ασπιρίνη), η οικιακή σκόνη
(ακάρεα), αλλεργιογόνα κατοικίδιων ζώων, καθώς και ενδογενείς
παράγοντες όπως το άγχος.
«Η σημαντικότερη επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα έγινε το 2012

από την ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ και ανέδειξε ότι το 8,2% του
πληθυσμού των ενηλίκων πάσχει από τη νόσο (υπολογίζεται ότι
περισσότεροι από 800.000 Έλληνες πάσχουν από βρογχικό άσθμα).
Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν τα Ειδικά Ιατρεία Άσθματος σε

Νοσοκομεία, που έχουν καταστήσει δυνατή την πρόσβαση και
αξιολόγηση ακόμη και σοβαρών ασθματικών, βελτιώνοντας τα
συμπτώματα και την ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών» σύμφωνα
με τον κ. Πέτρο Μπακάκο, Καθηγητή Πνευμονολογία της Ιατρικής
Σχολής ΕΚΠΑ και Ειδικό Γραμματέα Εκπαίδευσης της ΕΠΕ.
«Στόχος της ΕΠΕ είναι μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης, δράσεις

και επιστημονικές μελέτες, οι ασθενείς να ενημερωθούν για την
ανάγκη πρόληψης αλλά και τις νέες θεραπευτικές επιλογές, όπως
είναι οι βιολογικοί παράγοντες που έχουν αλλάξει ουσιαστικά τη
φυσική πορεία της σοβαρής νόσου. Με γνώμονα την υπεύθυνη
ενημέρωση, ο Πνευμονολόγος είναι εκείνος που θα συμβουλέψει και
θα καθοδηγήσει τον ασθενή, ώστε να αντιμετωπιστεί η νόσος
αποτελεσματικά», υπενθυμίζει ο κ. Λουκίδης με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος και το μήνυμα της «Ενημερώσου σωστά
για το Άσθμα».
Κορωνοϊός και Άσθμα

Αναφερόμενη στη πανδημία COVID-19 και τους ασθενείς με άσθμα η
κυρία Έυα Φούκα, Πνευμονολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΘ «Γεώργιος
Παπανικολάου» εξηγεί ότι «σε ασθενείς με καλά ελεγχόμενο, ήπιο-

μέτριο άσθμα δεν παρατηρείται αυξημένος κίνδυνος σοβαρής νόσου ή
θανάτου από Covid-19, ωστόσο οι ασθενείς με σοβαρό άσθμα
βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Η
ΕΠΕ συστήνει ανεπιφύλακτα τη συνέχιση της συνταγογραφούμενης
αγωγής για το άσθμα, τόσο των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών,
τα οποία κρίνονται ασφαλή, τουλάχιστον σε χαμηλές-μέτριες δόσεις,
όσο και των βιολογικών θεραπειών και των από του στόματος
κορτικοστεροειδών για τους ασθενείς με σοβαρό άσθμα. Σχετικά με
τα εμβόλια, βασιζόμενοι στην εκτίμηση κινδύνου και οφέλους,
συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι της COVID-19 για όλους τους
ασθενείς με άσθμα, καθώς τα εμβόλια έχουν αποδειχτεί ασφαλή και
οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτά είναι γενικά σπάνιες.
Ωστόσο, τα mRNA εμβόλια δεν θα πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς
με ιστορικό σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης στα συστατικά τους και
ιδιαίτερα στην πολυαιθυλενική γλυκόλη και οι εμβολιασμοί με τα
εμβόλια αυτά θα πρέπει να γίνονται σε δομή υγείας στην οποία θα
μπορεί να γίνει άμεση αντιμετώπιση της αλλεργικής αντίδρασης, αν
αυτή υπάρξει. Ασθενείς με σοβαρό άσθμα που λαμβάνουν βιολογικούς
παράγοντες ή από του στόματος κορτκοστεροειδή έχουν ενταχθεί

στην Ομάδα Β προτεραιοποίησης του ΕΟΔΥ και ο εμβολιασμός τους
έχει ήδη αρχίσει».
myasthma.gr: Σημαντική πηγή πληροφόρησης για το ευρύ κοινό

