
 

 
 
 
                                              

5 Μαΐου. Παγκόςμια Ημζρα Άςκματοσ 
 

Ενθμερώςου ςωςτά για το Άςκμα! 
Οι αςκενείσ με άςκμα μποροφν να ζχουν μια απόλυτα φυςιολογικι ηωι. 

 
Το άςκμα μπορεί και πρζπει να ελζγχεται πλιρωσ  

 
10 χρόνια λειτουργίασ www.myasthma.gr για τθν καλφτερθ ενθμζρωςθ των αςκενϊν 

 
800.000 αςκενείσ υπολογίηονται οι αςκενείσ με άςκμα ςτθν Ελλάδα  

 
 

Τετάρτθ 5 Μαΐου 2021. Παγκόςμια Ημζρα Άςκματοσ και θ Ομάδα Άςκματοσ τθσ Ελλθνικισ 
Πνευμονολογικισ Εταιρείασ (Ε.Π.Ε.), αναλαμβάνει ενθμερωτικζσ δράςεισ, με ςτόχο να ενθμερϊςει 
ςωςτά και υπεφκυνα το κοινό και κατ’ επζκταςθ τον αςκενι για το άςκμα και τουσ τρόπουσ 
αντιμετϊπιςισ του, παροτρφνοντάσ τον να επιςκεφκεί άμεςα τον ειδικό Πνευμονολόγο, για ζγκαιρθ 
διάγνωςθ και παροχι εξατομικευμζνθσ κεραπείασ.  
 
Η Ομάδα Άςκματοσ εντείνει τισ προςπάκειζσ τθσ για τθν ευρφτερθ ενθμζρωςθ όλων των αςκενϊν και εν 
δυνάμει αςκενϊν, ϊςτε να ηουν μια καλφτερθ ηωι, επιτυγχάνοντασ μια κακθμερινι φυςιολογικι 
δραςτθριότθτα.  
 
Οι δράςεισ τθσ Ομάδασ Άςκματοσ παρουςιάςτθκαν ςε Συνζντευξθ Τφπου ςιμερα, ςτο πλαίςιο τθσ 
Παγκόςμιασ Ημζρασ Άςκματοσ, ςτθν οποία παρουςιάςτθκε το επιςτθμονικό site www.myasthma.gr, το 
μοναδικό ςτθν Ελλάδα για αςκενείσ με άςκμα, με τα πιο ζγκυρα και πρόςφατα επιςτθμονικά δεδομζνα 
κακϊσ το ζχουν δθμιουργιςει και το επιμελοφνται Μζλθ-Πνευμονολόγοι τθσ Ομάδασ Άςκματοσ τθσ 
Ε.Π.Ε. 
 
Ειςθγθτζσ ςτθ υνζντευξθ Σφπου ιταν ο κ. Στυλιανόσ Λουκίδθσ, Πρόεδροσ τθσ Ε.Π.Ε., Κακθγθτισ 
Πνευμονολογίασ, ΕΚΠΑ, κ. Πζτροσ Μπακάκοσ, Κακθγθτισ Πνευμονολογίασ Ιατρικισ Σχολισ ΕΚΠΑ και 
Ειδικόσ Γραμματζασ Εκπαίδευςθσ τθσ ΕΠΕ, κα Εφθ Ορφανοφ, Αν. Γραμματζασ ΔΣ Ζνωςθ Αςκενϊν 
Ελλάδασ, Πρόεδροσ Συλλόγου Καρκινοπακϊν & Σπάνιων Πακιςεων Ν. Ζβρου «Μαηί για Ηωι», και οι 
Τπεφκυνοι Ομάδασ Άςκματοσ ΕΠΕ κ. Κωνςταντίνοσ Σάμιτασ Πνευμονολόγοσ, Επιμελθτισ Β’ ΕΤ τθσ 7θσ 
Πνευμονολογικισ Κλινικισ ΓΝΝΘΑ θ «Η ΩΣΗΡΙΑ», και κα Ζυα Φοφκα, Πνευμονολόγοσ Διευκφντρια ΕΤ, 
ΓΝΘ «Γεϊργιοσ Παπανικολάου».  
 
