
Ε
νώ η ανθρωπότητα ελπίζει να επι-
βεβαιωθούν οι αισιόδοξες προβλέ-
ψεις και να έχουµε ένα ασφαλές 
και αποτελεσµατικό εµβόλιο κατά 
του νέου κορωνοϊού στις αρχές 
του 2021, στο µεταξύ δεν πρέπει 
να ξεχνάµε ότι η υπεύθυνη στάση 
µας είναι απαραίτητη για την προ-

στασία όλων µας, αλλά κυρίως των ευπαθών οµάδων. 
Μεταξύ των ευπαθών οµάδων βρίσκονται και όσοι 
πάσχουν από χρόνια αναπνευστικά νοσήµατα, όπως 
η Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ) και 
το βρογχικό άσθµα. 

ΧΑΠ (Η νόσος των καπνιστών) 
Οι ασθενείς µε ΧΑΠ ανήκουν στις ευπαθείς οµάδες 
υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα εκείνοι µε σοβαρή νόσο. 

Πράγµατι, φαίνεται ότι οι καπνιστές εµφανίζουν 
αυξηµένο κίνδυνο για λοίµωξη από τον κορωνοϊό. 
Νοσούν πιο βαριά συγκριτικά µε τους µη καπνιστές, 
όσον αφορά τα συµπτώµατα κυρίως του βήχα και 
της δύσπνοιας, την ανάπτυξη πνευµονίας και την 
εκδήλωση αναπνευστικής ανεπάρκειας.
Τα κριτήρια παρόξυνσης ασθενών µε ΧΑΠ είναι:
 η αύξηση της απόχρεµψης (περισσότερα πτύελα)
 η αλλαγή του χρώµατος των πτυέλων
 η επιδείνωση της δύσπνοιας. 

Από µελέτες που έχουν γίνει σε διάφορες χώρες 
µε χιλιάδες ασθενείς, φαίνεται ότι οι ασθενείς µε 
ΧΑΠ, λόγω µειωµένης άµυνας των πνευµόνων, είναι 
επιρρεπείς σε ιογενείς ή µικροβιακές λοιµώξεις.

Σε µελέτη 1.558 ασθενών από την Κίνα, διαπιστώ-
θηκε ότι η ΧΑΠ εξαπλασιάζει την πιθανότητα να 
προσβληθεί κάποιος από COVID-19. Σε άλλη ανά-
λυση 1.590 ασθενών που νόσησαν από COVID-19, 
βρέθηκε ότι οι ασθενείς µε ΧΑΠ είχαν 3πλάσιες 
πιθανότητες να νοσήσουν βαριά (εισαγωγή σε 
ΜΕΘ, διασωλήνωση και χρήση αναπνευστήρα). 

Συνιστάται σε κάθε ασθενή µε ΧΑΠ, που παρουσι-
άζει επιδείνωση/παρόξυνση των χρόνιων συµπτω-
µάτων του, να γίνεται τεστ για τον νέο κορωνοϊό.

Στη θεραπεία της ΧΑΠ, η εισπνεόµενη κορτιζό-
νη είναι γενικά ασφαλής, όταν χορηγείται στους 
κατάλληλους ασθενείς που τη χρειάζονται, για να 
αποφύγουν την εµφάνιση παροξύνσεων της ΧΑΠ.

Η Παγκόσµια Πρωτοβουλία για τη ΧΑΠ (GOLD 
Foundation) και η Ελληνική Πνευµονολογική Εται-
ρεία συνιστούν στους ασθενείς µε ΧΑΠ να ακο-
λουθούν µε συνέπεια τα γενικά µέτρα αποφυγής 
συγχρωτισµού, άσκοπων µετακινήσεων και τους 
κανόνες ατοµικής υγιεινής.

Βρογχικό άσθµα 
Είναι γνωστό ότι οι ιογενείς λοιµώξεις µπορούν 

να πυροδοτήσουν κρίση άσθµατος και το ίδιο ισχύει 
και για τη λοίµωξη COVID-19: µπορεί να προκαλέσει 

επιδείνωση της συµπτωµατολογίας του άσθµατος.
Η διαφορική διάγνωση µεταξύ άσθµατος και 

κορωνοϊού µερικές φορές είναι δύσκολη.
Ο ασθενής που πάσχει από αλλεργικό βρογχικό 

άσθµα εµφανίζει συµπτώµατα όπως:
φτέρνισµα, αύξηση του βήχα, συρίττουσα ανα-

πνοή, επίταση της δύσπνοιας, κνησµός στην περι-
οχή των οφθαλµών και µύτης, καταρροή και ρινική 
συµφόρηση. 

Σε περίπτωση όµως που εµφανιστούν συµπτώµα-
τα, όπως πυρετός (ο οποίος µπορεί να ποικίλλει και 
πιθανόν να παραµένει για αρκετές ηµέρες), αλλαγή 
της χροιάς των πτυέλων µε τον βήχα, διαρροϊκές 
κενώσεις, εµετός - ναυτία και αρθραλγίες, τότε 
αυτά αποτελούν ενδείξεις λοίµωξης και πρέπει να 
αξιολογούνται από τον γιατρό για πιθανή λοίµωξη 
από κορωνοϊό. 

Σε περίπτωση µόλυνσης από κορωνοϊό, συνι-
στάται η διακοπή της χρήσης νεφελοποιητή και η 
χρήση εναλλακτικής θεραπείας αν αυτό είναι εφικτό 
και πάντα µε τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού. 

Αναφορικά µε τα παιδιά, για εκείνα που παρουσι-
άζουν ήπιο-µέτριο άσθµα δεν υπάρχουν δεδοµένα 
που να δείχνουν µεγαλύτερο κίνδυνο εµφάνισης 
επιπλοκών. Ωστόσο, τα παιδιά µε σοβαρό άσθµα 
και πιθανόν επηρεασµένη αναπνευστική λειτουργία 
στη σπιροµέτρηση, έχουν αυξηµένες πιθανότητες 
να εµφανίσουν επιβεβαρυµένη εικόνα και να νο-
σηλευτούν, αν µολυνθούν µε κορωνοϊό.

Π ρέπει να σηµειωθεί ότι τόσο οι ασθενείς που 
πάσχουν από ΧΑΠ, όσο και οι ασθενείς µε 
βρογχικό άσθµα, είναι πολύ σηµαντικό να 

συµµορφώνονται πλήρως στη θεραπεία τους, γιατί 
έτσι ελέγχεται η υποκείµενη πάθηση. Επίσης, και 
στις δύο κατηγορίες ασθενών πρέπει να πραγµα-
τοποιείται εµβολιασµός έναντι της γρίπης και του 
πνευµονιόκοκκου.
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Εν µέσω της πανδηµίας 
και εν αναµονή του εµβολίου 
η υπεύθυνη στάση µας είναι 
απαραίτητη για την προστασία 
όλων µας, αλλά κυρίως 
των ευπαθών οµάδων όπως 
όσων πάσχουν από Χρόνια 
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