Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρεία: Η έγκαιρη
διάγνωση του καρκίνου
σώζει ζωές

Αυτά είναι τα ύποπτα συμπτώματα
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από
κακοήθεια στην Ελλάδα. Περίπου 8.000 άνθρωποι κάθε χρόνο στη χώρα
μας, εμφανίζουν καρκίνο του πνεύμονα από τους οποίους υπολογίζεται
ότι το 71% περίπου των νοσούντων δεν θα τα καταφέρει να ζήσει

περισσότερο από πέντε χρόνια, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες ο καρκίνος
του πνεύμονα αποτελεί τον δεύτερο (2ο) πιο συχνό τύπο καρκίνου μετά
από την κακοήθεια του προστάτη και τον καρκίνο του μαστού
αντίστοιχα, παραμένοντας όμως ο πιο θανατηφόρος καρκίνος.
Εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου (4/2), η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) υπογραμμίζει τη σημασία του
προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου
του πνεύμονα.
Τα ύποπτα συμπτώματα
Η κακοήθεια του πνεύμονα συνήθως εμφανίζεται με επίμονο βήχα,
αιμόπτυση, δύσπνοια, θωρακικό άλγος αλλά και με άλλα συμπτώματα
εκτός αναπνευστικού συστήματος, λόγω της εμφάνισης μετάστασης,
όπως για παράδειγμα: επίμονο πονοκέφαλο, αστάθεια βάδισης,
ανορεξία και άλλα.
Συνήθως, τα συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα δεν εμφανίζονται
έως ότου η ασθένεια βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Ακόμα και
όταν ο καρκίνος του πνεύμονα προκαλεί συμπτώματα (όπως είναι ο
βήχας), πολλοί άνθρωποι τα αποδίδουν λανθασμένα σε άλλα
προβλήματα, όπως σε λοίμωξη του αναπνευστικού ή στις μακροχρόνιες
επιπτώσεις από το κάπνισμα, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τη
διάγνωση.
Ο πνευμονολόγος έχει κομβικό ρόλο καθώς είναι ο ειδικός γιατρός για
τις παθήσεις του Πνεύμονα που θα καθοδηγήσει τον ασθενή με ύποπτα
συμπτώματα για κακοήθεια, ώστε να τεθεί σε διάγνωση και να

καθοριστεί η περαιτέρω διαχείριση της νόσου.
Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές
Επειδή αρκετές φορές ο καρκίνος του πνεύμονα προϋπάρχει, χωρίς να
έχει προκαλέσει εμφανή συμπτώματα στον ασθενή, σε πολλές χώρες
έχει καθιερωθεί, ο προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) που αφορά
εξετάσεις με σκοπό την ανεύρεση καρκίνου του πνεύμονα, σε άτομα που
δεν έχουν ακόμα εκδηλώσει συμπτώματα της νόσου. Εάν ο καρκίνος
του πνεύμονα διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο, πριν ακόμη εμφανίσει
μεταστάσεις, είναι πιο πιθανό να αντιμετωπιστεί επιτυχώς.
Σημαντικός παράγοντας στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της
νόσου, αποτελεί η υιοθέτηση ενός εθνικού προγράμματος
προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) για τον καρκίνο του Πνεύμονα,
με τη χρήση αξονικής τομογραφίας θώρακα χαμηλής δόσης (CT low
dose), σε συνδυασμό με την εφαρμογή προγράμματος διακοπής του
καπνίσματος.
Η Ομάδα Εργασίας Καρκίνου της ΕΠΕ (αποτελούμενη από τους
Ιωάννη Γκιόζο, Γεωργία Χαρδαβέλλα και τον Συντονιστή Ελευθέριο
Ζέρβα), σημειώνει ότι «στόχος μας είναι η Ελλάδα να είναι η χώρα με τους
λιγότερους θανάτους από τον Καρκίνο του Πνεύμονα. Ο
προσυμπτωματικός έλεγχος μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση
της νόσου και κατ’ επέκταση στην αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Η
σωστή ενημέρωση των πολίτων αλλά και η συνεργασία όλων των
αρμοδίων φορέων κρίνεται απαραίτητη, με σκοπό την ένταξη του
προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα στον εθνικό
στρατηγικό σχεδιασμό για την υγεία. Η ΕΠΕ, θα συνεχίσει να εργάζεται
συντονισμένα για την επίτευξη αυτού του στόχου».

Έγκαιρη διάγνωση για τον καρκίνο του πνεύμονα: Τι
πρέπει να αλλάξει

Εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου, στις 4 Φεβρουαρίου, η
Ελληνική

Πνευμονολογική

Εταιρεία

(ΕΠΕ)

εστιάζει

στη

σημασία

του

προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του
πνεύμονα. Στο πλαίσιο αυτό για το 2021, προγραμματίζει ένα σύνολο
στοχευμένων ενημερωτικών δράσεων για το ευρύ κοινό, με στόχο την
ενημέρωση

και

ευαισθητοποίηση

του,

αναφορικά

με

την

αξία

του

προσυμπτωματικού ελέγχου στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του
καρκίνου του πνεύμονα.
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από κακοήθεια στην
Ελλάδα. Περίπου 8.000 άνθρωποι κάθε χρόνο στην χώρα μας, εμφανίζουν
καρκίνο του πνεύμονα από τους οποίους υπολογίζεται ότι το 71% περίπου των
νοσούντων δεν θα τα καταφέρει να ζήσει περισσότερο από πέντε χρόνια,
σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε παγκόσμιο

επίπεδο, στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί
τον δεύτερο πιο συχνό τύπο καρκίνου μετά από την κακοήθεια του προστάτη και
τον καρκίνο του μαστού αντίστοιχα, παραμένοντας όμως ο πιο θανατηφόρος
καρκίνος.
Συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα
Η κακοήθεια του πνεύμονα συνήθως εμφανίζεται με επίμονο βήχα, αιμόπτυση,
δύσπνοια, θωρακικό άλγος αλλά και με άλλα συμπτώματα εκτός αναπνευστικού
συστήματος, λόγω της εμφάνισης μετάστασης, όπως για παράδειγμα: επίμονο
πονοκέφαλο, αστάθεια βάδισης, ανορεξία και άλλα. Συνήθως, τα συμπτώματα
του καρκίνου του πνεύμονα δεν εμφανίζονται έως ότου η ασθένεια βρίσκεται ήδη
σε προχωρημένο στάδιο. Ακόμα και όταν ο καρκίνος του πνεύμονα προκαλεί
συμπτώματα (όπως είναι ο βήχας), πολλοί άνθρωποι τα αποδίδουν λανθασμένα
σε άλλα προβλήματα, όπως σε λοίμωξη του αναπνευστικού ή στις μακροχρόνιες
επιπτώσεις από το κάπνισμα, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τη
διάγνωση.
Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι η καλύτερη πρόληψη για τον καρκίνο του
πνεύμονα
Επειδή αρκετές φορές ο καρκίνος του πνεύμονα προϋπάρχει, χωρίς να έχει
προκαλέσει εμφανή συμπτώματα στον ασθενή, σε πολλές χώρες έχει καθιερωθεί
ο προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) που αφορά εξετάσεις με σκοπό την
ανεύρεση καρκίνου του πνεύμονα, σε άτομα που δεν έχουν ακόμα εκδηλώσει
συμπτώματα της νόσου. Εάν ο καρκίνος του πνεύμονα διαγνωσθεί σε πρώιμο
στάδιο, πριν ακόμη εμφανίσει μεταστάσεις, είναι πιο πιθανό να αντιμετωπιστεί
επιτυχώς.
Στις δράσεις που σχεδιάζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία εντάσσεται η
πρωτοβουλία θεσμικής και κοινωνικής υπευθυνότητας "ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ" η οποία
θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρείας Johnson &
Johnson. Στόχος της πρωτοβουλίας,- η οποία περιλαμβάνει την υλοποίηση
ενημερωτικής

εκστρατείας

και

ποίκιλες

κοινωνικές

ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αξία της

δράσεις,-

είναι

η

έγκαιρης διάγνωσης του

καρκίνου του Πνεύμονα και τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος.
Σημαντικός παράγοντας στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου,
αποτελεί η υιοθέτηση ενός εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου
(screening) για τον καρκίνο του Πνεύμονα, με τη χρήση αξονικής τομογραφίας
θώρακα χαμηλής δόσης (CT low dose), σε συνδυασμό με την εφαρμογή
προγράμματος διακοπής του καπνίσματος.
Tα μέλη της Ομάδας Εργασίας Καρκίνου της ΕΠΕ, κ. Γκιόζος Ιωάννης, κα
Χαρδαβέλλα Γεωργία και ο Συντονιστής κ. Ζέρβας Ελευθέριος, δήλωσαν "Στόχος
μας είναι η Ελλάδα να είναι η χώρα με τους λιγότερους θανάτους από τον
Καρκίνο του Πνεύμονα. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος μπορεί να συμβάλει στην
έγκαιρη διάγνωση της νόσου και κατ’ επέκταση στην αποτελεσματική
αντιμετώπισή

της.

Η

σωστή

ενημέρωση

των

Πολίτων

αλλά

και

η

συνεργασία όλων των αρμοδίων φορέων κρίνεται απαραίτητη, με σκοπό την
ένταξη του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα στον
εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την υγεία. Η ΕΠΕ, θα συνεχίσει να εργάζεται
συντονισμένα για την επίτευξη αυτού του στόχου".

4 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά
του Καρκίνου
Απαραίτητη η ένταξη του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του
πνεύμονα στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την Υγεία.
Εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου, η Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρεία (ΕΠΕ) εστιάζει στη σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου για την
έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Στο πλαίσιο αυτό για το 2021,
προγραμματίζει ένα σύνολο στοχευμένων ενημερωτικών δράσεων για το ευρύ
κοινό, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του, αναφορικά με την αξία
του προσυμπτωματικού ελέγχου στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του
καρκίνου του πνεύμονα.
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη (1η) αιτία θανάτου από κακοήθεια
στην Ελλάδα. Περίπου 8.000 άνθρωποι κάθε χρόνο στην χώρα μας, εμφανίζουν
καρκίνο του πνεύμονα από τους οποίους υπολογίζεται ότι το 71% περίπου των
νοσούντων δεν θα τα καταφέρει να ζήσει περισσότερο από πέντε χρόνια,
σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε παγκόσμιο
επίπεδο, στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί
τον δεύτερο (2ο) πιο συχνό τύπο καρκίνου μετά από την κακοήθεια του

προστάτη και τον καρκίνο του μαστού αντίστοιχα, παραμένοντας όμως ο πιο
θανατηφόρος καρκίνος.
Κακοήθεια-Συμπτώματα
Η κακοήθεια του πνεύμονα συνήθως εμφανίζεται με επίμονο βήχα, αιμόπτυση,
δύσπνοια, θωρακικό άλγος αλλά και με άλλα συμπτώματα εκτός αναπνευστικού
συστήματος, λόγω της εμφάνισης μετάστασης, όπως για παράδειγμα: επίμονο
πονοκέφαλο, αστάθεια βάδισης, ανορεξία και άλλα. Συνήθως, τα συμπτώματα
του καρκίνου του πνεύμονα δεν εμφανίζονται έως ότου η ασθένεια βρίσκεται ήδη
σε προχωρημένο στάδιο. Ακόμα και όταν ο καρκίνος του πνεύμονα προκαλεί
συμπτώματα (όπως είναι ο βήχας), πολλοί άνθρωποι τα αποδίδουν λανθασμένα
σε άλλα προβλήματα, όπως σε λοίμωξη του αναπνευστικού ή στις μακροχρόνιες
επιπτώσεις από το κάπνισμα, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τη
διάγνωση.
Ο ρόλος του Πνευμονολόγου και η σημασία του προσυμπτωματικού
ελέγχου (screening)
Ο πνευμονολόγος έχει κομβικό ρόλο καθώς είναι ο ειδικός γιατρός για τις
παθήσεις του Πνεύμονα που θα καθοδηγήσει τον ασθενή με ύποπτα
συμπτώματα για κακοήθεια, ώστε να τεθεί σε διάγνωση και να καθορισθεί η
περαιτέρω διαχείριση της νόσου.
Επειδή αρκετές φορές ο καρκίνος του πνεύμονα προϋπάρχει, χωρίς να έχει
προκαλέσει εμφανή συμπτώματα στον ασθενή, σε πολλές χώρες έχει
καθιερωθεί, ο προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) που αφορά εξετάσεις με
σκοπό την ανεύρεση καρκίνου του πνεύμονα, σε άτομα που δεν έχουν ακόμα
εκδηλώσει συμπτώματα της νόσου. Εάν ο καρκίνος του πνεύμονα διαγνωσθεί σε
πρώιμο στάδιο, πριν ακόμη εμφανίσει μεταστάσεις, είναι πιο πιθανό να
αντιμετωπιστεί επιτυχώς.
Στις δράσεις που σχεδιάζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία εντάσσεται η
πρωτοβουλία θεσμικής και κοινωνικής υπευθυνότητας «ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ» η οποία
θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρείας Johnson &
Johnson, Στόχος της πρωτοβουλίας,- η οποία περιλαμβάνει την υλοποίηση
ενημερωτικής εκστρατείας και ποίκιλες κοινωνικές δράσεις,- είναι η
ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αξία της έγκαιρης διάγνωσης του
καρκίνου του Πνεύμονα και τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος.
Σημαντικός παράγοντας στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου,
αποτελεί η υιοθέτηση ενός εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου
(screening) για τον καρκίνο του Πνεύμονα, με τη χρήση αξονικής τομογραφίας
θώρακα χαμηλής δόσης (CT low dose), σε συνδυασμό με την εφαρμογή
προγράμματος διακοπής του καπνίσματος.
Ta μέλη της Ομάδας Εργασίας Καρκίνου της ΕΠΕ, κ. Γκιόζος Ιωάννης, κα
Χαρδαβέλλα Γεωργία και ο Συντονιστής κ. Ζέρβας Ελευθέριος, δήλωσαν

«Στόχος μας είναι η Ελλάδα να είναι η χώρα με τους λιγότερους θανάτους από
τον Καρκίνο του Πνεύμονα. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος μπορεί να συμβάλει
στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου και κατ’ επέκταση στην αποτελεσματική
αντιμετώπισή της. Η σωστή ενημέρωση των Πολίτων αλλά και η
συνεργασία όλων των αρμοδίων φορέων κρίνεται απαραίτητη, με σκοπό την
ένταξη του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα στον
εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την υγεία. Η ΕΠΕ, θα συνεχίσει να εργάζεται
συντονισμένα για την επίτευξη αυτού του στόχου».

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, με επίκεντρο τους
πνεύμονες

Στην Ελλάδα 8.000 άνθρωποι κάθε χρόνο εμφανίζουν καρκίνο του
πνεύμονα
Με αφορμή τον φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του
καρκίνου, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) εστιάζει στη
σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του
καρκίνου του πνεύμονα. Στο πλαίσιο αυτό για το 2021, προγραμματίζει ένα
σύνολο στοχευμένων ενημερωτικών δράσεων για το ευρύ κοινό, με στόχο
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του, αναφορικά με την αξία του

προσυμπτωματικού ελέγχου στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του

καρκίνου του πνεύμονα.
1η αιτία θανάτου από κακοήθεια ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από
κακοήθεια στην Ελλάδα. Περίπου 8.000 άνθρωποι κάθε χρόνο στην χώρα
μας, εμφανίζουν καρκίνο του πνεύμονα από τους οποίους υπολογίζεται
ότι το 71% περίπου των νοσούντων δεν θα τα καταφέρει να ζήσει
περισσότερο από πέντε χρόνια, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε παγκόσμιο επίπεδο, στους άνδρες αλλά και
στις γυναίκες ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί τον δεύτερο (2ο) πιο
συχνό τύπο καρκίνου μετά από την κακοήθεια του προστάτη και τον
καρκίνο του μαστού αντίστοιχα, παραμένοντας όμως ο πιο θανατηφόρος
καρκίνος.
Κακοήθεια-Συμπτώματα
Η κακοήθεια του πνεύμονα συνήθως εμφανίζεται με επίμονο βήχα,
αιμόπτυση, δύσπνοια, θωρακικό άλγος αλλά και με άλλα συμπτώματα
εκτός αναπνευστικού συστήματος, λόγω της εμφάνισης μετάστασης,
όπως για παράδειγμα: επίμονο πονοκέφαλο, αστάθεια βάδισης, ανορεξία
και άλλα.

Συνήθως, τα συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα δεν εμφανίζονται
έως ότου η ασθένεια βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Ακόμα και
όταν ο καρκίνος του πνεύμονα προκαλεί συμπτώματα (όπως είναι ο
βήχας), πολλοί άνθρωποι τα αποδίδουν λανθασμένα σε άλλα

προβλήματα, όπως σε λοίμωξη του αναπνευστικού ή στις μακροχρόνιες
επιπτώσεις από το κάπνισμα, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τη
διάγνωση.
Ο ρόλος του Πνευμονολόγου και η σημασία του προσυμπτωματικού
ελέγχου
Ο πνευμονολόγος έχει κομβικό ρόλο καθώς είναι ο ειδικός γιατρός για τις
παθήσεις του Πνεύμονα που θα καθοδηγήσει τον ασθενή με ύποπτα
συμπτώματα για κακοήθεια, ώστε να τεθεί σε διάγνωση και να καθορισθεί
η περαιτέρω διαχείριση της νόσου.

Επειδή αρκετές φορές ο καρκίνος του πνεύμονα προϋπάρχει, χωρίς να
έχει προκαλέσει εμφανή συμπτώματα στον ασθενή, σε πολλές χώρες έχει
καθιερωθεί, ο προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) που αφορά
εξετάσεις με σκοπό την ανεύρεση καρκίνου του πνεύμονα, σε άτομα που
δεν έχουν ακόμα εκδηλώσει συμπτώματα της νόσου. Εάν ο καρκίνος του
πνεύμονα διαγνωσθεί σε πρώιμο στάδιο, πριν ακόμη εμφανίσει
μεταστάσεις, είναι πιο πιθανό να αντιμετωπιστεί επιτυχώς.
Στις δράσεις που σχεδιάζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
εντάσσεται η πρωτοβουλία θεσμικής και κοινωνικής υπευθυνότητας
«ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ» η οποία θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη της
φαρμακευτικής εταιρείας Johnson & Johnson, Στόχος της πρωτοβουλίας,η οποία περιλαμβάνει την υλοποίηση ενημερωτικής εκστρατείας και
ποίκιλες κοινωνικές δράσεις,- είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την
αξία της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του Πνεύμονα και τη σημασία
της διακοπής του καπνίσματος. Σημαντικός παράγοντας στην έγκαιρη
διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου, αποτελεί η υιοθέτηση ενός εθνικού
προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) για τον καρκίνο
του Πνεύμονα, με τη χρήση αξονικής τομογραφίας θώρακα χαμηλής δόσης
(CT low dose), σε συνδυασμό με την εφαρμογή προγράμματος διακοπής
του καπνίσματος.

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: Εορτασμός της
4ης Φεβρουαρίου εν μέσω πανδημίας

Σε μία παγκόσμιας κλίμακας μελέτη, ήδη από το τέλος του πρώτου
κύματος της πανδημίας διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των
νοσοκομείων (88,2%) μείωσε το συνηθισμένο επίπεδο φροντίδας
των καρκινοπαθών ασθενών.
Η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως, τα διάφορα είδη καρκίνου, δεν θα έπρεπε
να έχουν παγκόσμια ημέρα «εορτασμού» και υπενθύμισης, αλλά θα έπρεπε να
αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα όλων των πολιτισμένων κρατών και
συστημάτων Υγείας. Εν μέσω πανδημίας, η κατάσταση παρουσιάζει σημάδια
αποσυντονισμού με τις προληπτικές εξετάσεις να παίρνουν αναβολή και την
έγκαιρη διάγνωση να χάνει το στοίχημα με την ζωή!