Η Ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ εδώ και αρκετά χρόνια
δραστηριοποιείται και μέσα από τη σελίδα myasthma.gr, παρέχοντας
πολύτιμες συμβουλές για τη σωστή διαχείριση της νόσου αλλά και
απαντήσεις σε ποικίλα ερωτήματα που απασχολούν τους ασθενείς,
γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον των Πνευμονολόγων για το
βρογχικό άσθμα.
Το www.myasthma.gr για μια 10ετία περίπου αποτελεί σημαντική
πηγή πληροφόρησης για το ευρύ κοινό, τους ασθενείς με άσθμα και
τους γονείς με παιδιά που πάσχουν από άσθμα. Η σελίδα myasthma.gr
είναι ανανεωμένη με μοντέρνο και φιλικό σχεδιασμό προς τον
χρήστη, να φορτώνει γρήγορα τα δεδομένα και να είναι προσβάσιμη
από smart συσκευές.
Έχει ως στόχο να ενημερώσει έγκυρα τον κόσμο για το άσθμα σε μια
εποχή που η παραπληροφόρηση για ιατρικά θέματα στα μέσα
ενημέρωσης, ειδικά διαδικτυακά, έχει κορυφωθεί. Η Ομάδα
Άσθματος διαθέτει σελίδα στο Facebook και στο twitter, λογαριασμοί
που είναι προσβάσιμοι και από το www.myasthma.gr.
ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Άσθμα: Κινδυνεύουν περισσότερο από COVID-19 οι ασθενείς;
Υγεία | 06/05/2021
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Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα 800.000 ασθενείς με άσθμα.
Και τα καλά νέα, σύμφωνα με τους πνευμονολόγους, είναι ότι οι ασθενείς
αυτοί μπορούν να έχουν μια απόλυτα φυσιολογική ζωή, καθώς σήμερα το
άσθμα μπορεί και πρέπει να ελέγχεται πλήρως.
Τι είναι το άσθμα
Το άσθμα είναι μια από τις πιο κοινές χρόνιες παθήσεις και υπολογίζεται ότι
300 εκατ. άνθρωποι πάσχουν από άσθμα σε όλο τον κόσμο. Το άσθμα είναι
μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών, που είναι οι αγωγοί –
«σωλήνες» μέσω των οποίων ο αέρας εισέρχεται στους πνεύμονες για τη
λειτουργία της αναπνοής. Όταν ένα άτομο επηρεάζεται από το άσθμα, η
φλεγμονή προκαλεί στένωση των αεραγωγών και κατά συνέπεια η ροή του
αέρα είναι περιορισμένη και η αναπνοή γίνεται δύσκολη. Επιπλέον, σε άτομα
που πάσχουν από άσθμα, η στένωση των αεραγωγών επιδεινώνεται από
υπερπαραγωγή της βλέννας και από βρογχόσπασμο, λόγω της σύσπασης
των μυών γύρω από τους βρόγχους. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι η αιτία όλων
των συμπτωμάτων που εμφανίζουν οι ασθενείς: επαναλαμβανόμενα

επεισόδια συριγμού, δύσπνοια, σφίξιμο στο στήθος, βήχας, ιδιαίτερα τη
νύχτα ή νωρίς το πρωί. Μεταξύ των εκλυτικών παραγόντων που
επιβαρύνουν τα συμπτώματα του άσθματος είναι, οι λοιμώξεις του
αναπνευστικού συστήματος, τα άνθη ορισμένων δέντρων και φυτών, η
άσκηση, ο κρύος αέρας, ορισμένα φάρμακα (π.χ. ασπιρίνη), η οικιακή σκόνη
(ακάρεα), αλλεργιογόνα κατοικίδιων ζώων, καθώς και ενδογενείς
παράγοντες όπως το άγχος.
Κινδυνεύουν περισσότερο από COVID-19 οι ασθματικοί ασθενείς;
Στο πλαίσιο επιστημονικής ενημέρωσης από την Ομάδα Άσθματος της
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, η κα Έυα Φούκα, Πνευμονολόγος
Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου» αναφέρθηκε σε αυτό το
θέμα. «Σε ασθενείς με καλά ελεγχόμενο, ήπιο-μέτριο άσθμα δεν παρατηρείται
αυξημένος κίνδυνος σοβαρής νόσου ή θανάτου από Covid-19, ωστόσο οι
ασθενείς με σοβαρό άσθμα βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με το
γενικό πληθυσμό. Η ΕΠΕ συστήνει ανεπιφύλακτα τη συνέχιση της
συνταγογραφούμενης αγωγής για το άσθμα, τόσο των εισπνεόμενων
κορτικοστεροειδών, τα οποία κρίνονται ασφαλή, τουλάχιστον σε χαμηλέςμέτριες δόσεις, όσο και των βιολογικών θεραπειών και των από του
στόματος κορτικοστεροειδών για τους ασθενείς με σοβαρό άσθμα.
Σχετικά με τα εμβόλια, βασιζόμενοι στην εκτίμηση κινδύνου και οφέλους,
συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι της COVID-19 για όλους τους ασθενείς με
άσθμα, καθώς τα εμβόλια έχουν αποδειχτεί ασφαλή και οι αλλεργικές
αντιδράσεις σε αυτά είναι γενικά σπάνιες. Ωστόσο, τα mRNA εμβόλια δεν θα
πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς με ιστορικό σοβαρής αλλεργικής
αντίδρασης στα συστατικά τους και ιδιαίτερα στην πολυαιθυλενική γλυκόλη
και οι εμβολιασμοί με τα εμβόλια αυτά θα πρέπει να γίνονται σε δομή υγείας
στην οποία θα μπορεί να γίνει άμεση αντιμετώπιση της αλλεργικής
αντίδρασης, αν αυτή υπάρξει. Ασθενείς με σοβαρό άσθμα που λαμβάνουν
βιολογικούς παράγοντες ή από του στόματος κορτικοστεροειδή έχουν
ενταχθεί στην Ομάδα Β προτεραιοποίησης του ΕΟΔΥ και ο εμβολιασμός τους
έχει ήδη αρχίσει».
Σημαντική η ενημέρωση για όσους πάσχουν από άσθμα
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος, η Ομάδα Άσθματος της
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε.), αναλαμβάνει ενημερωτικές
δράσεις, με στόχο να ενημερώσει σωστά και υπεύθυνα το κοινό και κατ’

