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Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια παραμένει
κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και η πανδημία

του κορωνοϊού επιβάλει ακόμα περισσότερο να
προσέξουμε την υγεία των πνευμόνων μας
Μία σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται στο κάπνισμα και
οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε χρόνο είναι η
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Φέτος δε λόγω της
επιδημίας του κορωνοϊού η Παγκόσμια Ημέρα για τη νόσο (17
Νοεμβρίου) καθίσταται ακόμα πιο επίκαιρη καθώς η υγεία των
πνευμόνων κατέχει κομβικό ρόλο στη θετική έκβαση της λοίμωξης
Covid-19.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) φέτος τιμά την παγκόσμια
ημέρα με το μήνυμα «η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια
παραμένει κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και η πανδημία του
κορωνοϊού επιβάλει ακόμα περισσότερο να προσέξουμε την υγεία των
πνευμόνων μας. Υγιείς Πνεύμονες: Τώρα είναι πιο σημαντικό!».
Η ΧΑΠ είναι η 3η αιτία θανάτου από το 2012, σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και ευθύνεται κάθε χρόνο για
περισσότερους από 3 εκατομμύρια θανάτους (5,6% των θανάτων
παγκοσμίως). Ο αριθμός των θανάτων από τη ΧΑΠ, αναμένεται να
αυξηθεί δραματικά τις επόμενες δεκαετίες και θα οδηγήσει 1
δισεκατομμύριο ανθρώπους να νοσήσουν και περίπου σε 7 εκατομμύρια
θανάτους ετησίως.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr

Σύσταση για εμβολιασμό των
ασθενών με ΧΑΠ έναντι της
covid-19, της γρίπης και του
πνευμονιόκοκκου
Διονυσία Προκόπη

O Στέλιος Λουκίδης, η Ανδριάνα Παπαϊωάννου, o Γεώργιος Χειλάς, ο Κωνσταντίνος Τούτουζας.
Ε.Π.Ε

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια: Η πανδημία που
μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία τα συστήματα υγείας.
Η 17η Νοεμβρίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ και
η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία τονίζει ότι η ημέρα «ποτέ
δεν ήταν τόσο σημαντική» γιατί η Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και η
πανδημία του κορονοϊού επιβάλλει ακόμα περισσότερο να
προσέξουμε την υγεία των πνευμόνων μας. «Υγιείς Πνεύμονες:
Τώρα είναι πιο σημαντικό!» είναι το μήνυμα της ενημερωτικής
εκστρατείας της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε).
Τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης ανέδειξε
η Ε.Π.Ε σε συνέντευξη Τύπου (16/11/2021) -στην οποία απεύθυνε
χαιρετισμό και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα-

καθώς οι μισοί από τους πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν,
ενώ η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως με την κατάλληλη
θεραπευτική αντιμετώπιση.
«Η νόσηση COVID-19 ασθενών με ΧΑΠ συνεπάγεται 4,5 φορές
μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας, 1,5 φορά αυξημένο
κίνδυνο διασωλήνωσης και 2,5 φορές μεγαλύτερο
κίνδυνο απώλειας της ζωής» επισήμανε ο Καθηγητής
Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Νίκος Τζανάκης και
Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ε.
Η αντιμετώπιση του ασθενούς με ΧΑΠ, ο οποίος θα νοσήσει από
COVID-19 δεν διαφέρει από την αντιμετώπιση των υπολοίπων
ασθενών που θα νοσήσουν από COVID-19. Το πρόβλημα με
τους ασθενείς με ΧΑΠ είναι ωστόσο ότι είναι ασθενείς κατά
κανόνα προχωρημένης ηλικίας, με συννοσηρότητες και με ήδη
περιορισμένες αναπνευστικές εφεδρείες, με αποτέλεσμα να
βιώνουν βαρύτερα συμπτώματα και να απαιτούν πολύ ευκολότερα
υψηλά μείγματα οξυγόνου ή/και μηχανική υποστήριξη της
αναπνοής. Επιπλέον εκτός των συμπτωμάτων της COVID-19, ο
ιατρός θα κληθεί να αντιμετωπίσει και μια πιθανή επιδείνωση των
συμπτωμάτων της ΧΑΠ (παρόξυνση) η οποία και από μόνη της
είναι επιβαρυντική για τον ασθενή και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του.
O Πρόεδρος της Ε.Π.Ε Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής
Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ αναφερόμενος στη σημασία
του εμβολιασμού για τους ασθενείς με ΧΑΠ και της τήρησης των
μέτρων προστασίας τόνισε: «Kατά τον τελευταίο 1,5 χρόνο της
πανδημίας παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των υπηρεσιών υγείας
από ασθενείς με ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων και μικρή
επίπτωση σε μόλυνση από COVID. Τα παραπάνω άπτονται του
υψηλού ποσοστού εμβολιασμού, της τήρησης των μέτρων
ατομικής προστασίας και της συμμετοχής των Πνευμονολόγων
στην εξωνοσοκομειακή διαχείριση». Η Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρεία προτείνει τον καθολικό εμβολιασμό των ασθενών με
ΧΑΠ έναντι του κορονοϊού, του ιού της γρίπης και
του πνευμονιόκοκκου.
«Η ΧΑΠ αποτελεί μία σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που
οφείλεται στο κάπνισμα και οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς
παγκοσμίως κάθε έτος. Η νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει
σε χρεοκοπία ακόμη και τα πιο εύρωστα και οργανωμένα
συστήματα υγείας. Η "συμβολή" της ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας για
τα αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και

το ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δισ. ευρώ» ανέφερε ο Συντονιστής
Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος Επιμελητής Α' ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η
Σωτηρία». Ο αριθμός των θανάτων από τη ΧΑΠ, αναμένεται να
αυξηθεί δραματικά τις επόμενες δεκαετίες και θα οδηγήσει 1
δισεκατομμύριο ανθρώπους να νοσήσουν και περίπου σε 7
εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Περισσότεροι από τους μισούς
πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν, αφού η νόσος
υποδιαγιγνώσκεται.
Η νόσος εκτιμάται ότι «ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερα
από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε συνθήκες αναπηρίας. Ωστόσο
είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί.
Φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές θεραπείες, βοηθούν στην
ανακούφιση των συμπτωμάτων, στη μείωση των παροξύνσεων και
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών» δήλωσε η
συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Ανδριάννα
Παπαϊωάννου, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’
Παν. Πνευμονολογικής Κλινικής (Νοσοκομείο «Αττικόν»). Η
«συμβολή» της ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας για τα αναπνευστικά
νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και το ετήσιο κόστος
αγγίζει τα 39 δισ. ευρώ. Περισσότεροι από το 36% των ασθενών με
ΧΑΠ αναφέρουν ότι η πάθηση τούς αναγκάζει να απέχουν από την
εργασία, περιορίζει την ικανότητά τους για εργασία ή τους
ανάγκασε να πάρουν άδεια από την εργασία τους το περασμένο
έτος. Το 45% των ασθενών με ΧΑΠ και ηλικία μικρότερη των 65
ετών, ανέφεραν απώλεια εργασίας το περασμένο έτος.
Η ΧΑΠ θεωρείται σήμερα θεραπεύσιμη με τη χρήση
θεραπευτικών μεθόδων που βελτιώνουν την αναπνευστική
λειτουργία και επιβραδύνουν ή ανακόπτουν την εξέλιξη της νόσου.
Η θεραπεία της ΧΑΠ είναι φαρμακευτική (εισπνεόμενα φάρμακα,
φάρμακα διακοπής καπνίσματος, αντιγριπικό και
αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο, εμβόλιο έναντι του κοκκύτη) αλλά
και μη φαρμακευτική (φυσική άσκηση ή πνευμονική αποκατάσταση
δηλαδή πρόγραμμα εκπαίδευσης ασθενών, φυσιοθεραπείας,
άσκησης, διατροφικής παρέμβασης και ψυχολογικής υποστήριξης,
η οξυγονοθεραπεία, ο μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός και η
χειρουργική αντιμετώπιση).
Η φαρμακευτική και μη φαρμακευτική θεραπεία της ΧΑΠ έχει
παρουσιάσει μέσα από πρόσφατες μεγάλες διεθνείς κλινικές
μελέτες χιλιάδων ασθενών, σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά

στην ανακούφιση από τα συμπτώματα, την αύξηση της
ικανότητας των ασθενών για σωματική δραστηριότητα, την
επιβράδυνση της επιδείνωσης της αναπνευστικής λειτουργίας,
τη βελτίωση της ψυχικής κατάστασής τους, την αποφυγή
των λοιμώξεων-παροξύνσεων-νοσηλειών, τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής και την ελάττωση της θνησιμότητας. Απαραίτητο
στοιχείο της σωστής και αποτελεσματικής θεραπείας είναι και η
τακτική παρακολούθηση των ασθενών από τον κατάλληλο γιατρό
που είναι ο πνευμονολόγος.

Τα επιδημιολογικά στοιχεία της Ελλάδας
• Το 2004 καταγράφηκε ότι 9 ενήλικες καπνιστές στους 100 στη
χώρα μας πάσχουν από τη νόσο (8.4%), δηλαδή περίπου 700.000
Έλληνες νοσούσαν. Νεότερα δεδομένα του 2015 δείχνουν ότι το
ποσοστό της ΧΑΠ ανέβηκε στο 10.6% στον αντίστοιχο πληθυσμό.
• Το 56% των ασθενών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν.
• Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν.
• Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές συχνότερα από τις γυναίκες
(11,6% έναντι 4,8%) και ο ανδρικός αγροτικός πληθυσμός καπνίζει
2 φορές περισσότερα τσιγάρα από ότι ο αστικός.
• Η ΧΑΠ οδηγεί από μόνη της σε απώλεια τουλάχιστον του 50%
της ποιότητας ζωής.
• Ο μέσος αριθμός ημερών απουσίας από την εργασία κατ’ έτος,
λόγω της ΧΑΠ ανέρχεται σε 16,9. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή
(κόστος απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα 1.398,3 ευρώ.
• Το άμεσο κόστος ανέρχεται στα 2.809 ευρώ, ενώ το άμεσο μη
ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) στα 1.374 ευρώ
ανά έτος.
• Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή
ανέρχεται στα 5.582 ευρώ.

• Με βάση την εκτίμηση ότι οι διαγνωσμένοι ασθενείς με ΧΑΠ
σήμερα στην Ελλάδα ανέρχονται περίπου στους 250.000, η
συνολική επιβάρυνση της νόσου για το σύστημα υγείας και τα
Ασφαλιστικά Ταμεία (άμεσο ιατρικό κόστος) ανέρχεται στα 702
εκατ. ευρώ κατ’ έτος, ενώ το φορτίο για την κοινωνία συνολικά
ανέρχεται σε 1,4 δισ. ευρώ.
Την ενημερωτική εκστρατεία της Ε.Π.Ε για τη ΧΑΠ υποστηρίζουν
οι εταιρείες: Μenarini Hellas, ΑstraZeneca, Boehringer Ingelheim,
Chiesi και ΕLPEN.

Ο φόβος του κοροναϊού μείωσε τις
κρίσεις αποφρακτικής πνευμονοπάθειας
Πάνω από τις μισές δαπάνες του συστήματος υγείας για
αναπνευστικές παθήσεις, αφορούν την χρόνια
αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η οποία κοστίζει σχεδόν
39 δις. ευρώ στην Ευρώπη και οδηγεί σε 29 εκατ.
χρόνια με αναπηρία διεθνώς, ενώ επηρεάζει και την
καρδιά
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Μειωμένη ήταν η προσέλευση ασθενών με χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) στις δομές υγείας της χώρας τον τελευταίο
ενάμισυ χρόνο, καθώς είχαν λιγότερες παροξύνσεις και λίγες μολύνσεις
από κοροναϊό. Αιτία για την ευχάριστη αυτή εξέλιξη, ήταν η τήρηση των
μέτρων προστασίας από τον κοροναϊό, η τήρηση αποστάσεων και οι
εμβολιασμοί, αλλά και η διαχείριση της νόσου από πνευμονολόγους εκτός
νοσοκομείων.
Εντούτοις η νόσηση από COVID-19 ασθενών σε ασθενείς με ΧΑΠ
συνεπάγεται 4,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας, 1,5 φορά αυξημένο
κίνδυνο διασωλήνωσης και 2,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας της
ζωής.
Τα παραπάνω τόνισαν ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρίας, καθηγητές Πνευμονολογίας της Ιατρικής
Αθηνών και Κρήτης, κ.κ. Στέλιος Λουκίδης και Νίκος Τζανάκης, αντίστοιχα,
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής
Πνευμονοπάθειας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρεία ξεκινά ενημερωτική εκστρατεία με κεντρικό μήνυμα «Παγκόσμια
Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική» γιατί «η Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και η
πανδημία του κοροναϊού επιβάλει ακόμα περισσότερο να προσέξουμε την
υγεία των πνευμόνων μας. Υγιείς Πνεύμονες: Τώρα είναι πιο σημαντικό!».

Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω των social media, με
ένα animation spot, με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το
ευρύ κοινό για τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος, (κύρια αιτία
εμφάνισης ΧΑΠ) αλλά και της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης καθώς οι
μισοί από τους πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί
να ελεγχθεί πλήρως με την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Χαιρετισμό στη συνέντευξη τύπου απηύθυνε η κα Μίνα Γκάγκα ,
Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, τονίζοντας μεταξύ άλλων τη σημασία
της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για την αντιμετώπιση της
Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).
Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Ανδριάννα Παπαϊωάννου,
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’ Παν. Πνευμονολογικής
Κλινικής στο Νοσοκομείο «Αττικόν» ανέφερε πως «εκτιμάται ότι η νόσος
ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής
σε συνθήκες αναπηρίας. Ωστόσο είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί
και να αντιμετωπιστεί. Φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές θεραπείες,
βοηθούν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, στη μείωση των
παροξύνσεων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών».
Ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος –
Επιμελητής Α’ ΕΣΥ στην 5η Πνευμονολογική Κλινική του νοσοκομείου
«Σωτηρία», αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της ΧΑΠ στην υγεία, αλλά και για
το εθνικό σύστημα υγείας λέγοντας ότι «η ΧΑΠ αποτελεί μία σύγχρονη
συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται στο κάπνισμα και οδηγεί στο
θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε έτος. Η νόσος εκτιμάται ότι
μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και τα πιο εύρωστα και
οργανωμένα συστήματα υγείας. Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις δαπάνες
υγείας για τα αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56%
και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δις ευρώ».
O κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας, Γενικός
Γραμματέας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας σημείωσε πως: «η
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και τα Καρδιαγγειακά
Νοσήματα έχουν κοινούς παράγοντες κινδύνου, παρόμοιους
παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και παρεμφερή κλινική
συμπτωματολογία. Η διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών απαιτεί
ολιστική αντιμετώπιση και προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής εικόνας».

Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ 2021
- Υγιείς Πνεύμονες: Tώρα είναι
πιο σημαντικό!
Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021, 18:31

«Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική» γιατί «η Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και η
πανδημία του κορονοϊού επιβάλει ακόμα περισσότερο να προσέξουμε την υγεία των
πνευμόνων μας. Υγιείς Πνεύμονες: Τώρα είναι πιο σημαντικό!» είναι το μήνυμα της
ενημερωτικής εκστρατείας της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε).
Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω των social media, με ένα
animation spot, με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ
κοινό για τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος, (κύρια αιτία εμφάνισης
ΧΑΠ) αλλά και της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης καθώς οι μισοί από τους
πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί να ελεγχθεί
πλήρως με την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Χαιρετισμό στη συνέντευξη τύπου απηύθυνε η κα Μίνα Γκάγκα ,
Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ,τονίζοντας μεταξύ άλλων τη σημασία της
πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για την αντιμετώπιση της Χρόνιας
Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).
O Πρόεδρος της Ε.Π.Ε Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ
αναφερόμενος στη σημασία του εμβολιασμού για τους ασθενείς με ΧΑΠ και της
τήρησης των μέτρων προστασίας τόνισε: «κατά τον τελευταίο 1,5 χρόνο της
πανδημίας παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των υπηρεσιών υγείας από ασθενείς με
ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων και μικρή επίπτωση σε μόλυνση από COVID. Τα
παραπάνω άπτονται του υψηλού ποσοστού εμβολιασμού, της τήρησης των μέτρων
ατομικής προστασίας και της συμμετοχής των Πνευμονολόγων στην
εξωνοσοκομειακή διαχείριση».
Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ε Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, (Ιατρική
Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης) επισημαίνει τους κινδύνους νόσησης με COVID-19 των
ασθενών με ΧΑΠ: «Η νόσηση COVID-19 ασθενών με ΧΑΠ συνεπάγετε 4,5 φορές
μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας, 1,5 φορά αυξημένο κίνδυνο διασωλήνωσης
και 2,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας της ζωής».
Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Ανδριάννα Παπαϊωάννου,
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’ Παν. Πνευμονολογικής Κλινικής
(Νοσοκομείο «Αττικόν») αναφέρει για τη ΧΑΠ: «εκτιμάται ότι η νόσος ευθύνεται
παγκοσμίως για περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε συνθήκες
αναπηρίας. Ωστόσο είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και να
αντιμετωπιστεί. Φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές θεραπείες, βοηθούν στην
ανακούφιση των συμπτωμάτων, στη μείωση των παροξύνσεων και στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ασθενών».
Ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος Επιμελητής Α' ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»,
επισημαίνει τις επιπτώσεις της ΧΑΠ στην υγεία αλλά και για το εθνικό σύστημα
υγείας: «η ΧΑΠ αποτελεί μία σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται στο
κάπνισμα και οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε έτος. Η
νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και τα πιο εύρωστα και
οργανωμένα συστήματα υγείας. Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας για τα
αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και το ετήσιο
κόστος αγγίζει τα 39 δις ευρώ».
O κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας, Γενικός Γραμματέας
της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κατά την ομιλία του σχετικά με τη ΧΑΠ

σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα τόνισε: «η Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα έχουν κοινούς παράγοντες
κινδύνου, παρόμοιους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και παρεμφερή κλινική
συμπτωματολογία. Η διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών απαιτεί ολιστική
αντιμετώπιση και προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής εικόνας».

Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια: Οι μισοί πάσχοντες
δεν το γνωρίζουν

Η ΧΑΠ είναι η 3η αιτία θανάτου από το 2012, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας και ευθύνεται κάθε χρόνο για περισσότερους από τρία εκατομμύρια
θανάτους στον πλανήτη μας (5,6% των θανάτων παγκοσμίως). Στα "κακά νέα"

συγκαταλέγεται το γεγονός ότι περισσότεροι από τους μισούς πάσχοντες από ΧΑΠ
δεν το γνωρίζουν. Όσο για το βασικό της αίτιο, αυτό θεωρείται πως είναι το
κάπνισμα. Αν, λοιπόν, αναζητάς το "μυστικό" για να μη νοσήσεις εσύ ή κάποιο
αγαπημένο σου πρόσωπο η απάντηση είναι απλή: Μακριά από το τσιγάρο.

Υπάρχει θεραπεία για τη ΧΑΠ;
Η ΧΑΠ θεωρείται σήμερα θεραπεύσιμη με τη χρήση θεραπευτικών μεθόδων που
βελτιώνουν την αναπνευστική λειτουργία και επιβραδύνουν ή ανακόπτουν την
εξέλιξη της νόσου. Η θεραπεία της ΧΑΠ είναι φαρμακευτική (εισπνεόμενα φάρμακα,
φάρμακα διακοπής καπνίσματος, αντιγριπικό και αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο,
εμβόλιο έναντι του κοκκύτη) αλλά και μη φαρμακευτική (φυσική άσκηση ή
πνευμονική

αποκατάσταση

δηλαδή

πρόγραμμα

εκπαίδευσης

ασθενών,

φυσιοθεραπείας, άσκησης, διατροφικής παρέμβασης και ψυχολογικής υποστήριξης,
η οξυγονοθεραπεία, ο μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός και η χειρουργική
αντιμετώπιση).

Δεδομένα από την χώρα μας
• Το 2004 καταγράφηκε ότι 9 ενήλικες καπνιστές στους 100 στη χώρα μας πάσχουν
από τη νόσο (8.4%), δηλαδή περίπου 700.000 Έλληνες νοσούσαν. Νεότερα δεδομένα
του 2015 δείχνουν ότι το ποσοστό της ΧΑΠ ανέβηκε στο 10.6% στον αντίστοιχο
πληθυσμό.
•
•

Το
Οι

56%
μισοί

των

ασθενών
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• Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές συχνότερα από τις γυναίκες (11,6% έναντι 4,8%)
και ο ανδρικός αγροτικός πληθυσμός καπνίζει 2 φορές περισσότερα τσιγάρα από ότι
ο

αστικός,

• Η ΧΑΠ οδηγεί από μόνη στης σε απώλεια τουλάχιστον του 50% της ποιότητας
ζωής.

Παροξύνσεις της νόσου
Μια ιδιαίτερα δυσμενής παράμετρος της νόσου είναι οι παροξύνσεις, δηλαδή οι
παροδικές ή θανατηφόρες καταστάσεις επιδείνωσης της νόσου που σε ένα ποσοστό

στις πιο προχωρημένες καταστάσεις οδηγούν σε εισαγωγή στο Νοσοκομείο. Οι πιο
σοβαρές δε περιπτώσεις νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα
με το πρόγραμμα καταγραφής των παροξύνσεων της ΧΑΠ της Ευρωπαϊκής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS COPD Αudit Project) το 30% των ασθενών που
νοσηλεύονται με παρόξυνση ΧΑΠ, επανεισάγονται εντός τριμήνου ενώ το 7% που θα
νοσηλευτεί με παρόξυνση θα πεθάνει εντός 90 ημερών από την εισαγωγή του.

Υγιείς Πνεύμονες: Tώρα είναι πιο σημαντικό!
"Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική" γιατί "η Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και η
πανδημία του κορονοϊού επιβάλει ακόμα περισσότερο να προσέξουμε την υγεία των
πνευμόνων μας. Υγιείς Πνεύμονες: Τώρα είναι πιο σημαντικό!" είναι το μήνυμα της
ενημερωτικής εκστρατείας της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε), με
αφορμή την παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για τη νόσο.
Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα "ταξιδέψει" ψηφιακά μέσω των social media, με ένα
animation spot, με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για
τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος, (κύρια αιτία εμφάνισης ΧΑΠ) αλλά και
της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης καθώς οι μισοί από τους πάσχοντες από ΧΑΠ
δεν το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως με την κατάλληλη
θεραπευτική αντιμετώπιση.

Χαιρετισμό στη συνέντευξη τύπου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα απηύθυνε η κα
Μίνα Γκάγκα , Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, τονίζοντας μεταξύ άλλων τη
σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για την αντιμετώπιση της
Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).
O Πρόεδρος της Ε.Π.Ε Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ
αναφερόμενος στη σημασία του εμβολιασμού για τους ασθενείς με ΧΑΠ και της
τήρησης των μέτρων προστασίας τόνισε: "κατά τον τελευταίο 1,5 χρόνο της
πανδημίας παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των υπηρεσιών υγείας από ασθενείς με
ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων και μικρή επίπτωση σε μόλυνση από COVID. Τα
παραπάνω άπτονται του υψηλού ποσοστού εμβολιασμού, της τήρησης των μέτρων
ατομικής

προστασίας

και

της

συμμετοχής

των

Πνευμονολόγων

στην

εξωνοσοκομειακή διαχείριση".
Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ε Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, (Ιατρική
Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης) επισημαίνει τους κινδύνους νόσησης με COVID-19 των
ασθενών με ΧΑΠ: "Η νόσηση COVID-19 ασθενών με ΧΑΠ συνεπάγετε 4,5 φορές
μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας, 1,5 φορά αυξημένο κίνδυνο διασωλήνωσης και 2,5
φορές μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας της ζωής".
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Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’ Παν. Πνευμονολογικής Κλινικής
(Νοσοκομείο "Αττικόν") αναφέρει για τη ΧΑΠ: "εκτιμάται ότι η νόσος ευθύνεται
παγκοσμίως για περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε συνθήκες
αναπηρίας. Ωστόσο είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί.
Φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές θεραπείες, βοηθούν στην ανακούφιση των
συμπτωμάτων, στη μείωση των παροξύνσεων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των ασθενών".
Ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος - Επιμελητής
Α' ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ", επισημαίνει τις
επιπτώσεις της ΧΑΠ στην υγεία αλλά και για το εθνικό σύστημα υγείας: "η ΧΑΠ
αποτελεί μία σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται στο κάπνισμα και
οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε έτος. Η νόσος εκτιμάται ότι
μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και τα πιο εύρωστα και οργανωμένα
συστήματα υγείας. Η "συμβολή" της ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας για τα αναπνευστικά
νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δις
ευρώ".
O κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας, Γενικός Γραμματέας της
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κατά την ομιλία του σχετικά με τη ΧΑΠ σε
ασθενείς

με

καρδιαγγειακά

νοσήματα

τόνισε:

"η

Χρόνια

Αποφρακτική

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα έχουν κοινούς παράγοντες
κινδύνου, παρόμοιους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και παρεμφερή κλινική
συμπτωματολογία. Η διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών απαιτεί ολιστική
αντιμετώπιση και προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής εικόνας".
Την ενημερωτική εκστρατεία της Ε.Π.Ε για τη ΧΑΠ υποστηρίζουν οι εταιρείες:
Μenarini Hellas, ΑstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi και ΕLPEN.

Ιδιώτες γιατροί σε Β. Ελλάδα και Θεσσαλία:
Βρέθηκαν οι μισοί

Φωτ. Αρχείου EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Περί τους 45 ιδιώτες γιατρούς έχουν δηλώσει οικειοθελώς ότι θα
βοηθήσουν στα νοσοκομεία της βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας
στην αντιμετώπιση του «άγριου» αυτού χειμώνα, με τους νοσούντες
από COVID-19 να πεθαίνουν κατά δεκάδες καθημερινά και χιλιάδες
άλλους να νοσούν με συμπτώματα που ποικίλουν σε ένταση…
Είναι αρκετοί αυτοί οι γιατροί; Όχι! Πόσοι χρειάζονται; Αν πάμε έτσι
και δεν παρουσιάσουν σύντομα μείωση οι νέες εισαγωγές, κανείς δεν

μπορεί να υπολογίσει ούτε αριθμό κλινών, ούτε αριθμό γιατρών! Εκ
πρώτης όμως, αναζητούν 100… Και σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες
του iEidiseis, η άτυπη παράταση του τελεσίγραφου της κυβέρνησης
που ήταν για τα μεσάνυχτα της περασμένη Κυριακής, από τον υπουργό
Υγείας, Θάνο Πλεύρη λήγει απόψε. Δεν αποκλείεται λοιπόν από αύριο ή
το αργότερο μεθαύριο το πρωί, να αρχίσουν να αποστέλλουν σε
κάποιους τα έγγραφα επίταξης.
Με τα ραντεβού για πρώτο εμβόλιο να έχουν παρουσιάσει μια μικρή
μόνο αύξηση, παρά την αυστηροποίηση των μέτρων για τους
ανεμβολίαστους πολίτες, ελπίδα που να προέρχεται από τους
εμβολιασμούς δεν είναι λογικό να έχουμε. Πιο πιθανό φαντάζει το
σενάριο που αναφέρουν επιφανείς επιστήμονες σε ΗΠΑ και ΕΕ και
αφορά την ανοσοποίηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού μέσω των
πολλών κρουσμάτων που θα έρθουν να συμπληρώσουν την
ανοσοποίηση από τους εμβολιασμούς… Δηλαδή προβλέπουν ότι θα
συμβεί σε μεγάλη κλίμακα αυτό που συνέβη στο μοντέλο της Σουηδίας.
Κατά το πρώτο κύμα δεν επέβαλε μέτρα καραντίνας, με αποτέλεσμα να
έχει 5000 νεκρούς, την ώρα που εμείς δεν είχαμε ούτε 300. Αλλά με τη
μεγάλη διασπορά του ιού στη κοινότητα, επήλθε πιο γρήγορα μια
ανοσία που πλησιάζει το επίπεδο της «ανοσίας της αγέλης». Αν σε αυτό
συνυπολογίσουμε ότι τώρα υπάρχει και το 65% του γενικού πληθυσμού
(στην Ελλάδα) εμβολιασμένο, καταλαβαίνουμε ότι ίσως σε αυτό το
σκεπτικό να υπάρχει μια βάση…
Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ
Εν μέσω αυτής της εμπόλεμης υγειονομικής κατάστασης, οι
πνευμονολόγοι παγκοσμίως ετοιμάζονται για την παγκόσμια Ημέρα
Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας που «γιορτάζεται» κάθε
χρόνο στις 18 Νοεμβρίου με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
των πολιτών. Το φετινό μήνυμα της εκστρατείας της Ελληνικής

Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) είναι «Υγιείς Πνεύμονες: Τώρα είναι
πιο σημαντικό!».
Από τη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε χθες ξεχωρίζουν τα
στοιχεία που έδωσε ο αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ε Νίκος Τζανάκης,
καθηγητής Πνευμονολογίας, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Όπως
επισημαίνει για τους κινδύνους νόσησης με COVID-19 των ασθενών με
ΧΑΠ, «συνεπάγετε 4,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας, 1,5 φορά
αυξημένο κίνδυνο διασωλήνωσης και 2,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο
απώλειας της ζωής»…
Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω των social media,
με ένα animation spot, με στόχο να ενημερώσει και να
ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τη σημασία της διακοπής του
καπνίσματος, (που είναι η κύρια αιτία εμφάνισης ΧΑΠ) αλλά και της
πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης καθώς οι μισοί από τους πάσχοντες
από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως με
την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Χαιρετισμό στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε απηύθυνε η
αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, τονίζοντας μεταξύ
άλλων τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για την
αντιμετώπιση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).
Ενώ ο πρόεδρος της Ε.Π.Ε Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής
Πνευμονολογίας του ΕΚΠΑ αναφερόμενος στη σημασία του
εμβολιασμού για τους ασθενείς με ΧΑΠ και της τήρησης των μέτρων
προστασίας τόνισε ότι «κατά τον τελευταίο 1,5 χρόνο της πανδημίας
παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των υπηρεσιών υγείας από ασθενείς με
ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων και μικρή επίπτωση σε μόλυνση από
COVID. Τα παραπάνω άπτονται του υψηλού ποσοστού εμβολιασμού,
της τήρησης των μέτρων ατομικής προστασίας και της συμμετοχής των
πνευμονολόγων στην εξωνοσοκομειακή διαχείριση».

Μια επικίνδυνη νόσος που μπορεί να
προληφθεί
Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι ασθενείς
αντιμετωπίζουν τριπλάσιο κίνδυνο θανάτου σε
περίπτωση που μολυνθούν από τον πανδημικό ιό Σήμερα υπάρχουν θεραπείες που βελτιώνουν την
αναπνευστική λειτουργία και σταματάνε την πορεία
της ασθένειας
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Η ασθένεια που στερεί
τη ζωή σε 3
εκατομμύρια
ανθρώπους κάθε χρόνο
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Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία
θανάτου παγκοσμίως και η πανδημία του κορωνοϊού επιβάλει

ακόμα περισσότερο να προσέξουμε την υγεία των πνευμόνων
μας
Μία σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται στο κάπνισμα και
οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε χρόνο είναι
η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Φέτος δε λόγω της
επιδημίας του κορωνοϊού η Παγκόσμια Ημέρα για τη νόσο (17 Νοεμβρίου)
καθίσταται ακόμα πιο επίκαιρη καθώς η υγεία των πνευμόνων κατέχει
κομβικό ρόλο στη θετική έκβαση της λοίμωξης Covid-19.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) φέτος τιμά την παγκόσμια
ημέρα με το μήνυμα «η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια παραμένει
κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και η πανδημία του κορωνοϊού επιβάλει
ακόμα περισσότερο να προσέξουμε την υγεία των πνευμόνων μας. Υγιείς
Πνεύμονες: Τώρα είναι πιο σημαντικό!».
Η ΧΑΠ είναι η 3η αιτία θανάτου από το 2012, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και ευθύνεται κάθε χρόνο για περισσότερους από
3 εκατομμύρια θανάτους (5,6% των θανάτων παγκοσμίως). Ο αριθμός των
θανάτων από τη ΧΑΠ, αναμένεται να αυξηθεί δραματικά τις επόμενες
δεκαετίες και θα οδηγήσει 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους να νοσήσουν και
περίπου σε 7 εκατομμύρια θανάτους ετησίως.
Περισσότεροι από τους μισούς πάσχοντες από ΧΑΠ δεν γνωρίζουν ότι
πάσχουν με αποτέλεσμα η νόσος να υποδιαγιγνώσκεται. Εκτιμάται ότι η
ΧΑΠ ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια
ζωής σε συνθήκες αναπηρίας. Το συνολικό κόστος σε φάρμακα, νοσηλείες
και για την όλη αντιμετώπιση της νόσου είναι τεράστιο. Η «συμβολή» της
ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας για τα αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη
ανέρχεται στο 56% και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δισ. ευρώ.
Περισσότεροι από το 36% των ασθενών με ΧΑΠ αναφέρουν ότι η πάθησή
τούς αναγκάζει να απέχουν από την εργασία, περιορίζει την ικανότητά τους
για εργασία ή τους ανάγκασε να πάρουν άδεια από την εργασία τους το
περασμένο έτος. Το 45% των ασθενών με ΧΑΠ και ηλικία <65 ετών
ανέφεραν απώλεια εργασίας το περασμένο έτος.
Η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως γιατί το βασικό της αίτιο που είναι το
κάπνισμα μπορεί να αποφευχθεί ή να διακοπεί. Η ΧΑΠ θεωρείται σήμερα
θεραπεύσιμη με τη χρήση θεραπευτικών μεθόδων που βελτιώνουν την

