
Σχετικά με τη Διεθνή  Έρευνα Π.Α.Υ. Ασθενών και Φροντιστών 

 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε αναφορικά με τον αντίκτυπο της Π.Α.Υ. στη ζωή 
των Ασθενών και των Φροντιστών αφορούσε 326 ασθενείς και 129 φροντιστές από 
πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο). 
Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν ερωτήσεις που αφορούσαν τους 
ακόλουθους τομείς: το σωματικό/πρακτικό, συναισθηματικό και κοινωνικό  
αντίκτυπο της ασθένειας, τις  οικονομικές επιπτώσεις που επιφέρει, καθώς και τις 
ανάγκες παροχής πληροφόρησης.  

Μία διεπιστημονική οργανωτική επιτροπή με ειδικούς για την Π.Α.Υ., (Παθολόγοι, 
Ρευματολόγοι, Ειδικευόμενοι Νοσοκόμοι Π.Α.Υ., Εκπρόσωποι Ασθενών και 
Φροντιστών) κατηύθυνε την ανάπτυξη του περιεχομένου της έρευνας και την 
ανάλυση των αποτελεσμάτων για την εξασφάλιση ιατρικής και πρακτικής σημασίας. 

 

Ε1 . Γιατί διεξήχθη η έρευνα αυτή ; 

Α1. Αυτή  η παγκόσμια έρευνα πραγματοποιήθηκε για να προσφέρει νέες 
πληροφορίες σχετικά με τις ευρύτερες επιπτώσεις  της Π.Α.Υ. στη ζωή των Ασθενών 
και των Φροντιστών, μιας και όλες οι προηγούμενες εξέταζαν κυρίως τη σωματική 
επιβάρυνση που προκύπτει από τη σπάνια αυτή νόσο.  

 

Ε2 . Πόσες χώρες συμμετείχαν στην έρευνα και πόσοι από τους ερωτηθέντες ήταν 
εκεί; 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε πέντε κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Γαλλία, Γερμανία, 
Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο) με διαφορετικά συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης  και συμμετείχαν 366 Ασθενείς με Π.Α.Υ. Και 129 Φροντιστές. 

 

Ε3 . Πόσοι ασθενείς και φροντιστές υπήρχαν από κάθε χώρα ; 

Ηνωμένο Βασίλειο: 33 ασθενείς, 8 φροντιστές 

Γαλλία: 70 ασθενείς, 29 φροντιστές 

Γερμανία: 97 ασθενείς, 11 φροντιστές 

Ισπανία : 45 ασθενείς, 31 φροντιστές 

Ιταλία: 81 ασθενείς, 50 φροντιστές 

 

Ε4 . Τι διερεύνησε η έρευνα αυτή; 

Η έρευνα διεξήχθη για να διερευνήσει τις ευρύτερες επιπτώσεις της Π.Α.Υ. σε 
ασθενείς και φροντιστές πέρα από το σημερινό ορισμό των κλινικών συμπτωμάτων. 
Ειδικότερα, διερεύνησε το φυσικό/πρακτικό, συναισθηματικό, κοινωνικό και 
οικονομικό αντίκτυπο της ασθένειας, καθώς και την ανάγκη για ενημέρωση, 



προκειμένου Ασθενείς και Φροντιστές να λαμβάνουν μια συνολικότερη και πιο 
γενικευμένη φροντίδα, αλλά και την απαιτούμενη πληροφόρηση στο μέλλον. 

 

Ε5 . Ποια ήταν τα βασικά ευρήματα της έρευνας ; 

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας ήταν: 

•  Περισσότεροι από τους μισούς (56%) ασθενείς και ένα παρόμοιο ποσοστό  
φροντιστών (57%) δήλωσαν ότι οι επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους ήταν 
«πολύ σημαντικές» λόγω της μειωμένης λειτουργικότητάς τους.   

 Το 85% των ασθενών και το 29% των φροντιστών δήλωσαν πως η δουλειά 
τους επηρεάστηκε από την ασθένεια. Μάλιστα, σχεδόν τα τρία τέταρτα (73%) των 
ασθενών είπε ότι το εισόδημα του νοικοκυριού τους μειώθηκε, αφήνοντας έτσι τις 
περισσότερες οικογένειες με το  εισόδημα κάτω του μέσου όρου.  

 Πολλοί ασθενείς ανέφεραν ότι και η σεξουαλική τους ζωή επλήγη  σοβαρά. 
Κάτι που διαπιστώθηκε και στην ζωή των φροντιστών που ήταν σύντροφοι ασθενών. 

