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Μύθοι και Πραγματικότητα γύρω από το 
άσθμα

• Το άσθμα επηρεάζει όλες τις ηλικίες και τις φυλές

• Δεν είναι μεταδοτικό

• Δεν είναι μια ψυχολογική ασθένεια

• Είναι απρόβλεπτο

• Μπορεί να είναι απειλητικό για τη ζωή

• Δεν μπορεί να θεραπευτεί, μπορεί όμως να 
ελεγχθεί

• Ανταποκρίνεται καλά στην φαρμακευτική αγωγή



Το Παράδοξο

• Η κατανόηση της παθογένειας και της 
θεραπείας του άσθματος έχει αυξηθεί.

• Η κατανόηση των βημάτων για τον έλεγχο 
του άσθματος έχει αυξηθεί.

• Ωστόσο, η νοσηρότητα και η θνησιμότητα 
από το άσθμα σε όλο τον κόσμο είναι σε 
ανησυχητικά υψηλό επίπεδο



Ορισμένες πιθανές εξηγήσεις

• Οι ασθενείς και οι οικογένειες δεν 
αναγνωρίζουν τα συμπτώματα του 
άσθματος

• Οι κλινικοί γιατροί δεν κάνουν τη διάγνωση

• Οι κλινικοί γιατροί είτε δεν παρέχουν τις 
σωστές οδηγίες ή οι ασθενείς δεν τις 
τηρούν



Έλεγχος άσθματος

Μελέτη ASC. Asthma society of Canada 2014



Οι μισοί από τους ερωτηθέντες είχαν περισσότερες από πέντε κρίσεις 
άσθματος κατά τους προηγούμενους 12 μήνες. Το ένα τρίτο των 

ερωτηθέντων είχαν περισσότερες από 10 επιθέσεις.

Παροξύνσεις άσθματος

Μελέτη ASC. Asthma society of Canada 2014



• Οι περισσότεροι (56,7%) βασίζονται 
σε οικογενειακούς γιατρούς, αλλά θα 
προτιμούσαν έναν ειδικό εάν θα 
μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε 
ένα.

• Οι περισσότεροι (64,9%) δήλωσαν 
ότι ο Πνευμονολόγος θα ρύθμιζε 
καλύτερα το άσθμα τους.

• Η πρόσβαση σε ειδικούς είναι 
περιορισμένη. Μόνο το 31,6% των 
ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είχαν 
πρόσβαση σε Πνευμονολόγο. Μόνο 
33,7% δήλωσαν ότι είχαν πρόσβαση 
σε μια Πνευμονολογική κλινική και 
μόνο 22,1% είχε πρόσβαση σε ένα 
εξειδικευμένο ιατρείο άσθματος.

Μελέτη ASC. Asthma society of Canada 2014

Διαχείρηση άσθματος : Από ποιούς



60% των Καναδών με άσθμα δεν 
είναι υπό έλεγχό

10% των Καναδών χρησιμοποιούν 
σχέδιο δράσης

Γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι
με άσθμα επηρεάζονται τόσο πολύ;



• Δεν ξέρουν τι σημαίνει καλό έλεγχο του άσθματος

• Δεν συνειδητοποιούν ότι μπορούν να αποκτήσουν καλό 
έλεγχο του άσθματος

• Δεν πιστεύουν ότι το άσθμα τους είναι αρκετά κακό ώστε 
να χρειάζονται θεραπεία (ακόμα και ήπιο άσθμα 
χρειάζεται συχνά καθημερινά φάρμακα)

• Ανησυχούν για τη καθημερινή λήψη φαρμάκων, για τις 
παρενέργειες, και το κόστος

• Δεν γνωρίζουν πώς να αποφευχθούν οι παράγοντες 
κινδύνου (π.χ.. Κατοικίδια ζώα, καπνός, ακάρεα της 
σκόνης στο κρεβάτι, χαλιά, γύρη)

Πιθανοί λόγοι …



Ημερολόγιο άσθματος



Διαχείριση Άσθματος: Ενδείξεις σοβαρής 

παρόξυνσης

• Δύσπνοια σε κατάσταση ηρεμίας

• Αναπνοή με σκυμμένο σώμα

• Ομιλία με λέξεις χωρίς ολοκληρωμένες 

προτάσεις

• Ταραχή

• Μέγιστο ρυθμό ροής μικρότερο από το 

60% της κανονικής



• Είναι μια γραπτή εντολή που παρέχει 
συγκεκριμένες οδηγίες από τον γιατρό προς 
τον ασθενή για την αυτο-διαχείριση του 
άσθματος

• Παρέχεται σε όλους τους ασθενείς και 
περιλαμβάνει δύο πτυχές: (1) την καθημερινή 
διαχείριση και (2) πώς να αναγνωρίζουν και να 
χειρίζονται την επιδείνωση του άσθματος

EPR-3:  Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma—2007

Τι είναι ένα σχέδιο δράσης για το άσθμα?