αναπνευστική λειτουργία και επιβραδύνουν ή ανακόπτουν την εξέλιξη της
νόσου. Η θεραπεία της ΧΑΠ είναι φαρμακευτική (εισπνεόμενα φάρμακα,
φάρμακα διακοπής καπνίσματος, αντιγριπικό και αντιπνευμονιοκοκκικό
εμβόλιο, εμβόλιο έναντι του κοκκύτη) αλλά και μη φαρμακευτική (φυσική
άσκηση ή πνευμονική αποκατάσταση δηλαδή πρόγραμμα εκπαίδευσης
ασθενών, φυσιοθεραπείας, άσκησης, διατροφικής παρέμβασης και
ψυχολογικής υποστήριξης, η οξυγονοθεραπεία, ο μη επεμβατικός μηχανικός
αερισμός και η χειρουργική αντιμετώπιση).
Η φαρμακευτική και μη φαρμακευτική θεραπεία της ΧΑΠ έχει παρουσιάσει
μέσα από πρόσφατες μεγάλες πολυεθνικές κλινικές μελέτες χιλιάδων
ασθενών σπουδαία αποτελέσματα όσον αφορά στην ανακούφιση από τα
συμπτώματα, την αύξηση της ικανότητας των ασθενών για σωματική
δραστηριότητα, την επιβράδυνση της επιδείνωσης της αναπνευστικής
λειτουργίας, τη βελτίωση της ψυχικής κατάστασής τους, την αποφυγή των
λοιμώξεων-παροξύνσεων-νοσηλειών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και
την ελάττωση της θνησιμότητας. Απαραίτητο στοιχείο της σωστής και
αποτελεσματικής θεραπείας είναι και η τακτική παρακολούθηση των
ασθενών από τον κατάλληλο γιατρό που είναι ο Πνευμονολόγος.
Παροξύνσεις της νόσου
Μια ιδιαίτερα δυσμενής παράμετρος της νόσου είναι οι παροξύνσεις, δηλαδή
οι παροδικές ή θανατηφόρες καταστάσεις επιδείνωσης της νόσου που σε ένα
ποσοστό στις πιο προχωρημένες καταστάσεις οδηγούν σε εισαγωγή στο
Νοσοκομείο. Οι πιο σοβαρές δε περιπτώσεις νοσηλεύονται στις μονάδες
εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα καταγραφής των
παροξύνσεων της ΧΑΠ της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS
COPD Αudit Project) το 30% των ασθενών που νοσηλεύονται με παρόξυνση
ΧΑΠ, επανεισάγονται εντός τριμήνου ενώ το 7% που θα νοσηλευτεί με
παρόξυνση θα πεθάνει εντός 90 ημερών από την εισαγωγή του. Οι
παροξύνσεις (εκτός των αυξημένων αναγκών σε νοσηλευτική φροντίδα που
προκαλούν), αναγνωρίζεται σαν τον παράγοντα με την υψηλότερη επίπτωση
στο οικονομικό φορτίο της νόσου καθώς αντιπροσωπεύει το 45% του
συνολικού κόστους της νόσου.
Η ΧΑΠ στην Ελλάδα
Σύμφωνα με επιδημιολογικά στοιχεία που αφορούν στη χώρα μας:
• Το 2004 καταγράφηκε ότι 9 ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από τη

νόσο (8.4%), δηλαδή περίπου 700.000 Έλληνες νοσούσαν. Νεότερα
δεδομένα του 2015 δείχνουν ότι το ποσοστό της ΧΑΠ ανέβηκε στο 10,6%
στον αντίστοιχο πληθυσμό.
• Το 56% των ασθενών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν.
• Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν.
• Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές συχνότερα από τις γυναίκες (11,6% έναντι
4,8%) και ο ανδρικός αγροτικός πληθυσμός καπνίζει 2 φορές περισσότερα
τσιγάρα από ότι ο αστικός,
• Η ΧΑΠ οδηγεί από μόνη στης σε απώλεια τουλάχιστον του 50% της
ποιότητας ζωής.
• Ο μέσος αριθμός ημερών απουσίας από την εργασία κατ’ έτος, λόγω της
ΧΑΠ ανέρχεται σε 16,9. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας
παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1,398.3.
• Το άμεσο κόστος ανέρχεται στα € 2.809,ενώ το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος
ασθενών, χρόνος φροντιστών) στα €1.374 ανά έτος.
• Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή ανέρχεται στα
€5.582.
• Με βάση την εκτίμηση ότι οι διαγνωσμένοι ασθενείς με ΧΑΠ σήμερα
στην Ελλάδα ανέρχονται περίπου στους 250.000, η συνολική επιβάρυνση
της νόσου για το σύστημα υγείας και τα Ασφαλιστικά Ταμεία (άμεσο ιατρικό
κόστος) ανέρχεται στα €702 εκατ. κατ’ έτος, ενώ το φορτίο για την κοινωνία
συνολικά ανέρχεται στα €1,4 δισ.
ΧΑΠ εν καιρώ πανδημίας Covid-19
«Kατά τον τελευταίο 1,5 χρόνο της πανδημίας παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση
των υπηρεσιών υγείας από ασθενείς με ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων και
μικρή επίπτωση σε μόλυνση από COVID-19. Τα παραπάνω άπτονται του
υψηλού ποσοστού εμβολιασμού, της τήρησης των μέτρων ατομικής προστασίας
και της συμμετοχής των Πνευμονολόγων στην εξωνοσοκομειακή διαχείριση»,
σύμφωνα με τον πρόεδρος της ΕΠΕ Στέλιο Λουκίδη, Καθηγητή,
Πνευμονολογίας στο ΕΚΠΑ.
«Η νόσηση COVID-19 ασθενών με ΧΑΠ συνεπάγετε 4,5 φορές μεγαλύτερο
κίνδυνο νοσηλείας, 1,5 φορά αυξημένο κίνδυνο διασωλήνωσης και 2,5 φορές
μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας της ζωής», συμπληρώνει ο Αντιπρόεδρος της
ΕΠΕ Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η αντιμετώπιση του ασθενούς με ΧΑΠ, ο οποίος θα νοσήσει από COVID-19
δεν διαφέρει από την αντιμετώπιση των υπολοίπων ασθενών που θα
νοσήσουν από COVID-19. Η αντιμετώπιση κάθε φορά έχει να κάνει με τη
βαρύτητα της λοίμωξης COVID-19, και είναι υποστηρικτική θεραπεία και σε
περίπτωση που ο ασθενής χρειαστεί νοσηλεία εφαρμογή των ισχυόντων
θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Το πρόβλημα με τους ασθενείς με ΧΑΠ είναι
ωστόσο ότι είναι ασθενείς κατά κανόνα προχωρημένης ηλικίας, με
συνοσηρότητες και με ήδη περιορισμένες αναπνευστικές εφεδρείες με
αποτέλεσμα να βιώνουν βαρύτερα συμπτώματα και να απαιτούν πολύ
ευκολότερα υψηλά μείγματα οξυγόνου ή/και μηχανική υποστήριξη της
αναπνοής. Επιπλέον εκτός των συμπτωμάτων της COVID-19 ο ιατρός θα
κληθεί να αντιμετωπίσει και μια πιθανή επιδείνωση των συμπτωμάτων της
ΧΑΠ (παρόξυνση) η οποία και από μόνη της είναι επιβαρυντική για τον
ασθενή και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία προτείνει:
• Καθολικό εμβολιασμό των ασθενών με ΧΑΠ έναντι του SARS-CoV-2, του
ιού της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου.
• Οι καπνιστές πάνω από τα 35 έτη με ένα έστω από τα συμπτώματα βήχα,
απόχρεμψη ή δύσπνοια να επισκεφθεί τον γιατρό του, να υποβληθεί σε
σπιρομέτρηση και προφανώς να διακόψει το κάπνισμα.
• Η διάγνωση και η σταδιοποίηση της νόσου πρέπει να ακολουθεί αυστηρά
πρότυπα με απαραίτητη την πνευμονολογική εκτίμηση αρχικώς και εν
συνεχεία τουλάχιστον την ανά εξάμηνο εξέταση από τον Πνευμονολόγο.

«Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική» γιατί «η Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και η
πανδημία του κορωνοϊού επιβάλλει ακόμα περισσότερο να προσέξουμε την υγεία
των πνευμόνων μας. Υγιείς Πνεύμονες: Τώρα είναι πιο σημαντικό!» είναι το
μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
(Ε.Π.Ε).
Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω των social media, με ένα
animation spot, με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό
για τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος, (κύρια αιτία εμφάνισης ΧΑΠ)
αλλά και της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης καθώς οι μισοί από τους
πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως
με την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Χαιρετισμό στη συνέντευξη τύπου απηύθυνε η κα Μίνα Γκάγκα, Αναπληρώτρια
Υπουργός Υγείας ,τονίζοντας μεταξύ άλλων τη σημασία της πρόληψης και της
έγκαιρης διάγνωσης για την αντιμετώπιση της Χρόνιας Αποφρακτικής
Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).
O Πρόεδρος της Ε.Π.Ε Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ
αναφερόμενος στη σημασία του εμβολιασμού για τους ασθενείς με ΧΑΠ και της
τήρησης των μέτρων προστασίας τόνισε: «κατά τον τελευταίο 1,5 χρόνο της
πανδημίας παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των υπηρεσιών υγείας από ασθενείς
με ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων και μικρή επίπτωση σε μόλυνση από

COVID. Τα παραπάνω άπτονται του υψηλού ποσοστού εμβολιασμού, της
τήρησης των μέτρων ατομικής προστασίας και της συμμετοχής των
Πνευμονολόγων στην εξωνοσοκομειακή διαχείριση».
Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ε Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας,
(Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης) επισημαίνει τους κινδύνους νόσησης με
COVID-19 των ασθενών με ΧΑΠ: «Η νόσηση COVID-19 ασθενών με ΧΑΠ
συνεπάγεται 4,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας, 1,5 φορά αυξημένο
κίνδυνο διασωλήνωσης και 2,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας της ζωής».
Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Ανδριάννα Παπαϊωάννου,
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’ Παν. Πνευμονολογικής
Κλινικής (Νοσοκομείο «Αττικόν») αναφέρει για τη ΧΑΠ: «εκτιμάται ότι η νόσος
ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε
συνθήκες αναπηρίας. Ωστόσο είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και να
αντιμετωπιστεί. Φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές θεραπείες, βοηθούν στην
ανακούφιση των συμπτωμάτων, στη μείωση των παροξύνσεων και στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των ασθενών».
Ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος Επιμελητής Α' ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»,
επισημαίνει τις επιπτώσεις της ΧΑΠ στην υγεία αλλά και για το εθνικό σύστημα
υγείας: «η ΧΑΠ αποτελεί μία σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται
στο κάπνισμα και οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε έτος.
Η νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και τα πιο
εύρωστα και οργανωμένα συστήματα υγείας.Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις
δαπάνες υγείας για τα αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56%
και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δις ευρώ».
O κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας, Γενικός Γραμματέας
της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κατά την ομιλία του σχετικά με τη ΧΑΠ σε
ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα τόνισε: «η Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα έχουν κοινούς
παράγοντες κινδύνου, παρόμοιους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και
παρεμφερή κλινική συμπτωματολογία. Η διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών
απαιτεί ολιστική αντιμετώπιση και προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής εικόνας».
Την ενημερωτική εκστρατεία της Ε.Π.Ε για τη ΧΑΠ υποστηρίζουν οι εταιρείες:
ΜenariniHellas, ΑstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi και ΕLPEN.

Τριπλάσιος ο κίνδυνος θανάτου για
τους ασθενείς με χρόνια
αποφρακτική πνευμονοπάθεια
που θα μολυνθούν με κορονοϊό

Αλεξία Σβώλου

φωτογραφία αρχείου
Eurokinissi

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η βασική νόσος που προκαλεί το
κάπνισμα (μαζί με το πνευμονικό καρκίνο) σκοτώνει παγκοσμίως
περισσότερους από τέσσερις εκατομμύρια ανθρώπους το χρόνο όσους δηλαδή
έχει σκοτώσει μέχρι τώρα ο κορονοϊός συνολικά, όπως επισημ αίνει από το
πανεπιστήμιο Κρήτης ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης
προσθέτοντας πως η προσβολή από κορονοϊό για τους ανθρώπους που νοσούν
από ΧΑΠ είτε το γνωρίζουν είτε όχι αποτελεί άμεσο κίνδυνο για τη ζωή τους.
Η λοίμωξη covid σε ασθενή με ΧΑΠ τριπλασιάζει τον κίνδυνο θανάτου και
αυξάνει κατά τεσσερισήμισι φορές τον κίνδυνο νοσηλείας. Όπως εξηγούν ο
καθηγητής πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Νίκος Τζανάκης και ο
καθηγητής πνευμονολογίας ΕΚΠΑ από το νοσοκομείο «Αττικόν» νοσοκομείο

Στέλιος Λουκίδης πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας οι
διαγνωσμένοι ασθενείς με ΧΑΠ που συνιστούν περίπου το 50% αυτής της
πληθυσμιακής ομάδας είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, συμβουλεύονται διαρκώς
τον πνευμονολόγο τους, τηρούν τα μέτρα προστασίας, κάποιο ι φορούσαν
ανέκαθεν μάσκα στα ΜΜΜ (προ κορονοϊού) κι έχουν πολύ υψηλή
εμβολιαστική κάλυψη σε ποσοστό που αγγίζει το 97%.
Σύμφωνα με τις νέες μελέτες από ΧΑΠ πάσχει το 10,6% του ελληνικού
πληθυσμού και οι μισοί δεν το γνωρίζουν γιατί όπως εξηγεί ο πνευμονολ όγος
Γεώργιος Χειλάς, Επιμελητής Α στο νοσοκομείο «Σωτηρία» και συντονιστής
της ομάδας ΧΑΠ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, ο καπνιστής
είναι ενοχικός και δεν πάει εύκολα στο γιατρό γιατί ξέρει πως ο γιατρός θα
του πει να κόψει το κάπνισμα. Επίσης θεωρεί τα πρώτα συμπτώματα, τον
τσιγαρόβηχα και τα πτύελα φυσιολογική απόρροια του τσιγάρου.
Αν ο ασθενής δεν διακόψει το κάπνισμα, οι θεραπείες δεν θα τον βοηθήσουν
και μοιραία θα οδηγηθεί σε αναπνευστική αναπηρία. Επίσης οι ασθενείς με
ΧΑΠ κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν πνευμονικό καρκίνο και για
την έγκαιρη πρόληψη της χρόνιας αποφρακτικής
πνευμονοπάθειας όσο και του καρκίνου πρέπει να δημιουργηθεί ένα
ολόκληρο δίκτυο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας που θα
περιλαμβάνει τις ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις με πλήρη αποζημίωση και
κέντρα ΧΑΠ, Κέντρα Καρκίνου των πνευμόνων και Ιατρεία
Διακοπής Καπνίσματος, όλα διασυνδεδεμένα. Για την διάγνωση της ΧΑΠ
απαιτείται σπιρομέτρηση ενώ για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του
πνεύμονα θα πρέπει να αποζημιώνεται για ομάδες υψηλού κινδύνου η ειδική

εξέταση (αξονική τομογραφία θώρακός χαμηλής δόσης) μέσω
της οποίας βρίσκονται όχι μόνο οι πρώιμοι όγκοι αλλά και άλλες πνευμονικές
βλάβες.
Όπως επισημαίνει η αναπληρώτρια υπουργός υγείας Μίνα Γκάγκα η πρόληψη
των πνευμονικών παθήσεων δεν εξαντλείται στην ένταξη μιας εξέτασης στο
σύστημα αποζημίωσης και πρόκειται για μια ολόκληρη διαδικασία με την
δημιουργία του δικτύου που θα περιλαμβάνει και τα
ειδικά κέντρα σε νοσοκομεία της επικράτειας. Ωστό σο ο πρόεδρος της
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης επισημαίνει ότι
παρότι στο νοσοκομείο «Αττικόν» που εργάζεται ο ίδιος και στο νοσοκομείο
Σωτηρία και στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Θεσσαλίας έχουν ετοιμαστεί
κέντρα ΧΑΠ, δεν έχουν τεθεί ακόμα σε λειτουργία καθώς λόγω της Covid το
σύστημα υγείας γίνεται γι ακόμα μία φορά μονοθεματικό!
Από τη δική του μεριά ο καθηγητής καρδιολογίας Κώστας Τούτουζας εξηγεί
ότι τουλάχιστον οι μισοί ασθενείς με ΧΑΠ έχουν καρδιολογικό πρόβλημα και
μάλιστα όχι απλό, αφού σε ποσοστό 40% νοσούν από καρδιακή ανεπάρκεια,
σε ποσοστό 56% έχουν κολπική μαρμαρυγή (την πιο συχνή και πολύ
επικίνδυνη αρρυθμία των ηλικιωμένων), σε ποσοστό 60% έχουν σακχαρώδη
διαβήτη και παχυσαρκία σαν συννοσηρότητα, άλλο ένα 60% έχει πνευμο νική
υπέρταση και οι περισσότεροι από το 50% έως και το 100% των ασθενών
έχουν υποκείμενη στεφανιαία νόσο.
Από την Κρήτη ο καθηγητής Νίκος Τζανάκης μας προσγειώνει στη σκληρή
πραγματικότητα, επισημαίνοντας ότι ο όρος «μη καπνιστής» μπορεί να