Η Ευρωπαϊκή και η Αμερικανική Εταιρία Χειρουργικής Ογκολογίας και το
Αμερικανικό και το Βασιλικό Κολλέγιο Χειρουργών της Μ. Βρετανίας
επισημαίνουν ότι η πανδημία καθιστά επιβεβλημένη τη διαδικασία διαλογής των
ογκολογικών περιστατικών σταθμίζοντας τους κινδύνους από την κακοήθη νόσο
έναντι των κινδύνων έκθεσης στον κορωνοϊό και της υπερφόρτωσης του
συστήματος υγείας από χειρουργικές επεμβάσεις.
Σε μία παγκόσμιας κλίμακας μελέτη στην οποία συμμετείχαν 356 ογκολογικά
νοσοκομεία και των 5 ηπείρων, ήδη από το τέλος του πρώτου κύματος της
πανδημίας διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των νοσοκομείων (88,2%) μείωσε το
συνηθισμένο επίπεδο φροντίδας των καρκινοπαθών ασθενών και ιδιαίτερα σε
ποσοστό μεγαλύτερο από το ήμισυ αυτών (55,34%) ως προληπτικό μέτρο για
την αντιμετώπιση της πανδημίας. Άλλες αιτίες για τις περικοπές αυτές
περιελάμβαναν την υπερφόρτωση του συστήματος (19,94%), την έλλειψη
επαρκούς εξοπλισμού ατομικής προστασίας (19,10%), την έλλειψη υγειονομικού
προσωπικού (17,98%) και την περιορισμένη πρόσβαση σε φάρμακα (9,83%).
Επίσης, στα μισά περίπου νοσοκομεία αναφέρθηκε η απώλεια ενός ή
περισσοτέρων κύκλων χημειοθεραπείας σε πάνω από 10% των ασθενών. Οι
συμμετέχοντες στη μελέτη ανέφεραν ότι το 1/3 των ογκολογικών ασθενών
πιθανότατα υπέστη κάποια βλάβη από τη μεταβολή ή τη διακοπή της ειδικής
ογκολογικής θεραπευτικής φροντίδας και ένα άλλο 39% από έλλειψη μη
σχετιζόμενης με τον καρκίνο φροντίδας, με ορισμένα νοσοκομεία να εκτιμούν ότι
έως και το 80% των ασθενών τους εκτέθηκαν σε πιθανή βλάβη.
Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας,
Ιωάννης Γ. Καραϊτιανός, άμ. επίκ. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ και διευθυντής
Χειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, τέως Συντονιστής
Διευθυντής Ογκολογικής Χειρουργικής Κλινικής Αντικαρκινικού Νοσοκομείου
«Άγιος Σάββας», «είναι ανάγκη να τονίσουμε ιδιαίτερα τη σημασία του
εμβολιασμού στους καρκινοπαθείς ασθενείς. Τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται
είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Οι ογκολογικοί ασθενείς πρέπει -κατά τη
γνώμη μας- να προηγούνται στη σειρά εμβολιασμού ανεξάρτητα από την ηλικία
τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τοποθετεί τους καρκινοπαθείς στη
δεύτερη ομάδα προτεραιότητας εκτός εάν είναι ηλικιωμένοι, οπότε και
κατατάσσονται σε πρώτη γραμμή προτεραιότητας».
Ο Σύλλογος ΚΕΦΙ με νέες δράσεις
Ο Σύλλογος ΚΕΦΙ (Καρκινοπαθών και Φίλων Ιατρών) επισημαίνει ότι τα νέα
κρούσματα στην χώρα μας υπολογίζονται στις 67.000, ενώ το ποσοστό
παγκοσμίως αναμένεται να ξεπεράσει το 2025 τα 19,3 εκατομμύρια. Ζώντας σε
μια εποχή όπου τα μέτρα λιτότητας και η πανδημία υποστηρίζουν μόνο με 6%
της συνολικής δαπάνης για την υγεία την ασθένεια του καρκίνου,
συνδιαμορφώνονται συνθήκες παραβίασης του δικαιώματος για την απόλαυση
του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ποιότητας ζωής των ανθρώπων που νοσούν.

Ο Σύλλογος σε μια εποχή που το «ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» φαντάζει πιο επίκαιρο παρά
ποτέ, θέτει στην υπηρεσία του δικού μας ανθρώπου, τον «προσωπικό βοηθό Υγείας» σε
συνεργασία με το Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών Κ3 και την υποστήριξη του
ΤΙΜΑ Foundation. Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη της δυνατότητας πρόσβασης
των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας που δικαιούνται και της
ισότιμης ένταξής τους στην κοινωνία.
Έχοντας να αντιμετωπίσει :
α) Τον ψηφιακό αναλφαβητισμό των ατόμων άνω των 55 (ηλικία με τα μεγαλύτερα
ποσοστά της νόσου),
β) την έλλειψη διευκόλυνσης των νοσούντων ή των φροντιστών τους — άδειες
φροντίδας ασθενούς, ευελιξία ωραρίου, επανένταξης στον εργασιακό βίο κ.ά. — και
γ) το γεγονός ότι μόνο το 4% των ασθενών γνωρίζει τα δικαιώματά του και ένα ποσοστό
πάνω από 80% αιμορραγούν οικονομικά στην προσπάθειά τους να ανταπεξέλθουν,
δημιουργεί με τη σύμπραξη των δύο φορέων μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών
υγείας, η οποία με γνώση, υπομονή, επιμονή, μα πάνω από όλα με σεβασμό και ηθική
στάση, χτίζει το κατάλληλο πλαίσιο ενημέρωσης, αξιολόγησης, αλλά και διεκπεραίωσης,
χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ).
Συγκεντρώνοντας κάθε χρήσιμη πληροφορία στο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ
https://dikaiomamou.gr, αλλά και στο www.kapa3.gr αναπτύσσει μια σειρά ψηφιακών
εφαρμογών όπου τα πάντα βρίσκονται στα χέρια του ασθενή.
Τα παιδιά και η ρύπανση
«Τα παιδιά, σε σχέση με τους ενήλικες, είναι τα μεγαλύτερα θύματα της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης, κι αυτό γιατί λόγω χαμηλού ύψους τους εισπνέουν περισσότερους αέριους
ρύπους και τοξικά μικροσωματίδια, αφού αυτοί συμπυκνώνονται όσο πλησιάζουν στο
έδαφος». Αυτό τόνισε ο κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης, ΠνευμονολόγοςΕντατικολόγος και δ/ντης του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού
Κολλεγίου Ελλάδος στη Συνέντευξη Τύπου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας για
την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, στην ομιλία του με θέμα «Οι Επιπτώσεις της
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Υγεία».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Μπεχράκης η ατμοσφαιρική ρύπανση
ευθύνεται σε ετήσια βάση για τον πρόωρο θάνατο 491.000 ανθρώπων στην Ε.Ε και
13.810 στην Ελλάδα. Όπως εξήγησε ο Καθηγητής το αναπνευστικό είναι το σύστημα
επικοινωνίας του ανθρώπινου οργανισμού με το περιβάλλον του. Ο άνθρωπος ημερησίως
εισπνέει, περίπου, 10.000 λίτρα ατμοσφαιρικού αέρα, τα οποία διέρχονται από ένα
πλούσιο δίκτυο αεραγωγών με 1023 διαδοχικές διακλαδώσεις που καταλήγουν σε 300
εκατομμύρια κυψελίδες συνολικής επιφάνειας 100m2 και πάχους 0,5μ.
Κάθε εισπνεόμενος ρύπος, αφού ερεθίσει όλο το αναπνευστικό σύστημα εισέρχεται
ανεμπόδιστος στην κυκλοφορία και επιδρά σε όλο τον οργανισμό. Το διοξείδιο του
αζώτου, του θείου, το Ο3, το μονοξείδιο του άνθρακα και τα μικροσωματίδια PM

προκαλούν βλάβες σε εγκέφαλο, οφθαλμούς, πνεύμονες, στο καρδιαγγειακό σύστημα
κ.α.
«Τα μικροσωματίδια PM2,5 ευθύνονται για το 80% των πρόωρων θανάτων λόγω της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Ελλάδα. Αποδεδειγμένα δε τα μικροσωματίδια PM2,5
διεγείρουν το μηχανισμό γενικευμένης φλεγμονής και καρκινογένεσης στο ανθρώπινο
σώμα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ Μπεχράκης. «Τα παιδιά, όπως συμπλήρωσε, λόγω
του χαμηλού ύψους τους εισπνέουν μεγαλύτερη συγκέντρωση μικροσωματιδίων, καθώς
αυτά πυκνώνουν περισσότερο όσο πλησιάζουμε προς το έδαφος. Επιπλέον, η αναλογία
εισπνεόμενων σωματιδίων ως προς το σωματικό βάρος είναι πολύ υψηλότερη στα παιδιά
σε σχέση με τους ενήλικες».
Το μήνυμα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) εστιάζει στη σημασία του
προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Στο
πλαίσιο αυτό για το 2021, προγραμματίζει ένα σύνολο στοχευμένων ενημερωτικών
δράσεων για το ευρύ κοινό, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του,
αναφορικά με την αξία του προσυμπτωματικού ελέγχου στην έγκαιρη διάγνωση και
αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα.
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από κακοήθεια στην
Ελλάδα. Περίπου 8.000 άνθρωποι κάθε χρόνο στην χώρα μας, εμφανίζουν καρκίνο του
πνεύμονα από τους οποίους υπολογίζεται ότι το 71% περίπου των νοσούντων δεν θα τα
καταφέρει να ζήσει περισσότερο από πέντε χρόνια, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε παγκόσμιο επίπεδο, στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες ο
καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί τον δεύτερο (2ο) πιο συχνό τύπο καρκίνου μετά από
την κακοήθεια του προστάτη και τον καρκίνο του μαστού αντίστοιχα, παραμένοντας
όμως ο πιο θανατηφόρος καρκίνος.
Η κακοήθεια του πνεύμονα συνήθως εμφανίζεται με επίμονο βήχα, αιμόπτυση,
δύσπνοια, θωρακικό άλγος αλλά και με άλλα συμπτώματα εκτός αναπνευστικού
συστήματος, λόγω της εμφάνισης μετάστασης, όπως για παράδειγμα: επίμονο
πονοκέφαλο, αστάθεια βάδισης, ανορεξία και άλλα. Συνήθως, τα συμπτώματα του
καρκίνου του πνεύμονα δεν εμφανίζονται έως ότου η ασθένεια βρίσκεται ήδη σε
προχωρημένο στάδιο.
Η Εταιρεία Ογκολόγων- Παθολόγων Ελλάδος ενημερώνει το Σάββατο
Με σύνθημα, «ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ τον καρκίνο κατά την πανδημία COVID-19», η
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), διοργανώνει Webinar το Σάββατο, 6
Φεβρουαρίου, στις 10:30 – 12:30, το οποίο θα μεταδοθεί ζωντανά διαδικτυακά. Το κοινό
θα έχει την ευκαιρία να απευθύνει ερωτήσεις στους ειδικούς που θα συμμετέχουν στην
εκδήλωση.
«Στόχος μας είναι να δηλώσουμε ότι «ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ τον καρκίνο κατά την πανδημία
COVID-19». Παραμένουμε δίπλα στους ασθενείς με καρκίνο, δίπλα στις οικογένειες και
στους φροντιστές τους. Με σωστή προφύλαξη και με ασφάλεια, τους υποστηρίζουμε

ψυχολογικά, φροντίζουμε για τη συνέχιση των θεραπειών τους. Δεν ξεχνάμε τους
προληπτικούς ελέγχους ούτε τη σωστή παρακολούθησή τους. Δεν φοβόμαστε, δεν
αδιαφορούμε, μαθαίνουμε τι πρέπει να κάνουμε, εμβολιαζόμαστε. Ενημερωνόμαστε
σωστά και προχωράμε μαζί για να νικήσουμε τον καρκίνο και σε αυτήν τη δύσκολη
συγκυρία», αναφέρουν.

Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρεία: Η έγκαιρη
διάγνωση του καρκίνου
σώζει ζωές

Αυτά είναι τα ύποπτα συμπτώματα
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από
κακοήθεια στην Ελλάδα. Περίπου 8.000 άνθρωποι κάθε χρόνο στη
χώρα μας, εμφανίζουν καρκίνο του πνεύμονα από τους οποίους
υπολογίζεται ότι το 71% περίπου των νοσούντων δεν θα τα καταφέρει
να ζήσει περισσότερο από πέντε χρόνια, σύμφωνα με στατιστικά
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες ο καρκίνος
του πνεύμονα αποτελεί τον δεύτερο (2ο) πιο συχνό τύπο καρκίνου μετά
από την κακοήθεια του προστάτη και τον καρκίνο του μαστού
αντίστοιχα, παραμένοντας όμως ο πιο θανατηφόρος καρκίνος.
Εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου (4/2), η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) υπογραμμίζει τη σημασία του
προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου
του πνεύμονα.
Τα ύποπτα συμπτώματα
Η κακοήθεια του πνεύμονα συνήθως εμφανίζεται με επίμονο βήχα,
αιμόπτυση, δύσπνοια, θωρακικό άλγος αλλά και με άλλα συμπτώματα
εκτός αναπνευστικού συστήματος, λόγω της εμφάνισης μετάστασης,
όπως για παράδειγμα: επίμονο πονοκέφαλο, αστάθεια βάδισης,
ανορεξία και άλλα.
Συνήθως, τα συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα δεν εμφανίζονται
έως ότου η ασθένεια βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Ακόμα και
όταν ο καρκίνος του πνεύμονα προκαλεί συμπτώματα (όπως είναι ο
βήχας), πολλοί άνθρωποι τα αποδίδουν λανθασμένα σε άλλα
προβλήματα, όπως σε λοίμωξη του αναπνευστικού ή στις μακροχρόνιες
επιπτώσεις από το κάπνισμα, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τη
διάγνωση.
Ο πνευμονολόγος έχει κομβικό ρόλο καθώς είναι ο ειδικός γιατρός για
τις παθήσεις του Πνεύμονα που θα καθοδηγήσει τον ασθενή με ύποπτα

συμπτώματα για κακοήθεια, ώστε να τεθεί σε διάγνωση και να
καθοριστεί η περαιτέρω διαχείριση της νόσου.
Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές
Επειδή αρκετές φορές ο καρκίνος του πνεύμονα προϋπάρχει, χωρίς να
έχει προκαλέσει εμφανή συμπτώματα στον ασθενή, σε πολλές χώρες
έχει καθιερωθεί, ο προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) που αφορά
εξετάσεις με σκοπό την ανεύρεση καρκίνου του πνεύμονα, σε άτομα που
δεν έχουν ακόμα εκδηλώσει συμπτώματα της νόσου. Εάν ο καρκίνος του
πνεύμονα διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο, πριν ακόμη εμφανίσει
μεταστάσεις, είναι πιο πιθανό να αντιμετωπιστεί επιτυχώς.
Σημαντικός παράγοντας στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της
νόσου, αποτελεί η υιοθέτηση ενός εθνικού προγράμματος
προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) για τον καρκίνο του Πνεύμονα,
με τη χρήση αξονικής τομογραφίας θώρακα χαμηλής δόσης (CT low
dose), σε συνδυασμό με την εφαρμογή προγράμματος διακοπής του
καπνίσματος.
Η Ομάδα Εργασίας Καρκίνου της ΕΠΕ (αποτελούμενη από τους Ιωάννη
Γκιόζο, Γεωργία Χαρδαβέλλα και τον Συντονιστή Ελευθέριο Ζέρβα),
σημειώνει ότι «στόχος μας είναι η Ελλάδα να είναι η χώρα με τους
λιγότερους θανάτους από τον Καρκίνο του Πνεύμονα. Ο
προσυμπτωματικός έλεγχος μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση
της νόσου και κατ’ επέκταση στην αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Η
σωστή ενημέρωση των πολίτων αλλά και η συνεργασία όλων των
αρμοδίων φορέων κρίνεται απαραίτητη, με σκοπό την ένταξη του
προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα στον εθνικό
στρατηγικό σχεδιασμό για την υγεία. Η ΕΠΕ, θα συνεχίσει να εργάζεται
συντονισμένα για την επίτευξη αυτού του στόχου».

Απαραίτητη η ένταξη του προσυμπτωματικού
ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα στον εθνικό
στρατηγικό σχεδιασμό για την Υγεία
Πρώτη αιτία θανάτου από κακοήθεια σε άνδρες και γυναίκες.

Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
(ΕΠΕ) εστιάζει στη σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του
καρκίνου του πνεύμονα. Στο πλαίσιο αυτό για το 2021, προγραμματίζει ένα σύνολο
στοχευμένων ενημερωτικών δράσεων για το ευρύ κοινό, με στόχο την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του, αναφορικά με την αξία του προσυμπτωματικού ελέγχου στην έγκαιρη
διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα.
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη (1η) αιτία θανάτου από κακοήθεια στην
Ελλάδα. Περίπου 8.000 άνθρωποι κάθε χρόνο στη χώρα μας, εμφανίζουν καρκίνο του
πνεύμονα από τους οποίους υπολογίζεται ότι το 71% περίπου των νοσούντων δεν θα τα
καταφέρει να ζήσει περισσότερο από πέντε χρόνια, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε παγκόσμιο επίπεδο, στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες ο
καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί τον δεύτερο (2ο) πιο συχνό τύπο καρκίνου μετά από την
κακοήθεια του προστάτη και τον καρκίνο του μαστού αντίστοιχα, παραμένοντας όμως ο πιο
θανατηφόρος καρκίνος.

Κακοήθεια- Συμπτώματα
Η κακοήθεια του πνεύμονα συνήθως εμφανίζεται με επίμονο βήχα, αιμόπτυση, δύσπνοια,
θωρακικό άλγος αλλά και με άλλα συμπτώματα εκτός αναπνευστικού συστήματος, λόγω της
εμφάνισης μετάστασης, όπως για παράδειγμα: επίμονο πονοκέφαλο, αστάθεια βάδισης,
ανορεξία και άλλα. Συνήθως, τα συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα δεν εμφανίζονται
έως ότου η ασθένεια βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Ακόμα και όταν ο καρκίνος του

πνεύμονα προκαλεί συμπτώματα (όπως είναι ο βήχας), πολλοί άνθρωποι τα αποδίδουν
λανθασμένα σε άλλα προβλήματα, όπως σε λοίμωξη του αναπνευστικού ή στις
μακροχρόνιες επιπτώσεις από το κάπνισμα, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τη
διάγνωση.

Ο ρόλος του Πνευμονολόγου και η σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου (screening)
Ο πνευμονολόγος έχει κομβικό ρόλο, καθώς είναι ο ειδικός γιατρός για τις παθήσεις του
Πνεύμονα που θα καθοδηγήσει τον ασθενή με ύποπτα συμπτώματα για κακοήθεια, ώστε να
τεθεί σε διάγνωση και να καθορισθεί η περαιτέρω διαχείριση της νόσου.
Επειδή αρκετές φορές ο καρκίνος του πνεύμονα προϋπάρχει, χωρίς να έχει προκαλέσει
εμφανή συμπτώματα στον ασθενή, σε πολλές χώρες έχει καθιερωθεί, ο προσυμπτωματικός
έλεγχος (screening) που αφορά εξετάσεις με σκοπό την ανεύρεση καρκίνου του πνεύμονα,
σε άτομα που δεν έχουν ακόμα εκδηλώσει συμπτώματα της νόσου. Εάν ο καρκίνος του
πνεύμονα διαγνωσθεί σε πρώιμο στάδιο, πριν ακόμη εμφανίσει μεταστάσεις, είναι πιο
πιθανό να αντιμετωπιστεί επιτυχώς.
Στις δράσεις που σχεδιάζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία εντάσσεται η πρωτοβουλία
θεσμικής και κοινωνικής υπευθυνότητας «ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ» η οποία θα υλοποιηθεί με την
υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρείας Johnson & Johnson, Στόχος της πρωτοβουλίας,- η
οποία περιλαμβάνει την υλοποίηση ενημερωτικής εκστρατείας και ποίκιλες κοινωνικές
δράσεις,- είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αξία της έγκαιρης διάγνωσης του
καρκίνου του Πνεύμονα και τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος. Σημαντικός
παράγοντας στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου, αποτελεί η υιοθέτηση ενός
εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) για τον καρκίνο του
Πνεύμονα, με τη χρήση αξονικής τομογραφίας θώρακα χαμηλής δόσης (CT low dose), σε
συνδυασμό με την εφαρμογή προγράμματος διακοπής του καπνίσματος.
Ta μέλη της Ομάδας Εργασίας Καρκίνου της ΕΠΕ, κ. Γκιόζος Ιωάννης, κα Χαρδαβέλλα
Γεωργία και ο Συντονιστής κ. Ζέρβας Ελευθέριος, δήλωσαν «Στόχος μας είναι η Ελλάδα να
είναι η χώρα με τους λιγότερους θανάτους από τον Καρκίνο του Πνεύμονα. Ο
προσυμπτωματικός έλεγχος μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου και κατ’
επέκταση στην αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Η σωστή ενημέρωση των πολιτών αλλά
και η συνεργασία όλων των αρμοδίων φορέων κρίνεται απαραίτητη, με σκοπό την ένταξη
του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα στον εθνικό στρατηγικό
σχεδιασμό για την υγεία. Η ΕΠΕ, θα συνεχίσει να εργάζεται συντονισμένα για την επίτευξη
αυτού του στόχου».

