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Digital health interventions in children with asthma
Clinical & Experimental Allergy. 2021 Feb; 51 (2): 212-220. DOI: doi.org/10.1111/cea.13793

G. Ferrante1, A. Licari2, G.L. Marseglia2, S. La Grutta3

1. Department of Health Promotion, Mother and Child Care, Internal Medicine and Medical Specialties, University of Palermo, 
Palermo, Italy
2. Department of Pediatrics, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, University of Pavia, Pavia, Italy
3. Institute for Research and Biomedical Innovation, National Research Council, Palermo, Italy
Conflict of interest: none

ABSTRACT. Although healthcare providers are actively involved in offering education, information and interventions 
for asthmatic patients, medication and therapeutic adherence remain low in the paediatric population, with estimates 
suggesting that adherence rates hover below 50 %. A range of available digital health interventions has been explored 
in paediatric asthma with promising but variable results, limiting their widespread adoption in clinical practice. They 
include emerging technologies that yield the advantage of tracking asthma symptoms and medications, setting drug 
reminders, improving inhaler technique and delivering asthma education, such as serious games (video games designed 
for medical- or health-related purposes), electronic monitoring devices, speech recognition calls, text messaging, mobile 
apps and interactive websites. Some of the proposed digital interventions have used multiple components, including 
educational and behavioural strategies and interactions with medical professionals. Overall, the implementation of such 
interventions may offer the opportunity to improve adherence and asthma control. In a state of emergency as the COVID-19 
pandemic, telemedicine can also play a central role in supporting physicians in managing children with asthma. This 
review evaluates the published literature examining digital health interventions for paediatric asthma and explores the 
most relevant issues affecting their implementation in practice and the associated evidence gaps, research limitations 
and future research perspectives.
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РЕЗЮМЕ. Хоча медичні працівники активно беруть участь у освіті, наданні інформації та лікуванні пацієнтів із брон-
хіальною астмою (БА), прихильність до фармакотерапії та лікування загалом у педіатричній популяції залишається 
низькою. За оцінками, рівень прихильності не досягає й 50 %. Дослідження наявних втручань у разі БА в дітей 
у галузі цифрових технологій показали багатонадійні, але варіабельні результати, що обмежує їх застосування в 
клінічній практиці. Ці технології передбачають можливості й переваги відстеження симптомів БА та препаратів для 
її лікування, встановлення нагадувань щодо прийому препаратів, покращення техніки інгаляцій та освіти для паці-
єнтів з астмою у вигляді ігор (відеоігор, створених для медичних цілей або цілей, пов’язаних зі станом здоров’я), а 
також електронні засоби для моніторингу, дзвінки з розпізнанням мови, текстові повідомлення, мобільні застосунки 
й інтерактивні вебсайти. Деякі із запропонованих цифрових втручань є багатокомпонентними та включають освітні 
й поведінкові стратегії, а також роботу з медичними працівниками. Загалом упровадження таких втручань може 
дати можливість покращити прихильність і контроль астми. У разі невідкладних ситуацій, у тому числі пов’язаних 
із COVID-19, телемедицина також може відігравати ключову роль у підтримці лікарів, які ведуть дітей із БА. Цей 
огляд включає опубліковану літературу з питань цифрових технологій у разі БА в дітей, досліджуючи найважливіші 
моменти щодо їх упровадження в реальну практику та наявні пробіли в доказовій базі, обмеження досліджень і їхні 
подальші перспективи.
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