επέκταση τον ασθενή για το άσθμα και τους τρόπους αντιμετώπισής του,
παροτρύνοντάς τον να επισκεφθεί άμεσα τον ειδικό Πνευμονολόγο, για
έγκαιρη διάγνωση και παροχή εξατομικευμένης θεραπείας.
Η Ομάδα Άσθματος εντείνει τις προσπάθειές της για την ευρύτερη
ενημέρωση όλων των ασθενών και εν δυνάμει ασθενών, ώστε να ζουν μια
καλύτερη ζωή, επιτυγχάνοντας μια καθημερινή φυσιολογική
δραστηριότητα. Οι δράσεις της Ομάδας Άσθματος παρουσιάστηκαν σε
Συνέντευξη Τύπου στην οποία παρουσιάστηκε το επιστημονικό
site www.myasthma.gr, το μοναδικό στην Ελλάδα για ασθενείς με άσθμα, με
τα πιο έγκυρα και πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα καθώς το έχουν
δημιουργήσει και το επιμελούνται Μέλη-Πνευμονολόγοι της Ομάδας
Άσθματος της Ε.Π.Ε.
Εισηγητές στη Συνέντευξη Τύπου ήταν ο κ. Στυλιανός Λουκίδης, Πρόεδρος
της Ε.Π.Ε., Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ, κ. Πέτρος Μπακάκος,
Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Ειδικός Γραμματέας
Εκπαίδευσης της ΕΠΕ, κα Εύη Ορφανού, Αν. Γραμματέας ΔΣ Ένωση Ασθενών
Ελλάδας, Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών & Σπάνιων Παθήσεων Ν.
Έβρου «Μαζί για Ζωή», και οι Υπεύθυνοι Ομάδας Άσθματος ΕΠΕ κ.
Κωνσταντίνος Σάμιτας Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ της 7ης
Πνευμονολογικής Κλινικής ΓΝΝΘΑ η «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», και κα Έυα Φούκα,
Πνευμονολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου».
Τι τόνισαν οι ειδικοί:
Ο κ. Λουκίδης επισήμανε «Το άσθμα είναι μια νόσος με σημαντικές
επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών, ειδικότερα στην εποχή της COVID-19,
ενώ υπολογίζεται με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα ότι περισσότεροι από
800.000 Έλληνες πάσχουν από βρογχικό άσθμα». Αναφερόμενος στο φετινό
μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος «Ενημερώσου σωστά για το
Άσθμα”, τονίζει ότι «στόχος της ΕΠΕ είναι μέσα από εκστρατείες
ενημέρωσης, δράσεις και επιστημονικές μελέτες, οι ασθενείς να ενημερωθούν
για την ανάγκη πρόληψης αλλά και τις νέες θεραπευτικές επιλογές, όπως
είναι οι βιολογικοί παράγοντες που έχουν αλλάξει ουσιαστικά τη φυσική
πορεία της σοβαρής νόσου. Με γνώμονα την υπεύθυνη ενημέρωση, ο
Πνευμονολόγος είναι εκείνος που θα συμβουλέψει και θα καθοδηγήσει τον
ασθενή, ώστε να αντιμετωπιστεί η νόσος αποτελεσματικά».