αποδοθεί μόνο σε ανθρώπους που δεν κάπνισαν ποτέ ή που κάπνισαν
λιγότερα από 100 τσιγάρα στη ζωή τους, καθώς η χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια είναι ασθένεια που μπορεί να εμφανιστεί σε άνθρωπο που
κάπνισε έως 100 τσιγάρα.
Η πανδημία του κορονοϊού φωτίζει για ακόμα μί α φορά την αξία της
πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης κάθε πνευμονικού νοσήματος με τον
πνευμονολόγο Γιώργο Χειλά να επισημαίνει πως πέρα από το θέμα της
νοσηρότητας, των συννοσηρότητα της καταστροφής της ποιότητα ζωής καθώς κάθε ασθενής με ΧΑΠ χάνει τουλάχιστον το 50% της καθημερινής
ποιότητας ζωής υπάρχει και το τεράστιο θέμα του κόστους για το σύστημα
υγείας. Έτσι λοιπόν κάθε ασθενής με ΧΑΠ κοστίζει ετησίως στο σύστημα
υγείας 5.500 χιλιάδες ευρώ, με την πατρίδα μας να παραμένει
«πρωταθλήτρια» Ευρώπης στο κάπνισμα παρότι έχει μειωθεί το ποσοστό των
ενηλίκων καπνιστών από το 40% στο 35%.
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«Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική» γιατί «η Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια...
Πνευμονοπάθεια

Διαβάστε Περισσότερα στο Zougla

ΧΑΠ: Η νόσος που μπορεί να οδηγήσει σε
χρεοκοπία ακόμη και τα πιο εύρωστα
συστήματα υγείας
Newsroom
Μοιράσου το

Οι επιπτώσεις της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) στην
υγεία αλλά και στο εθνικό σύστημα υγείας επισημάνθηκαν σε συνέντευξη τύπου
της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε.), που πραγματοποιήθηκε
με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για τη νόσο (17/11).
«Η ΧΑΠ αποτελεί μία σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται στο
κάπνισμα και οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε έτος. Η
νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και τα πιο εύρωστα
και οργανωμένα συστήματα υγείας. Η “συμβολή” της ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας
για τα αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και το ετήσιο

κόστος αγγίζει τα 39 δις ευρώ», ανέφερε ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε,
Πνευμονολόγος - Επιμελητής Α' ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η
ΣΩΤΗΡΙΑ», Γεώργιος Χειλάς.
Χαιρετισμό στη συνέντευξη τύπου απηύθυνε, Αναπληρώτρια Υπουργός
Υγείας Μίνα Γκάγκα, τονίζοντας μεταξύ άλλων τη σημασία της πρόληψης και της
έγκαιρης διάγνωσης για την αντιμετώπιση της ΧΑΠ.
Εικόνα

Αναφερόμενος στη σημασία του εμβολιασμού έναντι της Covid-19 για τους
ασθενείς με ΧΑΠ και της τήρησης των μέτρων προστασίας, o Πρόεδρος της
Ε.Π.Ε, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης τόνισε: «Kατά τον
τελευταίο 1,5 χρόνο της πανδημίας παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των
υπηρεσιών υγείας από ασθενείς με ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων και μικρή
επίπτωση σε μόλυνση από COVID. Τα παραπάνω άπτονται του υψηλού
ποσοστού εμβολιασμού, της τήρησης των μέτρων ατομικής προστασίας και της
συμμετοχής των Πνευμονολόγων στην εξωνοσοκομειακή διαχείριση».
Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ε Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας,
(Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης) επεσήμανε τους κινδύνους νόσησης με
COVID-19 των ασθενών με ΧΑΠ: «Η νόσηση COVID-19 ασθενών με ΧΑΠ
συνεπάγετε 4,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας, 1,5 φορά αυξημένο
κίνδυνο διασωλήνωσης και 2,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας της ζωής».

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Ανδριάννα
Παπαϊωάννου, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’ Παν.
Πνευμονολογικής Κλινικής (Νοσοκομείο «Αττικόν») ανέφερε: «εκτιμάται ότι η
νόσος ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής
σε συνθήκες αναπηρίας. Ωστόσο είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και
να αντιμετωπιστεί. Φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές θεραπείες, βοηθούν
στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, στη μείωση των παροξύνσεων και στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών».
O κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας, Γενικός Γραμματέας
της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κατά την ομιλία του σχετικά με τη ΧΑΠ σε
ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα τόνισε: «η Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα έχουν κοινούς
παράγοντες κινδύνου, παρόμοιους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και
παρεμφερή κλινική συμπτωματολογία. Η διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών
απαιτεί ολιστική αντιμετώπιση και προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής εικόνας».
Εικόνα

Ενημερωτική εκστρατεία από την ΕΠΕ
«Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική» γιατί «η Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και η
πανδημία του κορονοϊού επιβάλει ακόμα περισσότερο να προσέξουμε την υγεία

των πνευμόνων μας. Υγιείς Πνεύμονες: Τώρα είναι πιο σημαντικό!» είναι το
μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας που διεξάγει η Ε.Π.Ε..
Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω των social media, με ένα
animation spot, με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό
για τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος, (κύρια αιτία εμφάνισης ΧΑΠ)
αλλά και της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης καθώς οι μισοί από τους
πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως
με την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Την ενημερωτική εκστρατεία της Ε.Π.Ε για τη ΧΑΠ υποστηρίζουν οι εταιρείες:
Μenarini Hellas, ΑstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi και ΕLPEN.
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«Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική» γιατί «η Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία θανάτου
παγκοσμίως και η πανδημία του κορονοϊού επιβάλει ακόμα περισσότερο
να προσέξουμε την υγεία των πνευμόνων μας. Υγιείς Πνεύμονες: Τώρα
είναι πιο σημαντικό!» είναι το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας της
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε).

Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω των social media,
με ένα animation spot, με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει
το ευρύ κοινό για τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος, (κύρια αιτία
εμφάνισης ΧΑΠ) αλλά και της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης καθώς
οι μισοί από τους πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν και η νόσος
μπορεί να ελεγχθεί πλήρως με την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Χαιρετισμό στη συνέντευξη τύπου απηύθυνε η κα Μίνα Γκάγκα ,
Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ,τονίζοντας μεταξύ άλλων τη σημασία
της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για την αντιμετώπιση της
Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).

O Πρόεδρος της Ε.Π.Ε Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας,
ΕΚΠΑ αναφερόμενος στη σημασία του εμβολιασμού για τους ασθενείς με
ΧΑΠ και της τήρησης των μέτρων προστασίας τόνισε: «κατά τον τελευταίο
1,5 χρόνο της πανδημίας παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των υπηρεσιών
υγείας από ασθενείς με ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων και μικρή
επίπτωση σε μόλυνση από COVID. Τα παραπάνω άπτονται του υψηλού
ποσοστού εμβολιασμού, της τήρησης των μέτρων ατομικής προστασίας
και της συμμετοχής των Πνευμονολόγων στην εξωνοσοκομειακή
διαχείριση».

Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ε Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας,
(Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης) επισημαίνει τους κινδύνους
νόσησης με COVID-19 των ασθενών με ΧΑΠ: «Η νόσηση COVID-19
ασθενών με ΧΑΠ συνεπάγετε 4,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας,

1,5 φορά αυξημένο κίνδυνο διασωλήνωσης και 2,5 φορές μεγαλύτερο
κίνδυνο απώλειας της ζωής».

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Ανδριάννα Παπαϊωάννου,
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’ Παν.
Πνευμονολογικής Κλινικής (Νοσοκομείο «Αττικόν») αναφέρει για τη
ΧΑΠ: «εκτιμάται ότι η νόσος ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερα από
29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε συνθήκες αναπηρίας. Ωστόσο είναι μια
νόσος που μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί. Φαρμακευτικές
και μη φαρμακευτικές θεραπείες, βοηθούν στην ανακούφιση των
συμπτωμάτων, στη μείωση των παροξύνσεων και στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ασθενών».

Ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος Επιμελητής Α' ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»,
επισημαίνει τις επιπτώσεις της ΧΑΠ στην υγεία αλλά και για το εθνικό
σύστημα υγείας: «η ΧΑΠ αποτελεί μία σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία
που οφείλεται στο κάπνισμα και οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς
παγκοσμίως κάθε έτος. Η νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε
χρεοκοπία ακόμη και τα πιο εύρωστα και οργανωμένα συστήματα υγείας.
Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας για τα αναπνευστικά
νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και το ετήσιο κόστος αγγίζει
τα 39 δις ευρώ».

O κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας, Γενικός
Γραμματέας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κατά την ομιλία του
σχετικά με τη ΧΑΠ σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα τόνισε: «η
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και τα Καρδιαγγειακά
Νοσήματα έχουν κοινούς παράγοντες κινδύνου, παρόμοιους
παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και παρεμφερή κλινική
συμπτωματολογία. Η διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών απαιτεί
ολιστική αντιμετώπιση και προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής εικόνας».

Την ενημερωτική εκστρατεία της Ε.Π.Ε για τη ΧΑΠ υποστηρίζουν οι
εταιρείες: Μenarini Hellas, ΑstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi
και ΕLPEN.

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
Η ΧΑΠ είναι η 3η αιτία θανάτου από το 2012, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας και ευθύνεται κάθε χρόνο για περισσότερους από τρία
εκατομμύρια θανάτους στον πλανήτη μας (5,6% των θανάτων
παγκοσμίως).
Ο αριθμός των θανάτων από τη ΧΑΠ, αναμένεται να αυξηθεί δραματικά τις
επόμενες δεκαετίες και θα οδηγήσει 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους να
νοσήσουν και περίπου σε 7 εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Περισσότεροι
από τους μισούς πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν (η νόσος
υποδιαγιγνώσκεται). Εκτιμάται ότι η ΧΑΠ ευθύνεται παγκοσμίως για
περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε συνθήκες αναπηρίας.
Το συνολικό κόστος σε φάρμακα, νοσηλείες και για την όλη αντιμετώπιση
της νόσου είναι τεράστιο. Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας για
τα αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και το
ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δις ευρώ. Περισσότεροι από το 36% των
ασθενών με
ΧΑΠ αναφέρουν ότι η πάθησή τούς αναγκάζει να απέχουν από την
εργασία, περιορίζει την ικανότητά τους για εργασία ή τους ανάγκασε να
πάρουν άδεια από την εργασία τους το περασμένο έτος. Το 45% των
ασθενών με ΧΑΠ και ηλικία <65 ετών ανέφεραν απώλεια εργασίας το
περασμένο έτος.

Η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως γιατί το βασικό της αίτιο που είναι το
κάπνισμα μπορεί να αποφευχθεί ή να διακοπεί. Η ΧΑΠ θεωρείται σήμερα
θεραπεύσιμη με τη χρήση θεραπευτικών μεθόδων που βελτιώνουν την
αναπνευστική λειτουργία και επιβραδύνουν ή ανακόπτουν την εξέλιξη της
νόσου. Η θεραπεία της ΧΑΠ είναι φαρμακευτική (εισπνεόμενα φάρμακα,
φάρμακα διακοπής καπνίσματος, αντιγριπικό και αντιπνευμονιοκοκκικό

εμβόλιο, εμβόλιο έναντι του κοκκύτη) αλλά και μη φαρμακευτική
(φυσική άσκηση ή πνευμονική αποκατάσταση δηλαδή πρόγραμμα
εκπαίδευσης ασθενών, φυσιοθεραπείας, άσκησης, διατροφικής
παρέμβασης και ψυχολογικής υποστήριξης, η οξυγονοθεραπεία, ο μη
επεμβατικός μηχανικός αερισμός και η χειρουργική αντιμετώπιση).
Η φαρμακευτική και μη φαρμακευτική θεραπεία της ΧΑΠ έχει
παρουσιάσει μέσα από πρόσφατες μεγάλες πολυεθνικές κλινικές μελέτες
χιλιάδων ασθενών σπουδαία αποτελέσματα όσον αφορά στην
ανακούφιση από τα συμπτώματα, την αύξηση της ικανότητας των
ασθενών για σωματική δραστηριότητα, την επιβράδυνση της επιδείνωσης
της αναπνευστικής λειτουργίας, τη βελτίωση της ψυχικής κατάστασής
τους, την αποφυγή των λοιμώξεων-παροξύνσεων-νοσηλειών, τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ελάττωση της θνησιμότητας.
Απαραίτητο στοιχείο της σωστής και αποτελεσματικής θεραπείας είναι και
η τακτική παρακολούθηση των ασθενών από τον κατάλληλο γιατρό που
είναι ο Πνευμονολόγος.

Δεδομένα από την χώρα μας

•

Το 2004 καταγράφηκε ότι 9 ενήλικες καπνιστές στους 100 στη χώρα
μας πάσχουν από τη νόσο (8.4%), δηλαδή περίπου 700.000 Έλληνες
νοσούσαν. Νεότερα δεδομένα του 2015 δείχνουν ότι το ποσοστό της
ΧΑΠ ανέβηκε στο 10.6% στον αντίστοιχο πληθυσμό.

•

Το 56% των ασθενών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν.

•

Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν.

•

Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές συχνότερα από τις γυναίκες (11,6%
έναντι 4,8%) και ο ανδρικός αγροτικός πληθυσμός καπνίζει 2 φορές
περισσότερα τσιγάρα από ότι ο αστικός,

•

Η ΧΑΠ οδηγεί από μόνη στης σε απώλεια τουλάχιστον του 50% της
ποιότητας ζωής.

•

Ο μέσος αριθμός ημερών απουσίας από την εργασία κατ’ έτος, λόγω
της ΧΑΠ ανέρχεται σε 16,9. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος
απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα € 1,398.3.

•

Το άμεσο κόστος ανέρχεται στα € 2.809,ενώ το άμεσο μη ιατρικό
(χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) στα € 1.374 ανά έτος.

•

Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή
ανέρχεται στα € 5.582.

•

Με βάση την εκτίμηση ότι οι διαγνωσμένοι ασθενείς με ΧΑΠ σήμερα
στην Ελλάδα ανέρχονται περίπου στους 250.000, η συνολική
επιβάρυνση της νόσου για το σύστημα υγείας και τα Ασφαλιστικά
Ταμεία (άμεσο ιατρικό κόστος) ανέρχεται στα € 702 εκατ. κατ’ έτος,
ενώ το φορτίο για την κοινωνία συνολικά ανέρχεται στα € 1,4 δισ.

Παροξύνσεις της νόσου
Μια ιδιαίτερα δυσμενής παράμετρος της νόσου είναι οι παροξύνσεις,
δηλαδή οι παροδικές ή θανατηφόρες καταστάσεις επιδείνωσης της νόσου
που σε ένα ποσοστό στις πιο προχωρημένες καταστάσεις οδηγούν σε
εισαγωγή στο Νοσοκομείο. Οι πιο σοβαρές δε περιπτώσεις νοσηλεύονται
στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα
καταγραφής των παροξύνσεων της ΧΑΠ της Ευρωπαϊκής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS COPD Αudit Project) το 30% των
ασθενών που νοσηλεύονται με παρόξυνση ΧΑΠ, επανεισάγονται εντός
τριμήνου ενώ το 7% που θα νοσηλευτεί με παρόξυνση θα πεθάνει εντός
90 ημερών από την εισαγωγή του. Οι παροξύνσεις (εκτός των αυξημένων
αναγκών σε νοσηλευτική φροντίδα που προκαλούν), αναγνωρίζεται σαν
τον παράγοντα με την υψηλότερη επίπτωση στο οικονομικό φορτίο της
νόσου καθώς αντιπροσωπεύει το 45% του συνολικού κόστους της νόσου.

Πως αντιμετωπίζεται ο ασθενής που έχει ΧΑΠ και παράλληλα νοσεί με
COVID-19
Η αντιμετώπιση του ασθενούς με ΧΑΠ, ο οποίος θα νοσήσει από COVID19 δεν διαφέρει από την αντιμετώπιση των υπολοίπων ασθενών που θα

νοσήσουν από COVID-19. Η αντιμετώπιση κάθε φορά έχει να κάνει με τη
βαρύτητα της λοίμωξης COVID-19, και είναι υποστηρικτική θεραπεία και
σε περίπτωση που ο ασθενής χρειαστεί νοσηλεία εφαρμογή των
ισχυόντων θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Το πρόβλημα με τους ασθενείς
με ΧΑΠ είναι ωστόσο ότι είναι ασθενείς κατά κανόνα προχωρημένης
ηλικίας, με συνοσηρότητες και με ήδη περιορισμένες αναπνευστικές
εφεδρείες με αποτέλεσμα να βιώνουν βαρύτερα συμπτώματα και να
απαιτούν πολύ ευκολότερα υψηλά μείγματα οξυγόνου ή/και μηχανική
υποστήριξη της αναπνοής. Επιπλέον εκτός των συμπτωμάτων της COVID19 ο ιατρός θα κληθεί να αντιμετωπίσει και μια πιθανή επιδείνωση των
συμπτωμάτων της ΧΑΠ (παρόξυνση) η οποία και από μόνη της είναι
επιβαρυντική για τον ασθενή και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία προτείνει:
•

Καθολικός εμβολιασμός των ασθενών με ΧΑΠ έναντι του SARS-CoV2, του ιού της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου..

