
— Good afternoon everybody! Welcome to 

Orion poster presentations! We have today 

three very exciting presentations, and I'm 

very happy to introduce the first speaker, 

Esther Barbero Errans. She is currently acting 

as a respiratory consultant at the Ramon Y 

Cajal hospital in Madrid at the non-invasive 

ventilation unit. Her publications have 

focused on pulmonary embolism and lately 

also asthma treatments and factors associated 

with patient satisfaction and adherence to 

treatment. 

— Усім доброго дня. Вітаємо вас на 

розгляді стендових доповідей «Оріон». 

Сьогодні у нас три надзвичайно цікаві 

презентації, і я з великою радістю 

представляю вам першого доповідача — 

Естер Барберо Еранс. Нині вона працює 

консультантом зі здоров’я дихальної 

системи у лікарні Ramon Y Cajal (Мадрид, 

Іспанія), відділення штучної вентиляції 

легень. Публікації Естер присвячені ТЕЛА, 

а також лікуванню астми і факторам, 

пов’язаним із задоволеністю пацієнтів та 

прихильністю до лікування. 

She recently co-authored in a publication 

from ASCONA study (ASCONA stands for 

asthma satisfaction, control and adherence 

study), and she's going to summarize those 

results in her speech today. Welcome! 

Нещодавно вона виступила співавтором 

публікації, присвяченої дослідженню 

ASCONA (дослідження задоволеності 

пацієнтів, контролю астми та прихильності 

до лікування). У сьогоднішній доповіді 

вона коротко розповість нам про 

результати цього дослідження. Вам слово. 

— Thank you very much for inviting me here. 

So today we're going to talk about patient 

satisfaction with inhaler devices. So you will 

know that as my guidelines highlighting the 

importance of patients being satisfied with the 

inhaler they use. Recent reports from the 

United States and Europe tell us that patients 

with asthma and COPD are often not satisfied 

with the inhaler therapy they use, and this is a 

very important issue we should try to avoid. 

— Дуже дякую за запрошення. Сьогодні 

ми поговоримо про задоволеність 

пацієнтів пристроями Ізіхейлер. Як ви 

знаєте, у рекомендаціях підкреслюється 

важливість задоволеності пацієнтів 

інгалятором, який вони використовують. 

Згідно з останніми звітами, 

оприлюдненими у США та Європі, 

пацієнти з астмою та ХОЗЛ часто не 

задоволені терапією інгалятором, який 

вони застосовують, і для нас дуже важливо 

спробувати усунути цю проблему.  

We all know that non-adherence to treatment 

leads to poor asthma control with increase in 

morbidity and mortality. And this is why we 

should be really conscious about patients’ 

preferences when choosing an inhaler, when 

prescribing an inhaler. 

Як ми знаємо, недотримання рекомендацій 

щодо лікування призводить до зниження 

контролю астми зі збільшенням 

захворюваності та смертності. Через це ми 

повинні приділяти велику увагу 

вподобанням пацієнтів, обираючи та 

призначаючи інгалятор.  

And this is why this study was designed to 

assess the impact of patient satisfaction with 

inhaler on adherence to treatment and health 

outcome in asthma. So this is a cross-

sectional observational epidemiologic multi-

center study conducted in 59 Spanish 

hospitals. It included patients older than 18 

years with severe to moderate asthma and 

who were treated with the same inhaler for 3 

months before the inclusion into the study. 

Those patients with the disabling 

comorbidities or those patients who were 

unable to understand the protocol were 

Отже, це дослідження було розроблено з 

метою оцінки впливу задоволеності 

пацієнта інгалятором на прихильність до 

лікування та на результати лікування 

астми. Це було перехресне обсерваційне 

епідеміологічне багатоцентрове 

дослідження, проведене у 59 іспанських 

клініках. До нього увійшли пацієнти віком 

18 років і старше з астмою помірного або 

тяжкого ступеня, які отримували лікування 

одним і тим самим інгалятором протягом 

останніх 3 місяців. Пацієнтів із супутніми 

захворюваннями, що спричиняли 



excluded. The patients filled out the 

questionnaires regarding treatment 

satisfaction with the inhaler, adherence to 

treatment, asthma control and quality of life. 

And they filled out these questionnaires in a 

single visit. 

непрацездатність, і тих, хто не міг 

зрозуміти умов проведення дослідження, 

було виключено. Пацієнти заповнювали 

анкети щодо задоволеності лікуванням 

інгалятором, прихильності до лікування, 

контролю астми та якості життя. Пацієнти 

заповнювали ці анкети на одному візиті. 