Καρκίνος του πνεύμονα: Τι
πρέπει να αλλάξει για την
πρόληψή του
Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η πρώτη αιτία θανάτου από κακοήθεια
στην Ελλάδα.

Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από κακοήθεια στην
Ελλάδα. Περίπου 8.000 άνθρωποι κάθε χρόνο στην χώρα μας, εμφανίζουν καρκίνο
του πνεύμονα από τους οποίους υπολογίζεται ότι το 71% περίπου των νοσούντων

δεν θα τα καταφέρει να ζήσει περισσότερο από πέντε χρόνια, σύμφωνα με
στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε παγκόσμιο επίπεδο, στους
άνδρες αλλά και στις γυναίκες ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί τον δεύτερο πιο
συχνό τύπο καρκίνου μετά από την κακοήθεια του προστάτη και τον καρκίνο του
μαστού αντίστοιχα, παραμένοντας όμως ο πιο θανατηφόρος καρκίνος.

Συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα
Η κακοήθεια του πνεύμονα συνήθως εμφανίζεται με επίμονο βήχα, αιμόπτυση,
δύσπνοια, θωρακικό άλγος αλλά και με άλλα συμπτώματα εκτός αναπνευστικού
συστήματος, λόγω της εμφάνισης μετάστασης, όπως για παράδειγμα: επίμονο
πονοκέφαλο, αστάθεια βάδισης, ανορεξία και άλλα. Συνήθως, τα συμπτώματα του
καρκίνου του πνεύμονα δεν εμφανίζονται έως ότου η ασθένεια βρίσκεται ήδη σε
προχωρημένο στάδιο. Ακόμα και όταν ο καρκίνος του πνεύμονα προκαλεί
συμπτώματα (όπως είναι ο βήχας), πολλοί άνθρωποι τα αποδίδουν λανθασμένα σε
άλλα προβλήματα, όπως σε λοίμωξη του αναπνευστικού ή στις μακροχρόνιες
επιπτώσεις από το κάπνισμα, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τη διάγνωση.

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι η καλύτερη πρόληψη για
τον καρκίνο του πνεύμονα
Εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου, στις 4 Φεβρουαρίου, η
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) εστιάζει στη σημασία του
προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του
πνεύμονα. Επειδή αρκετές φορές ο καρκίνος του πνεύμονα προϋπάρχει, χωρίς να
έχει προκαλέσει εμφανή συμπτώματα στον ασθενή, σε πολλές χώρες έχει
καθιερωθεί ο προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) που αφορά εξετάσεις με
σκοπό την ανεύρεση καρκίνου του πνεύμονα, σε άτομα που δεν έχουν ακόμα
εκδηλώσει συμπτώματα της νόσου. Εάν ο καρκίνος του πνεύμονα διαγνωσθεί σε
πρώιμο στάδιο, πριν ακόμη εμφανίσει μεταστάσεις, είναι πιο πιθανό να
αντιμετωπιστεί επιτυχώς.
Στις δράσεις που σχεδιάζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία εντάσσεται η
πρωτοβουλία θεσμικής και κοινωνικής υπευθυνότητας “ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ” η οποία θα
υλοποιηθεί με την υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρείας Johnson & Johnson.
Στόχος της πρωτοβουλίας,- η οποία περιλαμβάνει την υλοποίηση ενημερωτικής

εκστρατείας και ποίκιλες κοινωνικές δράσεις,- είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών
για την αξία της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του Πνεύμονα και τη σημασία της
διακοπής του καπνίσματος. Σημαντικός παράγοντας στην έγκαιρη διάγνωση και
αντιμετώπιση της νόσου, αποτελεί η υιοθέτηση ενός εθνικού προγράμματος
προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) για τον καρκίνο του Πνεύμονα, με τη χρήση
αξονικής τομογραφίας θώρακα χαμηλής δόσης (CT low dose), σε συνδυασμό με την
εφαρμογή προγράμματος διακοπής του καπνίσματος.

Στην Ελλάδα 8.000 άνθρωποι κάθε
χρόνο εμφανίζουν καρκίνο του
πνεύμονα
Με αφορμή τον φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας
Ημέρας κατά του καρκίνου, η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) εστιάζει στη σημασία
του προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη
διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Στο πλαίσιο
αυτό για το 2021, προγραμματίζει ένα σύνολο
στοχευμένων ενημερωτικών δράσεων για το ευρύ
κοινό, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
του, αναφορικά με την αξία του προσυμπτωματικού
ελέγχου στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του
καρκίνου του πνεύμονα.

1η αιτία θανάτου από κακοήθεια ανάμεσα σε
άνδρες και γυναίκες

Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη αιτία
θανάτου από κακοήθεια στην Ελλάδα. Περίπου 8.000
άνθρωποι κάθε χρόνο στην χώρα μας, εμφανίζουν
καρκίνο του πνεύμονα από τους οποίους
υπολογίζεται ότι το 71% περίπου των νοσούντων δεν
θα τα καταφέρει να ζήσει περισσότερο από πέντε
χρόνια, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε παγκόσμιο επίπεδο, στους
άνδρες αλλά και στις γυναίκες ο καρκίνος του
πνεύμονα αποτελεί τον δεύτερο (2ο) πιο συχνό τύπο
καρκίνου μετά από την κακοήθεια του προστάτη και
τον καρκίνο του μαστού αντίστοιχα, παραμένοντας
όμως ο πιο θανατηφόρος καρκίνος.

H έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα
σώζει ζωές

Εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου, η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) εστιάζει στη σημασία του
προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του
καρκίνου του πνεύμονα.
Στο πλαίσιο αυτό για το 2021, προγραμματίζει ένα σύνολο στοχευμένων ενημερωτικών
δράσεων για το ευρύ κοινό, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του,
αναφορικά με την αξία του προσυμπτωματικού ελέγχου στην έγκαιρη διάγνωση και
αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα.
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη (1η) αιτία θανάτου από κακοήθεια στην
Ελλάδα. Περίπου 8.000 άνθρωποι κάθε χρόνο στην χώρα μας, εμφανίζουν
καρκίνο του πνεύμονα από τους οποίους υπολογίζεται ότι το 71% περίπου των
νοσούντων δεν θα τα καταφέρει να ζήσει περισσότερο από πέντε χρόνια,
σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε παγκόσμιο επίπεδο,
στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί τον δεύτερο

(2ο) πιο συχνό τύπο καρκίνου μετά από την κακοήθεια του προστάτη και τον καρκίνο
του μαστού αντίστοιχα, παραμένοντας όμως ο πιο θανατηφόρος καρκίνος.

Κακοήθεια-Συμπτώματα
Η κακοήθεια του πνεύμονα συνήθως εμφανίζεται με επίμονο βήχα, αιμόπτυση,
δύσπνοια, θωρακικό άλγος αλλά και με άλλα συμπτώματα εκτός αναπνευστικού
συστήματος, λόγω της εμφάνισης μετάστασης, όπως για παράδειγμα:
επίμονο πονοκέφαλο, αστάθεια βάδισης, ανορεξία και άλλα. Συνήθως, τα
συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα δεν εμφανίζονται έως ότου η ασθένεια
βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Ακόμα και όταν ο καρκίνος του πνεύμονα
προκαλεί συμπτώματα (όπως είναι ο βήχας), πολλοί άνθρωποι τα αποδίδουν
λανθασμένα σε άλλα προβλήματα, όπως σε λοίμωξη του αναπνευστικού ή στις
μακροχρόνιες επιπτώσεις από το κάπνισμα, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τη
διάγνωση.

Ο ρόλος του Πνευμονολόγου και η σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου
(screening)
Ο πνευμονολόγος έχει κομβικό ρόλο καθώς είναι ο ειδικός γιατρός για τις παθήσεις του
Πνεύμονα που θα καθοδηγήσει τον ασθενή με ύποπτα συμπτώματα για κακοήθεια,
ώστε να τεθεί σε διάγνωση και να καθορισθεί η περαιτέρω διαχείριση της νόσου.
Επειδή αρκετές φορές ο καρκίνος του πνεύμονα προϋπάρχει, χωρίς να έχει προκαλέσει
εμφανή συμπτώματα στον ασθενή, σε πολλές χώρες έχει καθιερωθεί, ο
προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) που αφορά εξετάσεις με σκοπό την ανεύρεση
καρκίνου του πνεύμονα, σε άτομα που δεν έχουν ακόμα εκδηλώσει συμπτώματα της
νόσου. Εάν ο καρκίνος του πνεύμονα διαγνωσθεί σε πρώιμο στάδιο, πριν ακόμη
εμφανίσει μεταστάσεις, είναι πιο πιθανό να αντιμετωπιστεί επιτυχώς.
Στις δράσεις που σχεδιάζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία εντάσσεται η
πρωτοβουλία θεσμικής και κοινωνικής υπευθυνότητας «ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ» η οποία θα
υλοποιηθεί με την υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρείας Johnson & Johnson, Στόχος
της πρωτοβουλίας,- η οποία περιλαμβάνει την υλοποίηση ενημερωτικής εκστρατείας
και ποίκιλες κοινωνικές δράσεις,- είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αξία
της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του Πνεύμονα και τη σημασία της διακοπής του
καπνίσματος. Σημαντικός παράγοντας στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της
νόσου, αποτελεί η υιοθέτηση ενός εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου
(screening) για τον καρκίνο του Πνεύμονα, με τη χρήση αξονικής τομογραφίας θώρακα
χαμηλής δόσης (CT low dose), σε συνδυασμό με την εφαρμογή προγράμματος διακοπής
του καπνίσματος.
Ta μέλη της Ομάδας Εργασίας Καρκίνου της ΕΠΕ, κ. Γκιόζος Ιωάννης, κα Χαρδαβέλλα
Γεωργία και ο Συντονιστής κ. Ζέρβας Ελευθέριος, δήλωσαν «Στόχος μας είναι η Ελλάδα
να είναι η χώρα με τους λιγότερους θανάτους από τον Καρκίνο του Πνεύμονα. Ο
προσυμπτωματικός έλεγχος μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου και
κατ’ επέκταση στην αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Η σωστή ενημέρωση των
Πολίτων αλλά και η συνεργασία όλων των αρμοδίων φορέων κρίνεται απαραίτητη, με
σκοπό την ένταξη του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα στον

εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την υγεία. Η ΕΠΕ, θα συνεχίσει να εργάζεται
συντονισμένα για την επίτευξη αυτού του στόχου».

Καρκίνος του πνεύμονα: Τι πρέπει να αλλάξει για την
πρόληψή του
4 Φεβρουαρίου 2021 11:29 AgrinioTimes Επικαιροτητα

Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από
κακοήθεια στην Ελλάδα. Περίπου 8.000 άνθρωποι κάθε χρόνο στην χώρα
μας, εμφανίζουν καρκίνο του πνεύμονα από τους οποίους υπολογίζεται ότι
το 71% περίπου των νοσούντων δεν θα τα καταφέρει να ζήσει περισσότερο
από πέντε χρόνια, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
▪

Σε παγκόσμιο επίπεδο, στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες ο καρκίνος του πνεύμονα
αποτελεί τον δεύτερο πιο συχνό τύπο καρκίνου μετά από την κακοήθεια του προστάτη
και τον καρκίνο του μαστού αντίστοιχα, παραμένοντας όμως ο πιο θανατηφόρος
καρκίνος.

Συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα
Η κακοήθεια του πνεύμονα συνήθως εμφανίζεται με επίμονο βήχα, αιμόπτυση,
δύσπνοια, θωρακικό άλγος αλλά και με άλλα συμπτώματα εκτός αναπνευστικού
συστήματος, λόγω της εμφάνισης μετάστασης, όπως για παράδειγμα: επίμονο
πονοκέφαλο, αστάθεια βάδισης, ανορεξία και άλλα. Συνήθως, τα συμπτώματα του
καρκίνου του πνεύμονα δεν εμφανίζονται έως ότου η ασθένεια βρίσκεται ήδη σε
προχωρημένο στάδιο. Ακόμα και όταν ο καρκίνος του πνεύμονα προκαλεί συμπτώματα
(όπως είναι ο βήχας), πολλοί άνθρωποι τα αποδίδουν λανθασμένα σε άλλα προβλήματα,

όπως σε λοίμωξη του αναπνευστικού ή στις μακροχρόνιες επιπτώσεις από το κάπνισμα,
γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τη διάγνωση.
Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι η καλύτερη πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα
Εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου, στις 4 Φεβρουαρίου, η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) εστιάζει στη σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου
για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Επειδή αρκετές φορές ο καρκίνος
του πνεύμονα προϋπάρχει, χωρίς να έχει προκαλέσει εμφανή συμπτώματα στον ασθενή,
σε πολλές χώρες έχει καθιερωθεί ο προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) που αφορά
εξετάσεις με σκοπό την ανεύρεση καρκίνου του πνεύμονα, σε άτομα που δεν έχουν
ακόμα εκδηλώσει συμπτώματα της νόσου. Εάν ο καρκίνος του πνεύμονα διαγνωσθεί σε
πρώιμο στάδιο, πριν ακόμη εμφανίσει μεταστάσεις, είναι πιο πιθανό να αντιμετωπιστεί
επιτυχώς.
Στις δράσεις που σχεδιάζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία εντάσσεται η
πρωτοβουλία θεσμικής και κοινωνικής υπευθυνότητας “ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ” η οποία θα
υλοποιηθεί με την υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρείας Johnson & Johnson. Στόχος
της πρωτοβουλίας,- η οποία περιλαμβάνει την υλοποίηση ενημερωτικής εκστρατείας και
ποίκιλες κοινωνικές δράσεις,- είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αξία της
έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του Πνεύμονα και τη σημασία της διακοπής του
καπνίσματος. Σημαντικός παράγοντας στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της
νόσου, αποτελεί η υιοθέτηση ενός εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου
(screening) για τον καρκίνο του Πνεύμονα, με τη χρήση αξονικής τομογραφίας θώρακα
χαμηλής δόσης (CT low dose), σε συνδυασμό με την εφαρμογή προγράμματος διακοπής
του καπνίσματος.
shape.gr

Απαραίτητη η ένταξη του
προσυμπτωματικού ελέγχου για τον
καρκίνο του πνεύμονα στον Εθνικό
Σχεδιασμό για την Υγεία
4 February 2021 Ιδιωτικός Τομέας, Τελευταίες Εξελίξεις

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου (4 Φεβρουαρίου), η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) εστιάζει στη σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου για την
έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Στο πλαίσιο αυτό για το 2021, προγραμματίζει ένα
σύνολο στοχευμένων ενημερωτικών δράσεων για το ευρύ κοινό, με στόχο την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του, αναφορικά με την αξία του προσυμπτωματικού ελέγχου στην έγκαιρη
διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα.
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από κακοήθεια στην Ελλάδα.
Περίπου 8.000 άνθρωποι κάθε χρόνο στη χώρα μας εμφανίζουν καρκίνο του πνεύμονα,
από τους οποίους υπολογίζεται ότι το 71% περίπου των νοσούντων δεν θα καταφέρει να
ζήσει περισσότερο από πέντε χρόνια, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Σε παγκόσμιο επίπεδο, στους άνδρες, αλλά και στις γυναίκες, ο καρκίνος του

πνεύμονα αποτελεί τον δεύτερο πιο συχνό τύπο καρκίνου μετά από την κακοήθεια του προστάτη
και τον καρκίνο του μαστού, αντίστοιχα, παραμένοντας όμως ο πιο θανατηφόρος καρκίνος.

Κακοήθεια-Συμπτώματα
Η κακοήθεια του πνεύμονα συνήθως εμφανίζεται με επίμονο βήχα, αιμόπτυση, δύσπνοια,
θωρακικό άλγος, αλλά και με άλλα συμπτώματα εκτός αναπνευστικού συστήματος, λόγω της
εμφάνισης μετάστασης, όπως για παράδειγμα: επίμονο πονοκέφαλο, αστάθεια βάδισης, ανορεξία
και άλλα. Συνήθως τα συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα δεν εμφανίζονται, έως
ότου η ασθένεια βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.
Ακόμα και όταν ο καρκίνος του πνεύμονα προκαλεί συμπτώματα (όπως είναι ο βήχας), πολλοί
άνθρωποι τα αποδίδουν λανθασμένα σε άλλα προβλήματα, όπως σε λοίμωξη του αναπνευστικού
ή στις μακροχρόνιες επιπτώσεις από το κάπνισμα, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τη
διάγνωση.
Ο ρόλος του πνευμονολόγου και η σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου (screening)
Ο πνευμονολόγος έχει κομβικό ρόλο, καθώς είναι ο ειδικός γιατρός για τις παθήσεις του
Πνεύμονα, που θα καθοδηγήσει τον ασθενή με ύποπτα συμπτώματα για κακοήθεια, ώστε να
τεθεί σε διάγνωση και να καθοριστεί η περαιτέρω διαχείριση της νόσου.
Επειδή αρκετές φορές ο καρκίνος του πνεύμονα προϋπάρχει, χωρίς να έχει προκαλέσει εμφανή
συμπτώματα στον ασθενή, σε πολλές χώρες έχει καθιερωθεί, ο προσυμπτωματικός έλεγχος
(screening) που αφορά εξετάσεις με σκοπό την ανεύρεση καρκίνου του πνεύμονα, σε άτομα που
δεν έχουν ακόμα εκδηλώσει συμπτώματα της νόσου. Εάν ο καρκίνος του πνεύμονα διαγνωσθεί
σε πρώιμο στάδιο, πριν ακόμη εμφανίσει μεταστάσεις, είναι πιο πιθανό να αντιμετωπιστεί
επιτυχώς.
Στις δράσεις που σχεδιάζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία εντάσσεται η πρωτοβουλία
θεσμικής και κοινωνικής υπευθυνότητας «Aνάσα Ζωής», η οποία θα υλοποιηθεί με την
υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρείας Johnson & Johnson. Στόχος της πρωτοβουλίας, η οποία
περιλαμβάνει την υλοποίηση ενημερωτικής εκστρατείας και ποίκιλες κοινωνικές δράσεις, είναι η
ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αξία της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του Πνεύμονα
και τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος. Σημαντικός παράγοντας στην έγκαιρη διάγνωση
και αντιμετώπιση της νόσου, αποτελεί η υιοθέτηση ενός εθνικού προγράμματος

προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) για τον καρκίνο του Πνεύμονα, με τη χρήση αξονικής
τομογραφίας θώρακα χαμηλής δόσης (CT low dose), σε συνδυασμό με την εφαρμογή
προγράμματος διακοπής του καπνίσματος.
Tα μέλη της Ομάδας Εργασίας Καρκίνου της ΕΠΕ, κ. Γκιόζος Ιωάννης, κα Χαρδαβέλλα Γεωργία
και ο Συντονιστής κ. Ζέρβας Ελευθέριος, δήλωσαν «Στόχος μας είναι η Ελλάδα να είναι η χώρα
με τους λιγότερους θανάτους από τον Καρκίνο του Πνεύμονα. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος
μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου και κατ’ επέκταση στην αποτελεσματική
αντιμετώπισή της. Η σωστή ενημέρωση των Πολίτων αλλά και η συνεργασία όλων των αρμοδίων
φορέων κρίνεται απαραίτητη, με σκοπό την ένταξη του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον
καρκίνο του πνεύμονα στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την υγεία. Η ΕΠΕ, θα συνεχίσει να
εργάζεται συντονισμένα για την επίτευξη αυτού του στόχου».

EΠΕ: Aπαραίτητη η ένταξη του
προσυμπτωματικού ελέγχου για
τον καρκίνο του πνεύμονα στον
εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για
την Υγεία.

4 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: απαραίτητη
η ένταξη του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του
πνεύμονα στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την Υγεία.
Εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου, η Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρεία (ΕΠΕ) εστιάζει στη σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου για την

έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Στο πλαίσιο αυτό για το 2021,
προγραμματίζει ένα σύνολο στοχευμένων ενημερωτικών δράσεων για το ευρύ
κοινό, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του, αναφορικά με την αξία
του προσυμπτωματικού ελέγχου στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του
καρκίνου του πνεύμονα.
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη (1η) αιτία θανάτου από
κακοήθεια στην Ελλάδα. Περίπου 8.000 άνθρωποι κάθε χρόνο στην χώρα
μας, εμφανίζουν καρκίνο του πνεύμονα από τους οποίους υπολογίζεται
ότι το 71% περίπου των νοσούντων δεν θα τα καταφέρει να ζήσει
περισσότερο από πέντε χρόνια, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε παγκόσμιο επίπεδο, στους άνδρες αλλά και στις
γυναίκες ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί τον δεύτερο (2ο) πιο συχνό
τύπο καρκίνου μετά από την κακοήθεια του προστάτη και τον καρκίνο του
μαστού αντίστοιχα, παραμένοντας όμως ο πιο θανατηφόρος καρκίνος.