•

Οι καπνιστές πάνω από τα 35 έτη με ένα έστω από τα συμπτώματα
βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια να επισκεφθεί τον γιατρό του, να
υποβληθεί σε σπιρομέτρηση και προφανώς να διακόψει το κάπνισμα.

•

Η διάγνωση και η σταδιοποίηση της νόσου πρέπει να ακολουθεί
αυστηρά πρότυπα με απαραίτητη την πνευμονολογική εκτίμηση
αρχικώς και εν συνεχεία τουλάχιστον την ανά εξάμηνο εξέταση από
τον Πνευμονολόγο.

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Χρόνιας
Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ)
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ 3:58 π.μ.
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Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι
μία νόσος των πνευμόνων που στις προηγμένες χώρες
όπως στην Ελλάδα οφείλεται σε ποσοστό 90% στο
κάπνισμα. Τα βασικά συμπτώματα της νόσου είναι ο
βήχας, η αποβολή πτυέλων και η δύσπνοια.
Η νόσος στην προχωρημένη της μορφή, καταστρέφει
την ποιότητα ζωής των αρρώστων, τους καθηλώνει να
ζουν στο σπίτι με τη βοήθεια οξυγόνου, και τους οδηγεί
συνεχώς στα Νοσοκομεία λόγω συχνών λοιμώξεων
γνωστών ως παροξύνσεων της νόσου. Η νόσος
αναδεικνύεται σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα
υγείας της εποχής μας και ταξινομείται σταθερά στην
πρώτη πεντάδα των νοσημάτων με την μεγαλύτερη
θνησιμότητα. Παρ’ όλα αυτά η νόσος αυτή δεν έχει
τύχει της απαραίτητης προσοχής από το ιατρικό σώμα
και τις εν γένει υγειονομικές αρχές ακόμη και στα
προηγμένα κράτη. Πολύ περισσότερο μάλιστα το κοινό
δεν έχει συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο που διατρέχει να
νοσήσει εξαιτίας του ενεργητικού και παθητικού
καπνίσματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

κατέταξε την ΧΑΠ σε μία από τις πέντε πιο επικίνδυνες
αρρώστιες της επόμενης χιλιετίας και συντονίζει
προσπάθειες για την αντιμετώπισή της, όπως αυτή με
το ακρωνύμιο GOLD (Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease).:
Παγκόσμιες διαπιστώσεις για την ΧΑΠ
η
1. Η ΧΑΠ είναι η 5 αιτία θανάτου και τείνει θα ανέβει
στην 3η. Ευθύνεται κάθε χρόνο για περισσότερους
από τρία εκατομμύρια θανάτους στον πλανήτη
μας
2. Ο αριθμός των θανάτων από τη ΧΑΠ θα αυξηθεί
δραματικά τις επόμενες δεκαετίες και θα οδηγήσει
500 εκατομμύρια να νοσήσουν και περίπου σε 7
εκατομμύρια θανάτους ετησίως
3. Το υγειονομικό κόστος της εκτιμάται ότι μπορεί να
οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και τα πιο εύρωστα
και οργανωμένα συστήματα υγείας.
4. Η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως γιατί το
βασικό της αίτιο που είναι το ενεργητικό και
παθητικό κάπνισμα μπορεί να μειωθεί.
5. Η ΧΑΠ θεωρείται σήμερα θεραπεύσιμη με την
χρήση θεραπευτικών μεθόδων και συνδυασμού
εισπνεομένων φαρμάκων που βελτιώνουν την
αναπνευστική λειτουργία και επιβραδύνουν ή
ανακόπτουν την εξέλιξη της νόσου.
Δεδομένα από την χώρα μας
Εξίσου εντυπωσιακά ζοφερές είναι και οι
διαπιστώσεις της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας για την χώρα μας.

1. 9 ενήλικες καπνιστές στους 100 στην χώρα μας
πάσχουν από τη νόσο (8.4%), δηλαδή περίπου
600000 Έλληνες νοσούν. Το 56% από αυτούς δηλαδή
300000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν.
2. Το κάπνισμα στους δημόσιους χώρους συνεχίζεται
παρά τις απαγορεύσεις εκθέτοντας παιδιά και μη
καπνιστές στο καταστροφικό παθητικό κάπνισμα
3. Οι μισοί πάσχοντες από ΧΑΠ συνεχίζουν να καπνίζουν
4. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις
γυναίκες 11,6% έναντι 4,8%
5. Ο αγροτικός πληθυσμός πάσχει από ΧΑΠ
περισσότερο από ότι ο αστικός (Αθήνα:6%, Αστικά
κέντρα πλην Αθήνας:10,1, Αγροτικές περιοχές:15,1%.

Τι πρέπει να γίνει
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία συνιστά τα εξής:
1. Οι καπνιστές πάνω από τα τριάντα πέντε με ένα έστω
από τα συμπτώματα βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια να
επισκεφθεί τον γιατρό του και προφανώς να διακόψει
το κάπνισμα!
2. Όλοι
οι
καπνιστές
πρέπει
να
κάνουν
ετήσια σπιρομέτρηση (ειδική εξέταση διαγνωστική
της ΧΑΠ).

3. Οι πάσχοντες πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα
θεραπείας και αποφυγής παραγόντων κινδύνου από
τον πνευμονολόγο που είναι ο ειδικός για την
ασθένεια.
4. Καλεί την πολιτεία να επανδρώσει τις υγειονομικές
μονάδες
με
ειδικούς
γιατρούς
(πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αυτή η
παγκόσμια επιδημία.
5. Καλεί όλους τους αρμοδίους να βοηθήσουν στην
ανάπτυξη προγραμμάτων μείωσης της καπνιστικής
συνήθειας και απαγόρευσης του στους δημόσιους
χώρους.

Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ: Παραδείγματα προς
μίμηση οι ασθενείς με ΧΑΠ εν μέσω πανδημίας

Βασιλική Αγγουρίδη
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Συνέντευξη Τύπου Ε.Π.Ε. για Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ

Χρόνια Αναπνευστική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), μία σύγχρονη
συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται στο κάπνισμα και οδηγεί στο θάνατο
3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε χρόνο, είναι ικανή να οδηγήσει σε
χρεοκοπία ακόμη και τα πιο εύρωστα και οργανωμένα συστήματα υγείας.
Μικρός ασθενών με Χρόνια Αναπνευστική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), μια νόσο με υψηλό
κίνδυνο επιπλοκών αν ο πάσχοντας προσβληθεί από κορονοϊό, νόσησαν σοβαρά εν μέσω της
πανδημίας COVID-19, όπως τονίστηκε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου, με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ο λόγος, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), Καθηγητή Στέλιο Λουκίδη, είναι ο εμβολιασμός και η
πιστή τήρηση των μέτρων προστασίας.

ΧΑΠ και COVID-19
«Η νόσηση COVID-19 ασθενών με ΧΑΠ συνεπάγετε 4,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο
νοσηλείας, 1,5 φορά αυξημένο κίνδυνο διασωλήνωσης και 2,5 με 3 φορές μεγαλύτερο
κίνδυνο απώλειας της ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος
Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, (Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης).
Σύμφωνα με τον κ. Λουκίδη, από τους 780 ασθενείς με COVID-19 που παρακολούθησαν,
το 2,4% ήταν ασθενείς με ΧΑΠ, όταν το 50% ήταν άτομα με καρδιαγγειακά προβλήματα.
00:11 / 00:21

«Κατά τον τελευταίο 1,5 χρόνο της πανδημίας παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των
υπηρεσιών υγείας από ασθενείς με ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων και μικρή
επίπτωση σε μόλυνση από COVID. Τα παραπάνω άπτονται του υψηλού

ποσοστού εμβολιασμού, της τήρησης των μέτρων ατομικής προστασίας και της συμμετοχής
των Πνευμονολόγων στην εξωνοσοκομειακή διαχείριση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.
Λουκίδης, προσθέτοντας ότι, σε σχέση με το 2019, το 2020 καταγράφηκε μείωση 70% των
νοσηλειών από παροξύνσεις.
Από τους περίπου 800 ασθενών που παρακολουθούνται από την ομάδα των ειδικών στην
Κρήτης το 97% είναι εμβολιασμένοι, όπως υπογράμμισε ο κ. Τζανάκης. Αντίστοιχη ήταν η
εικόνα και από το Σωτηρία, κατά τον Γεώργιο Χειλά, Συντονιστή Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ ,
Πνευμονολόγο - Επιμελητή Α' ΕΣΥ, στην 5η Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η
ΣΩΤΗΡΙΑ.
Οι ασθενείς με ΧΑΠ, η οποία χαρακτηρίζεται από δύσπνοια, βήχα και αποχρέμψεις,
αποτελούν αναμφισβήτητα απτή απόδειξη πως η μάσκα όχι μόνο δεν εμποδίζει την
αναπνοή, όπως ισχυρίζονται αρνητές, αλλά είναι πραγματική ασπίδα προστασίας.

Η αντιμετώπιση του ασθενούς με ΧΑΠ, ο οποίος θα νοσήσει από COVID-19 έχει να κάνει
με τη βαρύτητα της λοίμωξης και είναι υποστηρικτική θεραπεία. Σε περίπτωση που ο
ασθενής χρειαστεί νοσηλεία χρειάζεται εφαρμογή των ισχυόντων θεραπευτικών
πρωτοκόλλων. Το πρόβλημα με τους ασθενείς με ΧΑΠ είναι ωστόσο ότι είναι ασθενείς
κατά κανόνα προχωρημένης ηλικίας, με συνοσηρότητες και με ήδη περιορισμένες
αναπνευστικές εφεδρείες, με αποτέλεσμα να βιώνουν βαρύτερα συμπτώματα και να
απαιτούν πολύ ευκολότερα υψηλά μείγματα οξυγόνου ή/και μηχανική υποστήριξη της
αναπνοής. Επιπλέον εκτός των συμπτωμάτων της COVID-19 ο ιατρός θα κληθεί να
αντιμετωπίσει και μια πιθανή επιδείνωση των συμπτωμάτων της ΧΑΠ (παρόξυνση) η οποία
και από μόνη της είναι επιβαρυντική για τον ασθενή και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του.

Για όλα τα παραπάνω είναι απολύτως απαραίτητο, οι ασθενείς με ΧΑΠ να προχωρήσουν
στην ενισχυτική δόση εμβολίου κατά της COVID-19, στους 6 μήνες μετά τη δεύτερη
δόση. «Συζητήθηκε εκτενώς το θέμα του χρόνου χορήγησης της επαναληπτικής δόσης.
Εξετάζοντας τα δεδομένα και επειδή δεν καταγράφηκε αυξημένη νοσηρότητα με COVID19 σε ασθενείς με ΧΑΠ, καταλήξαμε στην 6μηνη απόσταση. Προτεραιότητα έπρεπε να δοθεί
σε ανοσοκοκατεσταλμένους, μεταμοσχευμένους και άτομα σε τεχνητό νεφρό, καθώς ήταν οι
ομάδες εκείνες με αυξημένη νοσηρότητα και αναμένεται να αναπτύξουν και μεγαλύτερη
ανοσιακή απόκριση, όταν δεν είχαν την ανάλογη με τις 2 προηγούμενες», σημείωσε ο κ.
Λουκίδης
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία προτείνει:
•
•

•

Καθολικός εμβολιασμός των ασθενών με ΧΑΠ έναντι του SARS-CoV-2, του ιού της
γρίπης και του πνευμονιόκοκκου.
Οι καπνιστές πάνω από τα 35 έτη με ένα έστω από τα συμπτώματα βήχα, απόχρεμψη
ή δύσπνοια να επισκεφθεί τον γιατρό του, να υποβληθεί σε σπιρομέτρηση και
προφανώς να διακόψει το κάπνισμα.
Η διάγνωση και η σταδιοποίηση της νόσου πρέπει να ακολουθεί αυστηρά πρότυπα
με απαραίτητη την πνευμονολογική εκτίμηση αρχικώς και εν συνεχεία τουλάχιστον
την ανά εξάμηνο εξέταση από τον Πνευμονολόγο.

Η ΧΑΠ στον κόσμο και την Ελλάδα
Η Παγκόσμια Ημέρας ΧΑΠ «δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντική», γιατί «η Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και η πανδημία του κορονοϊού
επιβάλει ακόμα περισσότερο να προσέξουμε την υγεία των πνευμόνων μας. Υγιείς
Πνεύμονες: Τώρα είναι πιο σημαντικό» είναι το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας
της ΕΠΕ.
Είναι η 3η αιτία θανάτου από το 2012, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και
ευθύνεται κάθε χρόνο για το 5,6% των θανάτων παγκοσμίως. «Η ΧΑΠ αποτελεί μία
σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται στο κάπνισμα και οδηγεί στο θάνατο
3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε έτος», ανέφερε ο κ. Χειλάς.
Ο αριθμός των θανάτων από τη ΧΑΠ, αναμένεται να αυξηθεί δραματικά τις επόμενες
δεκαετίες και θα οδηγήσει 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους να νοσήσουν και περίπου σε 7
εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Περισσότεροι από τους μισούς πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το
γνωρίζουν.
«Εκτιμάται ότι η νόσος ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερα από 29 εκατομμύρια
χρόνια ζωής σε συνθήκες αναπηρίας. Ωστόσο είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και
να αντιμετωπιστεί. Φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές θεραπείες, βοηθούν στην
ανακούφιση των συμπτωμάτων, στη μείωση των παροξύνσεων και στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ασθενών», σημείωσε η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ,
Ανδριάννα Παπαϊωάννου, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’ Παν.
Πνευμονολογικής Κλινικής (Νοσοκομείο «Αττικόν»).
Οι παροξύνσεις της νόσου είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνες. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Πνευμονολογική Εταιρεία, το 30% των ασθενών που νοσηλεύονται με παρόξυνση ΧΑΠ,
επανεισάγονται εντός τριμήνου ενώ το 7% που θα νοσηλευτεί με παρόξυνση θα πεθάνει
εντός 90 ημερών από την εισαγωγή του.

«Το 2004 υπολογίσαμε ότι 500.000 άτομα στην Ελλάδα πάσχουν από ΧΑΠ και δεν το
γνωρίζουν. Τώρα εκτιμούμε ότι είναι 700.000», σημείωσε ο κ. Χειλάς, εξηγώντας πως
πολλοί θεωρούν φυσιολογικά συμπτώματα, όπως ο «τσιγαρόβηχας». Στην Ελλάδα:
•

•
•
•

•

Καταγράφηκε το 2004 ότι 9 ενήλικες καπνιστές στους 100 στη χώρα μας πάσχουν
από τη νόσο (8.4%), δηλαδή περίπου 700.000 Έλληνες νοσούσαν. Νεότερα δεδομένα
του 2015 δείχνουν ότι το ποσοστό της ΧΑΠ ανέβηκε στο 10.6% στον αντίστοιχο
πληθυσμό.
Το 56% των ασθενών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν.
Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν.
Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές συχνότερα από τις γυναίκες (11,6% έναντι 4,8%) και ο
ανδρικός αγροτικός πληθυσμός καπνίζει 2 φορές περισσότερα τσιγάρα από ότι ο
αστικός,
Η ΧΑΠ οδηγεί από μόνη στης σε απώλεια τουλάχιστον του 50% της ποιότητας ζωής.

Το κόστος της ΧΑΠ
Το συνολικό κόστος σε φάρμακα, νοσηλείες και για την όλη αντιμετώπιση της νόσου είναι
τεράστιο. Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας για τα αναπνευστικά νοσήματα στην
Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δις ευρώ. Περισσότεροι από
το 36% των ασθενών με ΧΑΠ αναφέρουν ότι η πάθησή τούς αναγκάζει να απέχουν από την
εργασία, περιορίζει την ικανότητά τους για εργασία ή τους ανάγκασε να πάρουν άδεια από
την εργασία τους το περασμένο έτος. Το 45% των ασθενών με ΧΑΠ και ηλικία 65 ετών
ανέφεραν απώλεια εργασίας το περασμένο έτος.
«Η νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και τα πιο εύρωστα και
οργανωμένα συστήματα υγείας. Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας για τα
αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα
39 δις ευρώ», σχολίασε ο κ. Χειλάς.
Οι παροξύνσεις αντιπροσωπεύουν και το 45% του συνολικού κόστους της νόσου.
Ειδικότερα:
•

•
•
•

Ο μέσος αριθμός ημερών απουσίας από την εργασία κατ’ έτος, λόγω της ΧΑΠ
ανέρχεται σε 16,9. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας
παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1,398.3.
Το άμεσο κόστος ανέρχεται στα € 2.809, ενώ το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών,
χρόνος φροντιστών) στα €1.374 ανά έτος.
Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή ανέρχεται στα €5.582.
Με βάση την εκτίμηση ότι οι διαγνωσμένοι ασθενείς με ΧΑΠ σήμερα στην Ελλάδα
ανέρχονται περίπου στους 250.000, η συνολική επιβάρυνση της νόσου για το
σύστημα υγείας και τα Ασφαλιστικά Ταμεία (άμεσο ιατρικό κόστος) ανέρχεται στα
€702 εκατ. κατ’ έτος, ενώ το φορτίο για την κοινωνία συνολικά ανέρχεται στα €1,4
δισ.