Όσον αφορά τη χρήση του σχεδίου 
δράσης

‘the problem is not what to do, but how 
to do it’.

Gibson  2004



Επιλέξτε ένα σχέδιο

• Η σωστή μορφή είναι αυτή που 
λειτουργεί

• Μπορεί να διαφέρει από ασθενή σε 
ασθενή

• Μπορεί να διαφέρει από ιατρό σε 
ιατρό 

Φροντίστε να είναι απλό!



Έρευνα, Θέσεις ομοφωνίας & Κλινική εφαρμογή
Μία δυναμική διασύνδεση

Θέσεις ομοφωνίας

Provide recommendations 

for clinical practice

•Identify gaps in evidence

Κλινική έρευνα

• Investigate issues of clinical 

concern

• Study results provide evidence 

for updating guidelines

Κλινική εφαρμογή

•Implement Guidelines in clinic and 

community settings

•Share lessons learned

•Identify clinical controversies

•Observe variations in responsiveness

•Help define research questions & priorities

NACI support



Το άσθμα στα παιδιά της Γεωργίας (ΗΠΑ)

• Το 10% έχουν άσθμα, περίπου 
226.000 παιδιά

• Κύριότερος  λόγος εισαγωγών 
και επισκέψεων στα επείγοντα 
στα παιδιατρικά νοσοκομεία της 
Ατλάντας

• 65% δεν έχουν γραπτό σχέδιο 
διαχείρισης του άσθματος

(Georgia Asthma Surveillance Report 2007, DHR, Georgia)



Πόσοι είχαν σχέδιο δράσης 

Μελέτη ASC. Asthma society of Canada 2014



Πόσοι ασθματικοί έχουν πλάνο δράσης ?

Australian Health Survey: Health Service Usage and Health 
Related Actions, 2011–12



The ‘vicious cycle’ of personalised asthma action 
plan implementation in primary care: a 
qualitative study of patients and health 

professionals’ views

Ring et al. BMC Family Practice (2015) 16:145 

•Οι ασθενείς σπάνια χρησιμοποιούν σχέδιο δράσης

•Οι επαγγελματίες υγείας δεν το συστήνουν συχνά

•Πολλοί λόγοι μειώνουν την αξία του σχεδίου 
δράσης σε αυτούς που το χρησιμοποιούν



Ο φαύλος και ο ενάρετος κύκλος της διαχείρισης του άσθματος

Ring et al. BMC Family Practice (2015) 16:145 



A qualitative study of factors influencing family physicians’ 
prescription of the Written Asthma Action Plan in primary 

care in Singapore 

Tan N C Singapore Med J 2009; 50 (2) : 160

29 κέντρα. Πολυκλινικές, Ιατρεία γενικών ιατρών

• Ενώ το πλάνο δράσης χρησιμοποιήθηκε ευρέως στις πολυκλινικές, 

στους γενικούς ιατρούς  χρησιμοποιούνται σπάνια

•Οι οικογενειακοί  γιατροί γενικά το θεωρούν χρήσιμο, αλλά η 
εφαρμογή τους παρεμποδίστηκε από την έλλειψη εκπαίδευσης και 
πρακτικής, τα γλωσσικά εμπόδια και την κακή αντίληψη όσον αφορά τα 
αναμενόμενα οφέλη για τους ασθενείς.

•Θεωρούν ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο από τους ασθενείς που 
μπορούν να τα καταλάβουν



Marie-France Beauchesne. Can Respir J Vol 13 No 6 September 2006

Αξιολόγηση του «επιπέδου εμπιστοσύνης του ασθενούς και της 
αντιληπτής αποτελεσματικότητα των σχεδίων δράσης

92 ασθματικοί ασθενείς συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη και 46% των ασθενών 
κατείχε ένα σχέδιο δράσης.

Συνολικά το  μέσο επίπεδο εμπιστοσύνης των ασθενών και της αντιληπτής 
αποτελεσματικότητας ήταν υψηλή (4,1 από πέντε και 3.3 στα τέσσερα,
αντίστοιχα)

Ο αριθμός των ασθματικών ασθενών που κατείχαν ένα σχέδιο δράσης ήταν 
υψηλότερος από τον αναφερόμενο Καναδικό μέσο όρο 10%

Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους ασθενείς  υποβλήθηκαν σε θεραπεία από 
εξειδικευμένους γιατρούς του αναπνευστικού, η οποία μπορεί να εξηγήσει αυτή 
τη βελτίωση.