Κακοήθεια-Συμπτώματα
Η κακοήθεια του πνεύμονα συνήθως εμφανίζεται με επίμονο βήχα, αιμόπτυση,
δύσπνοια, θωρακικό άλγος αλλά και με άλλα συμπτώματα εκτός
αναπνευστικού συστήματος, λόγω της εμφάνισης μετάστασης, όπως για
παράδειγμα: επίμονο πονοκέφαλο, αστάθεια βάδισης, ανορεξία και άλλα.
Συνήθως, τα συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα δεν εμφανίζονται έως
ότου η ασθένεια βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Ακόμα και όταν ο
καρκίνος του πνεύμονα προκαλεί συμπτώματα (όπως είναι ο βήχας), πολλοί
άνθρωποι τα αποδίδουν λανθασμένα σε άλλα προβλήματα, όπως σε λοίμωξη
του αναπνευστικού ή στις μακροχρόνιες επιπτώσεις από το κάπνισμα, γεγονός
που μπορεί να καθυστερήσει τη διάγνωση.

Ο ρόλος του Πνευμονολόγου και η σημασία του
προσυμπτωματικού ελέγχου (screening)
Ο πνευμονολόγος έχει κομβικό ρόλο καθώς είναι ο ειδικός γιατρός για τις
παθήσεις του Πνεύμονα που θα καθοδηγήσει τον ασθενή με ύποπτα
συμπτώματα για κακοήθεια, ώστε να τεθεί σε διάγνωση και να καθορισθεί η
περαιτέρω διαχείριση της νόσου.
Επειδή αρκετές φορές ο καρκίνος του πνεύμονα προϋπάρχει, χωρίς να έχει
προκαλέσει εμφανή συμπτώματα στον ασθενή, σε πολλές χώρες έχει
καθιερωθεί, ο προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) που αφορά εξετάσεις με
σκοπό την ανεύρεση καρκίνου του πνεύμονα, σε άτομα που δεν έχουν ακόμα
εκδηλώσει συμπτώματα της νόσου. Εάν ο καρκίνος του πνεύμονα διαγνωσθεί σε
πρώιμο στάδιο, πριν ακόμη εμφανίσει μεταστάσεις, είναι πιο πιθανό να
αντιμετωπιστεί επιτυχώς.

Στις δράσεις που σχεδιάζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία εντάσσεται η
πρωτοβουλία θεσμικής και κοινωνικής υπευθυνότητας «ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ» η οποία
θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη της φαρμακευτικής
εταιρείας Johnson & Johnson, Στόχος της πρωτοβουλίας,- η οποία
περιλαμβάνει την υλοποίηση ενημερωτικής εκστρατείας και ποίκιλες κοινωνικές
δράσεις,- είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αξία της έγκαιρης
διάγνωσης του καρκίνου του Πνεύμονα και τη σημασία της διακοπής του
καπνίσματος. Σημαντικός παράγοντας στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση
της νόσου, αποτελεί η υιοθέτηση ενός εθνικού προγράμματος
προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) για τον καρκίνο του Πνεύμονα, με τη
χρήση αξονικής τομογραφίας θώρακα χαμηλής δόσης (CT low dose), σε
συνδυασμό με την εφαρμογή προγράμματος διακοπής του καπνίσματος.
Tα μέλη της Ομάδας Εργασίας Καρκίνου της ΕΠΕ, κ. Γκιόζος Ιωάννης, κα
Χαρδαβέλλα Γεωργία και ο Συντονιστής κ. Ζέρβας Ελευθέριος, δήλωσαν
«Στόχος μας είναι η Ελλάδα να είναι η χώρα με τους λιγότερους θανάτους από
τον Καρκίνο του Πνεύμονα. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος μπορεί να συμβάλει
στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου και κατ’ επέκταση στην αποτελεσματική
αντιμετώπισή της. Η σωστή ενημέρωση των Πολίτων αλλά και η
συνεργασία όλων των αρμοδίων φορέων κρίνεται απαραίτητη, με σκοπό την
ένταξη του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα στον
εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την υγεία. Η ΕΠΕ, θα συνεχίσει να εργάζεται
συντονισμένα για την επίτευξη αυτού του στόχου».

Οι πνευμονολόγοι ζητούν screening για τον καρκίνο
του πνεύμονα
FacebookTwitterViberWhatsAppE-mailΠερισσότερα...

Πρώτη αιτία θανάτου από κακοήθεια στην Ελλάδα αποτελεί ο καρκίνος του
πνεύμονα, ο οποίος πλήττει περίπου 8.000 άνθρωπους ετησίως.
Για την αντιμετώπιση της πληγής αυτής, την αναγκαιότητα προσυμπτωματικού
ελέγχου επισημαίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.
Με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση έγκαιρη διάγνωση
του καρκίνου του πνεύμονα, σχεδιάζονται ενημερωτικές δράσεις για το ευρύ
κοινό. Στις δράσεις που σχεδιάζει η Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρεία εντάσσεται η πρωτοβουλία θεσμικής και κοινωνικής
υπευθυνότητας «ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ» η οποία θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη της
φαρμακευτικής εταιρείας Johnson & Johnson.

Με δεδομένο ότι τα συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα συνήθως
δεν εκδηλώνονται έως ότου η ασθένεια βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο
στάδιο, σε πολλές χώρες πραγματοποιείται προσυμπτωματικός
έλεγχος (screening). Εφόσον ο καρκίνος του πνεύμονα διαγνωσθεί σε πρώιμο
στάδιο, πριν ακόμη εμφανίσει μεταστάσεις, είναι πιο πιθανό να αντιμετωπιστεί
επιτυχώς.
Η κακοήθεια του πνεύμονα πιθανότατα να εκδηλωθεί με επίμονο βήχα,
αιμόπτυση, δύσπνοια, θωρακικό άλγος. Επίσης συμπτώματα εκτός
αναπνευστικού συστήματος, είναι, λόγω της εμφάνισης μετάστασης: επίμονο
πονοκέφαλο, αστάθεια βάδισης, ανορεξία και άλλα. Ωστόσο,
Επιδίωξη της πρωτοβουλίας, στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιηθεί και
ενημερωτική εκστρατεία και ποίκιλες κοινωνικές δράσεις, είναι η «αφύπνιση» των
πολιτών για την αξία της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του Πνεύμονα
και τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος.
Μείζονος σημασίας θεωρείται η υιοθέτηση ενός εθνικού προγράμματος
προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) για τον καρκίνο του Πνεύμονα, με τη
χρήση αξονικής τομογραφίας θώρακα χαμηλής δόσης (CT low dose), σε
συνδυασμό με την εφαρμογή προγράμματος διακοπής του καπνίσματος.
Ta μέλη της Ομάδας Εργασίας Καρκίνου της ΕΠΕ, κ. Γκιόζος Ιωάννης, κα
Χαρδαβέλλα Γεωργία και ο Συντονιστής κ. Ζέρβας Ελευθέριος εξηγούν ότι
επιδιωκόμενος στόχος του προγράμματος είναι η μείωση των θανάτων από τον
Καρκίνο του Πνεύμονα. «Ο προσυμπτωματικός έλεγχος μπορεί να συμβάλει
στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου και κατ’ επέκταση στην αποτελεσματική
αντιμετώπισή της. Η σωστή ενημέρωση των Πολίτων αλλά και η
συνεργασία όλων των αρμοδίων φορέων κρίνεται απαραίτητη, με σκοπό την
ένταξη του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα στον
εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την υγεία. Η ΕΠΕ, θα συνεχίσει να εργάζεται
συντονισμένα για την επίτευξη αυτού του στόχου».

4η Φεβρουαρίου: Μέλλον δίχως καρκίνο – 2η αιτία
θανάτου στην Ελλάδα

Σύνταξη: ecozen.gr
“Δημιουργήστε ένα μέλλον χωρίς καρκίνο. Η ώρα για δράση είναι τώρα. Όλοι
μαζί. Τότε οι ενέργειές μας θα έχουν σημασία..” Αυτό είναι το ισχυρό μήνυμα που
πρέπει να ακούσει όλος ο πλανήτης στις 4 Φεβρουαρίου που είναι η Παγκόσμια
Ημέρα κατά του Καρκίνου. Μια μέρα που καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της
Διεθνούς Ένωσης κατά του Καρκίνου.
Σκοπός της συγκεκριμένης μέρας είναι να υπενθυμίσει ότι ένα μεγάλο μέρος των
περιστατικών καρκίνου μπορούν να αποφευχθούν μέσω της πρόληψης, και ότι
επίσης ένα μεγάλο μέρος των θανάτων από καρκίνο μπορούν να αναχαιτιστούν
μέσω της έγκαιρης διάγνωσης και της σωστής θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Υπάρχουν 200 και πλέον είδη καρκίνου
Οι περισσότερες μορφές καρκίνου είναι στην ουσία όγκοι εκτός από ορισμένους
τύπους καρκίνου όπως η λευχαιμία, των οποίων τα κύτταρα κυκλοφορούν μέσα
στο αίμα και κατ΄ επέκταση στα διάφορα όργανα και ιστούς του ανθρώπινου
σώματος.
Συνολικά υπάρχουν πάνω από 200 διαφορετικά είδη καρκίνου και κάθε είδος
αντιμετωπίζεται διαφορετικά θεραπευτικά.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εκτιμάται ότι ένα ποσοστό άνω
του 30% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί ενώ εάν διαγνωστούν έγκαιρα
θεραπεύονται σε ποσοστό άνω του 40%.
Συνήθως προσβάλλει ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, υπάρχουν όμως και μορφές
καρκίνου που εμφανίζονται σε νεαρής ηλικίας άτομα, ακόμη και σε παιδιά.

Τι αναφέρει ο ΕΟΔΥ για τη νόσο
Στις περισσότερες χώρες του κόσμου, όπως και στην Ελλάδα, ο καρκίνος αποτελεί
τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ο.Ο.Σ.Α, στην Ελλάδα η θνησιμότητα από καρκίνο
παραμένει γενικά χαμηλότερη απ’ ότι στις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες. Τα πιο
πρόσφατα στοιχεία την κατατάσσουν στη 19η θέση ως προς τη θνησιμότητα
στους άνδρες και στην 23η στις γυναίκες. Όμως, η ευνοϊκή θέση της χώρας είναι
σε κάποιο βαθμό πλασματική λόγω ελλείψεων στη διάγνωση, σφαλμάτων στην
ταξινόμηση και κυρίως λόγω της έλλειψης εθνικού αρχείου νεοπλασιών.
Σημειώνεται ότι το νέο Εθνικό Σχέδιο για τον Καρκίνο εκκρεμεί από το 2015.
Στους άνδρες (αλλά τώρα πια και στις γυναίκες) πρώτη αιτία θανάτου από
καρκίνο είναι ο καρκίνος του πνεύμονα, και ακολουθούν του προστάτη και του
παχέος εντέρου.
Στις γυναίκες πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο είναι ο καρκίνος του πνεύμονα
και ακολουθούν του μαστού και του παχέος εντέρου.

Τα δεδομένα για τον καρκίνο
•

10 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από καρκίνο κάθε χρόνο

•

Τουλάχιστον το 1/3 των κοινών καρκίνων μπορεί να προληφθεί

•

Ο καρκίνος είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως

•

Το 70% των θανάτων από καρκίνο συμβαίνουν σε χώρες με χαμηλό έως
μεσαίο εισόδημα

•

Μέχρι 3,7 εκατομμύρια ζωές θα μπορούσαν να σωθούν κάθε χρόνο
με την εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών για πρόληψη, έγκαιρη
ανίχνευση και θεραπεία.

• Υψηλό το άμεσο και έμμεσο οικονομικό κόστος
Το υψηλό άμεσο οικονομικό κόστος, που επιβαρύνει τα Συστήματα Υγείας,
προκύπτει από την παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο, τις χειρουργικές
επεμβάσεις, τις υψηλής ακρίβειας και κόστους διαγνωστικές εξετάσεις αλλά
κυρίως από τους θεραπευτικούς χειρισμούς που περιλαμβάνουν ακριβή
φαρμακευτική αγωγή.

Στοιχεία για το άμεσο κόστος στην Ελλάδα δεν υπάρχουν, ωστόσο εκτιμάται ότι
αυτό κυμαίνεται περίπου στο 6,5% των συνολικών δαπανών για την υγειονομική
περίθαλψη.
Προκύπτει επίσης ένα υψηλό έμμεσο οικονομικό κόστος λόγω της μειωμένης
παραγωγικότητας, τόσο του πάσχοντα, όσο και της οικογένειάς του, που
επιβαρύνεται με την κατ’ οίκον νοσηλεία αυτού που πάσχει, αλλά και από την
απώλεια ημερών εργασίας από τον ίδιο τον ασθενή και τους φροντιστές του.
Το έμμεσο κόστος υπολογίζεται ότι είναι τουλάχιστον διπλάσιο του άμεσου. Το
συνολικό ετήσιο οικονομικό κόστος του καρκίνου εκτιμάται σε όλο τον πλανήτη
ότι ανέρχεται σε 1,16 τρις. δολάρια.

Οι Βρυξέλλες θα μειώσουν το ποσοστό καπνιστών στην ΕΕ

Οι Βρυξέλλες θέλουν να μειώσουν το ποσοστό των καπνιστών στην ΕΕ σε μόλις
σε μόλις 5% έως το 2040. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, δήλωσε ότι θέλει να δημιουργήσει μια γενιά Ευρωπαίων χωρίς
κάπνισμα.
«Θέλουμε να μειώσουμε τον στόχο των καπνιστών στην Ευρώπη από το σημερινό
25% σε 5% έως το 2040, είπε. Το ίδιο ισχύει και για την επιβλαβή
κατανάλωση αλκοόλ, την οποία θέλουμε να μειώσουμε στο 10% έως το 2025».
Η επιτροπή έχει διαθέσει 4 δις ευρώ στο νέο της σχέδιο για την αντιμετώπιση του
καρκίνου. Αυτό περιλαμβάνει τη βελτίωση της έγκαιρης ανίχνευσης της νόσου και
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των επιζώντων από καρκίνο.

O ΠΙΣ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για πρόληψη και
έγκαιρη διάγνωση
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη
διάγνωση, εφόσον παρά την αλματώδη εξέλιξη εξατομικευμένων θεραπειών,
πρωτοκόλλων και ρομποτικής την τελευταία 20ετία, εξακολουθεί και αποτελεί
ακόμα και 1η αιτία αιτία θανάτου σε ορισμένες περιοχές του κόσμου.
Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, ετησίως καταγράφονται πάνω από 60.000
περιστατικά και τα 30.000 χάνουν τη μάχη.

Η κατάσταση χειροτέρεψε εν μέσω πανδημίας

Με άϋλη παραπομπή και άϋλη συνταγογράφηση δεν είναι δυνατόν να
προληφθούν «ύπουλες» μορφές της νόσου τις οποίες μπορεί να εντοπίσει μόνο το
έμπειρο ιατρικό μάτι και να αποκαλύψει η συζήτηση γιατρού- ασθενούς με λήψη
λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού.
Την ίδια ώρα, οι πολίτες φοβούνται να πλησιάσουν ιατρεία και νοσοκομεία αν δεν
νιώθουν να έχουν σοβαρό πρόβλημα. Και είναι βέβαιον ότι το επόμενο διάστημα
έρευνες θα καταγράψουν αύξηση των περιστατικών που φτάνουν σε
προχωρημένο στάδιο στο γιατρό.
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος συστήνει στους πολίτες να μην αμελούν τις
ετήσιες προληπτικές εξετάσεις (μαστογραφία και PAP test για τις γυναίκες, PSA
για τους άνδρες) αλλά και την κολονοσκόπηση μετά τα 55, την εξέταση κάθε
νέου δερματικού ευρήματος, την διερεύνηση κάθε νέου συμπτώματος ή πόνου
από ειδικό γιατρό.
Ο ΠΙΣ συστήνει επίσης να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι ασφαλιστικές δικλείδες
από το σύστημα Υγείας ώστε κανείς -έστω και ύποπτος για κακοήθεια- να μην
περιμένει επί εβδομάδες πριν μπει στο χειρουργείο εξαιτίας της πανδημίας.
Η Πολιτεία φρόντισε το προηγούμενο διάστημα ώστε τα απολύτως αναγκαία
χειρουργεία να διεξάγονται άμεσα. Αλλά υπάρχουν και χειρουργεία εν
πολλοίς διερευνητικά ή όχι τόσο έκτακτα που χρίζουν μεγαλύτερης προσοχής
διότι μπορεί να αποκαλύψουν σοβαρά προβλήματα.

8.000 Έλληνες εμφανίζουν καρκίνο του Πνεύμονα
Η Ελληνική Πνευμονολογική εταιρεία επισημαίνει ότι 8.000 από τα
περιστατικά που αναφέραμε, αφορούν τον καρκίνο του Πνεύμονα, όπου αποτελεί
την 1η αιτία θανάτου εξαιτίας κακοήθειας στον κόσμο.
Καθώς το 71% των νοσούντων σήμερα δεν καταφέρνει να ζήσει για πάνω από
5 χρόνια, η σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου είναι μείζονος σημασίας.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες ο καρκίνος του
πνεύμονα αποτελεί τον δεύτερο πιο συχνό τύπο καρκίνου μετά από την
κακοήθεια του προστάτη και τον καρκίνο του μαστού αντίστοιχα, παραμένοντας
όμως ο πιο θανατηφόρος καρκίνος.

Κακοήθεια-Συμπτώματα καρκίνου του πνεύμονα
Η κακοήθεια του πνεύμονα συνήθως εμφανίζεται με επίμονο βήχα, αιμόπτυση,
δύσπνοια, θωρακικό άλγος αλλά και με άλλα συμπτώματα εκτός
αναπνευστικού συστήματος, λόγω της εμφάνισης μετάστασης, όπως για
παράδειγμα: επίμονο πονοκέφαλο, αστάθεια βάδισης, ανορεξία και άλλα.
Συνήθως, τα συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα δεν εμφανίζονται
έως ότου η ασθένεια βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Ακόμα και
όταν ο καρκίνος του πνεύμονα προκαλεί συμπτώματα (όπως είναι ο βήχας),
πολλοί άνθρωποι τα αποδίδουν λανθασμένα σε άλλα προβλήματα, όπως σε
λοίμωξη του αναπνευστικού ή στις μακροχρόνιες επιπτώσεις από το κάπνισμα,
γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τη διάγνωση.

Ο ρόλος του Πνευμονολόγου και η σημασία του
προσυμπτωματικού ελέγχου (screening)
Ο πνευμονολόγος έχει κομβικό ρόλο καθώς είναι ο ειδικός γιατρός για τις
παθήσεις του Πνεύμονα που θα καθοδηγήσει τον ασθενή με ύποπτα συμπτώματα
για κακοήθεια, ώστε να τεθεί σε διάγνωση και να καθορισθεί η περαιτέρω
διαχείριση της νόσου.
Επειδή αρκετές φορές ο καρκίνος του πνεύμονα προϋπάρχει, χωρίς να έχει
προκαλέσει εμφανή συμπτώματα στον ασθενή, σε πολλές χώρες έχει καθιερωθεί,
ο προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) που αφορά εξετάσεις με σκοπό την
ανεύρεση καρκίνου του πνεύμονα, σε άτομα που δεν έχουν ακόμα εκδηλώσει
συμπτώματα της νόσου. Εάν ο καρκίνος του πνεύμονα διαγνωσθεί σε πρώιμο
στάδιο, πριν ακόμη εμφανίσει μεταστάσεις, είναι πιο πιθανό να αντιμετωπιστεί
επιτυχώς.