Αντιμετώπιση της ΧΑΠ
Η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως γιατί το βασικό της αίτιο που είναι το κάπνισμα μπορεί
να αποφευχθεί ή να διακοπεί. Η ΧΑΠ θεωρείται σήμερα θεραπεύσιμη με τη χρήση

θεραπευτικών μεθόδων που βελτιώνουν την αναπνευστική λειτουργία και επιβραδύνουν ή
ανακόπτουν την εξέλιξη της νόσου.
Η θεραπεία της ΧΑΠ είναι φαρμακευτική (εισπνεόμενα φάρμακα, φάρμακα διακοπής
καπνίσματος, αντιγριπικό και αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο, εμβόλιο έναντι του κοκκύτη)
αλλά και μη φαρμακευτική (φυσική άσκηση ή πνευμονική αποκατάσταση δηλαδή
πρόγραμμα εκπαίδευσης ασθενών, φυσιοθεραπείας, άσκησης, διατροφικής παρέμβασης και
ψυχολογικής υποστήριξης, η οξυγονοθεραπεία, ο μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός και η
χειρουργική αντιμετώπιση).
Η φαρμακευτική και μη φαρμακευτική θεραπεία της ΧΑΠ έχει παρουσιάσει μέσα από
πρόσφατες μεγάλες πολυεθνικές κλινικές μελέτες χιλιάδων ασθενών σπουδαία
αποτελέσματα όσον αφορά στην ανακούφιση από τα συμπτώματα, την αύξηση της
ικανότητας των ασθενών για σωματική δραστηριότητα, την επιβράδυνση της επιδείνωσης
της αναπνευστικής λειτουργίας, τη βελτίωση της ψυχικής κατάστασής τους, την αποφυγή
των λοιμώξεων-παροξύνσεων-νοσηλειών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την
ελάττωση της θνησιμότητας. Απαραίτητο στοιχείο της σωστής και αποτελεσματικής
θεραπείας είναι και η τακτική παρακολούθηση των ασθενών από τον κατάλληλο γιατρό που
είναι ο Πνευμονολόγος.

Η εκστρατία της ΕΠΕ για τη ΧΑΠ
Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω των social media, με ένα animation
spot, με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τη σημασία της
διακοπής του καπνίσματος, (κύρια αιτία εμφάνισης ΧΑΠ) αλλά και της πρόληψης και
έγκαιρης διάγνωσης καθώς οι μισοί από τους πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν και η
νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως με την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Χαιρετισμό στη συνέντευξη τύπου απηύθυνε η Μίνα Γκάγκα , Αναπληρώτρια Υπουργός
Υγείας ,τονίζοντας μεταξύ άλλων τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για
την αντιμετώπιση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).

«Υγιείς Πνεύμονες: Tώρα είναι πιο
σημαντικό!»: Το μήνυμα της ΕΠΕ για
την Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ

«Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική», γιατί «η Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως
και η πανδημία του κορονοϊού επιβάλλει ακόμα περισσότερο να προσέξουμε
την υγεία των πνευμόνων μας. Υγιείς Πνεύμονες: Τώρα είναι πιο
σημαντικό!» είναι το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε.).
Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω των social media, με ένα
animation spot, με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό
για τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος, (κύρια αιτία εμφάνισης ΧΑΠ), αλλά
και της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, καθώς οι μισοί από τους πάσχοντες
από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως με την
κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Το spot παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 16
Νοεμβρίου, στην οποία χαιρετισμό απηύθυνε η κα Μίνα Γκάγκα, Αναπληρώτρια
Υπουργός Υγείας, τονίζοντας μεταξύ άλλων τη σημασία της πρόληψης και της
έγκαιρης διάγνωσης για την αντιμετώπιση της Χρόνιας Αποφρακτικής
Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).
O Πρόεδρος της Ε.Π.Ε. Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας
ΕΚΠΑ, αναφερόμενος στη σημασία του εμβολιασμού για τους ασθενείς με ΧΑΠ
και της τήρησης των μέτρων προστασίας, τόνισε: «Κατά τον τελευταίο 1,5 χρόνο
της πανδημίας, παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των υπηρεσιών υγείας από
ασθενείς με ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων και μικρή επίπτωση σε μόλυνση
από COVID. Τα παραπάνω άπτονται του υψηλού ποσοστού εμβολιασμού, της
τήρησης των μέτρων ατομικής προστασίας και της συμμετοχής των
Πνευμονολόγων στην εξωνοσοκομειακή διαχείριση».

Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ε. Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας,
(Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης) επεσήμανε τους κινδύνους νόσησης με
COVID-19 των ασθενών με ΧΑΠ: «Η νόσηση COVID-19 ασθενών με ΧΑΠ
συνεπάγεται 4,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας, 1,5 φορά αυξημένο
κίνδυνο διασωλήνωσης και 2,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας της
ζωής».
Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε., Ανδριάννα Παπαϊωάννου,
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’ Παν. Πνευμονολογικής
Κλινικής (Νοσοκομείο «Αττικόν») ανέφερε για τη ΧΑΠ: «Εκτιμάται ότι η νόσος
ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε
συνθήκες αναπηρίας. Ωστόσο, είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και να
αντιμετωπιστεί. Φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές θεραπείες βοηθούν στην
ανακούφιση των συμπτωμάτων, στη μείωση των παροξύνσεων και στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των ασθενών».
Ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε., Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος –
Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»,
επεσήμανε τις επιπτώσεις της ΧΑΠ στην υγεία, αλλά και για το Εθνικό Σύστημα
Υγείας: «Η ΧΑΠ αποτελεί μία σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται στο
κάπνισμα και οδηγεί στον θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε έτος.
Η νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και τα πιο εύρωστα
και οργανωμένα συστήματα υγείας. Η “συμβολή” της ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας
για τα αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και το
ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δισ. ευρώ».
O κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας, Γενικός
Γραμματέας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, κατά την ομιλία του
σχετικά με τη ΧΑΠ σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα, τόνισε: «Η Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα έχουν κοινούς
παράγοντες κινδύνου, παρόμοιους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και
παρεμφερή κλινική συμπτωματολογία. Η διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών
απαιτεί ολιστική αντιμετώπιση και προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής εικόνας».
Την ενημερωτική εκστρατεία της Ε.Π.Ε. για τη ΧΑΠ υποστηρίζουν οι εταιρείες:
Μenarini Hellas, ΑstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi και ΕLPEN.
Περί Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας
Η ΧΑΠ είναι η 3η αιτία θανάτου από το 2012, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, και ευθύνεται κάθε χρόνο για περισσότερους από τρία
εκατομμύρια θανάτους στον πλανήτη (5,6% των θανάτων παγκοσμίως).

Ο αριθμός των θανάτων από τη ΧΑΠ, αναμένεται να αυξηθεί δραματικά τις
επόμενες δεκαετίες, οδηγώντας 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους στο να νοσήσουν
και σε περίπου 7 εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Περισσότεροι από τους μισούς
πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν (η νόσος υποδιαγιγνώσκεται). Εκτιμάται
ότι η ΧΑΠ ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερα από 29 εκατομμύρια
χρόνια ζωής σε συνθήκες αναπηρίας. Το συνολικό κόστος σε φάρμακα,
νοσηλείες και για την όλη αντιμετώπιση της νόσου είναι τεράστιο. Η «συμβολή»
της ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας για τα αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη
ανέρχεται στο 56% και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δισ. ευρώ. Περισσότεροι
από το 36% των ασθενών με ΧΑΠ αναφέρουν ότι η πάθηση τούς αναγκάζει να
απέχουν από την εργασία, περιορίζει την ικανότητά τους για εργασία ή τους είχε
αναγκάσει να πάρουν άδεια από την εργασία τους το περασμένο έτος. Το 45%
των ασθενών με ΧΑΠ και ηλικία <65 ετών ανέφεραν απώλεια εργασίας το
περασμένο έτος.
Η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως, καθώς το βασικό της αίτιο, που είναι
το κάπνισμα, μπορεί να αποφευχθεί ή να διακοπεί. Η ΧΑΠ θεωρείται σήμερα
θεραπεύσιμη με τη χρήση θεραπευτικών μεθόδων που βελτιώνουν την
αναπνευστική λειτουργία και επιβραδύνουν ή ανακόπτουν την εξέλιξη της νόσου.
Η θεραπεία της ΧΑΠ μπορεί να είναι φαρμακευτική (εισπνεόμενα φάρμακα,
φάρμακα διακοπής καπνίσματος, αντιγριπικό και αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο,
εμβόλιο έναντι του κοκκύτη), αλλά και μη φαρμακευτική (φυσική άσκηση ή
πνευμονική αποκατάσταση δηλαδή πρόγραμμα εκπαίδευσης ασθενών,
φυσιοθεραπείας, άσκησης, διατροφικής παρέμβασης και ψυχολογικής
υποστήριξης, η οξυγονοθεραπεία, ο μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός και η
χειρουργική αντιμετώπιση).
Η φαρμακευτική και μη φαρμακευτική θεραπεία της ΧΑΠ έχουν παρουσιάσει μέσα
από πρόσφατες μεγάλες πολυεθνικές κλινικές μελέτες χιλιάδων ασθενών
σπουδαία αποτελέσματα όσον αφορά στην ανακούφιση από τα συμπτώματα, την
αύξηση της ικανότητας των ασθενών για σωματική δραστηριότητα, την
επιβράδυνση της επιδείνωσης της αναπνευστικής λειτουργίας, τη βελτίωση της
ψυχικής κατάστασής τους, την αποφυγή των λοιμώξεων-παροξύνσεωννοσηλειών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ελάττωση της
θνησιμότητας. Απαραίτητο στοιχείο της σωστής και αποτελεσματικής
θεραπείας είναι και η τακτική παρακολούθηση των ασθενών από τον
κατάλληλο γιατρό, που είναι ο Πνευμονολόγος.

Δεδομένα από τη χώρα μας
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Το 2004 καταγράφηκε ότι 9 ενήλικες καπνιστές στους 100 στη χώρα μας
πάσχουν από τη νόσο (8.4%), δηλαδή περίπου 700.000 Έλληνες
νοσούσαν. Νεότερα δεδομένα του 2015 δείχνουν ότι το ποσοστό της
ΧΑΠ ανέβηκε στο 10,6% στον αντίστοιχο πληθυσμό.
Το 56% των ασθενών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν.
Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν.
Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές συχνότερα από τις γυναίκες (11,6% έναντι
4,8%)
και
ο ανδρικός
αγροτικός
πληθυσμός
καπνίζει
2
φορές περισσότερα τσιγάρα από ό,τι ο αστικός.
Η ΧΑΠ οδηγεί από μόνη στης σε απώλεια τουλάχιστον του 50% της
ποιότητας ζωής.
Ο μέσος αριθμός ημερών απουσίας από την εργασία κατ’ έτος, λόγω ΧΑΠ,
ανέρχεται σε 16,9. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας
παραγωγικότητας) ανέρχεται στα 1,398.3€.
Το άμεσο κόστος ανέρχεται στα 809€, ενώ το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος
ασθενών, χρόνος φροντιστών) στα 1.374€ ανά έτος.
Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή ανέρχεται
στα 582€.
Με βάση την εκτίμηση ότι οι διαγνωσμένοι ασθενείς με ΧΑΠ σήμερα στην
Ελλάδα ανέρχονται περίπου στους 000, η συνολική επιβάρυνση της
νόσου για το σύστημα υγείας και τα Ασφαλιστικά Ταμεία (άμεσο ιατρικό

κόστος) ανέρχεται στα 702 εκατ. ευρώ κατ’ έτος, ενώ το φορτίο για την
κοινωνία συνολικά ανέρχεται στα 1,4 δισ. ευρώ.
Παροξύνσεις της νόσου
Μια ιδιαίτερα δυσμενής παράμετρος της νόσου είναι οι παροξύνσεις, δηλαδή οι
παροδικές ή θανατηφόρες καταστάσεις επιδείνωσης της νόσου που σε ένα
ποσοστό στις πιο προχωρημένες καταστάσεις οδηγούν σε εισαγωγή στο
Νοσοκομείο. Οι δε πιο σοβαρές περιπτώσεις νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής
θεραπείας.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα καταγραφής των παροξύνσεων της ΧΑΠ της
Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS COPD Αudit Project), το 30% των
ασθενών που νοσηλεύονται με παρόξυνση ΧΑΠ επανεισάγονται εντός
τριμήνου, ενώ το 7% που θα νοσηλευτεί με παρόξυνση θα πεθάνει εντός 90
ημερών από την εισαγωγή του. Οι παροξύνσεις (εκτός των αυξημένων αναγκών
σε νοσηλευτική φροντίδα που προκαλούν) αναγνωρίζονται ως ο παράγοντας με
την υψηλότερη επίπτωση στο οικονομικό φορτίο της νόσου, καθώς
αντιπροσωπεύει το 45% του συνολικού κόστους της νόσου.
Ασθενής ΧΑΠ που πάσχει από COVID-19
Η αντιμετώπιση του ασθενούς με ΧΑΠ, ο οποίος θα νοσήσει από COVID-19, δεν
διαφέρει από την αντιμετώπιση των υπόλοιπων ασθενών που θα νοσήσουν από
COVID-19. Η αντιμετώπιση κάθε φορά έχει να κάνει με τη βαρύτητα της λοίμωξης
COVID-19, και είναι υποστηρικτική θεραπεία. Σε περίπτωση που ο ασθενής
χρειαστεί νοσηλεία, γίνεται εφαρμογή των ισχυόντων θεραπευτικών
πρωτοκόλλων.
Το πρόβλημα με τους ασθενείς με ΧΑΠ είναι, ωστόσο, ότι είναι ασθενείς κατά
κανόνα προχωρημένης ηλικίας, με συνοσηρότητες και με ήδη περιορισμένες
αναπνευστικές εφεδρείες, με αποτέλεσμα να βιώνουν βαρύτερα συμπτώματα και
να απαιτούν πολύ ευκολότερα υψηλά μείγματα οξυγόνου ή/και μηχανική
υποστήριξη της αναπνοής. Επιπλέον, εκτός των συμπτωμάτων της COVID-19, ο
ιατρός θα κληθεί να αντιμετωπίσει και μια πιθανή επιδείνωση των συμπτωμάτων
της ΧΑΠ (παρόξυνση), η οποία και από μόνη της είναι επιβαρυντική για τον ασθενή
και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία προτείνει:
•
•

Καθολικό εμβολιασμό των ασθενών με ΧΑΠ έναντι του SARS-CoV-2, του ιού
της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου.
Οι καπνιστές πάνω από τα 35 έτη, οι οποίοι παρουσιάζουν έστω ένα από τα
συμπτώματα (βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια) να επισκεφθούν τον γιατρό

•

τους, να υποβληθούν σε σπιρομέτρηση και, προφανώς, να διακόψουν το
κάπνισμα.
Η διάγνωση και η σταδιοποίηση της νόσου πρέπει να ακολουθεί αυστηρά
πρότυπα, με απαραίτητη την πνευμονολογική εκτίμηση αρχικώς και, εν
συνεχεία, τουλάχιστον την ανά εξάμηνο εξέταση από τον Πνευμονολόγο.

Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια: Το
"μυστικό" για να
αποφύγεις τη νόσο
Τα καλά νέα είναι ότι σήμερα υπάρχουν θεραπείες που βελτιώνουν την
αναπνευστική λειτουργία και σταματάνε την πορεία της νόσου.

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια: Το "μυστικό" για να αποφύγεις
τη νόσο

Η ΧΑΠ είναι η 3η αιτία θανάτου από το 2012, σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ευθύνεται κάθε χρόνο για
περισσότερους από τρία εκατομμύρια θανάτους στον πλανήτη
μας (5,6% των θανάτων παγκοσμίως). Στα "κακά νέα"
συγκαταλέγεται το γεγονός ότι περισσότεροι από τους μισούς
πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν. Όσο για το βασικό της
αίτιο, αυτό θεωρείται πως είναι το κάπνισμα. Αν, λοιπόν,
αναζητάς το "μυστικό" για να μη νοσήσεις εσύ ή κάποιο

αγαπημένο σου πρόσωπο η απάντηση είναι απλή: Μακριά από
το τσιγάρο.