Στο έργο της Ομάδας Άσθματος αναφέρθηκε ο κ. Μπακάκος. «Η Ομάδα
Άσθματος της ΕΠΕ απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό των μελών της και είναι
από τις πιο δραστήριες ομάδες εργασίες. Εδώ και αρκετά χρόνια
δραστηριοποιείται και μέσα από τη σελίδα myasthma.gr, παρέχοντας
πολύτιμες συμβουλές για τη σωστή διαχείριση της νόσου αλλά και
απαντήσεις σε ποικίλα ερωτήματα που απασχολούν τους ασθενείς, γεγονός
που δείχνει το ενδιαφέρον των Πνευμονολόγων για το βρογχικό άσθμα. Η
σημαντικότερη επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα έγινε το 2012 από την
ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ και ανέδειξε ότι το 8,2% του πληθυσμού των
ενηλίκων πάσχει από τη νόσο (υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 800.000
Έλληνες πάσχουν από βρογχικό άσθμα). Σχετικά με τη διαχείριση της νόσου
τόνισε «Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν τα Ειδικά Ιατρεία Άσθματος σε
Νοσοκομεία, που έχουν καταστήσει δυνατή την πρόσβαση και αξιολόγηση
ακόμη και σοβαρών ασθματικών, βελτιώνοντας τα συμπτώματα και την
ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών».
Από την πλευρά των ασθενών την προσωπική της μάχη με το άσθμα
περιέγραψε η κα Εύη Ορφανού «Η σημερινή ημέρα αναδεικνύει τη σημασία
και ανάγκη συνεργασίας και ενεργού συμμετοχής των ασθενών στον
παραγωγικό διάλογο, σε τόσο βαρύνουσας σημασίας ζητήματα όπως το
άσθμα». Ο κάθε ασθενής βιώνει διαφορετικά την συμβίωση με το άσθμα του.
Οι κρίσεις εμφανίζονται με συμπτώματα όπως δύσπνοια, βήχας, συριγμός.
Εκλυτικοί παράγοντες που μπορεί να «πυροδοτήσουν» μία κρίση αποτελούν:
εισπνεόμενα αλλεργιογόνα (ποικίλης κατηγορίας και πάρα πολλών ειδών),
ιογενείς ή και μικροβιακές λοιμώξεις, σωματική άσκηση, εισπνεόμενες
φαρμακευτικές ουσίες, επαγγελματική έκθεση σε ερεθιστικές εισπνεόμενες
ουσίες, ατμοσφαιρικοί ρύποι, άγχος. Σήμερα, η επιστήμη μας έχει εφοδιάσει
με ισχυρά όπλα και γνώση για την αντιμετώπιση του νοσήματος. Τα νέα
αντιασθματικά φάρμακα, οι σύγχρονες και εύχρηστες συσκευές και τα
μονοφωνικά αντισώματα (για το σοβαρό μη ελεγχόμενο αλλεργικό άσθμα)
έχουν βελτιώσει πολύ τον έλεγχο του άσθματος και την ποιότητα ζωής των
ασθενών».
Ο κ. Σάμιτας αναφέρθηκε στην Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας και τη δράση της τα τελευταία χρόνια, «Η Ομάδα
Άσθματος είναι μια επιστημονική ομάδα ειδικών Πνευμονολόγων με μεγάλη
εμπειρία στο άσθμα σε όλα τα επίπεδα της φροντίδας του, από την
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέχρι τη φροντίδα ασθενών με σοβαρό

άσθμα σε νοσοκομειακό επίπεδο». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο
www.myasthma.gr που για μια 10ετία περίπου αποτελεί σημαντική πηγή
πληροφόρησης για το ευρύ κοινό, τους ασθενείς με άσθμα και τους γονείς με
παιδιά που πάσχουν από άσθμα. «Η σελίδα myasthma.gr είναι ανανεωμένη
με μοντέρνο και φιλικό σχεδιασμό προς τον χρήστη, να φορτώνει γρήγορα τα
δεδομένα και να είναι προσβάσιμη από smart συσκευές. Έχει ως στόχο να
ενημερώσει έγκυρα τον κόσμο για το άσθμα σε μια εποχή που η
παραπληροφόρηση για ιατρικά θέματα στα μέσα ενημέρωσης, ειδικά
διαδικτυακά, έχει κορυφωθεί». Η Ομάδα Άσθματος διαθέτει σελίδα στο
Facebook και στο twitter, λογαριασμοί που είναι προσβάσιμοι και από το
www.myasthma.gr.
Ο ιστότοπος myasthma.gr και η οργάνωση της εκδήλωσης για την Παγκόσμια
Ημέρα Άσθματος, υλοποιούνται με την ευγενική χορηγία της Chiesi Hellas
του Ομίλου Chiesi, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί ως B-corp, για τις
συντεταγμένες με τη βιώσιμη ανάπτυξη- δράσεις του και τον τρόπο του
επιχειρείν.