Στις δράσεις που σχεδιάζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία εντάσσεται η
πρωτοβουλία θεσμικής και κοινωνικής υπευθυνότητας «ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ» η οποία
θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρείας Johnson &
Johnson, Στόχος της πρωτοβουλίας,- η οποία περιλαμβάνει την υλοποίηση
ενημερωτικής εκστρατείας και ποίκιλες κοινωνικές δράσεις,- είναι η
ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αξία της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου
του Πνεύμονα και τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος.
Σημαντικός παράγοντας στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου,
αποτελεί η υιοθέτηση ενός εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου
(screening) για τον καρκίνο του Πνεύμονα, με τη χρήση αξονικής τομογραφίας
θώρακα χαμηλής δόσης (CT low dose), σε συνδυασμό με την εφαρμογή
προγράμματος διακοπής του καπνίσματος.
Υπογραμμίζοντας την σημασία των παραπάνω η ΕΠΕ έχει θέσει στόχο να
καταστήσει την Ελλάδα, χώρα με τους λιγότερους θανάτους από καρκίνο του
Πνεύμονα.

Καρκίνος του πνεύμονα: Απαραίτητος ο
προσυμπτωματικός έλεγχος στο ΕΣΥ
Το ζητά η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) εστιάζει στη σημασία του
προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα
και προγραμματίζει για το 2021 ένα σύνολο στοχευμένων δράσεων για το ευρύ κοινό
με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή του.
Στις δράσεις που σχεδιάζει η ΕΠΕ εντάσσεται η πρωτοβουλία θεσμικής και
κοινωνικής υπευθυνότητας «ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ», η οποία θα υλοποιηθεί με την
υποστήριξη της Johnson & Johnson. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι -μέσω
ενημερωτικής εκστρατείας και ποικίλων κοινωνικών δράσεων- η ευαισθητοποίηση
και για τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος.
Σημαντικός παράγοντας αποτελεί η υιοθέτηση ενός εθνικού προγράμματος
προσυμπτωματικού ελέγχου (screening), με τη χρήση αξονικής τομογραφίας
θώρακα χαμηλής δόσης (CT low dose), σε συνδυασμό με την εφαρμογή
προγράμματος διακοπής του καπνίσματος.

4 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα
κατά του Καρκίνου: απαραίτητη
η ένταξη του προσυμπτωματικού
ελέγχου για τον καρκίνο του
πνεύμονα στον εθνικό στρατηγικό
σχεδιασμό για την Υγεία.

4 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: απαραίτητη
η ένταξη του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του
πνεύμονα στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την Υγεία.

Εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου, η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) εστιάζει στη σημασία του
προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του
πνεύμονα. Στο πλαίσιο αυτό για το 2021, προγραμματίζει ένα σύνολο
στοχευμένων ενημερωτικών δράσεων για το ευρύ κοινό, με στόχο την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του, αναφορικά με την αξία του
προσυμπτωματικού ελέγχου στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του
καρκίνου του πνεύμονα.

Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη (1η) αιτία θανάτου από
κακοήθεια στην Ελλάδα. Περίπου 8.000 άνθρωποι κάθε χρόνο στην
χώρα μας, εμφανίζουν καρκίνο του πνεύμονα από τους οποίους
υπολογίζεται ότι το 71% περίπου των νοσούντων δεν θα τα καταφέρει
να ζήσει περισσότερο από πέντε χρόνια, σύμφωνα με στατιστικά
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε παγκόσμιο επίπεδο, στους άνδρες
αλλά και στις γυναίκες ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί τον δεύτερο
(2ο) πιο συχνό τύπο καρκίνου μετά από την κακοήθεια του προστάτη
και τον καρκίνο του μαστού αντίστοιχα, παραμένοντας όμως ο πιο
θανατηφόρος καρκίνος.

Κακοήθεια-Συμπτώματα
Η κακοήθεια του πνεύμονα συνήθως εμφανίζεται με επίμονο βήχα,
αιμόπτυση, δύσπνοια, θωρακικό άλγος αλλά και με άλλα συμπτώματα
εκτός αναπνευστικού συστήματος, λόγω της εμφάνισης μετάστασης, όπως
για παράδειγμα: επίμονο πονοκέφαλο, αστάθεια βάδισης, ανορεξία και
άλλα. Συνήθως, τα συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα δεν
εμφανίζονται έως ότου η ασθένεια βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.
Ακόμα και όταν ο καρκίνος του πνεύμονα προκαλεί συμπτώματα (όπως είναι

ο βήχας), πολλοί άνθρωποι τα αποδίδουν λανθασμένα σε άλλα προβλήματα,
όπως σε λοίμωξη του αναπνευστικού ή στις μακροχρόνιες επιπτώσεις από το
κάπνισμα, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τη διάγνωση.

Ο ρόλος του Πνευμονολόγου και η σημασία του
προσυμπτωματικού ελέγχου (screening)
Ο πνευμονολόγος έχει κομβικό ρόλο καθώς είναι ο ειδικός γιατρός για τις
παθήσεις του Πνεύμονα που θα καθοδηγήσει τον ασθενή με ύποπτα
συμπτώματα για κακοήθεια, ώστε να τεθεί σε διάγνωση και να καθορισθεί η
περαιτέρω διαχείριση της νόσου.
Επειδή αρκετές φορές ο καρκίνος του πνεύμονα προϋπάρχει, χωρίς να έχει
προκαλέσει εμφανή συμπτώματα στον ασθενή, σε πολλές χώρες έχει
καθιερωθεί, ο προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) που αφορά εξετάσεις
με σκοπό την ανεύρεση καρκίνου του πνεύμονα, σε άτομα που δεν έχουν
ακόμα εκδηλώσει συμπτώματα της νόσου. Εάν ο καρκίνος του πνεύμονα
διαγνωσθεί σε πρώιμο στάδιο, πριν ακόμη εμφανίσει μεταστάσεις, είναι πιο
πιθανό να αντιμετωπιστεί επιτυχώς.
Στις δράσεις που σχεδιάζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία εντάσσεται
η πρωτοβουλία θεσμικής και κοινωνικής υπευθυνότητας «ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ» η
οποία θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη της φαρμακευτικής
εταιρείας Johnson & Johnson, Στόχος της πρωτοβουλίας,- η οποία
περιλαμβάνει την υλοποίηση ενημερωτικής εκστρατείας και ποίκιλες
κοινωνικές δράσεις,- είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αξία
της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του Πνεύμονα και τη σημασία της
διακοπής του καπνίσματος. Σημαντικός παράγοντας στην έγκαιρη διάγνωση
και αντιμετώπιση της νόσου, αποτελεί η υιοθέτηση ενός εθνικού
προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) για τον καρκίνο του
Πνεύμονα, με τη χρήση αξονικής τομογραφίας θώρακα χαμηλής δόσης (CT
low dose), σε συνδυασμό με την εφαρμογή προγράμματος διακοπής του
καπνίσματος.
Tα μέλη της Ομάδας Εργασίας Καρκίνου της ΕΠΕ, κ. Γκιόζος Ιωάννης, κα
Χαρδαβέλλα Γεωργία και ο Συντονιστής κ. Ζέρβας Ελευθέριος, δήλωσαν
«Στόχος μας είναι η Ελλάδα να είναι η χώρα με τους λιγότερους θανάτους από
τον Καρκίνο του Πνεύμονα. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος μπορεί να συμβάλει
στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου και κατ’ επέκταση στην αποτελεσματική
αντιμετώπισή της. Η σωστή ενημέρωση των Πολίτων αλλά και η
συνεργασία όλων των αρμοδίων φορέων κρίνεται απαραίτητη, με σκοπό την
ένταξη του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα στον

εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την υγεία. Η ΕΠΕ, θα συνεχίσει να εργάζεται
συντονισμένα για την επίτευξη αυτού του στόχου».

Απαραίτητη η ένταξη του προσυμπτωματικού ελέγχου για
τον καρκίνο του πνεύμονα στον εθνικό στρατηγικό
σχεδιασμό για την Υγεία
03|02|2021

Στην Ελλάδα 8.000 άνθρωποι κάθε χρόνο εμφανίζουν
καρκίνο του πνεύμονα
1η αιτία θανάτου από κακοήθεια ανάμεσα σε άνδρες και
γυναίκες
Εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ)
εστιάζει στη σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του
καρκίνου του πνεύμονα. Στο πλαίσιο αυτό για το 2021, προγραμματίζει ένα σύνολο
στοχευμένων ενημερωτικών δράσεων για το ευρύ κοινό, με στόχο την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του, αναφορικά με την αξία του προσυμπτωματικού ελέγχου στην έγκαιρη
διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα.

Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη (1η) αιτία θανάτου από κακοήθεια στην
Ελλάδα. Περίπου 8.000 άνθρωποι κάθε χρόνο στην χώρα μας, εμφανίζουν καρκίνο του
πνεύμονα από τους οποίους υπολογίζεται ότι το 71% περίπου των νοσούντων δεν θα τα
καταφέρει να ζήσει περισσότερο από πέντε χρόνια, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε παγκόσμιο επίπεδο, στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες ο
καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί τον δεύτερο (2ο) πιο συχνό τύπο καρκίνου μετά από την
κακοήθεια του προστάτη και τον καρκίνο του μαστού αντίστοιχα, παραμένοντας όμως ο πιο
θανατηφόρος καρκίνος.

Κακοήθεια-Συμπτώματα
Η κακοήθεια του πνεύμονα συνήθως εμφανίζεται με επίμονο βήχα, αιμόπτυση, δύσπνοια,
θωρακικό άλγος αλλά και με άλλα συμπτώματα εκτός αναπνευστικού συστήματος, λόγω της
εμφάνισης μετάστασης, όπως για παράδειγμα: επίμονο πονοκέφαλο, αστάθεια βάδισης,
ανορεξία και άλλα. Συνήθως, τα συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα δεν εμφανίζονται έως
ότου η ασθένεια βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Ακόμα και όταν ο καρκίνος του
πνεύμονα προκαλεί συμπτώματα (όπως είναι ο βήχας), πολλοί άνθρωποι τα αποδίδουν
λανθασμένα σε άλλα προβλήματα, όπως σε λοίμωξη του αναπνευστικού ή στις μακροχρόνιες
επιπτώσεις από το κάπνισμα, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τη διάγνωση.

Ο ρόλος του Πνευμονολόγου και η σημασία του
προσυμπτωματικού ελέγχου (screening)
Ο πνευμονολόγος έχει κομβικό ρόλο καθώς είναι ο ειδικός γιατρός για τις παθήσεις του
Πνεύμονα που θα καθοδηγήσει τον ασθενή με ύποπτα συμπτώματα για κακοήθεια, ώστε να τεθεί
σε διάγνωση και να καθορισθεί η περαιτέρω διαχείριση της νόσου.
Επειδή αρκετές φορές ο καρκίνος του πνεύμονα προϋπάρχει, χωρίς να έχει προκαλέσει εμφανή
συμπτώματα στον ασθενή, σε πολλές χώρες έχει καθιερωθεί, ο προσυμπτωματικός έλεγχος
(screening) που αφορά εξετάσεις με σκοπό την ανεύρεση καρκίνου του πνεύμονα, σε άτομα που
δεν έχουν ακόμα εκδηλώσει συμπτώματα της νόσου. Εάν ο καρκίνος του πνεύμονα διαγνωσθεί
σε πρώιμο στάδιο, πριν ακόμη εμφανίσει μεταστάσεις, είναι πιο πιθανό να αντιμετωπιστεί
επιτυχώς.
Στις δράσεις που σχεδιάζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία εντάσσεται η πρωτοβουλία
θεσμικής και κοινωνικής υπευθυνότητας «ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ» η οποία θα υλοποιηθεί με την
υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρείας Johnson & Johnson, Στόχος της πρωτοβουλίας,- η
οποία περιλαμβάνει την υλοποίηση ενημερωτικής εκστρατείας και ποίκιλες κοινωνικές δράσεις,είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αξία της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του
Πνεύμονα και τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος. Σημαντικός παράγοντας στην έγκαιρη
διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου, αποτελεί η υιοθέτηση ενός εθνικού προγράμματος
προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) για τον καρκίνο του Πνεύμονα, με τη χρήση αξονικής
τομογραφίας θώρακα χαμηλής δόσης (CT low dose), σε συνδυασμό με την εφαρμογή
προγράμματος διακοπής του καπνίσματος.
Tα μέλη της Ομάδας Εργασίας Καρκίνου της ΕΠΕ, κ. Γκιόζος Ιωάννης, κα Χαρδαβέλλα
Γεωργία και ο Συντονιστής κ. Ζέρβας Ελευθέριος, δήλωσαν «Στόχος μας είναι η Ελλάδα να
είναι η χώρα με τους λιγότερους θανάτους από τον Καρκίνο του Πνεύμονα. Ο προσυμπτωματικός
έλεγχος μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου και κατ’ επέκταση στην
αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Η σωστή ενημέρωση των Πολίτων αλλά και η συνεργασία
όλων των αρμοδίων φορέων κρίνεται απαραίτητη, με σκοπό την ένταξη του προσυμπτωματικού
ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την υγεία. Η ΕΠΕ,
θα συνεχίσει να εργάζεται συντονισμένα για την επίτευξη αυτού του στόχου».

Παγκόσμια Ημέρα κατά του
Καρκίνου: Εορτασμός της 4ης
Φεβρουαρίου εν μέσω πανδημίας
access_time6 ημέρες πριν

Σε μία παγκόσμιας κλίμακας μελέτη, ήδη από το τέλος του πρώτου κύματος της
πανδημίας διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των νοσοκομείων (88,2%) μείωσε το
συνηθισμένο επίπεδο φροντίδας των καρκινοπαθών ασθενών.
Η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως, τα διάφορα είδη καρκίνου, δεν θα έπρεπε
να έχουν παγκόσμια ημέρα «εορτασμού» και υπενθύμισης, αλλά θα έπρεπε να

αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα όλων των πολιτισμένων κρατών και
συστημάτων Υγείας. Εν μέσω πανδημίας, η κατάσταση παρουσιάζει σημάδια
αποσυντονισμού με τις προληπτικές εξετάσεις να παίρνουν αναβολή και την
έγκαιρη διάγνωση να χάνει το στοίχημα με την ζωή!
Η Ευρωπαϊκή και η Αμερικανική Εταιρία Χειρουργικής Ογκολογίας και το
Αμερικανικό και το Βασιλικό Κολλέγιο Χειρουργών της Μ. Βρετανίας
επισημαίνουν ότι η πανδημία καθιστά επιβεβλημένη τη διαδικασία διαλογής των
ογκολογικών περιστατικών σταθμίζοντας τους κινδύνους από την κακοήθη νόσο
έναντι των κινδύνων έκθεσης στον κορωνοϊό και της υπερφόρτωσης του
συστήματος υγείας από χειρουργικές επεμβάσεις.
Σε μία παγκόσμιας κλίμακας μελέτη στην οποία συμμετείχαν 356 ογκολογικά
νοσοκομεία και των 5 ηπείρων, ήδη από το τέλος του πρώτου κύματος της
πανδημίας διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των νοσοκομείων (88,2%) μείωσε το
συνηθισμένο επίπεδο φροντίδας των καρκινοπαθών ασθενών και ιδιαίτερα σε
ποσοστό μεγαλύτερο από το ήμισυ αυτών (55,34%) ως προληπτικό μέτρο για
την αντιμετώπιση της πανδημίας. Άλλες αιτίες για τις περικοπές αυτές
περιελάμβαναν την υπερφόρτωση του συστήματος (19,94%), την έλλειψη
επαρκούς εξοπλισμού ατομικής προστασίας (19,10%), την έλλειψη υγειονομικού
προσωπικού (17,98%) και την περιορισμένη πρόσβαση σε φάρμακα (9,83%).
Επίσης, στα μισά περίπου νοσοκομεία αναφέρθηκε η απώλεια ενός ή
περισσοτέρων κύκλων χημειοθεραπείας σε πάνω από 10% των ασθενών. Οι
συμμετέχοντες στη μελέτη ανέφεραν ότι το 1/3 των ογκολογικών ασθενών
πιθανότατα υπέστη κάποια βλάβη από τη μεταβολή ή τη διακοπή της ειδικής
ογκολογικής θεραπευτικής φροντίδας και ένα άλλο 39% από έλλειψη μη
σχετιζόμενης με τον καρκίνο φροντίδας, με ορισμένα νοσοκομεία να εκτιμούν ότι
έως και το 80% των ασθενών τους εκτέθηκαν σε πιθανή βλάβη.
Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας,
Ιωάννης Γ. Καραϊτιανός, άμ. επίκ. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ και διευθυντής
Χειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, τέως Συντονιστής
Διευθυντής Ογκολογικής Χειρουργικής Κλινικής Αντικαρκινικού Νοσοκομείου
«Άγιος Σάββας», «είναι ανάγκη να τονίσουμε ιδιαίτερα τη σημασία του
εμβολιασμού στους καρκινοπαθείς ασθενείς. Τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται
είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Οι ογκολογικοί ασθενείς πρέπει -κατά τη
γνώμη μας- να προηγούνται στη σειρά εμβολιασμού ανεξάρτητα από την ηλικία
τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τοποθετεί τους καρκινοπαθείς στη
δεύτερη ομάδα προτεραιότητας εκτός εάν είναι ηλικιωμένοι, οπότε και
κατατάσσονται σε πρώτη γραμμή προτεραιότητας».
Ο Σύλλογος ΚΕΦΙ με νέες δράσεις
Ο Σύλλογος ΚΕΦΙ (Καρκινοπαθών και Φίλων Ιατρών) επισημαίνει ότι τα νέα
κρούσματα στην χώρα μας υπολογίζονται στις 67.000, ενώ το ποσοστό
παγκοσμίως αναμένεται να ξεπεράσει το 2025 τα 19,3 εκατομμύρια. Ζώντας σε
μια εποχή όπου τα μέτρα λιτότητας και η πανδημία υποστηρίζουν μόνο με 6%
της συνολικής δαπάνης για την υγεία την ασθένεια του καρκίνου,

συνδιαμορφώνονται συνθήκες παραβίασης του δικαιώματος για την απόλαυση
του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ποιότητας ζωής των ανθρώπων που νοσούν.
Ο Σύλλογος σε μια εποχή που το «ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» φαντάζει πιο επίκαιρο
παρά ποτέ, θέτει στην υπηρεσία του δικού μας ανθρώπου, τον «προσωπικό
βοηθό Υγείας» σε συνεργασία με το Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών Κ3 και
την υποστήριξη του ΤΙΜΑ Foundation. Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη της
δυνατότητας πρόσβασης των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής
πρόνοιας που δικαιούνται και της ισότιμης ένταξής τους στην κοινωνία.
Έχοντας να αντιμετωπίσει :
α) Τον ψηφιακό αναλφαβητισμό των ατόμων άνω των 55 (ηλικία με τα
μεγαλύτερα ποσοστά της νόσου),
β) την έλλειψη διευκόλυνσης των νοσούντων ή των φροντιστών τους — άδειες
φροντίδας ασθενούς, ευελιξία ωραρίου, επανένταξης στον εργασιακό βίο κ.ά. —
και
γ) το γεγονός ότι μόνο το 4% των ασθενών γνωρίζει τα δικαιώματά του και ένα
ποσοστό πάνω από 80% αιμορραγούν οικονομικά στην προσπάθειά τους να
ανταπεξέλθουν, δημιουργεί με τη σύμπραξη των δύο φορέων μια διεπιστημονική
ομάδα επαγγελματιών υγείας, η οποία με γνώση, υπομονή, επιμονή, μα πάνω
από όλα με σεβασμό και ηθική στάση, χτίζει το κατάλληλο πλαίσιο ενημέρωσης,
αξιολόγησης, αλλά και διεκπεραίωσης, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ).
Συγκεντρώνοντας κάθε χρήσιμη πληροφορία στο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ
https://dikaiomamou.gr, αλλά και στο www.kapa3.gr αναπτύσσει μια σειρά
ψηφιακών εφαρμογών όπου τα πάντα βρίσκονται στα χέρια του ασθενή.
Τα παιδιά και η ρύπανση
«Τα παιδιά, σε σχέση με τους ενήλικες, είναι τα μεγαλύτερα θύματα της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, κι αυτό γιατί λόγω χαμηλού ύψους τους εισπνέουν
περισσότερους αέριους ρύπους και τοξικά μικροσωματίδια, αφού αυτοί
συμπυκνώνονται όσο πλησιάζουν στο έδαφος». Αυτό τόνισε ο κύριος
Παναγιώτης Μπεχράκης, Πνευμονολόγος- Εντατικολόγος και δ/ντης του
Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος στη
Συνέντευξη Τύπου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας για την Παγκόσμια
Ημέρα κατά του Καρκίνου, στην ομιλία του με θέμα «Οι Επιπτώσεις της
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Υγεία».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Μπεχράκης η ατμοσφαιρική
ρύπανση ευθύνεται σε ετήσια βάση για τον πρόωρο θάνατο 491.000 ανθρώπων
στην Ε.Ε και 13.810 στην Ελλάδα. Όπως εξήγησε ο Καθηγητής το αναπνευστικό
είναι το σύστημα επικοινωνίας του ανθρώπινου οργανισμού με το περιβάλλον
του. Ο άνθρωπος ημερησίως εισπνέει, περίπου, 10.000 λίτρα ατμοσφαιρικού
αέρα, τα οποία διέρχονται από ένα πλούσιο δίκτυο αεραγωγών με 1023
διαδοχικές διακλαδώσεις που καταλήγουν σε 300 εκατομμύρια κυψελίδες
συνολικής επιφάνειας 100m2 και πάχους 0,5μ.

