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Παιδικό άσθμα

• Το παιδικό άσθμα αποτελεί το συχνότερο χρόνιο νόσημα της 
παιδικής ηλικίας, ενώ είναι ένα από τα συνηθέστερα αίτια 
επίσκεψής στα ΤΕΠ και παραμένει συχνό αίτιο εισαγωγής στο 
νοσοκομείο.

Klok et al 2015
GINA, 2014

Κλινικός ορισμός
❑ Χρόνια πάθηση των 

αεραγωγών 
❑ Παροξυσμοί με εκδηλώσεις 

αποφρακτικού τύπου 
(συριγμό, βήχα, δύσπνοια, 
θωρακικό συσφιγκτικό άλγος) 

❑ Ανταποκρίνεται στην 
αντιασθματική αγωγή 

❑ Υποτροπιάζει με τη διακοπή



Παράγοντες που συμμετέχουν στη  μείωση της ροής του 
αέρα στο άσθμα 

✓Οξύς βρογχόσπασμος (σύσπαση 
λείων μυϊκών ινών)

✓Οίδημα τοιχώματος αεραγωγών
(συνέπεια της φλεγμονής) 

✓Χρόνιος σχηματισμός βλεννωδών 
εμφράκτων (υπερέκκριση βλεννών   
και φλεγμονώδης εξοίδηση

✓Αναδιαμόρφωση (remodeling) 
τοιχώματος αεραγωγών και ίνωση



Σοβαρό άσθμα

• Απαιτείται θεραπεία με υψηλές δόσεις ICS + ένα 2ο ρυθμιστικό 
φάρμακο (και/ή OCS), ώστε να είναι ελεγχόμενο ή 

• Παραμένει “μη ελεγχόμενο” παρά την ως άνω θεραπεία 

• Το ελεγχόμενο άσθμα που απορυθμίζεται με την μείωση των 
υψηλών δόσεων ICS ή των OCS (ή άλλων βιολογικών 
παραγόντων)

ERS/ATS Guidelines Severe Asthma Eur Respir J. 2014 





Άσθμα

Στην Ελλάδα το ποσοστό άσθματος στη παιδική ηλικία κυμαίνεται μεταξύ 5-10%

The International Study of Asthma and Allergies in Childhood” (ISAAC). Eur Resp J.1998

Η συχνότητα του παιδικού άσθματος φαίνεται να έχει τετραπλασιαστεί κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών

Anthracopoulos M et al. Thorax, 2001;56:569-71



Barsky et al, Ann Am Thorac Soc 2018 



✓ Γνώση

✓ Κλινικές δεξιότητες

✓ Ικανότητες διαχείρισης όλων των σταδίων της νόσου

✓ Ικανότητες ανάπτυξης εξατομικευμένου σχεδίου φροντίδας με την

ενεργό συμμετοχή του παιδιού, της οικογένειας και των υπόλοιπων

μελών της διεπιστημονικής ομάδας

✓Συντονισμός διεπιστημονικής ομάδας



Barsky et al, Ann Am Thorac Soc 2018 



Ρόλος νοσηλευτή και σπιρομετρία



GINA, 2017



Δοκιμασία βρογχοδιαστολής



Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma, 2014



Barsky et al, Ann Am Thorac Soc 2018 





ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

• Φαρμακευτική ουσία 

• Ποσότητα χορηγούμενου φαρμάκου

• Συσκευή χορήγησης

• Ποσοστό φαρμάκου που εναποτίθεται στους πνεύμονες

• Εκπαίδευση παιδιού και γονέα

• Συμμόρφωση
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Επιλογή συσκευής
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Εναπόθεση φαρμάκου στους πνεύμονες

• Σωματίδια μεγέθους: > 3-5 μm: ενσφήνωση στον 
στοματοφάρυγγα

Muchao, J. Ped. 2010



Μεγάλα σωματίδια > 5μm 

• Παγίδευση στον στοματοφάρυγγα:

-- στοματίτιδα

-- βράγχος φωνής (στεροειδή)

• Kατάποση φαρμάκου και εναπόθεση στο γαστρεντερικό:

-- συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες

-- απώλεια φαρμάκου

Muchao, J. Ped. 2010



Μικρότερα Σωματίδια <3-5 μm

• Σωματίδια μεγέθους: < 3-5 μm:

εναπόθεση στο κατώτερο αναπνευστικό

i) ενσφήνωση σε κεντρικούς αεραγωγούς 

ii) καθίζηση περιφερικότερα

Muchao, J. Ped. 2010



Εναπόθεση Φαρμάκου



Από το στόμα?