•  Πάνω από το μισό (55 %) των ασθενών και το ένα τρίτο των φροντιστών 
ανέφεραν ότι αισθάνονται απομονωμένοι, κι αυτό κυρίως λόγω της μη κατανόησης 
της νόσου από την οικογένεια, τους φίλους, αλλά και τον κοινωνικό περίγυρο.  

 Ο συναισθηματικός αντίκτυπος στους ασθενείς περιλαμβάνει αισθήματα 
απογοήτευσης (35 %  είχε νιώσει αυτό το αίσθημα τον τελευταίο μήνα),  
παρεξήγησης, λίγης ευχαρίστησης στις δραστηριότητες που κάποτε τους πρόσφεραν 
χαρά, θυμό και χαμηλή αυτοεκτίμηση . 

• Σχεδόν το ένα τέταρτο των φροντιστών αισθάνεται πως η φροντίδα ενός 
συγγενή με Π.Α.Υ. είναι φορτίο, ιδίως αφού καλούνται να αναλάβουν πολλές 
ευθύνες, ιδίως όσο μειώνεται η λειτουργικότητα του ασθενή που φροντίζουν.   

 Οι ασθενείς και οι φροντιστές αναφέρουν ότι η πληροφόρηση που έχουν 
από τους επαγγελματίες υγείας  για τα θέματα που αφορούν τη νόσο είναι 
περιορισμένη, ενώ υποστηρίζουν πως οι Ενώσεις Ασθενών είναι πολύ σημαντικές 
πηγές πληροφόρησης και υποστήριξης. 

 

Ε6 . Ποιος ήταν ο μέσος χρόνος από τη διάγνωση των ασθενών που 
ανταποκρίθηκαν στην έρευνα; 

Ο μέσος χρόνος από τη διάγνωση των ασθενών  που απάντησαν στην έρευνα ήταν 
εννέα χρόνια. 

 

Ε7 . Ποιος ήταν ο μέσος χρόνος για τους φροντιστές στην έρευνα που πρέπει να 
παρέχουν φροντίδα σε κάποιον με Π.Α.Υ.; 

Ο μέσος χρόνος για τους φροντιστές στην έρευνα ήταν 11 χρόνια. 

 

Ε8 . Ποια ήταν η διαφορά στην απόκλιση μεταξύ ανδρών και γυναικών με Π.Α.Υ. 
σε σχέση με την απώλεια της λίμπιντο; 



Το 67%  των γυναικών με Π.Α.Υ. δήλωσε ότι βιώνει απώλεια της λίμπιντο αρκετά 
συχνά σε σύγκριση με μόνο το 53% των ανδρών. 

 

Ε9 . Ποια ήταν η διαφορά στην απόκλιση μεταξύ των ανδρών και των γυναικών 
που φροντίζουν ασθενείς με Π.Α.Υ. σε σχέση με την απώλεια της λίμπιντο; 

Για τους φροντιστές των ασθενών με ΠΑΥ, το 74 % των ανδρών δήλωσαν ότι έχει 
υπάρξει μία συνολική μείωση στις σεξουαλικές σχέσεις σε σύγκριση με το 68 % των 
γυναικών φροντιστών. 

 

Ε10 . Στην έρευνα, ποια ήταν η αιτιολογία Π.Α.Υ. των ασθενών ; 

Το 49% δεν δήλωσε κάποια γνωστή αιτία για την Π.Α.Υ. (διοπαθής Π.Υ) , το 13% 
δήλωσε ότι σχετίζεται με κάποια νόσο του συνδετικού ιστού (SCC) και το 4% δήλωσε 
οικογενειακό ιστορικό Π.Α.Υ. (Κληρονομική Π.Υ) 

 

Ε11 . Υπήρχαν διαφορές στις απαντήσεις ασθενών με διαφορετικές αιτιολογίες ; 

Οι κύριες διαφορές: 

Από αυτό το 49 % που δηλώνουν πως δεν υπάρχει «κάποια γνωστή αιτία»: 

•  Είναι πολύ πιο πιθανό να ανήκουν σε κάποια Ένωση Ασθενών (55 %) σε 
σύγκριση με το 5% που δηλώνουν «Οικογενειακό ιστορικό Π.Α.Υ.» και το 7% που 
δήλωσε «SCC». 

•  Είναι πολύ πιο πιθανό να υποφέρουν από κατάθλιψη (49%) και άγχος (59%) 

Κατάθλιψη: σε σύγκριση με το 6 % που δηλώνουν «Οικογενειακό ιστορικό Π.Α.Υ. και 
8% που δήλωσε «SCC». 

