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A betegek többet várhatnak
az asztmaterápiától
Dr. Alesa Rakar

A kontrollált asztmás betegek kompromis�szumoktól mentes, aktív életet élhetnek
A megfelelő asztmakezeléssel elérhető az asztmakontroll és csökkenhet az exacerbációs kockázat. A kontrollált asztmás betegek teljes életet
élhetnek kompromisszumok nélkül, éjszakai tünetek nélkül, nappal tünetmentesen vagy minimális mértékű tünettel, rohamoldó használat
nélkül vagy minimális rohamoldó szükséglettel1.

A betegek gyakran alulértékelik tüneteiket
A betegek jelentős hányada túlbecsüli asztmája kontrolláltságát, együtt él a tünetekkel, elfogadja azokat vagy változtat szokásain, hogy
elkerülje a tüneteket2,3. Egy friss, 11 európai ország 8000 asztmás betegének bevonásával zajlott online kutatás, a REALISE adatai szerint, az
elmúlt egy évben akut exacerbációt átélt betegek 80%-a érezte úgy, hogy betegsége kontrollált3. Az önmagát kontrollált asztmásnak valló
betegek 55,5%-a tapasztalt mindennapos tevékenységét korlátozó tüneteket a válaszadást
megelőző héten, és 52,5%-uk ébredt fel éjszaka
asztmás tünetek miatt a vizsgált időszakban3.
A REALISE vizsgálat az ázsiai országokban is
hasonló eredményeket mutatott9. Egy másik, 5
európai ország és Ausztrália területén végzett
online vizsgálat szintén kimutatta, hogy a megkérdezett asztmás betegek akár 90%-a számít
a tünetek megjelenésére, mint a betegség természetes velejárójára4.
A rendelkezésre álló adatok szerint az orvosok jelentős része a betegekhez hasonlóan hajlamos túlbecsülni az asztma kontrolláltságát,
vagy a terápiával elért pozitív eredményeket. A
világ minden tájáról származó kutatási adatok
azt mutatják, hogy olyan esetekben is, amikor
az asztmakezelési irányelvek szerint a beteg
nem volt kontrollált, az orvosok az asztmát

kontrolláltnak ítélték4,5,10. Az anamnézis, a fizikális vizsgálat és a légzésfunkciós vizsgálat mellett érdemes rendszeresen alkalmazni a klinikai
gyakorlatban az asztmakontroll tesztet (ACT),
mint kiegészítő eszközt az asztma kontrollfokának megállapítására1,6.
A helyzet javításának kulcsa az orvos-beteg
kommunikáció javítása lehet. A betegek jobb
betegségtudata és betegségismerete elősegítheti a hozzáállás változását és a magasabb szintű asztmakontroll elérését1.

Az asztmatriggerek felismerése és elkerülése
Az asztmás beteg vizsgálata magában foglalja
azon triggerek azonosítását, amelyek súlyosbíthatják a tüneteket és az asztmakontroll romlásához vezethetnek. Fontos a triggerek azonosítása
és elkerülése1. Egy epidemiológiai vizsgálat szerint az ismert triggerek számának növekedése
az asztmás betegek körében összefüggésbe
hozható a nem kontrollált asztma gyakoribb előfordulásával, korábbi súlyos asztmás rohammal,
gyakoribb kórházi ellátással, a táppénzes napok
számának emelkedésével és az életmódváltozásokkal a triggerek elkerülésének érdekében.
A leggyakrabban előforduló asztma trigger a
házipor, megfázás, nátha, fertőzés vagy sinusitis,
cigarettafüst, köd vagy légszennyezettség. A betegek több mint fele változtat szokásain, hogy
elkerülje az asztmát kiváltó tényezőket7. Az asztma triggerekkel kapcsolatos kommunikáció terén jelentős előrelépésre van még lehetőség a
klinikai gyakorlatban8.

A kezeléssel kapcsolatos problémák
feltérképezése
A gyógyszerszedéshez való adherencia ellenőrzésére rendszeresen szükség van. Több
vizsgálat igazolta, hogy a hosszú távú asztma-
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terápián lévő betegek mintegy fele elmulasztja
a felírt adagolás szerinti gyógyszerszedést1,11.
A figyelmes orvos-beteg kommunikáció fényt
deríthet a rossz adherenciára, a rendszertelen
vagy nem megfelelő gyógyszerhasználatra. Az
orvosnak érdemes rákérdezni az adherencia hiányának indokaira, mint például a beteg szükségtelennek érzi a folyamatos gyógyszerszedést, vagy tart a mellékhatásoktól. A megfelelő
kommunikáció és betegegyüttműködés hozzájárulhat az adherencia javításához1.
Érdemes minden orvos-beteg találkozásnál ellenőrizni a helyes eszközhasználatot
is. Fontos, hogy a beteg számára leginkább
megfelelő inhalációs eszközt válasszuk, és biztosítsuk a megfelelő használat betanítását. Az
orvos ellenőrizheti, hogyan használja betege
a belégzőeszközét, és szükség esetén korrigálhatja a felmerülő hibákat1.
Az orvos-beteg kommunikáció létfontosságú az asztma menedzsment sikerében. Kérdezzünk többet, térképezzük fel a betegek
elvárásait és aggályait1! 
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