Chua,  Eur Resp J 1994



38-50% των βρεφών και μικρών νηπίων κλαίνε κατά την χρήση pMDI με 
αεροθάλαμο

Συμπεριφορικά Χαρακτηριστικά

Marquet et al Ped Allergy Immunol 2001
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Kapanoglou et al, J Asthma 2005



Εκπαίδευση Ασθενούς και Οικογένειας

• Τι είναι το άσθμα;

• Πώς μπορεί να ελεγχθεί το άσθμα;

• Ποια είναι τα οφέλη του ελέγχου του 

άσθματος;

• Συμπτώματα και Κλινική εικόνα 

• Θεραπευτική αγωγή 

• Θεραπευτικοί στόχοι 

• Σχέδιο Φροντίδας

• Οπτικοακουστικό υλικό



Εκπαιδευτικό Υλικό



ΣΚΟΠΟΣ 

Μετά-ανάλυση για να εκτιμήσει τα 

αποτελέσματα της εκπαίδευσης  για τo άσθμα 

συγκριτικά με τη νοσηλεία καθώς  τις επισκέψεις 

στο τμήμα επειγόντων περιστατικών παιδιών με 

άσθμα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Τα κριτήρια ένταξης  των μελετών  ήταν  η  

ηλικία των παιδιών 2 έως 17 ετών με κλινική 

διάγνωση του άσθματος που διέμενε στις 

Ηνωμένες Πολιτείες 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από τις 208 μελέτες που εντοπίστηκαν, 3 7 

πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης. Από αυτές 27 

αφορούσαν στη σύγκριση μεταξύ των 

εκπαιδευτικών  παρεμβάσεων  με τη συνήθη 

φροντίδα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παιδιατρική εκπαίδευση για  το άσθμα μειώνει  

τον μέσο αριθμό των  επισκέψεων  στο 

νοσοκομείο τις επισκέψεις στα ιατρεία 

επειγόντων περιστατικών 
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Συμμόρφωση (adherence)

• H κατάσταση κατά την οποία η στάση και συμπεριφορά του 
ασθενή συμπίπτει απόλυτα με τις συστάσεις που συμφωνήθηκαν 
με τον θεραπευτή του.

• Ο όρος συμμόρφωση δίνει έμφαση στην ανάγκη της επίτευξης 
συμφωνίας ανάμεσα στον ασθενή και τον θεραπευτή.

▪ Καλή: ≥ 80% 
▪ Μέτρια: 60 –79% 
▪ Πτωχή: < 60% 

JochmannA, et al. EurRespirJ. 2017



Boutopoulou B – Koumpagioti D et al, Frontiers 2019





Αξιολόγηση συμμόρφωσης

1) Brief Medication Questionnaire

2) Morisky medication adherence scale (MMAS-4)

3) Medicines Adherence Rating Scale (MARS-5) 

4) Medication Adherence subscale 





Δοσιμετρικές συσκευές

▪ Παροχή πληροφοριών σε καθημερινή

βάση σχετικά με τη χρήση του φαρμάκου

(ημερομηνία και ώρα χορήγησης).

▪ Υπενθύμιση της λήψης φαρμάκου.

▪ Υπενθύμιση σε περίπτωση παράλειψης

δόσης.

▪ Δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων σε

βάση δεδομένων.

▪ Δυνατότητα αλλαγής ρυθμίσεων μέσω

οθόνης αφής.

▪ Κόστος



Εξατομικευμένα προγράμματα φροντίδας



Παράγοντες μη συμμόρφωσης στην 
αντιασθματική αγωγή



Barsky et al, Ann Am Thorac Soc 2018 



Σχέδιο δράσης για το σχολείο



Barsky et al, Ann Am Thorac Soc 2018 



Εκλυτικoί παραγόντες

Οι ασθματικές κρίσεις οφείλονται
σε ποικιλία παραγόντων:

✓ Αλλεργιογόνα

✓ Ατμοσφαιρικοί ρύποι

✓ Αναπνευστικές λοιμώξεις

✓ Ανοσολογικοί παράγοντες

✓ Ιογενείς παράγοντες



Mη τυχαιοποιημένη ερευνητική μελέτη με 114 

γονείς παιδιών με άσθμα.   Η μελέτη 

πραγματοποιήθηκε μεταξύ Νοεμβρίου 2011 και

Μάιου  2012 στο Τέξας

Με ερωτηματολόγιο αξιολογηθήκαν οι απόψεις 

των γονέων για τις συνθήκες διαβίωσης στο σπίτι 

πριν την εκπαίδευση τους και 6 μήνες  μετά

Ακόμη και ένα μικρό πρόγραμμα εκπαίδευσης για 

το  άσθμα και το σπίτι μπορεί  να παράγει θετικές 

αλλαγές και σημαντικές περιβαλλοντικές αλλαγές 



https://nchh.org/resource-library/case-studies_the-benefits-of-home-visits-for-children-with-asthma.pd.2019f

https://nchh.org/resource-library/case-studies_the-benefits-of-home-visits-for-children-with-asthma.pdf


Barsky et al, Ann Am Thorac Soc 2018 