Άγχος : σε σύγκριση με το 2% που δηλώνουν «Οικογενειακό ιστορικό Π.Α.Υ.» και 19% 
που δήλωσε  «SCC». 

•  Είναι πιο πιθανό να είναι μεγαλύτερης ηλικίας (67 % είναι 76 ετών και άνω) 
σε σύγκριση με το 3% που δηλώνουν «Οικογενειακό ιστορικό Π.Α.Υ.» και 12% που 
δήλωσε «SCC». 

 

Από αυτό το 13% που δηλώνουν Νόσο του συνδετικού ιστού: 

•  Η υψηλότερη συχνότητα στην Ιταλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο (18% 
αντίστοιχα ) 

 Σε σύγκριση με το 16% στη Γαλλία, το 8% στη Γερμανία και το 4% στην Ισπανία. 

•  Λιγότερο πιθανό να γνωρίζουν τη Λειτουργική Κατηγορία τους (5 %) σε 
σύγκριση με το 57% που δηλώνουν «καμία γνωστή αιτία» και το 7% που δηλώνουν 
«Οικογενειακό ιστορικό Π.Α.Υ.» 

 

Από το 4% των οποίων η κατάσταση  είναι«Οικογενειακό ιστορικό ΠΑΥ»  



•  Οι περισσότεροι σχετικά με τα συμπτώματά τους - «Δεν έχω κανένα 
σύμπτωμα και δεν υπάρχουν περιορισμοί στην τακτική σωματική δραστηριότητα 
(π.χ. το περπάτημα, το ανέβασμα σκάλας  θελήματα, κ.λπ. )» (15%).  

Σε σύγκριση με τους ασθενείς που δήλωσαν «SCC» και «Δεν υπάρχει γνωστή αιτία» 
είναι πολύ πιο επηρεασμένοι - 16% και 49% αντίστοιχα είπαν «Βιώνω σημαντικό 
περιορισμό σε τακτική σωματική δραστηριότητα λόγω των συμπτωμάτων μου. Είμαι 
άνετα μόνο όταν αναπαύομαι και δεν δραστηριοποιούμαι». 

Ε12 . Τι  συστάσεις έγιναν στην έκθεση της έρευνας ; 

Βασικές συστάσεις ήταν ότι στους ασθενείς με Π.Α.Υ. πρέπει να προσφέρεται μία πιο 
ολοκληρωμένη φροντίδα για την αξιολόγηση και τη βελτίωση  της συναισθηματικής 
και κοινωνικής ευημερίας τους, καθώς και των σωματικών τους συμπτωμάτων, 
αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι ανάγκες αυξάνονται με τη μείωση της 
λειτουργικότητας. 

Συνεπώς, η βέλτιστη διαχείριση της Π.Α.Υ. μπορεί να προκύψει από μία 
διεπιστημονική προσέγγιση και τη συμμετοχή γιατρών, νοσηλευτών, κοινωνικών 
λειτουργών, ψυχολόγων, ενώσεων ασθενών και φροντιστών. Επίσης, οι ανάγκες των 
φροντιστών δεν θα πρέπει να είναι στο εξής υποτιμημένοι, γι' αυτό και απαιτείται η 
άμεση αντιμετώπιση και κάλυψή τους. 

 

Ε13 . Από πού υποστηρίζεται η έρευνα; 

Η έρευνα και η έκθεση αναπτύχθηκαν υπό την αιγίδα της συντονιστικής επιτροπής 
των ειδικών Π.Α.Υ. και των εκπρόσωπων των οργανώσεων ασθενών με Π.Α.Υ. που 
υποστηρίζονται από την Actelion Pharmaceuticals Ltd στην Ελβετία.  

 

Σχετικά με την Π.Α.Υ. 

 

Ε1 . Τι είναι η Π.Α.Υ. και πόσο συχνή είναι ; 

Η Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση είναι μία χρόνια ασθένεια που προκαλείται από 
στένωση ή σύσφιξη (συστολή) των πνευμονικών αρτηριών, οι οποίες συνδέουν τη 
δεξιά πλευρά της καρδιάς στους πνεύμονες. Εξ ορισμού. η Π.Α.Υ.  χαρακτηρίζεται 
από μία αύξηση στη μέση αρτηριακή πίεση (ΡΑΡ) σε τουλάχιστον 25 mmHg σε 
κατάσταση ηρεμίας, και μία μέση πνευμονική πίεση (PCWP) από <15 mmHg. Παρά 
το γεγονός ότι η Π.Α.Υ. είναι μία σπάνια ασθένεια, με συνολικό εκτιμώμενο 
επιπολασμό 15-50 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο, ο επιπολασμός της είναι 
σημαντικά υψηλότερος σε ορισμένες ομάδες υψηλού κινδύνου, 
συμπεριλαμβανομένων των ασθενών με τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας 
(HIV) και τα άτομα που σχετίζονται με καταστάσεις ή διαταραχές των ιστών που 
επηρεάζουν τους πνεύμονες, όπως η σκληροδερμία, ο λύκος, οι λοιμώξεις από HIV, 
το σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (AIDS) ή συγγενική 
καρδιοπάθεια.  