Κάθε εισπνεόμενος ρύπος, αφού ερεθίσει όλο το αναπνευστικό σύστημα
εισέρχεται ανεμπόδιστος στην κυκλοφορία και επιδρά σε όλο τον οργανισμό. Το
διοξείδιο του αζώτου, του θείου, το Ο3, το μονοξείδιο του άνθρακα και τα
μικροσωματίδια PM προκαλούν βλάβες σε εγκέφαλο, οφθαλμούς, πνεύμονες,
στο καρδιαγγειακό σύστημα κ.α.
«Τα μικροσωματίδια PM2,5 ευθύνονται για το 80% των πρόωρων θανάτων λόγω
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Ελλάδα. Αποδεδειγμένα δε τα
μικροσωματίδια PM2,5 διεγείρουν το μηχανισμό γενικευμένης φλεγμονής και
καρκινογένεσης στο ανθρώπινο σώμα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ Μπεχράκης.
«Τα παιδιά, όπως συμπλήρωσε, λόγω του χαμηλού ύψους τους εισπνέουν
μεγαλύτερη συγκέντρωση μικροσωματιδίων, καθώς αυτά πυκνώνουν
περισσότερο όσο πλησιάζουμε προς το έδαφος. Επιπλέον, η αναλογία
εισπνεόμενων σωματιδίων ως προς το σωματικό βάρος είναι πολύ υψηλότερη
στα παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες».
Το μήνυμα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) εστιάζει στη σημασία του
προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του
πνεύμονα. Στο πλαίσιο αυτό για το 2021, προγραμματίζει ένα σύνολο
στοχευμένων ενημερωτικών δράσεων για το ευρύ κοινό, με στόχο την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του, αναφορικά με την αξία του
προσυμπτωματικού ελέγχου στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του
καρκίνου του πνεύμονα.
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από κακοήθεια στην
Ελλάδα. Περίπου 8.000 άνθρωποι κάθε χρόνο στην χώρα μας, εμφανίζουν
καρκίνο του πνεύμονα από τους οποίους υπολογίζεται ότι το 71% περίπου των
νοσούντων δεν θα τα καταφέρει να ζήσει περισσότερο από πέντε χρόνια,
σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε παγκόσμιο
επίπεδο, στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί
τον δεύτερο (2ο) πιο συχνό τύπο καρκίνου μετά από την κακοήθεια του
προστάτη και τον καρκίνο του μαστού αντίστοιχα, παραμένοντας όμως ο πιο
θανατηφόρος καρκίνος.
Η κακοήθεια του πνεύμονα συνήθως εμφανίζεται με επίμονο βήχα, αιμόπτυση,
δύσπνοια, θωρακικό άλγος αλλά και με άλλα συμπτώματα εκτός αναπνευστικού
συστήματος, λόγω της εμφάνισης μετάστασης, όπως για παράδειγμα: επίμονο
πονοκέφαλο, αστάθεια βάδισης, ανορεξία και άλλα. Συνήθως, τα συμπτώματα
του καρκίνου του πνεύμονα δεν εμφανίζονται έως ότου η ασθένεια βρίσκεται ήδη
σε προχωρημένο στάδιο.
Η Εταιρεία Ογκολόγων- Παθολόγων Ελλάδος ενημερώνει το Σάββατο
Με σύνθημα, «ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ τον καρκίνο κατά την πανδημία COVID-19», η
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), διοργανώνει Webinar το
Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου, στις 10:30 – 12:30, το οποίο θα μεταδοθεί ζωντανά
διαδικτυακά. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απευθύνει ερωτήσεις στους
ειδικούς που θα συμμετέχουν στην εκδήλωση.

«Στόχος μας είναι να δηλώσουμε ότι «ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ τον καρκίνο κατά την
πανδημία COVID-19». Παραμένουμε δίπλα στους ασθενείς με καρκίνο, δίπλα
στις οικογένειες και στους φροντιστές τους. Με σωστή προφύλαξη και με
ασφάλεια, τους υποστηρίζουμε ψυχολογικά, φροντίζουμε για τη συνέχιση των
θεραπειών τους. Δεν ξεχνάμε τους προληπτικούς ελέγχους ούτε τη σωστή
παρακολούθησή τους. Δεν φοβόμαστε, δεν αδιαφορούμε, μαθαίνουμε τι πρέπει
να κάνουμε, εμβολιαζόμαστε. Ενημερωνόμαστε σωστά και προχωράμε μαζί για
να νικήσουμε τον καρκίνο και σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία», αναφέρουν.
ieidiseis.gr

Καρκίνος του πνεύμονα: Συμπτώματα και τι πρέπει να
αλλάξει για την πρόληψή του

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η πρώτη αιτία θανάτου από κακοήθεια στην
Ελλάδα.
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από κακοήθεια στην
Ελλάδα. Περίπου 8.000 άνθρωποι κάθε χρόνο στην χώρα μας, εμφανίζουν
καρκίνο του πνεύμονα από τους οποίους υπολογίζεται ότι το 71% περίπου των
νοσούντων δεν θα τα καταφέρει να ζήσει περισσότερο από πέντε χρόνια,
σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε παγκόσμιο
επίπεδο, στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί
τον δεύτερο πιο συχνό τύπο καρκίνου μετά από την κακοήθεια του προστάτη και
τον καρκίνο του μαστού αντίστοιχα, παραμένοντας όμως ο πιο θανατηφόρος
καρκίνος.

Συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα
Η κακοήθεια του πνεύμονα συνήθως εμφανίζεται με επίμονο βήχα, αιμόπτυση,
δύσπνοια, θωρακικό άλγος αλλά και με άλλα συμπτώματα εκτός αναπνευστικού
συστήματος, λόγω της εμφάνισης μετάστασης, όπως για παράδειγμα: επίμονο
πονοκέφαλο, αστάθεια βάδισης, ανορεξία και άλλα. Συνήθως, τα συμπτώματα
του καρκίνου του πνεύμονα δεν εμφανίζονται έως ότου η ασθένεια βρίσκεται ήδη
σε προχωρημένο στάδιο. Ακόμα και όταν ο καρκίνος του πνεύμονα προκαλεί
συμπτώματα (όπως είναι ο βήχας), πολλοί άνθρωποι τα αποδίδουν λανθασμένα
σε άλλα προβλήματα, όπως σε λοίμωξη του αναπνευστικού ή στις μακροχρόνιες
επιπτώσεις από το κάπνισμα, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τη
διάγνωση.

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι η καλύτερη
πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα
Εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου, στις 4 Φεβρουαρίου, η
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) εστιάζει στη σημασία του
προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του
πνεύμονα.
Επειδή αρκετές φορές ο καρκίνος του πνεύμονα προϋπάρχει, χωρίς να έχει
προκαλέσει εμφανή συμπτώματα στον ασθενή, σε πολλές χώρες έχει καθιερωθεί
ο προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) που αφορά εξετάσεις με σκοπό την
ανεύρεση καρκίνου του πνεύμονα, σε άτομα που δεν έχουν ακόμα εκδηλώσει
συμπτώματα της νόσου.
Εάν ο καρκίνος του πνεύμονα διαγνωσθεί σε πρώιμο στάδιο, πριν ακόμη
εμφανίσει μεταστάσεις, είναι πιο πιθανό να αντιμετωπιστεί επιτυχώς.

Στις δράσεις που σχεδιάζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία εντάσσεται η
πρωτοβουλία θεσμικής και κοινωνικής υπευθυνότητας “ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ” η οποία
θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρείας Johnson &
Johnson. Στόχος της πρωτοβουλίας,- η οποία περιλαμβάνει την υλοποίηση
ενημερωτικής εκστρατείας και ποίκιλες κοινωνικές δράσεις,- είναι η
ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αξία της έγκαιρης διάγνωσης του
καρκίνου του Πνεύμονα και τη σημασία της διακοπής του
καπνίσματος.Σημαντικός παράγοντας στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση
της νόσου, αποτελεί η υιοθέτηση ενός εθνικού προγράμματος
προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) για τον καρκίνο του Πνεύμονα, με τη
χρήση αξονικής τομογραφίας θώρακα χαμηλής δόσης (CT low dose), σε
συνδυασμό με την εφαρμογή προγράμματος διακοπής του καπνίσματος.
www.shape.gr

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου
με επίκεντρο τους πνεύμονες

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου / Καρκίνος στους πνεύμονες
Στην Ελλάδα 8.000 άνθρωποι κάθε χρόνο εμφανίζουν καρκίνο του
πνεύμονα
Με αφορμή τον φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του καρκίνου,
η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) εστιάζει στη σημασία του
προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του
πνεύμονα. Στο πλαίσιο αυτό για το 2021, προγραμματίζει ένα σύνολο
στοχευμένων ενημερωτικών δράσεων για το ευρύ κοινό, με στόχο την

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του, αναφορικά με την αξία του
προσυμπτωματικού ελέγχου στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του

καρκίνου του πνεύμονα.
1η αιτία θανάτου από κακοήθεια ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από κακοήθεια
στην Ελλάδα. Περίπου 8.000 άνθρωποι κάθε χρόνο στην χώρα
μας, εμφανίζουν καρκίνο του πνεύμονα από τους οποίους υπολογίζεται ότι το
71% περίπου των νοσούντων δεν θα τα καταφέρει να ζήσει περισσότερο από
πέντε χρόνια, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε
παγκόσμιο επίπεδο, στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες ο καρκίνος του
πνεύμονα αποτελεί τον δεύτερο (2ο) πιο συχνό τύπο καρκίνου μετά από την
κακοήθεια του προστάτη και τον καρκίνο του μαστού αντίστοιχα,
παραμένοντας όμως ο πιο θανατηφόρος καρκίνος.
Κακοήθεια-Συμπτώματα
Η κακοήθεια του πνεύμονα συνήθως εμφανίζεται με επίμονο βήχα, αιμόπτυση,
δύσπνοια, θωρακικό άλγος αλλά και με άλλα συμπτώματα εκτός
αναπνευστικού συστήματος, λόγω της εμφάνισης μετάστασης, όπως για
παράδειγμα: επίμονο πονοκέφαλο, αστάθεια βάδισης, ανορεξία και άλλα.

Συνήθως, τα συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα δεν εμφανίζονται έως
ότου η ασθένεια βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Ακόμα και όταν ο
καρκίνος του πνεύμονα προκαλεί συμπτώματα (όπως είναι ο βήχας), πολλοί
άνθρωποι τα αποδίδουν λανθασμένα σε άλλα προβλήματα, όπως σε λοίμωξη
του αναπνευστικού ή στις μακροχρόνιες επιπτώσεις από το κάπνισμα, γεγονός
που μπορεί να καθυστερήσει τη διάγνωση.
Ο ρόλος του Πνευμονολόγου και η σημασία του προσυμπτωματικού
ελέγχου
Ο πνευμονολόγος έχει κομβικό ρόλο καθώς είναι ο ειδικός γιατρός για τις
παθήσεις του Πνεύμονα που θα καθοδηγήσει τον ασθενή με ύποπτα
συμπτώματα για κακοήθεια, ώστε να τεθεί σε διάγνωση και να καθορισθεί η
περαιτέρω διαχείριση της νόσου.

Επειδή αρκετές φορές ο καρκίνος του πνεύμονα προϋπάρχει, χωρίς να έχει
προκαλέσει εμφανή συμπτώματα στον ασθενή, σε πολλές χώρες έχει
καθιερωθεί, ο προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) που αφορά εξετάσεις με
σκοπό την ανεύρεση καρκίνου του πνεύμονα, σε άτομα που δεν έχουν ακόμα
εκδηλώσει συμπτώματα της νόσου. Εάν ο καρκίνος του πνεύμονα διαγνωσθεί

σε πρώιμο στάδιο, πριν ακόμη εμφανίσει μεταστάσεις, είναι πιο πιθανό να
αντιμετωπιστεί επιτυχώς.
Στις δράσεις που σχεδιάζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία εντάσσεται η
πρωτοβουλία θεσμικής και κοινωνικής υπευθυνότητας «ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ» η οποία
θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρείας Johnson &
Johnson, Στόχος της πρωτοβουλίας,- η οποία περιλαμβάνει την υλοποίηση
ενημερωτικής εκστρατείας και ποίκιλες κοινωνικές δράσεις,- είναι η
ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αξία της έγκαιρης διάγνωσης του
καρκίνου του Πνεύμονα και τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος.
Σημαντικός παράγοντας στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου,
αποτελεί η υιοθέτηση ενός εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού
ελέγχου (screening) για τον καρκίνο του Πνεύμονα, με τη χρήση αξονικής
τομογραφίας θώρακα χαμηλής δόσης (CT low dose), σε συνδυασμό με την
εφαρμογή προγράμματος διακοπής του καπνίσματος.

‘Ενταξη του προληπτικού ελέγχου για
τον καρκίνο του πνεύμονα στον
Εθνικό σχεδιασμό για την υγεία.
Στη χώρα μας, κάθε χρόνο 8.000 άνθρωποι εμφανίζουν καρκίνο του πνεύμονα,
που αποτελεί την 1η αιτία θανάτου από κακοήθεια σε άνδρες και γυναίκες.
Γι΄αυτό οι ειδικοί θεωρούν απαραίτητη την ένταξη του προσυμπτωματικού
ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την
Υγεία, με ένα πρόγραμμα που θα συμπεριλαμβάνει την προληπτική εξέταση
αξονικής τομογραφίας θώρακα χαμηλής δόσης (CT low dose), σε συνδυασμό με
την εφαρμογή προγράμματος διακοπής του καπνίσματος.
Τα παραπάνω αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με αφορμή
την αυριανή Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου. Η ΕΠΕ εστιάζει στη σημασία
του προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του συγκεκριμένου
είδους καρκίνου. Στο πλαίσιο αυτό για το 2021, προγραμματίζει ένα σύνολο
στοχευμένων ενημερωτικών δράσεων για το ευρύ κοινό, με στόχο την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του, αναφορικά με την αξία του
προσυμπτωματικού ελέγχου στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του
καρκίνου του πνεύμονα.
Με τη γλώσσα των αριθμών
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από κακοήθεια στην
Ελλάδα. Περίπου 8.000 άνθρωποι κάθε χρόνο στην χώρα μας, εμφανίζουν
καρκίνο του πνεύμονα από τους οποίους υπολογίζεται ότι το 71% περίπου των
νοσούντων δεν θα τα καταφέρει να ζήσει περισσότερο από πέντε χρόνια,
σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε παγκόσμιο
επίπεδο, στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί
τον 2ο πιο συχνό τύπο καρκίνου μετά από την κακοήθεια του προστάτη και τον
καρκίνο του μαστού αντίστοιχα, παραμένοντας όμως ο πιο θανατηφόρος
καρκίνος.
Κακοήθεια-Συμπτώματα
Η κακοήθεια του πνεύμονα συνήθως εμφανίζεται με επίμονο βήχα, αιμόπτυση,
δύσπνοια, θωρακικό άλγος αλλά και με άλλα συμπτώματα εκτός αναπνευστικού
συστήματος, λόγω της εμφάνισης μετάστασης, όπως για παράδειγμα: επίμονο
πονοκέφαλο, αστάθεια βάδισης, ανορεξία και άλλα. Συνήθως, τα συμπτώματα
του καρκίνου του πνεύμονα δεν εμφανίζονται έως ότου η ασθένεια βρίσκεται ήδη

σε προχωρημένο στάδιο. Ακόμα και όταν ο καρκίνος του πνεύμονα προκαλεί
συμπτώματα (όπως είναι ο βήχας), πολλοί άνθρωποι τα αποδίδουν λανθασμένα
σε άλλα προβλήματα, όπως σε λοίμωξη του αναπνευστικού ή στις μακροχρόνιες
επιπτώσεις από το κάπνισμα, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τη
διάγνωση.
Ο ρόλος του Πνευμονολόγου και η σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου
(screening)
Ο πνευμονολόγος έχει κομβικό ρόλο καθώς είναι ο ειδικός γιατρός για τις
παθήσεις του Πνεύμονα που θα καθοδηγήσει τον ασθενή με ύποπτα
συμπτώματα για κακοήθεια, ώστε να τεθεί σε διάγνωση και να καθορισθεί η
περαιτέρω διαχείριση της νόσου.
Επειδή αρκετές φορές ο καρκίνος του πνεύμονα προϋπάρχει, χωρίς να έχει
προκαλέσει εμφανή συμπτώματα στον ασθενή, σε πολλές χώρες έχει
καθιερωθεί, ο προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) που αφορά εξετάσεις με
σκοπό την ανεύρεση καρκίνου του πνεύμονα, σε άτομα που δεν έχουν ακόμα
εκδηλώσει συμπτώματα της νόσου. Εάν ο καρκίνος του πνεύμονα διαγνωσθεί σε
πρώιμο στάδιο, πριν ακόμη εμφανίσει μεταστάσεις, είναι πιο πιθανό να
αντιμετωπιστεί επιτυχώς.
Οι δράσεις της ΕΠΕ
Στις δράσεις που σχεδιάζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία εντάσσεται η
πρωτοβουλία θεσμικής και κοινωνικής υπευθυνότητας «ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ» η οποία
θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρείας Johnson &
Johnson, Στόχος της πρωτοβουλίας,- η οποία περιλαμβάνει την υλοποίηση
ενημερωτικής εκστρατείας και ποίκιλες κοινωνικές δράσεις,- είναι η
ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αξία της έγκαιρης διάγνωσης του
καρκίνου του Πνεύμονα και τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος.
Σημαντικός παράγοντας στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου,
αποτελεί η υιοθέτηση ενός εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου
(screening) για τον καρκίνο του Πνεύμονα, με τη χρήση αξονικής τομογραφίας
θώρακα χαμηλής δόσης (CT low dose), σε συνδυασμό με την εφαρμογή
προγράμματος διακοπής του καπνίσματος.
Tα μέλη της Ομάδας Εργασίας Καρκίνου της ΕΠΕ, κ. Ιωάννης Γκιόζος, η κυρία
Γεωργία Χαρδαβέλλα και ο Συντονιστής κ. Ελευθέριος Ζέρβας , δήλωσαν
«Στόχος μας είναι η Ελλάδα να είναι η χώρα με τους λιγότερους θανάτους από
τον Καρκίνο του Πνεύμονα. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος μπορεί να συμβάλει
στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου και κατ’ επέκταση στην αποτελεσματική
αντιμετώπισή της. Η σωστή ενημέρωση των Πολίτων αλλά και η
συνεργασία όλων των αρμοδίων φορέων κρίνεται απαραίτητη, με σκοπό την
ένταξη του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα στον
εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την υγεία. Η ΕΠΕ, θα συνεχίσει να εργάζεται
συντονισμένα για την επίτευξη αυτού του στόχου».
Διαβάστε περισσότερα

Εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου, η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) εστιάζει στη σημασία του
προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του
πνεύμονα. Στο πλαίσιο αυτό για το 2021, προγραμματίζει ένα σύνολο
στοχευμένων ενημερωτικών δράσεων για το ευρύ κοινό, με στόχο την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του, αναφορικά με την αξία του
προσυμπτωματικού ελέγχου στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του
καρκίνου του πνεύμονα.
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη (1η) αιτία θανάτου από
κακοήθεια στην Ελλάδα. Περίπου 8.000 άνθρωποι κάθε χρόνο στην
χώρα μας, εμφανίζουν καρκίνο του πνεύμονα από τους οποίους
υπολογίζεται ότι το 71% περίπου των νοσούντων δεν θα τα
καταφέρει να ζήσει περισσότερο από πέντε χρόνια, σύμφωνα με
στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε παγκόσμιο επίπεδο,
στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες ο καρκίνος του πνεύμονα
αποτελεί τον δεύτερο (2ο) πιο συχνό τύπο καρκίνου μετά από την
κακοήθεια του προστάτη και τον καρκίνο του μαστού αντίστοιχα,
παραμένοντας όμως ο πιο θανατηφόρος καρκίνος.
Κακοήθεια-Συμπτώματα
Η κακοήθεια του πνεύμονα συνήθως εμφανίζεται με επίμονο βήχα,
αιμόπτυση, δύσπνοια, θωρακικό άλγος αλλά και με άλλα συμπτώματα
εκτός αναπνευστικού συστήματος, λόγω της εμφάνισης μετάστασης, όπως
για παράδειγμα: επίμονο πονοκέφαλο, αστάθεια βάδισης,