Ο κ. Λουκίδθσ επιςιμανε «Το άςκμα είναι μια νόςοσ με ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία των αςκενϊν, 
ειδικότερα ςτθν εποχι τθσ COVID-19, ενϊ υπολογίηεται με τα πλζον πρόςφατα δεδομζνα ότι 
περιςςότεροι από 800.000 Έλληνεσ πάςχουν από βρογχικό άςθμα». Αναφερόμενοσ ςτο φετινό μινυμα 
τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ Άςκματοσ “Ενθμερϊςου ςωςτά για το Άςκμα”, τονίηει ότι «ςτόχοσ τθσ ΕΠΕ είναι 
μζςα από εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ, δράςεισ και επιςτθμονικζσ μελζτεσ, οι αςκενείσ να ενθμερωκοφν για 
τθν ανάγκθ πρόλθψθσ αλλά και τισ νζεσ κεραπευτικζσ επιλογζσ, όπωσ είναι οι βιολογικοί παράγοντεσ που 
ζχουν αλλάξει ουςιαςτικά τθ φυςικι πορεία τθσ ςοβαρισ νόςου. Με γνϊμονα τθν υπεφκυνθ ενθμζρωςθ, 
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ο Πνευμονολόγοσ είναι εκείνοσ που κα ςυμβουλζψει και κα κακοδθγιςει τον αςκενι, ϊςτε να 
αντιμετωπιςτεί θ νόςοσ αποτελεςματικά». 
 
το ζργο τθσ Ομάδασ Άςκματοσ αναφζρκθκε ο κ. Μπακάκοσ  « Θ Ομάδα Άςκματοσ τθσ ΕΠΕ απαρτίηεται 
από μεγάλο αρικμό των μελϊν τθσ και είναι από τισ πιο δραςτιριεσ ομάδεσ εργαςίεσ. Εδϊ και αρκετά 
χρόνια δραςτθριοποιείται και μζςα από τθ ςελίδα myasthma.gr, παρζχοντασ πολφτιμεσ ςυμβουλζσ για τθ 
ςωςτι διαχείριςθ τθσ νόςου αλλά και απαντιςεισ ςε ποικίλα ερωτιματα που απαςχολοφν τουσ αςκενείσ, 
γεγονόσ που δείχνει το ενδιαφζρον των Πνευμονολόγων για το βρογχικό άςκμα. Θ ςθμαντικότερθ 
επιδθμιολογικι μελζτθ ςτθν Ελλάδα ζγινε το 2012 από τθν ομάδα  Άςκματοσ τθσ ΕΠΕ και ανζδειξε ότι το 
8,2% του πληθυςμοφ των ενηλίκων πάςχει από τη νόςο (υπολογίηεται ότι περιςςότεροι από 800.000 
Ζλλθνεσ πάςχουν από βρογχικό άςκμα). Σχετικά με τθ διαχείριςθ τθσ νόςου τόνιςε «Κακοριςτικό ρόλο 
διαδραματίηουν τα Ειδικά Ιατρεία Άςθματοσ ςε Νοςοκομεία, που ζχουν καταςτιςει δυνατι τθν 
πρόςβαςθ και αξιολόγθςθ ακόμθ και ςοβαρϊν αςκματικϊν, βελτιϊνοντασ τα ςυμπτϊματα και τθν 
ποιότθτα ηωισ αυτϊν των αςκενϊν». 