Media Επαγγελματικά νέα

Μία απόλυτα φυσιολογική ζωή
μπορούν να έχουν οι ασθενείς με
άσθμα
5 Μαΐου, 2021

Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος και η Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας(Ε.Π.Ε.), αναλαμβάνει ενημερωτικές δράσεις, με
στόχο να ενημερώσει σωστά και υπεύθυνα το κοινό και κατ’ επέκταση τον
ασθενή για το άσθμα και τους τρόπους αντιμετώπισής του, παροτρύνοντάς
τον να επισκεφθεί άμεσα τον ειδικό Πνευμονολόγο, για έγκαιρη διάγνωση
και παροχήεξατομικευμένης θεραπείας. ΤΗΣ ΑΛΕΞΙΑΣ ΣΒΩΛΟΥ Η Ομάδα
Άσθματος εντείνει τις προσπάθειές της για την ευρύτερη ενημέρωση όλων των
ασθενών και εν δυνάμει ασθενών, ώστε να ζουν μια καλύτερη ζωή,
επιτυγχάνοντας μια καθημερινή φυσιολογική δραστηριότητα. Οι δράσεις της
Ομάδας Άσθματος παρουσιάστηκαν σε Συνέντευξη Τύπου σήμερα, στο πλαίσιο
της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος, στην οποία παρουσιάστηκε το
επιστημονικόsite www.myasthma.gr, το μοναδικό στην Ελλάδα για ασθενείς με
άσθμα, με τα πιο έγκυρα και πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα καθώς το έχουν

δημιουργήσει και το επιμελούνταιΜέλη-Πνευμονολόγοι της Ομάδας Άσθματος
της Ε.Π.Ε. Εισηγητές στη Συνέντευξη Τύπου ήταν ο κ. ΣτυλιανόςΛουκίδης,
Πρόεδρος της Ε.Π.Ε., Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ, κ. Πέτρος Μπακάκος,
Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Ειδικός Γραμματέας
Εκπαίδευσης της ΕΠΕ, κα Εύη Ορφανού, Αν. Γραμματέας ΔΣ Ένωση Ασθενών
Ελλάδας, Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών & Σπάνιων Παθήσεων Ν. Έβρου
«Μαζί για Ζωή», και οι Υπεύθυνοι Ομάδας Άσθματος ΕΠΕ κ. Κωνσταντίνος
Σάμιτας Πνευμονολόγος,Επιμελητής Β’ ΕΣΥ της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής
ΓΝΝΘΑ η «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», και κα Έυα Φούκα, ΠνευμονολόγοςΔιευθύντρια ΕΣΥ,
ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου». Ο κ. Λουκίδης επισήμανε: «Το άσθμα είναι μια
νόσος με σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών, ειδικότερα στην
εποχή της COVID-19, ενώ υπολογίζεται με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα ότι
περισσότεροι από 800.000 Έλληνες…
Διαβάστε το »

Online εκδήλωση - Ενημερώσου σωστά
για το άσθμα

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η επιστημονική ομάδα άσθματος της
ΕΠΕ σας προσκαλούν σε μια διαδικτυακή συνάντηση με διακεκριμένους
πνευμονολόγους με θέμα «Ενημερώσου σωστά για το άσθμα».
Πρόγραμμα εκδήλωσης
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:
Ελευθέριος Ζέρβας, Πνευμονολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α "Η Σωτηρία", Γενικός
Γραμματέας Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
Πέτρος Μπακάκος, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών,
Ειδικός Γραμματέας Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας & Υπεύθυνος ομάδα
Άσθματος
Κωνσταντίνος Σάμιτας, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β', Γ.Ν.Ν.Θ.Α "Η Σωτηρία",
Συντονιστής Ομάδας Άσθματος
Ευαγγελία Φούκα, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ.,
Συντονίστρια Ομάδας Άσθματος
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει μια διαδραστική συζήτηση, με ειδικούς στη
νόσο Πνευμονολόγους, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις και διευκρινήσεις σε
συχνά ερωτήματα και προβληματισμούς για το άσθμα, που αφορούν στη διάγνωση της
νόσου, τη θεραπεία, την καθημερινότητα του ασθματικού ασθενή και τη διαχείριση του
άσθματος την εποχή της πανδημίας COVID-19.
Στο τέλος της διαδικτυακής εκδήλωσης θα δοθεί χρόνος για ερωτήσεις και συζήτηση με
το κοινό. Σας περιμένουμε!
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της φαρμακευτικής εταιρείας
Chiesi Hellas