ανορεξία και άλλα. Συνήθως, τα συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα
δεν εμφανίζονται έως ότου η ασθένεια βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο
στάδιο. Ακόμα και όταν ο καρκίνος του πνεύμονα προκαλεί συμπτώματα
(όπως είναι ο βήχας), πολλοί άνθρωποι τα αποδίδουν λανθασμένα σε άλλα
προβλήματα, όπως σε λοίμωξη του αναπνευστικού ή στις μακροχρόνιες
επιπτώσεις από το κάπνισμα, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τη
διάγνωση.
Ο ρόλος του Πνευμονολόγου και η σημασία του προσυμπτωματικού
ελέγχου (screening)
Ο πνευμονολόγος έχει κομβικό ρόλο καθώς είναι ο ειδικός γιατρός για τις
παθήσεις του Πνεύμονα που θα καθοδηγήσει τον ασθενή με ύποπτα
συμπτώματα για κακοήθεια, ώστε να τεθεί σε διάγνωση και να καθορισθεί
η περαιτέρω διαχείριση της νόσου.
Επειδή αρκετές φορές ο καρκίνος του πνεύμονα προϋπάρχει, χωρίς να έχει
προκαλέσει εμφανή συμπτώματα στον ασθενή, σε πολλές χώρες έχει
καθιερωθεί, ο προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) που αφορά
εξετάσεις με σκοπό την ανεύρεση καρκίνου του πνεύμονα, σε άτομα που
δεν έχουν ακόμα εκδηλώσει συμπτώματα της νόσου. Εάν ο καρκίνος του
πνεύμονα διαγνωσθεί σε πρώιμο στάδιο, πριν ακόμη εμφανίσει
μεταστάσεις, είναι πιο πιθανό να αντιμετωπιστεί επιτυχώς.
Στις δράσεις που σχεδιάζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
εντάσσεται η πρωτοβουλία θεσμικής και κοινωνικής
υπευθυνότητας «ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ» η οποία θα υλοποιηθεί με την
υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρείας Johnson & Johnson, Στόχος
της πρωτοβουλίας,- η οποία περιλαμβάνει την υλοποίηση ενημερωτικής
εκστρατείας και ποίκιλες κοινωνικές δράσεις,- είναι η ευαισθητοποίηση των
πολιτών για την αξία της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του Πνεύμονα
και τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος. Σημαντικός παράγοντας
στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου, αποτελεί η υιοθέτηση
ενός εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) για
τον καρκίνο του Πνεύμονα, με τη χρήση αξονικής τομογραφίας θώρακα
χαμηλής δόσης (CT low dose), σε συνδυασμό με την εφαρμογή
προγράμματος διακοπής του καπνίσματος.
Ta μέλη της Ομάδας Εργασίας Καρκίνου της ΕΠΕ, κ. Γκιόζος Ιωάννης, κα
Χαρδαβέλλα Γεωργία και ο Συντονιστής κ. Ζέρβας Ελευθέριος, δήλωσαν
«Στόχος μας είναι η Ελλάδα να είναι η χώρα με τους λιγότερους θανάτους
από τον Καρκίνο του Πνεύμονα. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος μπορεί να
συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου και κατ’ επέκταση στην
αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Η σωστή ενημέρωση των Πολίτων αλλά

και η συνεργασία όλων των αρμοδίων φορέων κρίνεται απαραίτητη, με
σκοπό την ένταξη του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του
πνεύμονα στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την υγεία. Η ΕΠΕ, θα
συνεχίσει να εργάζεται συντονισμένα για την επίτευξη αυτού του στόχου».

Μπορεί η Ελλάδα να γίνει η χώρα με τους λιγότερους
θανάτους από τον Καρκίνο του Πνεύμονα;

Οκαρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη (1η) αιτία
θανάτου από κακοήθεια στην Ελλάδα. Περίπου 8.000
άνθρωποι κάθε χρόνο στην χώρα μας, εμφανίζουν καρκίνο
του πνεύμονα από τους οποίους υπολογίζεται ότι το 71%
περίπου των νοσούντων δεν θα τα καταφέρει να ζήσει
περισσότερο από πέντε χρόνια, σύμφωνα με στατιστικά
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε παγκόσμιο επίπεδο,
στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες ο καρκίνος του πνεύμονα
αποτελεί τον δεύτερο (2ο) πιο συχνό τύπο καρκίνου μετά
από την κακοήθεια του προστάτη και τον καρκίνο του
μαστού αντίστοιχα, παραμένοντας όμως ο πιο θανατηφόρος
καρκίνος.

Τα συμπτώματα

Η κακοήθεια του πνεύμονα συνήθως εμφανίζεται με
επίμονο βήχα, αιμόπτυση, δύσπνοια, θωρακικό άλγος αλλά
και με άλλα συμπτώματα εκτός αναπνευστικού
συστήματος, λόγω της εμφάνισης μετάστασης, όπως για
παράδειγμα: επίμονο πονοκέφαλο, αστάθεια βάδισης,
ανορεξία και άλλα. Συνήθως, τα συμπτώματα του καρκίνου του
πνεύμονα δεν εμφανίζονται έως ότου η ασθένεια βρίσκεται
ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Ακόμα και όταν ο καρκίνος του
πνεύμονα προκαλεί συμπτώματα (όπως είναι ο βήχας), πολλοί
άνθρωποι τα αποδίδουν λανθασμένα σε άλλα προβλήματα,
όπως σε λοίμωξη του αναπνευστικού ή στις μακροχρόνιες
επιπτώσεις από το κάπνισμα, γεγονός που μπορεί να
καθυστερήσει τη διάγνωση.

Ο ρόλος του Πνευμονολόγου και η σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου (screening)

Ο πνευμονολόγος έχει κομβικό ρόλο καθώς είναι ο ειδικός
γιατρός για τις παθήσεις του Πνεύμονα που θα καθοδηγήσει τον
ασθενή με ύποπτα συμπτώματα για κακοήθεια, ώστε να τεθεί σε
διάγνωση και να καθορισθεί η περαιτέρω διαχείριση της νόσου.
Επειδή αρκετές φορές ο καρκίνος του πνεύμονα προϋπάρχει,
χωρίς να έχει προκαλέσει εμφανή συμπτώματα στον ασθενή, σε
πολλές χώρες έχει καθιερωθεί, ο προσυμπτωματικός έλεγχος
(screening) που αφορά εξετάσεις με σκοπό την ανεύρεση
καρκίνου του πνεύμονα, σε άτομα που δεν έχουν ακόμα
εκδηλώσει συμπτώματα της νόσου. Εάν ο καρκίνος του
πνεύμονα διαγνωσθεί σε πρώιμο στάδιο, πριν ακόμη
εμφανίσει μεταστάσεις, είναι πιο πιθανό να αντιμετωπιστεί
επιτυχώς.

Πρωτοβουλίες από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

Με αφορμή την 4 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά του
Καρκίνου, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

(ΕΠΕ) εστιάζει στη σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου για
την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Στο πλαίσιο
αυτό για το 2021, προγραμματίζει ένα σύνολο στοχευμένων
ενημερωτικών δράσεων για το ευρύ κοινό, με στόχο την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του, αναφορικά με την
αξία του προσυμπτωματικού ελέγχου στην έγκαιρη
διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα.
Στις δράσεις που σχεδιάζει η Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρεία εντάσσεται η πρωτοβουλία θεσμικής και κοινωνικής
υπευθυνότητας «ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ» η οποία θα υλοποιηθεί με την
υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρείας Johnson & Johnson,
Στόχος της πρωτοβουλίας, -η οποία περιλαμβάνει την
υλοποίηση ενημερωτικής εκστρατείας και ποίκιλες κοινωνικές
δράσεις,- είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αξία
της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του Πνεύμονα και
τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος.
Σημαντικός παράγοντας στην έγκαιρη διάγνωση και
αντιμετώπιση της νόσου, αποτελεί η υιοθέτηση ενός εθνικού
προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) για
τον καρκίνο του Πνεύμονα, με τη χρήση αξονικής τομογραφίας
θώρακα χαμηλής δόσης (CT low dose), σε συνδυασμό με
την εφαρμογή προγράμματος διακοπής του καπνίσματος.
Ο κ. Ελ. Ζέρβας Συντονιστής και οι υπεύθυνοι της Ομάδας
Εργασίας της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας κ. Ιωάννης
Γκιόζος και η κα Γεωργία Χαρδαβέλλα υπογραμμίζουν ότι
«στόχος είναι η Ελλάδα να είναι η χώρα με τους λιγότερους
θανάτους από τον Καρκίνο του Πνεύμονα. Ο προσυμπτωματικός
έλεγχος μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου
και κατ’ επέκταση στην αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Η
σωστή ενημέρωση των Πολίτων αλλά και η συνεργασία όλων
των αρμοδίων φορέων κρίνεται απαραίτητη, με σκοπό την ένταξη
του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα
στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την υγεία. Η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία, θα συνεχίσει να εργάζεται
συντονισμένα για την επίτευξη αυτού του στόχου».

‘Ενταξη του προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του
πνεύμονα στον Εθνικό σχεδιασμό για την υγεία.

Στη χώρα μας, κάθε χρόνο 8.000 άνθρωποι εμφανίζουν καρκίνο του πνεύμονα, που
αποτελεί την 1η αιτία θανάτου από κακοήθεια σε άνδρες και γυναίκες. Γι΄αυτό οι
ειδικοί θεωρούν απαραίτητη την ένταξη του προσυμπτωματικού ελέγχου για
τον καρκίνο του πνεύμονα στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την
Υγεία, με ένα πρόγραμμα που θα συμπεριλαμβάνει την προληπτική εξέταση
αξονικής τομογραφίας θώρακα χαμηλής δόσης (CT low dose), σε συνδυασμό
με την εφαρμογή προγράμματος διακοπής του καπνίσματος.
Τα παραπάνω αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με αφορμή
την αυριανή Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου. Η ΕΠΕ εστιάζει στη σημασία
του προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του συγκεκριμένου
είδους καρκίνου. Στο πλαίσιο αυτό για το 2021, προγραμματίζει ένα σύνολο

στοχευμένων ενημερωτικών δράσεων για το ευρύ κοινό, με στόχο την ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση του, αναφορικά με την αξία του προσυμπτωματικού ελέγχου
στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα.

Με τη

γλώσσα των αριθμών

Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από κακοήθεια
στην Ελλάδα. Περίπου 8.000 άνθρωποι κάθε χρόνο στην χώρα
μας, εμφανίζουν καρκίνο του πνεύμονα από τους οποίους υπολογίζεται ότι το
71% περίπου των νοσούντων δεν θα τα καταφέρει να ζήσει περισσότερο
από πέντε χρόνια, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες ο καρκίνος του
πνεύμονα αποτελεί τον 2ο πιο συχνό τύπο καρκίνου μετά από την
κακοήθεια του προστάτη και τον καρκίνο του μαστού αντίστοιχα,
παραμένοντας όμως ο πιο θανατηφόρος καρκίνος.
Κακοήθεια-Συμπτώματα
Η κακοήθεια του πνεύμονα συνήθως εμφανίζεται με επίμονο βήχα, αιμόπτυση,
δύσπνοια, θωρακικό άλγος αλλά και με άλλα συμπτώματα εκτός αναπνευστικού
συστήματος, λόγω της εμφάνισης μετάστασης, όπως για παράδειγμα: επίμονο
πονοκέφαλο, αστάθεια βάδισης, ανορεξία και άλλα. Συνήθως, τα συμπτώματα
του καρκίνου του πνεύμονα δεν εμφανίζονται έως ότου η ασθένεια βρίσκεται ήδη
σε προχωρημένο στάδιο. Ακόμα και όταν ο καρκίνος του πνεύμονα προκαλεί
συμπτώματα (όπως είναι ο βήχας), πολλοί άνθρωποι τα αποδίδουν λανθασμένα σε

άλλα προβλήματα, όπως σε λοίμωξη του αναπνευστικού ή στις μακροχρόνιες
επιπτώσεις από το κάπνισμα, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τη διάγνωση.
Ο ρόλος του Πνευμονολόγου και η σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου
(screening)
Ο πνευμονολόγος έχει κομβικό ρόλο καθώς είναι ο ειδικός γιατρός για τις
παθήσεις του Πνεύμονα που θα καθοδηγήσει τον ασθενή με ύποπτα συμπτώματα
για κακοήθεια, ώστε να τεθεί σε διάγνωση και να καθορισθεί η περαιτέρω
διαχείριση της νόσου.
Επειδή αρκετές φορές ο καρκίνος του πνεύμονα προϋπάρχει, χωρίς να έχει
προκαλέσει εμφανή συμπτώματα στον ασθενή, σε πολλές χώρες έχει καθιερωθεί,
ο προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) που αφορά εξετάσεις με σκοπό την
ανεύρεση καρκίνου του πνεύμονα, σε άτομα που δεν έχουν ακόμα εκδηλώσει
συμπτώματα της νόσου. Εάν ο καρκίνος του πνεύμονα διαγνωσθεί σε πρώιμο
στάδιο, πριν ακόμη εμφανίσει μεταστάσεις, είναι πιο πιθανό να
αντιμετωπιστεί επιτυχώς.
Οι δράσεις της ΕΠΕ
Στις δράσεις που σχεδιάζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία εντάσσεται η
πρωτοβουλία θεσμικής και κοινωνικής υπευθυνότητας «ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ» η οποία θα
υλοποιηθεί με την υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρείας Johnson & Johnson,
Στόχος της πρωτοβουλίας,- η οποία περιλαμβάνει την υλοποίηση ενημερωτικής
εκστρατείας και ποίκιλες κοινωνικές δράσεις,- είναι η ευαισθητοποίηση των
πολιτών για την αξία της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του Πνεύμονα και τη
σημασία της διακοπής του καπνίσματος. Σημαντικός παράγοντας στην έγκαιρη
διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου, αποτελεί η υιοθέτηση ενός εθνικού
προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) για τον καρκίνο του
Πνεύμονα, με τη χρήση αξονικής τομογραφίας θώρακα χαμηλής δόσης (CT
low dose), σε συνδυασμό με την εφαρμογή προγράμματος διακοπής του
καπνίσματος.
Tα μέλη της Ομάδας Εργασίας Καρκίνου της ΕΠΕ, κ. Ιωάννης Γκιόζος, η
κυρία Γεωργία Χαρδαβέλλα και ο Συντονιστής κ. Ελευθέριος Ζέρβας ,
δήλωσαν «Στόχος μας είναι η Ελλάδα να είναι η χώρα με τους λιγότερους θανάτους
από τον Καρκίνο του Πνεύμονα. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος μπορεί να συμβάλει
στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου και κατ’ επέκταση στην αποτελεσματική
αντιμετώπισή της. Η σωστή ενημέρωση των Πολίτων αλλά και η συνεργασία όλων
των αρμοδίων φορέων κρίνεται απαραίτητη, με σκοπό την ένταξη του
προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα στον εθνικό
στρατηγικό σχεδιασμό για την υγεία. Η ΕΠΕ, θα συνεχίσει να εργάζεται
συντονισμένα για την επίτευξη αυτού του στόχου».

Οι πνευμονολόγοι ζητούν
screening για τον καρκίνο του
πνεύμονα
8:57 2021-02-04 - grammateia
Πρώτη αιτία θανάτου από κακοήθεια στην Ελλάδα αποτελεί ο καρκίνος του
πνεύμονα, ο οποίος πλήττει περίπου 8.000 άνθρωπους ετησίως.
Για την αντιμετώπιση της πληγής αυτής, την αναγκαιότητα προσυμπτωματικού
ελέγχου επισημαίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.
Με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του
πνεύμονα, σχεδιάζονται ενημερωτικές δράσεις για το ευρύ κοινό. Στις δράσεις που
σχεδιάζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία εντάσσεται η πρωτοβουλία θεσμικής και
κοινωνικής υπευθυνότητας «ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ» η οποία θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη
της φαρμακευτικής εταιρείας Johnson & Johnson.
Με δεδομένο ότι τα συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα συνήθως
δεν εκδηλώνονται έως ότου η ασθένεια βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, σε
πολλές χώρες πραγματοποιείται προσυμπτωματικός έλεγχος (screening). Εφόσον ο
καρκίνος του πνεύμονα διαγνωσθεί σε πρώιμο στάδιο, πριν ακόμη εμφανίσει μεταστάσεις,
είναι πιο πιθανό να αντιμετωπιστεί επιτυχώς.
Η κακοήθεια του πνεύμονα πιθανότατα να εκδηλωθεί με επίμονο βήχα, αιμόπτυση,
δύσπνοια, θωρακικό άλγος. Επίσης συμπτώματα εκτός αναπνευστικού
συστήματος, είναι, λόγω της εμφάνισης μετάστασης: επίμονο πονοκέφαλο, αστάθεια
βάδισης, ανορεξία και άλλα. Ωστόσο,
Επιδίωξη της πρωτοβουλίας, στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιηθεί και
ενημερωτική εκστρατεία και ποίκιλες κοινωνικές δράσεις, είναι η «αφύπνιση» των πολιτών
για την αξία της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του Πνεύμονα και τη σημασία
της διακοπής του καπνίσματος.
Μείζονος σημασίας θεωρείται η υιοθέτηση ενός εθνικού προγράμματος
προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) για τον καρκίνο του Πνεύμονα, με τη

χρήση αξονικής τομογραφίας θώρακα χαμηλής δόσης (CT low dose), σε συνδυασμό με
την εφαρμογή προγράμματος διακοπής του καπνίσματος.
Ta μέλη της Ομάδας Εργασίας Καρκίνου της ΕΠΕ, κ. Γκιόζος Ιωάννης, κα Χαρδαβέλλα
Γεωργία και ο Συντονιστής κ. Ζέρβας Ελευθέριος εξηγούν ότι επιδιωκόμενος στόχος
του προγράμματος είναι η μείωση των θανάτων από τον Καρκίνο του Πνεύμονα. «Ο
προσυμπτωματικός έλεγχος μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου και κατ’
επέκταση στην αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Η σωστή ενημέρωση των Πολίτων αλλά
και η συνεργασία όλων των αρμοδίων φορέων κρίνεται απαραίτητη, με σκοπό την ένταξη
του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα στον εθνικό στρατηγικό
σχεδιασμό για την υγεία. Η ΕΠΕ, θα συνεχίσει να εργάζεται συντονισμένα για την επίτευξη
αυτού του στόχου».

EΠΕ: Aπαραίτητη η ένταξη του
προσυμπτωματικού ελέγχου για τον
καρκίνο του πνεύμονα στον εθνικό
στρατηγικό σχεδιασμό για την Υγεία.

4 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: απαραίτητη η ένταξη
του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα στον εθνικό
στρατηγικό σχεδιασμό για την Υγεία.
Εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου, η Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρεία (ΕΠΕ) εστιάζει στη σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου για την
έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Στο πλαίσιο αυτό για το 2021,
προγραμματίζει ένα σύνολο στοχευμένων ενημερωτικών δράσεων για το ευρύ κοινό,
με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του, αναφορικά με την αξία του
προσυμπτωματικού ελέγχου στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου
του πνεύμονα.
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη (1η) αιτία θανάτου από κακοήθεια
στην Ελλάδα. Περίπου 8.000 άνθρωποι κάθε χρόνο στην χώρα
μας, εμφανίζουν καρκίνο του πνεύμονα από τους οποίους υπολογίζεται ότι το
71% περίπου των νοσούντων δεν θα τα καταφέρει να ζήσει περισσότερο από
πέντε χρόνια, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε
παγκόσμιο επίπεδο, στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες ο καρκίνος του
πνεύμονα αποτελεί τον δεύτερο (2ο) πιο συχνό τύπο καρκίνου μετά από την
κακοήθεια του προστάτη και τον καρκίνο του μαστού αντίστοιχα, παραμένοντας
όμως ο πιο θανατηφόρος καρκίνος.