 
 

Από τθν πλευρά των αςκενϊν τθν προςωπικι τθσ μάχθ με το άςκμα περιζγραψε θ κα Εφθ Ορφανοφ «Θ 
ςθμερινι θμζρα αναδεικνφει τθ ςθμαςία και ανάγκθ ςυνεργαςίασ και ενεργοφ ςυμμετοχισ των αςκενϊν 
ςτον παραγωγικό διάλογο, ςε τόςο βαρφνουςασ ςθμαςίασ ηθτιματα όπωσ το άςκμα». Ο κάκε αςκενισ 
βιϊνει διαφορετικά τθν ςυμβίωςθ με το άςκμα του. Οι κρίςεισ εμφανίηονται με ςυμπτϊματα όπωσ 
δφςπνοια, βιχασ, ςυριγμόσ. Εκλυτικοί παράγοντεσ που μπορεί να «πυροδοτιςουν» μία κρίςθ αποτελοφν: 
ειςπνεόμενα αλλεργιογόνα (ποικίλησ κατηγορίασ και πάρα πολλών ειδών), ιογενείσ ή και μικροβιακζσ 
λοιμώξεισ, ςωματική άςκηςη, ειςπνεόμενεσ φαρμακευτικζσ ουςίεσ, επαγγελματική ζκθεςη ςε 
ερεθιςτικζσ ειςπνεόμενεσ ουςίεσ, ατμοςφαιρικοί ρφποι, άγχοσ. Σιμερα, θ επιςτιμθ μασ ζχει εφοδιάςει 
με ιςχυρά όπλα και γνϊςθ για τθν αντιμετϊπιςθ του νοςιματοσ. Τα νζα αντιαςκματικά φάρμακα, οι 
ςφγχρονεσ και εφχρθςτεσ ςυςκευζσ και τα μονοφωνικά αντιςϊματα (για το ςοβαρό μθ ελεγχόμενο 
αλλεργικό άςκμα) ζχουν βελτιϊςει πολφ τον ζλεγχο του άςκματοσ και τθν ποιότθτα ηωισ των αςκενϊν». 
 
 
Ο κ. Σάμιτασ αναφζρκθκε ςτθν Ομάδα Άςκματοσ τθσ Ελλθνικισ Πνευμονολογικισ Εταιρείασ και τθ δράςθ 
τθσ τα τελευταία χρόνια, «Θ Ομάδα Άςκματοσ είναι μια επιςτημονική ομάδα ειδικών Πνευμονολόγων 
με μεγάλθ εμπειρία ςτο άςκμα ςε όλα τα επίπεδα τθσ φροντίδασ του, από τθν Πρωτοβάκμια Φροντίδα 
Υγείασ μζχρι τθ φροντίδα αςκενϊν με ςοβαρό άςκμα ςε νοςοκομειακό επίπεδο». τθ ςυνζχεια 
αναφζρκθκε ςτο www.myasthma.gr που για μια 10ετία περίπου αποτελεί ςθμαντικι πθγι 
πλθροφόρθςθσ για το ευρφ κοινό, τουσ αςκενείσ με άςκμα και τουσ γονείσ με παιδιά που πάςχουν από 
άςκμα. «Θ ςελίδα myasthma.gr είναι ανανεωμζνθ με μοντζρνο και φιλικό ςχεδιαςμό προσ τον χρήςτη, 
να φορτϊνει γριγορα τα δεδομζνα και να είναι προςβάςιμη από smart ςυςκευζσ. Ζχει ωσ ςτόχο να 
ενθμερϊςει ζγκυρα τον κόςμο για το άςκμα ςε μια εποχι που θ παραπλθροφόρθςθ για ιατρικά κζματα 
ςτα μζςα ενθμζρωςθσ, ειδικά διαδικτυακά, ζχει κορυφωκεί». Η Ομάδα Άςκματοσ διακζτει ςελίδα ςτο 
Facebook και ςτο twitter, λογαριαςμοί που είναι προςβάςιμοι και από το www.myasthma.gr. 
 