Άσθμα: Κινδυνεύουν περισσότερο από COVID-19 οι
ασθενείς;
we24 editor

06/05/21 09:26

Η βαρύτητα και η μορφή του άσθματος επηρεάζει την απάντηση, ωστόσο οι ασθματικοί
ασθενείς θα πρέπει όλοι να εμβολιαστούν κανονικά.
Διαβάστε περισσότερα++

Έχεις άσθμα; Μάθε αν κινδυνεύεις περισσότερο από
COVID-19 κι αν πρέπει να κάνεις το εμβόλιο
4 ώρες πριν

© Παρέχεται από: Missbloom.gr asthma
Το άσθμα είναι μια από τις πιο κοινές χρόνιες παθήσεις και υπολογίζεται ότι 300
εκατ. άνθρωποι πάσχουν από άσθμα σε όλο τον κόσμο. Το άσθμα είναι μια χρόνια
φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών, που είναι οι αγωγοί – "σωλήνες" μέσω των
οποίων ο αέρας εισέρχεται στους πνεύμονες για τη λειτουργία της αναπνοής.
Όταν ένα άτομο επηρεάζεται από το άσθμα, η φλεγμονή προκαλεί στένωση των
αεραγωγών και κατά συνέπεια η ροή του αέρα είναι περιορισμένη και η αναπνοή
γίνεται δύσκολη. Επιπλέον, σε άτομα που πάσχουν από άσθμα, η στένωση των
αεραγωγών επιδεινώνεται από υπερπαραγωγή της βλέννας και από
βρογχόσπασμο, λόγω της σύσπασης των μυών γύρω από τους βρόγχους. Όλα
αυτά τα στοιχεία είναι η αιτία όλων των συμπτωμάτων που εμφανίζουν οι
ασθενείς: επαναλαμβανόμενα επεισόδια συριγμού, δύσπνοια, σφίξιμο στο στήθος,
βήχας, ιδιαίτερα τη νύχτα ή νωρίς το πρωί. Μεταξύ των εκλυτικών παραγόντων

που επιβαρύνουν τα συμπτώματα του άσθματος είναι, οι λοιμώξεις του
αναπνευστικού συστήματος, τα άνθη ορισμένων δέντρων και φυτών, η άσκηση, ο
κρύος αέρας, ορισμένα φάρμακα (π.χ. ασπιρίνη), η οικιακή σκόνη (ακάρεα),
αλλεργιογόνα κατοικίδιων ζώων, καθώς και ενδογενείς παράγοντες όπως το
άγχος.
Διάβασε τη συνέχεια στο shape.gr.

Ενημερώσου σωστά για το άσθμα!
Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος και η Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε.),αναλαμβάνει ενημερωτικές δράσεις, με
στόχο να ενημερώσει σωστά και υπεύθυνα το κοινό και κατ’ επέκταση τον
ασθενή για το άσθμα και τους τρόπους αντιμετώπισής του, παροτρύνοντάς
τον να επισκεφθεί άμεσα τον ειδικό Πνευμονολόγο, για έγκαιρη διάγνωση και
παροχή εξατομικευμένηςθεραπείας.
Η Ομάδα Άσθματος εντείνει τις προσπάθειές της για την ευρύτερη ενημέρωση
όλων των ασθενών και εν δυνάμει ασθενών, ώστε να ζουν μια καλύτερη
ζωή,επιτυγχάνονταςμια καθημερινή φυσιολογική δραστηριότητα.
Οι δράσεις της Ομάδας Άσθματος παρουσιάστηκαν σε Συνέντευξη Τύπου
σήμερα, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος, στην οποία
παρουσιάστηκε το επιστημονικό site www.myasthma.gr,το μοναδικό στην
Ελλάδα για ασθενείς με άσθμα, με τα πιο έγκυρα και πρόσφατα επιστημονικά
δεδομένα καθώς το έχουν δημιουργήσει και το επιμελούνται ΜέληΠνευμονολόγοι της Ομάδας Άσθματος της Ε.Π.Ε.
Εισηγητές στη Συνέντευξη Τύπουήταν ο κ. Στυλιανός Λουκίδης, Πρόεδρος της
Ε.Π.Ε., Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ, κ. Πέτρος Μπακάκος, Καθηγητής
Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Ειδικός Γραμματέας Εκπαίδευσης
της ΕΠΕ, κα Εύη Ορφανού, Αν. Γραμματέας ΔΣ Ένωση Ασθενών Ελλάδας,
Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών & Σπάνιων Παθήσεων Ν. Έβρου «Μαζί για
Ζωή», και οιΥπεύθυνοι Ομάδας Άσθματος ΕΠΕ κ. Κωνσταντίνος Σάμιτας
Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής ΓΝΝΘΑ η
«Η ΣΩΤΗΡΙΑ», και κα Εύα Φούκα, Πνευμονολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ,ΓΝΘ
«Γεώργιος Παπανικολάου».
Ο κ. Λουκίδης επισήμανε «Το άσθμα είναι μια νόσος με σημαντικές επιπτώσεις
στην υγεία των ασθενών, ειδικότερα στην εποχή της COVID-19, ενώ
υπολογίζεται με τα πλέον πρόσφατα δεδομέναότι περισσότεροι από 800.000
Έλληνες πάσχουν από βρογχικό άσθμα». Αναφερόμενος στο φετινό μήνυμα της
Παγκόσμιας Ημέρας Άσθματος “Ενημερώσου σωστά για το Άσθμα”, τονίζει ότι
«στόχος της ΕΠΕ είναι μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης, δράσεις και
επιστημονικές μελέτες, οι ασθενείς να ενημερωθούν για την ανάγκη πρόληψης
αλλά και τις νέες θεραπευτικές επιλογές, όπως είναι οι βιολογικοί παράγοντες