 

 Ε2 . Ποιες είναι οι αιτίες της Π.Α.Υ.; 



Μία από τις πιο κοινές μορφές της Π.Α.Υ. είναι η ιδιοπαθής Π.Α.Υ. (Ι.Π.Α.Υ.), μία 
σποραδική ασθένεια στην οποία δεν υπάρχει ούτε ένα οικογενειακό ιστορικό Π.Α.Υ. 
ούτε προσδιορισμένος παράγοντας. Η κληρονομική Π.Α.Υ. (Κ.Π.Α.Υ.) αντιπροσωπεύει 
τουλάχιστον το 6% των περιπτώσεων της Π.Α.Υ. και οι γενετικοί παράγοντες έχουν 
εντοπιστεί στην πλειονότητα των υποθέσεων. Η  Π.Α.Υ. είναι επίσης μία σπάνια 
παρενέργεια ορισμένων ανομοιογενών παραγόντων, όπως  η φενφλουραμίνη. 
Ωστόσο, η εμφάνιση της νόσου που προκαλείται και που σχετίζεται  με  τη 
φενφλουραμίνη μειώνεται καθώς αυτή  δεν είναι πλέον διαθέσιμη. 

Η Π.Α.Υ. μπορεί ακόμα να σχετίζεται με μία σειρά άλλων ασθενειών, όπως Νόσοι του 
Συνδετικού Ιστού, HIV λοίμωξη, Πυλαία Υπέρταση, Συγγενή Καρδιοπάθεια, 
Σχιζοστομίαση και Δρεπανοκυτταρική  Αναιμία. 

 

Ε3. Ποιες είναι οι επιπτώσεις  της Π.Α.Υ. Στους ασθενείς; 

Αλλαγές στα πνευμονικά αγγεία οδηγούν στα τυπικά συμπτώματα της Πνευμονικής 
Αρτηριακής Υπέρτασης, οι οποίες περιλαμβάνουν: δύσπνοια, ιδιαίτερα κατά τη 
διάρκεια της σωματικής δραστηριότητας, κόπωση και ζάλη. Επίσης, συγκοπή  κατά 
τη σωματική δραστηριότητα, πρήξιμο στους αστραγάλους, και πόνος στο στήθος  
και πάλι ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της σωματικής δραστηριότητας. Αυτά τα 
συμπτώματα μπορεί να επηρεάσουν σοβαρά την ικανότητα του ασθενούς να 
ασκηθεί ή να εκτελέσει τις συνήθεις καθημερινές του δραστηριότητες. Μάλιστα, 
καθώς η νόσος εξελίσσεται, ορισμένοι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν συνεχή 
δύσπνοια και κόπωση, με αποτέλεσμα ακόμα και οι πιο απλές δραστηριότητες, 
όπως το ντύσιμο και το περπάτημα σε μικρές αποστάσεις, να είναι πολύ δύσκολες. 

Η κλινική βαρύτητα της νόσου είναι ταξινομημένη χρησιμοποιώντας ένα σύστημα 
βαθμών σύμφωνα με τη λειτουργική κατάσταση του ασθενούς, που συνδέει τα 
συμπτώματα με περιορισμούς στις δραστηριότητές τους. Έτσι, οι κλινικοί ιατροί 
μπορούν να προβλέπουν γρήγορα και με ακρίβεια την εξέλιξη της πάθησης, καθώς 
και την πρόγνωση, έτσι ώστε να αποφασίζεται η θεραπεία που θα ακολουθηθεί 
ανεξάρτητα από την υποκείμενη αιτιολογία της Π.Α.Υ. 