Κακοήθεια-Συμπτώματα
Η κακοήθεια του πνεύμονα συνήθως εμφανίζεται με επίμονο βήχα, αιμόπτυση,
δύσπνοια, θωρακικό άλγος αλλά και με άλλα συμπτώματα εκτός αναπνευστικού
συστήματος, λόγω της εμφάνισης μετάστασης, όπως για παράδειγμα: επίμονο

πονοκέφαλο, αστάθεια βάδισης, ανορεξία και άλλα. Συνήθως, τα συμπτώματα
του καρκίνου του πνεύμονα δεν εμφανίζονται έως ότου η ασθένεια βρίσκεται ήδη σε
προχωρημένο στάδιο. Ακόμα και όταν ο καρκίνος του πνεύμονα προκαλεί
συμπτώματα (όπως είναι ο βήχας), πολλοί άνθρωποι τα αποδίδουν λανθασμένα σε
άλλα προβλήματα, όπως σε λοίμωξη του αναπνευστικού ή στις μακροχρόνιες
επιπτώσεις από το κάπνισμα, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τη διάγνωση.

Ο ρόλος του Πνευμονολόγου και η σημασία του
προσυμπτωματικού ελέγχου (screening)
Ο πνευμονολόγος έχει κομβικό ρόλο καθώς είναι ο ειδικός γιατρός για τις παθήσεις
του Πνεύμονα που θα καθοδηγήσει τον ασθενή με ύποπτα συμπτώματα για
κακοήθεια, ώστε να τεθεί σε διάγνωση και να καθορισθεί η περαιτέρω διαχείριση της
νόσου.
Επειδή αρκετές φορές ο καρκίνος του πνεύμονα προϋπάρχει, χωρίς να έχει
προκαλέσει εμφανή συμπτώματα στον ασθενή, σε πολλές χώρες έχει καθιερωθεί, ο
προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) που αφορά εξετάσεις με σκοπό την
ανεύρεση καρκίνου του πνεύμονα, σε άτομα που δεν έχουν ακόμα εκδηλώσει
συμπτώματα της νόσου. Εάν ο καρκίνος του πνεύμονα διαγνωσθεί σε πρώιμο
στάδιο, πριν ακόμη εμφανίσει μεταστάσεις, είναι πιο πιθανό να αντιμετωπιστεί
επιτυχώς.
Στις δράσεις που σχεδιάζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία εντάσσεται η
πρωτοβουλία θεσμικής και κοινωνικής υπευθυνότητας «ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ» η οποία θα
υλοποιηθεί με την υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρείας Johnson & Johnson,
Στόχος της πρωτοβουλίας,- η οποία περιλαμβάνει την υλοποίηση ενημερωτικής
εκστρατείας και ποίκιλες κοινωνικές δράσεις,- είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών
για την αξία της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του Πνεύμονα και τη σημασία της
διακοπής του καπνίσματος. Σημαντικός παράγοντας στην έγκαιρη διάγνωση και
αντιμετώπιση της νόσου, αποτελεί η υιοθέτηση ενός εθνικού προγράμματος
προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) για τον καρκίνο του Πνεύμονα, με τη χρήση
αξονικής τομογραφίας θώρακα χαμηλής δόσης (CT low dose), σε συνδυασμό με την
εφαρμογή προγράμματος διακοπής του καπνίσματος.

Tα μέλη της Ομάδας Εργασίας Καρκίνου της ΕΠΕ, κ. Γκιόζος Ιωάννης, κα
Χαρδαβέλλα Γεωργία και ο Συντονιστής κ. Ζέρβας Ελευθέριος, δήλωσαν «Στόχος
μας είναι η Ελλάδα να είναι η χώρα με τους λιγότερους θανάτους από τον Καρκίνο
του Πνεύμονα. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη
διάγνωση της νόσου και κατ’ επέκταση στην αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Η
σωστή ενημέρωση των Πολίτων αλλά και η συνεργασία όλων των αρμοδίων φορέων
κρίνεται απαραίτητη, με σκοπό την ένταξη του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον
καρκίνο του πνεύμονα στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την υγεία. Η ΕΠΕ, θα
συνεχίσει να εργάζεται συντονισμένα για την επίτευξη αυτού του στόχου».

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Η έγκαιρη διάγνωση
του καρκίνου σώζει ζωές
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Η Ομάδα Εργασίας Καρκίνου της ΕΠΕ (αποτελούμενη από τους Ιωάννη
Γκιόζο, Γεωργία Χαρδαβέλλα και τον Συντονιστή Ελευθέριο Ζέρβα),
σημειώνει ότι «στόχος μας είναι η Ελλάδα να είναι η χώρα με τους
λιγότερους θανάτους από τον Καρκίνο του Πνεύμονα. Ο
προσυμπτωματικός έλεγχος μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση
της νόσου και κατ’ επέκταση στην αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Η
σωστή ενημέρωση των πολίτων αλλά και η συνεργασία όλων των
αρμοδίων φορέων κρίνεται απαραίτητη, με σκοπό την ένταξη του
προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα στον εθνικό

στρατηγικό σχεδιασμό για την υγεία. Η ΕΠΕ, θα συνεχίσει να εργάζεται
συντονισμένα για την επίτευξη ...
more ...

Ελληνική
Πνευμονολογική
Εταιρεία: Η έγκαιρη
διάγνωση του καρκίνου
σώζει ζωές

Αυτά είναι τα ύποπτα συμπτώματα
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από
κακοήθεια στην Ελλάδα. Περίπου 8.000 άνθρωποι κάθε χρόνο στη χώρα
μας, εμφανίζουν καρκίνο του πνεύμονα από τους οποίους υπολογίζεται
ότι το 71% περίπου των νοσούντων δεν θα τα καταφέρει να ζήσει
περισσότερο από πέντε χρόνια, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες ο καρκίνος
του πνεύμονα αποτελεί τον δεύτερο (2ο) πιο συχνό τύπο καρκίνου μετά
από την κακοήθεια του προστάτη και τον καρκίνο του μαστού
αντίστοιχα, παραμένοντας όμως ο πιο θανατηφόρος καρκίνος.
Εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου (4/2), η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) υπογραμμίζει τη σημασία του
προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου
του πνεύμονα.
Τα ύποπτα συμπτώματα
Η κακοήθεια του πνεύμονα συνήθως εμφανίζεται με επίμονο βήχα,
αιμόπτυση, δύσπνοια, θωρακικό άλγος αλλά και με άλλα συμπτώματα
εκτός αναπνευστικού συστήματος, λόγω της εμφάνισης μετάστασης,
όπως για παράδειγμα: επίμονο πονοκέφαλο, αστάθεια βάδισης,
ανορεξία και άλλα.
Συνήθως, τα συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα δεν εμφανίζονται
έως ότου η ασθένεια βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Ακόμα και
όταν ο καρκίνος του πνεύμονα προκαλεί συμπτώματα (όπως είναι ο
βήχας), πολλοί άνθρωποι τα αποδίδουν λανθασμένα σε άλλα
προβλήματα, όπως σε λοίμωξη του αναπνευστικού ή στις μακροχρόνιες

επιπτώσεις από το κάπνισμα, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τη
διάγνωση.
Ο πνευμονολόγος έχει κομβικό ρόλο καθώς είναι ο ειδικός γιατρός για
τις παθήσεις του Πνεύμονα που θα καθοδηγήσει τον ασθενή με ύποπτα
συμπτώματα για κακοήθεια, ώστε να τεθεί σε διάγνωση και να
καθοριστεί η περαιτέρω διαχείριση της νόσου.
Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές
Επειδή αρκετές φορές ο καρκίνος του πνεύμονα προϋπάρχει, χωρίς να
έχει προκαλέσει εμφανή συμπτώματα στον ασθενή, σε πολλές χώρες
έχει καθιερωθεί, ο προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) που αφορά
εξετάσεις με σκοπό την ανεύρεση καρκίνου του πνεύμονα, σε άτομα που
δεν έχουν ακόμα εκδηλώσει συμπτώματα της νόσου. Εάν ο καρκίνος
του πνεύμονα διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο, πριν ακόμη εμφανίσει
μεταστάσεις, είναι πιο πιθανό να αντιμετωπιστεί επιτυχώς.
Σημαντικός παράγοντας στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της
νόσου, αποτελεί η υιοθέτηση ενός εθνικού προγράμματος
προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) για τον καρκίνο του Πνεύμονα,
με τη χρήση αξονικής τομογραφίας θώρακα χαμηλής δόσης (CT low
dose), σε συνδυασμό με την εφαρμογή προγράμματος διακοπής του
καπνίσματος.
Η Ομάδα Εργασίας Καρκίνου της ΕΠΕ (αποτελούμενη από τους
Ιωάννη Γκιόζο, Γεωργία Χαρδαβέλλα και τον Συντονιστή Ελευθέριο
Ζέρβα), σημειώνει ότι «στόχος μας είναι η Ελλάδα να είναι η χώρα με τους
λιγότερους θανάτους από τον Καρκίνο του Πνεύμονα. Ο
προσυμπτωματικός έλεγχος μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση
της νόσου και κατ’ επέκταση στην αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Η
σωστή ενημέρωση των πολίτων αλλά και η συνεργασία όλων των

αρμοδίων φορέων κρίνεται απαραίτητη, με σκοπό την ένταξη του
προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα στον εθνικό
στρατηγικό σχεδιασμό για την υγεία. Η ΕΠΕ, θα συνεχίσει να εργάζεται
συντονισμένα για την επίτευξη αυτού του στόχου».

[Iatronet]: Απαραίτητη
η ένταξη του
προσυμπτωματικού ελέγχου
για τον καρκίνο του πνεύμονα
στον εθνικό στρατηγικό
σχεδιασμό για την Υγεία
Πηγή: IATRONET 03/02/2021 13:51 ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Πρώτη αιτία θανάτου από κακοήθεια σε άνδρες και γυναίκες.
Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ)
εστιάζει στη σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου
του πνεύμονα. Στο πλαίσιο αυτό για το 2021, προγραμματίζει ένα σύνολο στοχευμένων
ενημερωτικών δράσεων για το ευρύ κοινό, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του,

αναφορικά με την αξία του προσυμπτωματικού ελέγχου στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση
του καρκίνου του πνεύμονα.
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη (1η) αιτία θανάτου από κακοήθεια στην Ελλάδα.
Περίπου 8.000 άνθρωποι κάθε χρόνο στη χώρα μας, εμφανίζουν καρκίνο του πνεύμονα από τους
οποίους υπολογίζεται ότι το 71% περίπου των νοσούντων δεν θα τα καταφέρει να ζήσει
περισσότερο από πέντε χρόνια, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε
παγκόσμιο επίπεδο, στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί τον
δεύτερο (2ο) πιο συχνό τύπο καρκίνου μετά από την κακοήθεια του προστάτη και τον καρκίνο του
μαστού αντίστοιχα, παραμένοντας όμως ο πιο θανατηφόρος καρκίνος.
Κακοήθεια- Συμπτώματα
Η κακοήθεια του πνεύμονα συνήθως εμφανίζεται με επίμονο βήχα, αιμόπτυση, δύσπνοια,
θωρακικό άλγος αλλά και με άλλα συμπτώματα εκτός αναπνευστικού συστήματος, λόγω της
εμφάνισης μετάστασης, όπως για παράδειγμα: επίμονο πονοκέφαλο, αστάθεια βάδισης, ανορεξία
και άλλα. Συνήθως, τα συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα δεν εμφανίζονται έως ότου η
ασθένεια βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

Αυτά είναι τα ύποπτα συμπτώματα
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από κακοήθεια
στην Ελλάδα. Περίπου 8.000 άνθρωποι κάθε χρόνο στη χώρα μας, εμφανίζουν
καρκίνο του πνεύμονα από τους οποίους υπολογίζεται ότι το 71% περίπου των
νοσούντων δεν θα τα καταφέρει να ζήσει περισσότερο από πέντε χρόνια,
σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες ο καρκίνος του
πνεύμονα αποτελεί τον δεύτερο (2ο) πιο συχνό τύπο καρκίνου μετά από την
κακοήθεια του προστάτη και τον καρκίνο του μαστού αντίστοιχα, παραμένοντας
όμως ο πιο θανατηφόρος καρκίνος.
Εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου (4/2), η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) υπογραμμίζει τη σημασία του
προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του
πνεύμονα.

Τα ύποπτα συμπτώματα

Η κακοήθεια του πνεύμονα συνήθως εμφανίζεται με επίμονο βήχα, αιμόπτυση,
δύσπνοια, θωρακικό άλγος αλλά και με άλλα συμπτώματα εκτός αναπνευστικού
συστήματος, λόγω της εμφάνισης μετάστασης, όπως για παράδειγμα: επίμονο
πονοκέφαλο, αστάθεια βάδισης, ανορεξία και άλλα. Συνήθως, τα συμπτώματα του
καρκίνου του πνεύμονα δεν εμφανίζονται έως ότου η ασθένεια βρίσκεται ήδη σε
προχωρημένο στάδιο. Ακόμα και όταν ο καρκίνος του πνεύμονα προκαλεί
συμπτώματα (όπως είναι ο βήχας), πολλοί άνθρωποι τα αποδίδουν λανθασμένα
σε άλλα προβλήματα, όπως σε λοίμωξη του αναπνευστικού ή στις μακροχρόνιες
επιπτώσεις από το κάπνισμα, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τη διάγνωση.
Ο πνευμονολόγος έχει κομβικό ρόλο καθώς είναι ο ειδικός γιατρός για τις
παθήσεις του Πνεύμονα που θα καθοδηγήσει τον ασθενή με ύποπτα συμπτώματα
για κακοήθεια, ώστε να τεθεί σε διάγνωση και να καθοριστεί η περαιτέρω
διαχείριση της νόσου.
Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές

Επειδή αρκετές φορές ο καρκίνος του πνεύμονα προϋπάρχει, χωρίς να έχει
προκαλέσει εμφανή συμπτώματα στον ασθενή, σε πολλές χώρες έχει καθιερωθεί, ο
προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) που αφορά εξετάσεις με σκοπό την
ανεύρεση καρκίνου του πνεύμονα, σε άτομα που δεν έχουν ακόμα εκδηλώσει
συμπτώματα της νόσου. Εάν ο καρκίνος του πνεύμονα διαγνωστεί σε πρώιμο
στάδιο, πριν ακόμη εμφανίσει μεταστάσεις, είναι πιο πιθανό να αντιμετωπιστεί
επιτυχώς.
Σημαντικός παράγοντας στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου,
αποτελεί η υιοθέτηση ενός εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου
(screening) για τον καρκίνο του Πνεύμονα, με τη χρήση αξονικής τομογραφίας
θώρακα χαμηλής δόσης (CT low dose), σε συνδυασμό με την εφαρμογή
προγράμματος διακοπής του καπνίσματος.
Η Ομάδα Εργασίας Καρκίνου της ΕΠΕ (αποτελούμενη από τους Ιωάννη Γκιόζο,
Γεωργία Χαρδαβέλλα και τον Συντονιστή Ελευθέριο Ζέρβα), σημειώνει ότι «στόχος
μας είναι η Ελλάδα να είναι η χώρα με τους λιγότερους θανάτους από τον Καρκίνο
του Πνεύμονα. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη

διάγνωση της νόσου και κατ’ επέκταση στην αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Η
σωστή ενημέρωση των πολίτων αλλά και η συνεργασία όλων των αρμοδίων
φορέων κρίνεται απαραίτητη, με σκοπό την ένταξη του προσυμπτωματικού
ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την
υγεία. Η ΕΠΕ, θα συνεχίσει να εργάζεται συντονισμένα για την επίτευξη αυτού του
στόχου».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που
συμβαίνουν, στο Protothema.gr
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Απαραίτητη
η ένταξη του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα στον
εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την Υγεία.
Στην Ελλάδα 8.000 άνθρωποι κάθε χρόνο εμφανίζουν καρκίνο του πνεύμονα
1 η αιτία θανάτου από κακοήθεια ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες

Εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου, η Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρεία (ΕΠΕ) εστιάζει στη σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη
διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Στο πλαίσιο αυτό για
Διαβάστε Περισσότερα...

Έγκαιρη διάγνωση για τον καρκίνο του πνεύμονα: Τι
πρέπει να αλλάξει

Εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου, στις 4
Φεβρουαρίου, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ)
εστιάζει στη σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου για την
έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Στο πλαίσιο

αυτό για το 2021, προγραμματίζει ένα σύνολο στοχευμένων
ενημερωτικών δράσεων για το ευρύ κοινό, με στόχο την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του, αναφορικά με την αξία
του προσυμπτωματικού ελέγχου στην έγκαιρη διάγνωση και
αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα.
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου
από κακοήθεια στην Ελλάδα. Περίπου 8.000 άνθρωποι κάθε
χρόνο στην χώρα μας, εμφανίζουν καρκίνο του πνεύμονα από
τους οποίους υπολογίζεται ότι το 71% περίπου των
νοσούντων δεν θα τα καταφέρει να ζήσει περισσότερο από
πέντε χρόνια, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε παγκόσμιο επίπεδο, στους άνδρες
αλλά και στις γυναίκες ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί τον
δεύτερο πιο συχνό τύπο καρκίνου μετά από την κακοήθεια του
προστάτη και τον καρκίνο του μαστού αντίστοιχα,
παραμένοντας όμως ο πιο θανατηφόρος καρκίνος.
Συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα

Η κακοήθεια του πνεύμονα συνήθως εμφανίζεται με επίμονο
βήχα, αιμόπτυση, δύσπνοια, θωρακικό άλγος αλλά και με άλλα
συμπτώματα εκτός αναπνευστικού συστήματος, λόγω της
εμφάνισης μετάστασης, όπως για παράδειγμα: επίμονο
πονοκέφαλο, αστάθεια βάδισης, ανορεξία και άλλα. Συνήθως,
τα συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα δεν εμφανίζονται
έως ότου η ασθένεια βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.
Ακόμα και όταν ο καρκίνος του πνεύμονα προκαλεί
συμπτώματα (όπως είναι ο βήχας), πολλοί άνθρωποι τα
αποδίδουν λανθασμένα σε άλλα προβλήματα, όπως σε
λοίμωξη του αναπνευστικού ή στις μακροχρόνιες επιπτώσεις
από το κάπνισμα, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τη
διάγνωση.

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι η καλύτερη πρόληψη για τον καρκίνο
του πνεύμονα

Επειδή αρκετές φορές ο καρκίνος του πνεύμονα προϋπάρχει,
χωρίς να έχει προκαλέσει εμφανή συμπτώματα στον ασθενή,
σε πολλές χώρες έχει καθιερωθεί ο προσυμπτωματικός έλεγχος
(screening) που αφορά εξετάσεις με σκοπό την ανεύρεση
καρκίνου του πνεύμονα, σε άτομα που δεν έχουν ακόμα
εκδηλώσει συμπτώματα της νόσου. Εάν ο καρκίνος του
πνεύμονα διαγνωσθεί σε πρώιμο στάδιο, πριν ακόμη εμφανίσει
μεταστάσεις, είναι πιο πιθανό να αντιμετωπιστεί επιτυχώς.
Στις δράσεις που σχεδιάζει η Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρεία εντάσσεται η πρωτοβουλία θεσμικής και κοινωνικής
υπευθυνότητας "ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ" η οποία θα υλοποιηθεί με την
υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρείας Johnson &
Johnson. Στόχος της πρωτοβουλίας,- η οποία περιλαμβάνει την
υλοποίηση ενημερωτικής εκστρατείας και ποίκιλες κοινωνικές
δράσεις,- είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αξία
της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του Πνεύμονα και τη
σημασία της διακοπής του καπνίσματος. Σημαντικός
παράγοντας στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της
νόσου, αποτελεί η υιοθέτηση ενός εθνικού προγράμματος
προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) για τον καρκίνο του
Πνεύμονα, με τη χρήση αξονικής τομογραφίας θώρακα
χαμηλής δόσης (CT low dose), σε συνδυασμό με την εφαρμογή
προγράμματος διακοπής του καπνίσματος.
Tα μέλη της Ομάδας Εργασίας Καρκίνου της ΕΠΕ, κ. Γκιόζος
Ιωάννης, κα Χαρδαβέλλα Γεωργία και ο Συντονιστής κ. Ζέρβας
Ελευθέριος, δήλωσαν "Στόχος μας είναι η Ελλάδα να είναι η
χώρα με τους λιγότερους θανάτους από τον Καρκίνο του
Πνεύμονα. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος μπορεί να συμβάλει

στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου και κατ’ επέκταση στην
αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Η σωστή ενημέρωση των
Πολίτων αλλά και η συνεργασία όλων των αρμοδίων φορέων
κρίνεται απαραίτητη, με σκοπό την ένταξη του
προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα
στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την υγεία. Η ΕΠΕ, θα
συνεχίσει να εργάζεται συντονισμένα για την επίτευξη αυτού
του στόχου".