 
τθν πανδθμία COVID-19 και τουσ αςκενείσ με άςκμα αναφζρκθκε θ κα Ζυα Φοφκα, «Σε αςκενείσ με 
καλά ελεγχόμενο, ιπιο-μζτριο άςκμα δεν παρατθρείται αυξθμζνοσ κίνδυνοσ ςοβαρισ νόςου ι κανάτου 
από Covid-19, ωςτόςο οι αςκενείσ με ςοβαρό άςκμα βρίςκονται ςε αυξθμζνο κίνδυνο ςε ςχζςθ με το 
γενικό πλθκυςμό. Θ ΕΠΕ ςυςτινει ανεπιφφλακτα τθ ςυνζχιςθ τθσ ςυνταγογραφοφμενθσ αγωγισ για το 
άςκμα, τόςο των ειςπνεόμενων κορτικοςτεροειδϊν, τα οποία κρίνονται αςφαλι, τουλάχιςτον ςε 
χαμθλζσ-μζτριεσ δόςεισ, όςο και των βιολογικϊν κεραπειϊν και των από του ςτόματοσ 
κορτικοςτεροειδϊν για τουσ αςκενείσ με ςοβαρό άςκμα. Σχετικά με τα εμβόλια, βαςιηόμενοι ςτθν 
εκτίμθςθ κινδφνου και οφζλουσ, ςυςτινεται ο εμβολιαςμόσ ζναντι τθσ COVID-19 για όλουσ τουσ αςκενείσ 
με άςκμα, κακϊσ τα εμβόλια ζχουν αποδειχτεί αςφαλι και οι αλλεργικζσ αντιδράςεισ ςε αυτά είναι 
γενικά ςπάνιεσ. Ωςτόςο, τα mRNA εμβόλια δεν κα πρζπει να χορθγοφνται ςε αςκενείσ με ιςτορικό 
ςοβαρισ αλλεργικισ αντίδραςθσ ςτα ςυςτατικά τουσ και ιδιαίτερα ςτθν πολυαικυλενικι γλυκόλθ και οι 
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εμβολιαςμοί με τα εμβόλια αυτά κα πρζπει να γίνονται ςε δομι υγείασ ςτθν οποία κα μπορεί να γίνει 
άμεςθ αντιμετϊπιςθ τθσ αλλεργικισ αντίδραςθσ, αν αυτι υπάρξει. Αςκενείσ με ςοβαρό άςκμα που 
λαμβάνουν βιολογικοφσ παράγοντεσ ι από του ςτόματοσ κορτκοςτεροειδι ζχουν ενταχκεί ςτθν Ομάδα Β 
προτεραιοποίθςθσ του ΕΟΔΥ και ο εμβολιαςμόσ τουσ ζχει ιδθ αρχίςει.» 
 
 
το πλαίςιο τθσ προςπάκειασ τθσ ΕΠΕ για ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ, αναφορικά με το άςκμα 
κακϊσ και τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςισ του, κα πραγματοποιθκεί ςιμερα ςτισ 18.00 ηωντανι 
διαδικτυακι εκδιλωςθ (Live Event) ςτθ ςελίδα Facebook του myasthma.gr., ςτο πλαίςιο τθσ Παγκόςμιασ 
Ημζρασ Άςκματοσ.  
 
Ο ιςτότοποσ myasthma.gr και θ οργάνωςθ τθσ εκδιλωςθσ για τθν Παγκόςμια Ημζρα Άςκματοσ, 
υλοποιοφνται με τθν ευγενικι χορθγία τθσ Chiesi Hellas του Ομίλου Chiesi, ο οποίοσ ζχει  πιςτοποιθκεί 
ωσ B-corp, για τισ ςυντεταγμζνεσ με τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ-  δράςεισ του και τον τρόπο του επιχειρείν. 