 

Ε4. Πώς αξιολογείται η Π.Α.Υ.; 

Η ΠΑΥ τείνει σήμερα να αξιολογείται ανάλογα τα σωματικά συμπτώματα, την κλινική 
αξιολόγηση, ένα τεστ κοπώσεως, βιομηχανικούς δείκτες και καρδιογραφικές και 
αιμοδυναμικές εκτιμήσεις. Για παράδειγμα, η δυνατότητα άσκησης μετράται 
χρησιμοποιώντας τη δοκιμασία βάδισης έξι λεπτών (ή την απόσταση που ένας 
ασθενής μπορεί να περπατήσει σε έξι λεπτά). Εντούτοις, η Π.Α.Υ. έχει ευρύτερες 
συνέπειες από ότι προτείνεται από τον τρέχων φυσικό ορισμό των κλινικών 
συμπτωμάτων. Η διάγνωσή της επιβεβαιώνεται από  καθετηριασμό της δεξιάς 
κοιλίας (RHC).  

 

Ε5. Τι είναι η λειτουργική τάξη με μέτρηση; 

Λειτουργική Κατηγορία είναι ένα σύστημα των τάξεων σοβαρότητας της Π.Α.Υ . 
σύμφωνα με τη λειτουργική κατάσταση του ασθενούς. Τα συμπτώματα που 



συνδέονται με περιορισμούς δραστικότητας βοηθούν τους  ιατρούς γρήγορα και με 
ακρίβεια να προβλέψουν  την πρόγνωση της νόσου, καθώς  καλύπτει και την ανάγκη 

για ειδικά σχήματα θεραπείας, ανεξάρτητα, δηλαδή, από την υποκείμενη αιτία της 

Π.Α.Υ. 

Πίνακας 1: λειτουργική ταξινόμηση της πνευμονικής υπέρτασης 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 

ΤΑΞΗ 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

Ι Οι ασθενείς με Πνευμονική Υπέρταση στους οποίους δεν 

παρατηρείται περιορισμός στη σωματική τους δραστηριότητα. 

Η τακτική σωματική δραστηριότητα δεν προκαλεί δύσπνοια ή 

κόπωση, πόνο στο στήθος ή συγκοπτικό επεισόδιο. 

 

ΙΙ Οι ασθενείς με Πνευμονική Υπέρταση στους οποίους 

παρατηρείται ελαφρύς περιορισμός της σωματικής τους 

δραστηριότητας. Είναι άνετοι σε κατάσταση ηρεμίας. Η 

τακτική σωματική δραστηριότητα προκαλεί αδικαιολόγητη 

δύσπνοια ή κόπωση, πόνο στο στήθος ή συγκοπτικό 

επεισόδιο. 

 Οι ασθενείς με Πνευμονική Υπέρταση που οδηγούνται σε 

έντονο περιορισμό της σωματικής τους δραστηριότητας. Είναι 

άνετοι σε κατάσταση ηρεμίας. Μικρότερη από τη 

συνηθισμένη δραστηριότητα προκαλεί αδικαιολόγητη 

δύσπνοια ή κόπωση, πόνο στο στήθος ή συγκοπτικό 

επεισόδιο. 

ΙV Οι ασθενείς με Πνευμονική Υπέρταση που έχουν αδυναμία να 

πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε σωματική δραστηριότητα 

χωρίς συμπτώματα. Αυτοί οι ασθενείς εκδηλώνουν σημεία 

δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας. Μάλιστα, δύσπνοια ή και 

κόπωση μπορεί να παρουσιαστεί ακόμα και σε κατάσταση 

ηρεμίας, ενώ η δυσφορία αυξάνεται με οποιαδήποτε σωματική 

δραστηριότητα. 

 

 

Ε6. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στα μέλη μίας οικογένειας όταν ένα από 
αυτά πάσχει από Π.Α.Υ.; 

Οι περιορισμοί που επιβάλλονται από την Π.Α.Υ. είναι ότι οι ασθενείς συχνά 
χρειάζονται βοήθεια από ένα φροντιστή, ένα ρόλο που συνήθως αναλαμβάνουν 
οι σύντροφοι και τα μέλη της οικογένειας. Το να είναι κανείς φροντιστής 
επηρεάζει σημαντικά τη ζωή του, αφού συχνά περιορίζει τις ευκαιρίες του για 



εργασία και τη συμμετοχή του σε άλλες δραστηριότητες. Ωστόσο, οι ανάγκες 
των φροντιστών  συχνά παραβλέπονται και δεν αναφέρονται καν στις 
ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την Πνευμονική Υπέρταση σε αντίθεση 
με άλλες μακροπρόθεσμες σοβαρές παθήσεις, όπως η νόσος  Alzheimer, όπου ο 
ρόλος των φροντιστών αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο, γι' αυτό και 
προσφέρεται βοήθεια και υποστήριξη. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, όπως επικοινωνήσετε με τον Ελληνικό Οργανισμό 
«Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας» στο email: 
info@hellenicpulmonaryhypertension.gr 
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