Here you can see the baseline characteristics 

of the population. You can see that almost 

800 patients were included with a mean age 

of 46 years. Most of them had moderate 

asthma and half of them… more than half of 

them had a good asthma control. All of them 

had inhaler therapy as maintenance therapy 

with or without oral therapy and rescue 

inhaler therapy.  

На наступному слайді наведено початкові 

характеристики популяції. Як бачите, 

учасниками стали майже 800 осіб. 

Середній вік склав 46 років. У більшості з 

них відзначали астму помірного ступеня, і 

у понад половини з них контроль астми 

був хорошим. Усі вони використовували 

інгалятори як підтримувальну терапію, 

також частина пацієнтів застосовували 

пероральну терапію та екстрену терапію 

інгаляторами.  

Here in this graphic you can see that those 

patients with higher satisfaction with the 

inhaler had good asthma control and had a 

higher adherence level. And this is the other 

graphic that I wanted to show you, and you 

can see that those patients with good asthma 

control… having good asthma control was 

associated with higher satisfaction with the 

inhaler and with higher level of adherence. 

So, to sum up with this study, we could say 

that patient satisfaction with the inhaler is 

associated with higher adherence and asthma 

control. 

На наступному зображенні ви бачите, що 

пацієнти з більшою задоволеністю 

інгалятором мали хороший контроль астми 

та більший рівень прихильності до 

лікування. Як бачимо тут, хороший 

контроль астми асоціювався з більшою 

задоволеністю інгалятором та вищим 

рівнем прихильності до лікування. Отже, 

задоволеність пацієнтів інгалятором 

асоціювалася з кращою прихильністю до 

лікування і контролем астми.  

Later… This is an analysis of the same study 

that I told you. In this study they compared 

two groups. One group of people… of 

patients treated with Easyhaler and the other 

one… the group is patients treated with 

Turbuhaler and Accuhaler. In this analysis 

both groups were paired by age, gender and 

severity of asthma, so that both groups could 

be compared. And here you could see that 

patients treated with Easyhaler had higher 

satisfaction with the inhaler than the other 

group. 

Перейдемо до аналізу аналогічного 

дослідження. У ньому порівнювали дві 

групи: пацієнти однієї групи 

використовували Ізіхейлер, пацієнти іншої 

групи використовували Турбухейлер і 

Аккухейлер. У цьому аналізі пацієнтів 

двох груп поєднували у пари за віком, 

статтю та ступенем тяжкості астми. Таким 

чином можна було порівняти дві групи. Як 

бачите, пацієнти, які використовували 

Ізіхейлер, демонстрували кращу 

задоволеність інгалятором, порівняно з 

іншою групою.  

So, to sum up we could say that for asthma 

therapy physicians should keep patient 

satisfaction in mind and especially the 

specific satisfaction with the inhaler. We 

could also say that in this population of 

patients with moderate to severe asthma 

specific satisfaction with an inhaler was 

significantly higher with Easyhaler compared 

Таким чином, ми бачимо, що у терапії 

астми лікарі повинні враховувати 

задоволеність пацієнтів, зокрема 

специфічну задоволеність інгалятором. Ми 

також можемо сказати, що у цій популяції 

пацієнтів з астмою помірного або тяжкого 

ступеня специфічна задоволеність 

інгалятором була значно вищою в групі 



to the other group, and a proportion of 

patients with higher satisfaction with the 

inhaler was significantly larger with 

Easyhaler. 

Ізіхейлер, ніж в іншій групі. Частка 

пацієнтів з високою задоволеністю 

інгалятором була значно вищою в групі 

Ізіхейлер.  

And before finishing I would like to show 

you two other studies regarding Easyhaler 

and satisfaction with the device. 

Перш ніж завершувати доповідь, я б хотіла 

згадати інші дослідження, що стосуються 

препарату Ізіхейлер та задоволеності 

пацієнтів цим пристроєм.  

This is a study published in 2018. It’s a non-

randomized open-label non-interventional 

multicenter study. You can also see here that 

people found that Easyhaler was… that they 

had a really good satisfaction with Easyhaler. 

On this graphic and on other two graphics 

you could see that patients found Easyhaler 

was easy to use and easy to learn. 

Розглянемо дослідження, результати якого 

було опубліковано в 2018 р. Це було 

нерандомізоване відкрите неінтервенційне 

багатоцентрове дослідження. Як бачите на 

цьому графіку, пацієнти були переважно 

задоволені препаратом Ізіхейлер. На 

наступних двох графіках видно, що, на 

думку пацієнтів, користуватися 

препаратом Ізіхейлер, а також навчитися 

ним користуватися було легко. 