 
 

 
 

Λίγα λόγια για το Άςκμα 
Σο άςκμα είναι μια από τισ πιο κοινζσ χρόνιεσ πακιςεισ και υπολογίηεται ότι 300 εκατ. άνκρωποι 
πάςχουν από άςκμα ςε όλο τον κόςμο. Σο άςκμα είναι μια χρόνια φλεγμονϊδθσ νόςοσ των αεραγωγϊν, 
που είναι οι αγωγοί – «ςωλινεσ» μζςω των οποίων ο αζρασ ειςζρχεται ςτουσ πνεφμονεσ για τθ 
λειτουργία τθσ αναπνοισ. Όταν ζνα άτομο επθρεάηεται από το άςκμα, θ φλεγμονι προκαλεί ςτζνωςθ 
των αεραγωγϊν και κατά ςυνζπεια θ ροι του αζρα είναι περιοριςμζνθ και θ αναπνοι γίνεται δφςκολθ. 
Επιπλζον, ςε άτομα που πάςχουν από άςκμα, θ ςτζνωςθ των αεραγωγϊν επιδεινϊνεται από 
υπερπαραγωγι τθσ βλζννασ και από βρογχόςπαςμο, λόγω τθσ ςφςπαςθσ των μυϊν γφρω από τουσ 
βρόγχουσ. Όλα αυτά τα ςτοιχεία είναι θ αιτία όλων των ςυμπτωμάτων που εμφανίηουν οι αςκενείσ: 
επαναλαμβανόμενα επειςόδια ςυριγμοφ, δφςπνοια, ςφίξιμο ςτο ςτικοσ, βιχασ, ιδιαίτερα τθ νφχτα ι 
νωρίσ το πρωί. Μεταξφ των εκλυτικϊν παραγόντων που επιβαρφνουν τα ςυμπτϊματα του άςκματοσ 
είναι, οι λοιμϊξεισ του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ,  τα άνκθ οριςμζνων δζντρων και φυτϊν, θ άςκθςθ, ο 
κρφοσ αζρασ, οριςμζνα φάρμακα (π.χ. αςπιρίνθ), θ οικιακι ςκόνθ (ακάρεα), αλλεργιογόνα κατοικίδιων 
ηϊων, κακϊσ και ενδογενείσ παράγοντεσ όπωσ το άγχοσ.  

 
 
Λίγα λόγια για τθν Ελλθνικι Πνευμονολογικι Εταιρεία  
Η Ελλθνικι Πνευμονολογικι Εταιρεία, το επιςτθμονικό ςωματείο όλων των Ελλινων Πνευμονολόγων, 
ζχει ωσ ςκοπό τθν προαγωγι και τθν προϊκθςθ τθσ γνϊςθσ ςε κζματα ςχετικά με τθ λειτουργία και τισ 
πακιςεισ του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ και τθν εκπαίδευςθ των γιατρϊν ςτισ νεϊτερεσ απόψεισ και 
τεχνικζσ για τθν αντιμετϊπιςθ των παραπάνω νόςων. Επίςθσ, ςτοχεφει ςτθ μελζτθ των ςυνκθκϊν 
(κοινωνικϊν, οικονομικϊν, επαγγελματικϊν και χωροβιονομικϊν) κάτω από τισ οποίεσ αναπτφςςονται 
αυτά τα νοςιματα ςτθ χϊρα μασ και ςυντάςςει ειςθγιςεισ προσ τθν πολιτεία. Παράλλθλα, επενδφει 
ςτθν ενθμζρωςθ του κοινοφ ςε κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ νόςων ςχετικϊν με τθν 
Πνευμονολογία. Για τθν πραγματοποίθςθ των ςκοπϊν τθσ θ Εταιρεία οργανϊνει ςυνζδρια, διαλζξεισ, 
ςυμπόςια, εκπαιδευτικά ςεμινάρια, ομιλίεσ ςτο κοινό, εκδίδει φυλλάδια και χρθςιμοποιεί γενικά κάκε 
ζγκριτθ επιςτθμονικι μζκοδο που αποφαςίηει το Δ.. και θ Γ.. τθσ Εταιρείασ. υνεργάηεται με όμοιεσ ι 
παρεμφερείσ ελλθνικζσ ι ξζνεσ εταιρείεσ ςτα παραπάνω κζματα. 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε με τθν ΕΠΕ ςτο 210 7487723 και info@hts.org.gr 
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