που έχουν αλλάξει ουσιαστικά τη φυσική πορεία της σοβαρής νόσου. Με
γνώμονα την υπεύθυνη ενημέρωση, ο Πνευμονολόγος είναι εκείνος που θα
συμβουλέψει και θακαθοδηγήσει τον ασθενή, ώστε να αντιμετωπιστεί η νόσος
αποτελεσματικά».
Στο έργο της Ομάδας Άσθματος αναφέρθηκε ο κ. Μπακάκος« Η Ομάδα
Άσθματος της ΕΠΕ απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό των μελών της και είναι
από τις πιο δραστήριες ομάδες εργασίες. Εδώ και αρκετά χρόνια
δραστηριοποιείται και μέσα από τη σελίδα myasthma.gr, παρέχοντας πολύτιμες
συμβουλές για τη σωστή διαχείριση της νόσου αλλά και απαντήσεις σε ποικίλα
ερωτήματα που απασχολούν τους ασθενείς,γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον
των Πνευμονολόγων για το βρογχικό άσθμα.Η σημαντικότερη επιδημιολογική
μελέτη στην Ελλάδα έγινε το 2012 από την ομάδα Άσθματος της ΕΠΕ και
ανέδειξε ότι το 8,2% του πληθυσμού των ενηλίκων πάσχει από τη νόσο
(υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 800.000 Έλληνες πάσχουν από βρογχικό
άσθμα). Σχετικά με τη διαχείριση της νόσου τόνισε «Καθοριστικό ρόλο
διαδραματίζουν τα Ειδικά Ιατρεία Άσθματος σε Νοσοκομεία,που έχουν
καταστήσει δυνατή την πρόσβαση και αξιολόγηση ακόμη και σοβαρών
ασθματικών, βελτιώνοντας τα συμπτώματα και την ποιότητα ζωής αυτών των
ασθενών».
Από την πλευρά των ασθενών την προσωπική της μάχη με το άσθμα
περιέγραψε η κα Εύη Ορφανού «Η σημερινή ημέρα αναδεικνύει τη σημασία και
ανάγκη συνεργασίας και ενεργού συμμετοχής των ασθενών στον παραγωγικό
διάλογο, σε τόσο βαρύνουσας σημασίας ζητήματα όπως το άσθμα». Ο κάθε
ασθενής βιώνει διαφορετικά τη συμβίωση με το άσθμα του.Οι κρίσεις
εμφανίζονται με συμπτώματα όπως δύσπνοια, βήχα, συριγμό. Εκλυτικοί
παράγοντες που μπορεί να «πυροδοτήσουν» μία κρίση αποτελούν:
εισπνεόμενα αλλεργιογόνα (ποικίλης κατηγορίας και πάρα πολλών ειδών),
ιογενείς ή και μικροβιακές λοιμώξεις, σωματική άσκηση, εισπνεόμενες
φαρμακευτικές ουσίες, επαγγελματική έκθεση σε ερεθιστικές εισπνεόμενες
ουσίες, ατμοσφαιρικοί ρύποι, άγχος.Σήμερα, η επιστήμημας έχει εφοδιάσει με
ισχυρά όπλα και γνώση για την αντιμετώπιση του νοσήματος. Τα νέα
αντιασθματικά φάρμακα, οι σύγχρονες και εύχρηστες συσκευές και τα
μονοφωνικά αντισώματα (για το σοβαρό μη ελεγχόμενο αλλεργικό άσθμα)
έχουν βελτιώσει πολύ τον έλεγχο του άσθματος και την ποιότητα ζωής των
ασθενών».
Ο κ. Σάμιτας αναφέρθηκε στην Ομάδα Άσθματος της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας και τη δράση της τα τελευταία χρόνια, «Η Ομάδα