Effects of a written asthma action plan on caregivers’
management of children with asthma: a cross-sectional

questionnaire survey

Ngiap Chuan et al. Prim Care Respir J 2013

169 συνολικά 75 με σχέδιο δράσης  94 χωρίς

Οι επιβλέποντες με σχέδιο δράσης

•Ήταν πιο ικανοί να αναγνωρίσουν  το βρογχόσπασμο p<0.025

•Ένιωθαν πιο ικανοί να διαχειριστούν κρίση άσθματος p<0.004

•Ένιωθαν πιο ασφαλείς p=0.004

•Είχαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη τροποποίηση της αγωγής p<0.003





The Impact of an Asthma Action Plan Decision Support Tool 
Integrated into an Electronic Health Record (EHR) at a Large

Health Care System

Lindsay Kuhn et al. JABFM May–June 2015 Vol. 28 No. 3

5174 ασθενείς με άσθμα (10%) είχαν πλάνο δράσης

• Σημαντική ελάττωση των παροξύνσεων στα 
παιδιά (33%) P <.001

• Σημαντική ελάττωση της χρήσης        
κορτικοειδών στα παιδιά P <.001

•Στους ενήλικες καμία διαφορά



Αξιολόγηση του «επιπέδου εμπιστοσύνης του ασθενούς και της 
αντιληπτής αποτελεσματικότητα των σχεδίων δράσης

Marie-France Beauchesne. Can Respir J Vol 13 No 6 September 2006

Μείωση των επισκέψεων στα επείγοντα αλλά όχι στις νοσηλείες και στα κορτικοειδή



Asthma action plan smartphone application pilot study

Christopher J Licskai Can Respir J Vol 20 No 4 July/August 2013

22 ασθενείς με άσθμα (Μέση ηλικία 47 έτη, 82% Γυναίκες)



Asthma action plan smartphone application pilot study

Christopher J Licskai Can Respir J Vol 20 No 4 July/August 2013

• 54% των ημερών οι ασθενείς είδαν το σχέδιο δράσης 

• 61% των ημερών οι ασθενείς είδαν την  ποιότητα του 
αέρα

• 86% ακολούθησαν τις εντολές 

• 50% προσπάθησαν να ελαττώσουν τους κινδύνους 
έκθεσης



Asthma action plan smartphone application pilot study

Christopher J Licskai Can Respir J Vol 20 No 4 July/August 2013

 91% είχαν στην αρχή τουλάχιστον 1 σύμπτωμα 
άσθματος  ενώ στο τέλος 45% (P=0.006)

 64% είχαν ≥2, ενώ στο τέλος 27% (P=0.022)

 Το Asthma Quality of Life Questionnaire score 
βελτιώθηκε από 4.3 σε 4.8 (P=0.047)

 95% των ασθενών θα το ξαναχρησιμοποιούσαν



Βασικά συστατικά είναι:

•Σωστή πληροφόρηση γύρω από το άσθμα

•Συνήθη φάρμακα για το άσθμα του ασθενούς. Πότε / πώς να αυξήσει τα 
σταθερά, τα ανακουφιστικά και τα OCS

•Επίδειξη σωστής χρήσης συσκευών

•Καθοδηγούμενη υποστήριξη της αυτοδιαχείρισης

•Αυτο-παρακολούθηση των συμπτωμάτων και / ή PEF

•Ενθάρρυνση λήψης των φαρμάκων, τήρησης των ραντεβού

•Τακτική επανεξέταση από έναν φορέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης

Γραπτό σχέδιο δράσης για αυτοδιαχείρηση

GINA 2015



NHLBI



NHLBI









Via internet



Σύγκριση αποτελεσματικότητας διαφορετικών 
σχεδίων δράσης

P G Gibson, H Powell. Thorax 2004



Αποτελεσματικότητα των διαφόρων παραμέτρων

P G Gibson, H Powell. Thorax 2004



Readability, Suitability, and Characteristics of Asthma Action 
Plans: Examination of Factors That May Impair