Υπάρχει θεραπεία για τη ΧΑΠ;
Η ΧΑΠ θεωρείται σήμερα θεραπεύσιμη με τη χρήση
θεραπευτικών μεθόδων που βελτιώνουν την αναπνευστική
λειτουργία και επιβραδύνουν ή ανακόπτουν την εξέλιξη της
νόσου. Η θεραπεία της ΧΑΠ είναι φαρμακευτική (εισπνεόμενα
φάρμακα, φάρμακα διακοπής καπνίσματος, αντιγριπικό και
αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο, εμβόλιο έναντι του κοκκύτη) αλλά
και μη φαρμακευτική (φυσική άσκηση ή πνευμονική
αποκατάσταση δηλαδή πρόγραμμα εκπαίδευσης ασθενών,
φυσιοθεραπείας, άσκησης, διατροφικής παρέμβασης και
ψυχολογικής υποστήριξης, η οξυγονοθεραπεία, ο μη
επεμβατικός μηχανικός αερισμός και η χειρουργική
αντιμετώπιση).

Δεδομένα από την χώρα μας
•

Το 2004 καταγράφηκε ότι 9 ενήλικες καπνιστές στους

100 στη χώρα μας πάσχουν από τη νόσο (8.4%), δηλαδή
περίπου 700.000 Έλληνες νοσούσαν. Νεότερα δεδομένα του
2015 δείχνουν ότι το ποσοστό της ΧΑΠ ανέβηκε στο 10.6% στον
αντίστοιχο πληθυσμό.

•

Το 56% των ασθενών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν.

•

Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν.

•

Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές συχνότερα από τις

γυναίκες (11,6% έναντι 4,8%) και ο ανδρικός αγροτικός
πληθυσμός καπνίζει 2 φορές περισσότερα τσιγάρα από ότι ο
αστικός,

•

Η ΧΑΠ οδηγεί από μόνη στης σε απώλεια τουλάχιστον

του 50% της ποιότητας ζωής.

Παροξύνσεις της νόσου
Μια ιδιαίτερα δυσμενής παράμετρος της νόσου είναι οι
παροξύνσεις, δηλαδή οι παροδικές ή θανατηφόρες καταστάσεις
επιδείνωσης της νόσου που σε ένα ποσοστό στις πιο
προχωρημένες καταστάσεις οδηγούν σε εισαγωγή στο
Νοσοκομείο. Οι πιο σοβαρές δε περιπτώσεις νοσηλεύονται στις
μονάδες εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα
καταγραφής των παροξύνσεων της ΧΑΠ της Ευρωπαϊκής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS COPD Αudit Project) το 30%
των ασθενών που νοσηλεύονται με παρόξυνση ΧΑΠ,
επανεισάγονται εντός τριμήνου ενώ το 7% που θα νοσηλευτεί με
παρόξυνση θα πεθάνει εντός 90 ημερών από την εισαγωγή του.

Υγιείς Πνεύμονες: Tώρα είναι πιο
σημαντικό!
"Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική" γιατί "η
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία
θανάτου παγκοσμίως και η πανδημία του κορονοϊού επιβάλει
ακόμα περισσότερο να προσέξουμε την υγεία των πνευμόνων
μας. Υγιείς Πνεύμονες: Τώρα είναι πιο σημαντικό!" είναι το
μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας της Ελληνικής

Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε), με αφορμή την παγκόσμια
ημέρα ενημέρωσης για τη νόσο.

Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα "ταξιδέψει" ψηφιακά μέσω των social
media, με ένα animation spot, με στόχο να ενημερώσει και να
ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τη σημασία της διακοπής του
καπνίσματος, (κύρια αιτία εμφάνισης ΧΑΠ) αλλά και της
πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης καθώς οι μισοί από τους
πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί να
ελεγχθεί πλήρως με την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Την ενημερωτική εκστρατεία της Ε.Π.Ε για τη ΧΑΠ υποστηρίζουν
οι εταιρείες: Μenarini Hellas, ΑstraZeneca, Boehringer
Ingelheim, Chiesi και ΕLPEN.

Εκστρατεία για τη ΧΑΠ από την Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία
Συντάκτης: Αιμίλιος Νεγκήςon: 16/11/2021, 16:59Κατηγορίες: Νέα, ΡεπορτάζΧωρίς Σχόλια
Εκτύπωση Email

“Υγιείς Πνεύμονες: Τώρα είναι πιο σημαντικό!” είναι το μήνυμα της
ενημερωτικής εκστρατείας της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ)
για την Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ (Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια). Μία
σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται στο κάπνισμα και οδηγεί στο
θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε χρόνο.

Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω των social media, με ένα
animation spot, με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό
για τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος, (κύρια αιτία εμφάνισης ΧΑΠ).
Επιπλέον, δίδεται βάρος στην έγκαιρη διάγνωση, καθώς οι μισοί από τους
πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί να ελεγχθεί
πλήρως με την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.

O Πρόεδρος της ΕΠΕ και Καθηγητής Πνευμονολογίας κ. Στέλιος Λουκίδης,
αναφερόμενος στη σημασία του εμβολιασμού για τους ασθενείς με ΧΑΠ και της
τήρησης των μέτρων προστασίας τόνισε: «κατά τον τελευταίο 1,5 χρόνο της
πανδημίας παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των υπηρεσιών υγείας από ασθενείς
με ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων και μικρή επίπτωση σε μόλυνση από
COVID. Τα παραπάνω άπτονται του υψηλού ποσοστού εμβολιασμού, της
τήρησης των μέτρων ατομικής προστασίας και της συμμετοχής των
Πνευμονολόγων στην εξωνοσοκομειακή διαχείριση».
Ο Αντιπρόεδρος και Καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, επισήμανε
τους κινδύνους νόσησης με COVID-19 των ασθενών με ΧΑΠ: «Η νόσηση
COVID-19 ασθενών με ΧΑΠ συνεπάγεται 4,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο
νοσηλείας, 1,5 φορά αυξημένο κίνδυνο διασωλήνωσης και 2,5 φορές
μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας της ζωής».
Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Ανδριάννα Παπαϊωάννου,
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’ Παν. Πνευμονολογικής

Κλινικής (Νοσοκομείο «Αττικόν») ανέφερε για τη ΧΑΠ: «εκτιμάται ότι η νόσος
ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε
συνθήκες αναπηρίας. Ωστόσο είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και να
αντιμετωπιστεί. Φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές θεραπείες, βοηθούν στην
ανακούφιση των συμπτωμάτων, στη μείωση των παροξύνσεων και στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των ασθενών».
Ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος –
Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», είπε
τις επιπτώσεις της ΧΑΠ στην υγεία αλλά και για το εθνικό σύστημα υγείας: «η
ΧΑΠ αποτελεί μία σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται στο κάπνισμα
και οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε έτος. Η νόσος
εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και τα πιο εύρωστα και
οργανωμένα συστήματα υγείας. Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας
για τα αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και το
ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δις ευρώ».
O κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας, Γενικός Γραμματέας
της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κατά την ομιλία του σχετικά με τη
ΧΑΠ σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα τόνισε: «η Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα έχουν κοινούς
παράγοντες κινδύνου, παρόμοιους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και
παρεμφερή κλινική συμπτωματολογία. Η διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών
απαιτεί ολιστική αντιμετώπιση και προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής εικόνας».
Την ενημερωτική εκστρατεία υποστηρίζουν οι εταιρείες: Μenarini Hellas,
ΑstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi και ΕLPEN.
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«Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική» γιατί «η Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>

ΧΑΠ: Η σύγχρονη πανδημία
που οφείλεται στο κάπνι

σμα -Υγιείς πνεύμονες
16/11/2021«Παγκόσμια

Ημέρα ΧΑΠ – Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική» γιατί «η
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία θανάτου
παγκοσμίως και η πανδημία του κορωνοϊού επιβάλει ακόμα περισσότερο να
προσέξουμε την υγεία των πνευμόνων μας. Υγιείς Πνεύμονες: Τώρα είναι πιο
σημαντικό!» είναι το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε).

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω των social media, με ένα
animation spot, με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ
κοινό για τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος, (κύρια αιτία εμφάνισης
ΧΑΠ) αλλά και της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης καθώς οι μισοί από τους
πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως
με την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Χαιρετισμό στη συνέντευξη τύπου απηύθυνε η κα Μίνα Γκάγκα , Αναπληρώτρια
Υπουργός Υγείας ,τονίζοντας μεταξύ άλλων τη σημασία της πρόληψης και της
έγκαιρης διάγνωσης για την αντιμετώπιση της Χρόνιας Αποφρακτικής
Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).

Λουκίδης: Η σημασία του εμβολιασμού για ασθενείς με ΧΑΠ
O Πρόεδρος της Ε.Π.Ε Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ
αναφερόμενος στη σημασία του εμβολιασμού για τους ασθενείς με ΧΑΠ και της
τήρησης των μέτρων προστασίας τόνισε: «κατά τον τελευταίο 1,5 χρόνο της
πανδημίας παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των υπηρεσιών υγείας από

ασθενείς με ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων και μικρή επίπτωση σε μόλυνση
από COVID. Τα παραπάνω άπτονται του υψηλού ποσοστού εμβολιασμού, της
τήρησης των μέτρων ατομικής προστασίας και της συμμετοχής των
Πνευμονολόγων στην εξωνοσοκομειακή διαχείριση».
Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ε Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας,
(Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης) επισημαίνει τους κινδύνους νόσησης με
COVID-19 των ασθενών με ΧΑΠ: «Η νόσηση COVID-19 ασθενών με ΧΑΠ
συνεπάγετε 4,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας, 1,5 φορά αυξημένο
κίνδυνο διασωλήνωσης και 2,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας της ζωής».

29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε συνθήκες αναπηρίας
Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Ανδριάννα Παπαϊωάννου,
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’ Παν. Πνευμονολογικής
Κλινικής (Νοσοκομείο «Αττικόν») αναφέρει για τη ΧΑΠ: «εκτιμάται ότι η νόσος
ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε
συνθήκες αναπηρίας. Ωστόσο είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και να
αντιμετωπιστεί. Φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές θεραπείες, βοηθούν στην
ανακούφιση των συμπτωμάτων, στη μείωση των παροξύνσεων και στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών».
Ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος –
Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»,
επισημαίνει τις επιπτώσεις της ΧΑΠ στην υγεία αλλά και για το εθνικό σύστημα
υγείας: «η ΧΑΠ αποτελεί μία σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται
στο κάπνισμα και οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε έτος.
Η νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και τα πιο
εύρωστα και οργανωμένα συστήματα υγείας. Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις
δαπάνες υγείας για τα αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο
56% και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δις ευρώ».

O κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας, Γενικός Γραμματέας
της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κατά την ομιλία του σχετικά με τη ΧΑΠ
σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα τόνισε: «η Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα έχουν κοινούς
παράγοντες κινδύνου, παρόμοιους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και
παρεμφερή κλινική συμπτωματολογία. Η διαχείριση των συγκεκριμένων
ασθενών απαιτεί ολιστική αντιμετώπιση και προσεκτική αξιολόγηση της
κλινικής εικόνας».
Την ενημερωτική εκστρατεία της Ε.Π.Ε για τη ΧΑΠ υποστηρίζουν οι εταιρείες:
Μenarini Hellas, ΑstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi και ΕLPEN.

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
Η ΧΑΠ είναι η 3η αιτία θανάτου από το 2012, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας και ευθύνεται κάθε χρόνο για περισσότερους από τρία
εκατομμύρια θανάτους στον πλανήτη μας (5,6% των θανάτων παγκοσμίως).
Ο αριθμός των θανάτων από τη ΧΑΠ, αναμένεται να αυξηθεί δραματικά τις
επόμενες δεκαετίες και θα οδηγήσει 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους να
νοσήσουν και περίπου σε 7 εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Περισσότεροι από
τους μισούς πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν (η νόσος
υποδιαγιγνώσκεται). Εκτιμάται ότι η ΧΑΠ ευθύνεται παγκοσμίως για
περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε συνθήκες αναπηρίας. Το
συνολικό κόστος σε φάρμακα, νοσηλείες και για την όλη αντιμετώπιση της
νόσου είναι τεράστιο. Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας για τα
αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και το ετήσιο κόστος
αγγίζει τα 39 δις ευρώ. Περισσότεροι από το 36% των ασθενών με

ΧΑΠ και εργασία
ΧΑΠ αναφέρουν ότι η πάθησή τούς αναγκάζει να απέχουν από την εργασία,
περιορίζει την ικανότητά τους για εργασία ή τους ανάγκασε να πάρουν άδεια

από την εργασία τους το περασμένο έτος. Το 45% των ασθενών με ΧΑΠ και
ηλικία <65 ετών ανέφεραν απώλεια εργασίας το περασμένο έτος.
Η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως γιατί το βασικό της αίτιο που είναι το
κάπνισμα μπορεί να αποφευχθεί ή να διακοπεί. Η ΧΑΠ θεωρείται σήμερα
θεραπεύσιμη με τη χρήση θεραπευτικών μεθόδων που βελτιώνουν την
αναπνευστική λειτουργία και επιβραδύνουν ή ανακόπτουν την εξέλιξη της
νόσου. Η θεραπεία της ΧΑΠ είναι φαρμακευτική (εισπνεόμενα φάρμακα,
φάρμακα διακοπής καπνίσματος, αντιγριπικό και αντιπνευμονιοκοκκικό
εμβόλιο, εμβόλιο έναντι του κοκκύτη) αλλά και μη φαρμακευτική (φυσική
άσκηση ή πνευμονική αποκατάσταση δηλαδή πρόγραμμα εκπαίδευσης
ασθενών, φυσιοθεραπείας, άσκησης, διατροφικής παρέμβασης και
ψυχολογικής υποστήριξης, η οξυγονοθεραπεία, ο μη επεμβατικός μηχανικός
αερισμός και η χειρουργική αντιμετώπιση).
Η φαρμακευτική και μη φαρμακευτική θεραπεία της ΧΑΠ έχει παρουσιάσει μέσα
από πρόσφατες μεγάλες πολυεθνικές κλινικές μελέτες χιλιάδων ασθενών
σπουδαία αποτελέσματα όσον αφορά στην ανακούφιση από τα συμπτώματα,
την αύξηση της ικανότητας των ασθενών για σωματική δραστηριότητα, την
επιβράδυνση της επιδείνωσης της αναπνευστικής λειτουργίας, τη βελτίωση της
ψυχικής κατάστασής τους, την αποφυγή των λοιμώξεων-παροξύνσεωννοσηλειών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ελάττωση της
θνησιμότητας. Απαραίτητο στοιχείο της σωστής και αποτελεσματικής
θεραπείας είναι και η τακτική παρακολούθηση των ασθενών από τον
κατάλληλο γιατρό που είναι ο Πνευμονολόγος.

Δεδομένα από την χώρα μας
•

Το 2004 καταγράφηκε ότι 9 ενήλικες καπνιστές στους 100 στη χώρα μας
πάσχουν από τη νόσο (8.4%), δηλαδή περίπου 700.000 Έλληνες
νοσούσαν. Νεότερα δεδομένα του 2015 δείχνουν ότι το ποσοστό της ΧΑΠ
ανέβηκε στο 10.6% στον αντίστοιχο πληθυσμό.

•

Το 56% των ασθενών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν.

•

Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν.

•

Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές συχνότερα από τις γυναίκες (11,6% έναντι
4,8%) και ο ανδρικός αγροτικός πληθυσμός καπνίζει 2 φορές
περισσότερα τσιγάρα από ότι ο αστικός,

•

Η ΧΑΠ οδηγεί από μόνη στης σε απώλεια τουλάχιστον του 50% της
ποιότητας ζωής.

•

Ο μέσος αριθμός ημερών απουσίας από την εργασία κατ’ έτος, λόγω της
ΧΑΠ ανέρχεται σε 16,9. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας
παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1,398.3.

•

Το άμεσο κόστος ανέρχεται στα € 2.809,ενώ το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος
ασθενών, χρόνος φροντιστών) στα €1.374 ανά έτος.

•

Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή ανέρχεται
στα €5.582.

•

Με βάση την εκτίμηση ότι οι διαγνωσμένοι ασθενείς με ΧΑΠ σήμερα στην
Ελλάδα ανέρχονται περίπου στους 250.000, η συνολική επιβάρυνση της
νόσου για το σύστημα υγείας και τα Ασφαλιστικά Ταμεία (άμεσο ιατρικό
κόστος) ανέρχεται στα €702 εκατ. κατ’ έτος, ενώ το φορτίο για την
κοινωνία συνολικά ανέρχεται στα €1,4 δισ.

Παροξύνσεις της νόσου
Μια ιδιαίτερα δυσμενής παράμετρος της νόσου είναι οι παροξύνσεις, δηλαδή
οι παροδικές ή θανατηφόρες καταστάσεις επιδείνωσης της νόσου που σε ένα
ποσοστό στις πιο προχωρημένες καταστάσεις οδηγούν σε εισαγωγή στο
Νοσοκομείο.
Οι πιο σοβαρές δε περιπτώσεις νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής
θεραπείας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα καταγραφής των παροξύνσεων της ΧΑΠ
της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS COPD Αudit Project) το 30%
των ασθενών που νοσηλεύονται με παρόξυνση ΧΑΠ, επανεισάγονται εντός
τριμήνου ενώ το 7% που θα νοσηλευτεί με παρόξυνση θα πεθάνει εντός 90
ημερών από την εισαγωγή του. Οι παροξύνσεις (εκτός των αυξημένων αναγκών
σε νοσηλευτική φροντίδα που προκαλούν), αναγνωρίζεται σαν τον παράγοντα

με την υψηλότερη επίπτωση στο οικονομικό φορτίο της νόσου καθώς
αντιπροσωπεύει το 45% του συνολικού κόστους της νόσου.