Άσθματος είναι μια επιστημονική ομάδα ειδικών Πνευμονολόγων με μεγάλη
εμπειρία στο άσθμα σε όλα τα επίπεδα της φροντίδας του, από την
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέχρι τη φροντίδα ασθενών με σοβαρό άσθμα
σε νοσοκομειακό επίπεδο». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο www.myasthma.g
rπου για μια 10ετία περίπου αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης για το
ευρύ κοινό, τους ασθενείς με άσθμα και τους γονείς με παιδιά που πάσχουν
από άσθμα. «Η σελίδα myasthma.gr είναι ανανεωμένη με μοντέρνο και φιλικό
σχεδιασμό προς τον χρήστη, να φορτώνει γρήγορα τα δεδομένα και να είναι
προσβάσιμη από smart συσκευές. Έχει ως στόχο να ενημερώσει έγκυρα τον
κόσμο για το άσθμα σε μια εποχή που η παραπληροφόρηση για ιατρικά
θέματα στα μέσα ενημέρωσης, ειδικά διαδικτυακά, έχει κορυφωθεί».Η Ομάδα
Άσθματος διαθέτει σελίδα στο Facebook και στο twitter, λογαριασμοί που είναι
προσβάσιμοι και από το www.myasthma.gr.
Στην πανδημία COVID-19 και τους ασθενείς με άσθμα αναφέρθηκε η κα Εύα
Φούκα, «Σε ασθενείς με καλά ελεγχόμενο, ήπιο-μέτριο άσθμα δεν παρατηρείται
αυξημένος κίνδυνος σοβαρής νόσου ή θανάτου από Covid-19, ωστόσο οι
ασθενείς με σοβαρό άσθμα βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με το
γενικό πληθυσμό.Η ΕΠΕ συστήνει ανεπιφύλακτα τη συνέχιση της
συνταγογραφούμενης αγωγής για το άσθμα, τόσο των εισπνεόμενων
κορτικοστεροειδών, τα οποία κρίνονται ασφαλή, τουλάχιστον σε χαμηλέςμέτριες δόσεις, όσο και των βιολογικών θεραπειών και των από του στόματος
κορτικοστεροειδών για τους ασθενείς με σοβαρό άσθμα. Σχετικά με τα εμβόλια,
βασιζόμενοι στην εκτίμηση κινδύνου και οφέλους, συστήνεται ο εμβολιασμός
έναντι της COVID-19 για όλους τους ασθενείς με άσθμα, καθώς τα εμβόλια
έχουν αποδειχτεί ασφαλή και οι αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτά είναι γενικά
σπάνιες. Ωστόσο, τα mRNAεμβόλια δεν θα πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς
με ιστορικό σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης στα συστατικά τους και ιδιαίτερα
στην πολυαιθυλενικήγλυκόλη και οι εμβολιασμοί με τα εμβόλια αυτά θα πρέπει
να γίνονται σε δομή υγείας στην οποία θα μπορεί να γίνει άμεση αντιμετώπιση
της αλλεργικής αντίδρασης, αν αυτή υπάρξει.Ασθενείς με σοβαρό άσθμα που
λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες ή από του στόματος κορτκοστεροειδή
έχουν ενταχθεί στην Ομάδα Β προτεραιοποίησης του ΕΟΔΥ και ο εμβολιασμός
τους έχει ήδη αρχίσει.»
Στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΕΠΕ για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση,
αναφορικά με το άσθμα καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής του, θα
πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18.00 ζωντανή διαδικτυακή εκδήλωση (Live
Event) στη σελίδα Facebook του myasthma.gr., στο πλαίσιο της Παγκόσμιας
Ημέρας Άσθματος.

Ο ιστότοπος myasthma.gr και η οργάνωση της εκδήλωσης για την Παγκόσμια
Ημέρα Άσθματος, υλοποιούνται με την ευγενική χορηγία της Chiesi Hellas του
Ομίλου Chiesi, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί ως B-corp, για τις συντεταγμένες με
τη βιώσιμη ανάπτυξη- δράσεις του και τον τρόπο του επιχειρείν.