Understanding

30 διαφορετικά πλάνα δράσης  σε 6 πολιτείες στην Αμερική

• Ο μέσος βαθμός αναγνωσιμότητας  ήταν 7.2

• Ο μέσος βαθμός καταλληλότητας ήταν 0.74

• 40% είχε ακατάλληλη βαθμολογία σε τουλάχιστον 1 παράγοντα

•30% σε μάθηση

•26,7% στην τυπογραφία

•13,3% στα γραφικά

Καμία στατιστική διαφορά στα ερωτηματολόγια όσον αφορά την αξιολόγηση 
των επιμέρους χαρακτηριστικών

H. Shonna Yin PEDIATRICS Volume 131, Number 1, January 2013



Γραπτό σχέδιο δράσης για το άσθμα

GINA 2015, Box 4-2 (1/2)

Η αποτελεσματική εκπαίδευση στην  αυτο-διαχείριση του άσθματος απαιτεί:

• Αυτο-παρακολούθηση των συμπτωμάτων ή / και της πνευμονικής λειτουργίας

• Γραπτό σχέδιο δράσης για το άσθμα

• Τακτική ιατρική εξέταση

If PEF or FEV1

<60% best, or not 

improving after 

48 hours

Continue reliever

Continue controller

Add prednisolone
40–50 mg/day

Contact doctor

All patients

Increase reliever

Early increase in 
controller as below

Review response

EARLY OR MILD LATE OR SEVERE

GINA 2016



Promoting the use of Personal Asthma Action 
Plans: a systematic review

Nicola Ringa Primary Care Respiratory Journal (2007); 16(5): 271-283

Δημοσιευμένες RCTs μεταξύ 1960 και 2006 14 πληρούσαν τα κριτήρια και 
μόνο 4 ανέφεραν δεδομένα για σχέδιο δράσης

•Οι ασθενείς που έχουν ιστορικό νοσηλείας και οι 
μειονότητες θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν σχέδιο 
δράσης γιατί συμπεριφέρονται χειρότερα από τους 
ασθενείς με ήπιο – μέτριο άσθμα και η εφαρμογή σε 
αυτούς έχει καλύτερα αποτελέσματα

•Οι επαγγελματίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας θα 
πρέπει να ενθαρρύνουν τη χρήση των σχεδίων 
δράσης μέσω της εφαρμογής της προληπτική ιατρικής



Συνοψίζοντας

Η καλή επικοινωνία ανάμεσα στον ασθενή και τον 
κλινικό ιατρό και το γραπτό σχέδιο δράσης

• Βοηθά στον εντοπισμό των ανησυχιών των ασθενών

• Κάνει τη εκπαίδευση των ασθενών πιο 
αποτελεσματική και προκαλεί στον ασθενή 
αυτοπεποίθηση να ακολουθήσει το σχέδιο 
θεραπείας 

• Είναι άμεσα συνδεδεμένη με μειώσεις των 
συμπτωμάτων και τη χρήση της υγειονομικής 
περίθαλψης



Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα να μάθουν, 

αφού διαγνωστούν με άσθμα:

• Τι είναι το άσθμα;

• Ποια πράγματα θα πρέπει να αποφεύγουν

• Πώς να χρησιμοποιούν τις συσκευές

• Γιατί τα φάρμακα χρειάζονται κάθε μέρα;

• Τις πιθανές παρενέργειες από τα φάρμακα

• Πώς θα ξέρουν αν το άσθμα είναι υπό έλεγχο;

• Πού μπορούν να πάνε για περισσότερη βοήθεια;

Μάθετε στους ασθενείς τα πάντα για το 

άσθμα



NAEPP: Components of Asthma Management

ASSESSMENT
& MONITORING

Symptoms
Medication Use

TRIGGERS & 
ALLERGENS

Exposure
Avoidance 
Interventions

PHARMACOLOGIC 
THERAPY

Request for Medication 
Refill

EDUCATION 

FOR

PARTNERSHIP WITH 

FAMILIES 

Corjulo, M Pediatric Nursing, (2005) 

Παρόλο που τα 4 συστατικά είναι απαραίτητα, τα 3 εξωτερικά 
δεν μπορούν να επιτευχθούν πλήρως χωρίς τη κεντρική 

εκπαίδευση



Action plan
• Συνεχής αξιολόγηση του σχεδίου

• Αναθεώρηση του σχεδίου ανάλογα με τις ανάγκες

• Ενίσχυση βασικών πληροφοριών και δεξιοτήτων



Μια επιτυχής Εξίσωση

Τακτική παρακολούθηση
+

Συμμετοχή του ασθενούς με γραπτό 
σχέδιο δράσης

= 
Έλεγχος του άσθματος



Ευχαριστώ για την

προσοχή σας !


