
Ως πιο νέος ασθενής με ΧΑΠ, ο John 
επηρεάζεται με διαφορετικό τρόπο 

από την ασθένειά του σε σύγκριση με 
την Julie, η οποία είναι μεγαλύτερη 

John (53) Julie (76) 

37% των νεότερων 
ασθενών 

ανάφεραν ότι η ΧΑΠ 
επηρεάζει ‘υπερβολικά’ ή 
‘πάρα πολύ’ την ικανότητά 
τους να πραγματοποιούν 

εργασίες εκτός σπιτιού, σε 
σύγκριση με το 22% των πιο 

ηλικιωμένων ασθενών1 
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41% των νεότερων 
ασθενών 

ανάφεραν ότι απαιτείται να 
οργανώνουν ‘διαρκώς’ ή ‘συχνά’ τις 
ημερήσιες εργασίες τους σύμφωνα 
με τις περιόδους δύσπνοιας και/ή 
βήχα, σε σύγκριση με το 19% των 

πιο ηλικιωμένων ασθενών1 

 
 

Οι νεότεροι ασθενείς 
ανάφεραν ότι αισθάνονται 1,7 
με 2,2 φορές πιο αγχωμένοι 

και καταπονημένοι σε σχέση με 
τους πιο ηλικιωμένους 

ασθενείς1 

 
Οι περισσότεροι 
αποκρινόμενοι 

έλαβαν εκπαίδευση στη χρήση της    
εισπνευστικής συσκευής από  

τον ιατρό τους. Το 55% των νεότερων 
ασθενών ενδιαφέρονταν να λάβουν 

περαιτέρω εκπαίδευση, σε σύγκριση με το 
20% μόνο των πιο ηλικιωμένων ασθενών1 

ήταν λιγότερο πιθανό να ζητήσουν 
ενημέρωση και υποστήριξη για τη 

χρήση της εισπνευστικής συσκευής. Το 
58% των πιο ηλικιωμένων ασθενών 
ανάφεραν ότι δεν το χρειάζονται, σε 
σύγκριση με το 18% των νεότερων 

ασθενών. 

Οι αποκρινόμενοι 
μεγαλύτερης ηλικίας 

 
 
 
 
 
 
 
 

Η νέα μας παγκόσμια έρευνα σε 1.375 ενήλικες με ΧΑΠ από 11 χώρες έδειξε ότι η 
νόσος έχει σημαντικές σωματικές και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στους ασθενείς - 
ιδιαίτερα στους πιο νέους (45-54 ετών). 

Οι νεότεροι ασθενείς ανάφεραν πιο συχνά ότι η ΧΑΠ έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στις 
καθημερινές τους δραστηριότητες και στην ευημερία τους σε σύγκριση με τους πιο 
ηλικιωμένους ασθενείς (≥65 ετών).  Εξέφρασαν επίσης την ανάγκη για μεγαλύτερη 
υποστήριξη από τους επαγγελματίες υγείας ώστε να επιτύχουν τη βέλτιστη διαχείριση 
της θεραπείας τους και κατά συνέπεια της επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής.1 

 
                     Μια ημέρα από τη ζωή ενός ασθενή  
 

 

  Σωματική Επίπτωση  
 

 

  Ψυχοκοινωνική επίπτωση  
 

 

  Ανάγκες υποστήριξης  
 

 

  Συμπέρασμα 

 

  

Η σωματική και ψυχοκοινωνική επίπτωση της ΧΑΠ 
σε νέους και πιο ηλικιωμένους ασθενείς. 

 
Τα ευρήματα ενισχύουν την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των γιατρών και των ασθενών με ΧΑΠ, ιδιαίτερα των πιο νέων σε ηλικία, για 
τη βέλτιστη διαχείριση της αγωγής και της θεραπείας. Αυτή θα πρέπει να έχει στόχο τη βελτίωση των συμπτωμάτων και τη μείωση της 
επίπτωσης της ΧΑΠ στην ποιότητα ζωής του ασθενή, τόσο όσον αφορά στην εργασία αλλά και στην προσωπική του ζωή.  
 
Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη 
συμβουλή ιατρού ή άλλου επαγγελματία υγείας. 
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