And this is another study published in 2013, 

and in this study Easyhaler was used among 

patients of different ages, and here you can 

see that among different ages Easyhaler was 

very easy to use device. 

Перейдемо до іншого дослідження, 

оприлюдненого у 2013 р. У цьому 

дослідженні Ізіхейлер використовували у 

пацієнтів різного віку. Як бачите, для 

пацієнтів різних вікових груп 

використання Ізіхейлер було простим. 

So, to sum up I would like to say that as 

doctors we should really take into account 

patient preferences when prescribing a 

device, and of course we should try to choose 

an effective and efficiency device, but also 

we have to be really conscious that… we 

should choose device easy to use and easy to 

teach.  

Підсумовуючи вищесказане хочу 

наголосити, що ми як лікарі повинні 

враховувати вподобання пацієнтів, 

призначаючи той чи інший пристрій. 

Безперечно, ми повинні намагатися 

застосовувати ефективний препарат, а 

також обирати пристрій, яким легко 

користуватися та легко навчитися 

користуватися.  

And thank you. Дякую за увагу. 

— Thank you very much for your nice 

presentation. Are there any questions from the 

audience? We would have time for some 

questions. I may ask the first question. What 

benefits would you think that this study 

design of having one single visit would give 

compared to longer trials? 

— Дужа дякую за чудову презентацію. Чи 

є запитання в когось з аудиторії? У нас є 

час на запитання. Отже, перше запитанням 

буде від мене. Які, на Вашу думку, 

переваги цього дизайну дослідження з 

єдиним запланованим візитом, порівняно з 

більш тривалими дослідженнями?  

— I think this is just a thing of design of the 

study that with one single visit we could 

recruit more patients and we don’t lose 

follow-ups, but it’s just a matter of design, I 

guess. I don’t know if anybody from the 

study wants to add anything else… 

— На мою думку, у випадку такого 

дизайну дослідження ми можемо залучити 

більше пацієнтів, а також не втрачаємо 

учасників через необхідність у подальших 

візитах. Це стосується лише дизайну 

дослідження. Можливо, хтось з 

дослідників хотів би щось додати з цього 

приводу. 

— Maybe there would be a benefit also of a 

non-bias of learning different inhalers that 

this would be based on the real-world 

— Можливо, іншою перевагою буде 

відсутність похибок через вивчення інших 

інгаляторів. Кім того, таке дослідження 



experience… they have experience for all of 

the different devices… Any other comments? 

базується на реальній практиці 

застосування пристроїв. Інші коментарі? 

— Thanks for your presentation. That was a 

very nice demonstration of the relationship of 

patient satisfaction and clinical outcomes. But 

of course, clinical studies are really complex 

to apply in real life. So, my question: is that 

changed in any sense your daily clinical 

practice after knowing these results? Thank 

you.  

 

— Дякую за Вашу презентацію. Ви чудово 

продемонстрували взаємозв’язок між 

задоволеністю пацієнтів та результатами 

лікування. Буває так, що результати 

клінічних дослідження складно 

застосувати в реальному житті. Отже, моє 

запитання таке: чи змінилось щось у Вашій 

щоденній практиці після отримання цих 

результатів? Дякую. 

— Thank you, that’s really a good question. 

Actually what matters is clinical practice, I 

think. So we have a problem, we don't have 

too much time in a clinic to see our patient, 

but in /…/ especially as /…/ inhaler therapy 

we should be really conscious to take the 

patient… that technique is correct and that the 

patient likes the device he uses, because that 

is what matters actually. So yeah, I do, I do 

that, I do take if the patient likes the device 

and if the patient is say what to do a correct 

technique. So yeah. 

— Дякую, це насправді дуже хороше 

запитання, адже, на мою думку, саме 

клінічна практика є ключовим аспектом. 

Проблема в тому, що в клініці у нас немає 

багато часу на візит пацієнта. Однак 

спостерігаючи пацієнтів, які застосовують 

інгалятори, надзвичайно важливо 

переконатися в тому, що пацієнт 

застосовує правильну методику, пацієнту 

подобається пристрій і він його 

використовує — саме це насправді має 

найбільше значення. Отже, так, я 

враховую, чи подобається пацієнту 

пристрій та чи використовує він правильну 

методику застосування. 

 

 

  

 