Πως αντιμετωπίζεται ο ασθενής που έχει ΧΑΠ και παράλληλα νοσεί με
COVID-19
Η αντιμετώπιση του ασθενούς με ΧΑΠ, ο οποίος θα νοσήσει από COVID-19 δεν
διαφέρει από την αντιμετώπιση των υπολοίπων ασθενών που θα νοσήσουν
από COVID-19. Η αντιμετώπιση κάθε φορά έχει να κάνει με τη βαρύτητα της
λοίμωξης COVID-19, και είναι υποστηρικτική θεραπεία και σε περίπτωση που ο
ασθενής χρειαστεί νοσηλεία εφαρμογή των ισχυόντων θεραπευτικών
πρωτοκόλλων. Το πρόβλημα με τους ασθενείς με ΧΑΠ είναι ωστόσο ότι είναι
ασθενείς κατά κανόνα προχωρημένης ηλικίας, με συνοσηρότητες και με ήδη
περιορισμένες αναπνευστικές εφεδρείες με αποτέλεσμα να βιώνουν βαρύτερα
συμπτώματα και να απαιτούν πολύ ευκολότερα υψηλά μείγματα οξυγόνου
ή/και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Επιπλέον εκτός των συμπτωμάτων
της COVID-19 ο ιατρός θα κληθεί να αντιμετωπίσει και μια πιθανή επιδείνωση
των συμπτωμάτων της ΧΑΠ (παρόξυνση) η οποία και από μόνη της είναι
επιβαρυντική για τον ασθενή και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του.

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία προτείνει:
•

Καθολικός εμβολιασμός των ασθενών με ΧΑΠ έναντι του SARS-CoV-2, του
ιού της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου..

•

Οι καπνιστές πάνω από τα 35 έτη με ένα έστω από τα συμπτώματα βήχα,
απόχρεμψη ή δύσπνοια να επισκεφθεί τον γιατρό του, να υποβληθεί σε
σπιρομέτρηση και προφανώς να διακόψει το κάπνισμα.

•

Η διάγνωση και η σταδιοποίηση της νόσου πρέπει να ακολουθεί αυστηρά
πρότυπα με απαραίτητη την πνευμονολογική εκτίμηση αρχικώς και εν
συνεχεία τουλάχιστον την ανά εξάμηνο εξέταση από τον Πνευμονολόγο.

«Υγιείς Πνεύμονες: Tώρα είναι πιο
σημαντικό!»: Το μήνυμα της ΕΠΕ για την
Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ
17 November 2021 Ιδιωτικός Τομέας, Τελευταίες Εξελίξεις

«Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική», γιατί «η Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και η πανδημία του κορονοϊού
επιβάλλει ακόμα περισσότερο να προσέξουμε την υγεία των πνευμόνων μας. Υγιείς Πνεύμονες:
Τώρα είναι πιο σημαντικό!» είναι το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε.).
Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω των social media, με ένα animation spot, με
στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τη σημασία της διακοπής του
καπνίσματος, (κύρια αιτία εμφάνισης ΧΑΠ), αλλά και της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης,
καθώς οι μισοί από τους πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί να ελεγχθεί
πλήρως με την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Το spot παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου, στην
οποία χαιρετισμό απηύθυνε η κα Μίνα Γκάγκα, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, τονίζοντας
μεταξύ άλλων τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για την αντιμετώπιση της
Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).
O Πρόεδρος της Ε.Π.Ε. Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ,
αναφερόμενος στη σημασία του εμβολιασμού για τους ασθενείς με ΧΑΠ και της τήρησης των
μέτρων προστασίας, τόνισε: «Κατά τον τελευταίο 1,5 χρόνο της πανδημίας, παρατηρήσαμε
μειωμένη χρήση των υπηρεσιών υγείας από ασθενείς με ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων και
μικρή επίπτωση σε μόλυνση από COVID. Τα παραπάνω άπτονται του υψηλού ποσοστού
εμβολιασμού, της τήρησης των μέτρων ατομικής προστασίας και της συμμετοχής των
Πνευμονολόγων στην εξωνοσοκομειακή διαχείριση».
Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ε. Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, (Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Κρήτης) επεσήμανε τους κινδύνους νόσησης με COVID-19 των ασθενών με
ΧΑΠ: «Η νόσηση COVID-19 ασθενών με ΧΑΠ συνεπάγεται 4,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο
νοσηλείας, 1,5 φορά αυξημένο κίνδυνο διασωλήνωσης και 2,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο
απώλειας της ζωής».

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε., Ανδριάννα Παπαϊωάννου, ΠνευμονολόγοςΦυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’ Παν. Πνευμονολογικής Κλινικής (Νοσοκομείο
«Αττικόν») ανέφερε για τη ΧΑΠ: «Εκτιμάται ότι η νόσος ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερα
από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε συνθήκες αναπηρίας. Ωστόσο, είναι μια νόσος που
μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί. Φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές θεραπείες
βοηθούν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, στη μείωση των παροξύνσεων και στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των ασθενών».
Ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε., Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος – Επιμελητής Α’
ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», επεσήμανε τις επιπτώσεις της
ΧΑΠ στην υγεία, αλλά και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας: «Η ΧΑΠ αποτελεί μία σύγχρονη
συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται στο κάπνισμα και οδηγεί στον θάνατο 3.000.000
ασθενείς παγκοσμίως κάθε έτος. Η νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη
και τα πιο εύρωστα και οργανωμένα συστήματα υγείας. Η “συμβολή” της ΧΑΠ στις δαπάνες
υγείας για τα αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και το ετήσιο
κόστος αγγίζει τα 39 δισ. ευρώ».
O κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας, Γενικός Γραμματέας της
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, κατά την ομιλία του σχετικά με τη ΧΑΠ σε ασθενείς με
καρδιαγγειακά νοσήματα, τόνισε: «Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και τα Καρδιαγγειακά
Νοσήματα έχουν κοινούς παράγοντες κινδύνου, παρόμοιους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και
παρεμφερή κλινική συμπτωματολογία. Η διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών απαιτεί ολιστική
αντιμετώπιση και προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής εικόνας».
Την ενημερωτική εκστρατεία της Ε.Π.Ε. για τη ΧΑΠ υποστηρίζουν οι εταιρείες: Μenarini Hellas,
ΑstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi και ΕLPEN.
Περί Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας
Η ΧΑΠ είναι η 3η αιτία θανάτου από το 2012, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,
και ευθύνεται κάθε χρόνο για περισσότερους από τρία εκατομμύρια θανάτους στον
πλανήτη (5,6% των θανάτων παγκοσμίως).
Ο αριθμός των θανάτων από τη ΧΑΠ, αναμένεται να αυξηθεί δραματικά τις επόμενες
δεκαετίες, οδηγώντας 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους στο να νοσήσουν και σε περίπου 7
εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Περισσότεροι από τους μισούς πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το
γνωρίζουν (η νόσος υποδιαγιγνώσκεται). Εκτιμάται ότι η ΧΑΠ ευθύνεται παγκοσμίως για
περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε συνθήκες αναπηρίας. Το συνολικό
κόστος σε φάρμακα, νοσηλείες και για την όλη αντιμετώπιση της νόσου είναι τεράστιο. Η
«συμβολή» της ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας για τα αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη
ανέρχεται στο 56% και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δισ. ευρώ. Περισσότεροι από το 36%
των ασθενών με ΧΑΠ αναφέρουν ότι η πάθηση τούς αναγκάζει να απέχουν από την εργασία,
περιορίζει την ικανότητά τους για εργασία ή τους είχε αναγκάσει να πάρουν άδεια από την
εργασία τους το περασμένο έτος. Το 45% των ασθενών με ΧΑΠ και ηλικία <65 ετών
ανέφεραν απώλεια εργασίας το περασμένο έτος.

Η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως, καθώς το βασικό της αίτιο, που είναι το κάπνισμα,
μπορεί να αποφευχθεί ή να διακοπεί. Η ΧΑΠ θεωρείται σήμερα θεραπεύσιμη με τη χρήση
θεραπευτικών μεθόδων που βελτιώνουν την αναπνευστική λειτουργία και επιβραδύνουν ή
ανακόπτουν την εξέλιξη της νόσου.
Η θεραπεία της ΧΑΠ μπορεί να είναι φαρμακευτική (εισπνεόμενα φάρμακα, φάρμακα διακοπής
καπνίσματος, αντιγριπικό και αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο, εμβόλιο έναντι του κοκκύτη), αλλά
και μη φαρμακευτική (φυσική άσκηση ή πνευμονική αποκατάσταση δηλαδή πρόγραμμα
εκπαίδευσης ασθενών, φυσιοθεραπείας, άσκησης, διατροφικής παρέμβασης και ψυχολογικής
υποστήριξης, η οξυγονοθεραπεία, ο μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός και η χειρουργική
αντιμετώπιση).
Η φαρμακευτική και μη φαρμακευτική θεραπεία της ΧΑΠ έχουν παρουσιάσει μέσα από
πρόσφατες μεγάλες πολυεθνικές κλινικές μελέτες χιλιάδων ασθενών σπουδαία αποτελέσματα
όσον αφορά στην ανακούφιση από τα συμπτώματα, την αύξηση της ικανότητας των ασθενών για
σωματική δραστηριότητα, την επιβράδυνση της επιδείνωσης της αναπνευστικής λειτουργίας, τη
βελτίωση της ψυχικής κατάστασής τους, την αποφυγή των λοιμώξεων-παροξύνσεων-νοσηλειών,
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ελάττωση της θνησιμότητας. Απαραίτητο στοιχείο της
σωστής και αποτελεσματικής θεραπείας είναι και η τακτική παρακολούθηση των ασθενών
από τον κατάλληλο γιατρό, που είναι ο Πνευμονολόγος.

Δεδομένα από τη χώρα μας
• Το 2004 καταγράφηκε ότι 9 ενήλικες καπνιστές στους 100 στη χώρα μας πάσχουν
από τη νόσο (8.4%), δηλαδή περίπου 700.000 Έλληνες νοσούσαν. Νεότερα
δεδομένα του 2015 δείχνουν ότι το ποσοστό της ΧΑΠ ανέβηκε στο 10,6% στον
αντίστοιχο πληθυσμό.
• Το 56% των ασθενών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν.
• Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν.
• Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές συχνότερα από τις γυναίκες (11,6% έναντι 4,8%) και
ο ανδρικός αγροτικός πληθυσμός καπνίζει 2 φορές περισσότερα τσιγάρα από
ό,τι ο αστικός.
• Η ΧΑΠ οδηγεί από μόνη στης σε απώλεια τουλάχιστον του 50% της ποιότητας ζωής.
• Ο μέσος αριθμός ημερών απουσίας από την εργασία κατ’ έτος, λόγω ΧΑΠ, ανέρχεται
σε 16,9. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας)
ανέρχεται στα 1,398.3€.
• Το άμεσο κόστος ανέρχεται στα 809€, ενώ το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών,
χρόνος φροντιστών) στα 1.374€ ανά έτος.
• Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή ανέρχεται στα 582€.
• Με βάση την εκτίμηση ότι οι διαγνωσμένοι ασθενείς με ΧΑΠ σήμερα στην Ελλάδα
ανέρχονται περίπου στους 000, η συνολική επιβάρυνση της νόσου για το σύστημα
υγείας και τα Ασφαλιστικά Ταμεία (άμεσο ιατρικό κόστος) ανέρχεται στα 702
εκατ. ευρώ κατ’ έτος, ενώ το φορτίο για την κοινωνία συνολικά ανέρχεται στα
1,4 δισ. ευρώ.
Παροξύνσεις της νόσου
Μια ιδιαίτερα δυσμενής παράμετρος της νόσου είναι οι παροξύνσεις, δηλαδή οι παροδικές ή
θανατηφόρες καταστάσεις επιδείνωσης της νόσου που σε ένα ποσοστό στις πιο προχωρημένες
καταστάσεις οδηγούν σε εισαγωγή στο Νοσοκομείο. Οι δε πιο σοβαρές περιπτώσεις
νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα καταγραφής των παροξύνσεων της ΧΑΠ της Ευρωπαϊκής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS COPD Αudit Project), το 30% των ασθενών που
νοσηλεύονται με παρόξυνση ΧΑΠ επανεισάγονται εντός τριμήνου, ενώ το 7% που θα
νοσηλευτεί με παρόξυνση θα πεθάνει εντός 90 ημερών από την εισαγωγή του. Οι
παροξύνσεις (εκτός των αυξημένων αναγκών σε νοσηλευτική φροντίδα που προκαλούν)
αναγνωρίζονται ως ο παράγοντας με την υψηλότερη επίπτωση στο οικονομικό φορτίο της νόσου,
καθώς αντιπροσωπεύει το 45% του συνολικού κόστους της νόσου.
Ασθενής ΧΑΠ που πάσχει από COVID-19
Η αντιμετώπιση του ασθενούς με ΧΑΠ, ο οποίος θα νοσήσει από COVID-19, δεν διαφέρει από
την αντιμετώπιση των υπόλοιπων ασθενών που θα νοσήσουν από COVID-19. Η αντιμετώπιση
κάθε φορά έχει να κάνει με τη βαρύτητα της λοίμωξης COVID-19, και είναι υποστηρικτική

θεραπεία. Σε περίπτωση που ο ασθενής χρειαστεί νοσηλεία, γίνεται εφαρμογή των ισχυόντων
θεραπευτικών πρωτοκόλλων.
Το πρόβλημα με τους ασθενείς με ΧΑΠ είναι, ωστόσο, ότι είναι ασθενείς κατά κανόνα
προχωρημένης ηλικίας, με συνοσηρότητες και με ήδη περιορισμένες αναπνευστικές εφεδρείες, με
αποτέλεσμα να βιώνουν βαρύτερα συμπτώματα και να απαιτούν πολύ ευκολότερα υψηλά
μείγματα οξυγόνου ή/και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Επιπλέον, εκτός των
συμπτωμάτων της COVID-19, ο ιατρός θα κληθεί να αντιμετωπίσει και μια πιθανή επιδείνωση
των συμπτωμάτων της ΧΑΠ (παρόξυνση), η οποία και από μόνη της είναι επιβαρυντική για τον
ασθενή και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία προτείνει:
• Καθολικό εμβολιασμό των ασθενών με ΧΑΠ έναντι του SARS-CoV-2, του ιού της γρίπης
και του πνευμονιόκοκκου.
• Οι καπνιστές πάνω από τα 35 έτη, οι οποίοι παρουσιάζουν έστω ένα από τα
συμπτώματα (βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια) να επισκεφθούν τον γιατρό τους, να
υποβληθούν σε σπιρομέτρηση και, προφανώς, να διακόψουν το κάπνισμα.
• Η διάγνωση και η σταδιοποίηση της νόσου πρέπει να ακολουθεί αυστηρά πρότυπα, με
απαραίτητη την πνευμονολογική εκτίμηση αρχικώς και, εν συνεχεία, τουλάχιστον την
ανά εξάμηνο εξέταση από τον Πνευμονολόγο.

Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ: τα
δεδομένα, οι παροξύνσεις, η
αντιμετώπιση ασθενούς με ΧΑΠ
και Covid
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Η ΧΑΠ είναι η 3η αιτία θανάτου από το 2012, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας και ευθύνεται κάθε χρόνο για περισσότερους από τρία
εκατομμύρια θανάτους στον πλανήτη μας (5,6% των θανάτων παγκοσμίως).
Ο αριθμός των θανάτων από τη ΧΑΠ, αναμένεται να αυξηθεί δραματικά τις
επόμενες δεκαετίες και θα οδηγήσει 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους να
νοσήσουν και περίπου σε 7 εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Περισσότεροι από
τους μισούς πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν (η νόσος
υποδιαγιγνώσκεται). Εκτιμάται ότι η ΧΑΠ ευθύνεται παγκοσμίως για
περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε συνθήκες αναπηρίας. Το
συνολικό κόστος σε φάρμακα, νοσηλείες και για την όλη αντιμετώπιση της
νόσου είναι τεράστιο. Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας για τα
αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και το ετήσιο
κόστος αγγίζει τα 39 δις ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στο Healthmag.gr

Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ 2021
– Υγιείς Πνεύμονες: Tώρα είναι
πιο σημαντικό!
16 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021

«Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική» γιατί «η Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως
και η πανδημία του κορονοϊού επιβάλει ακόμα περισσότερο να προσέξουμε την
υγεία των πνευμόνων μας. Υγιείς Πνεύμονες: Τώρα είναι πιο σημαντικό!» είναι
το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας (Ε.Π.Ε).
Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω των social media, με
ένα animation spot, με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ
κοινό για τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος, (κύρια αιτία εμφάνισης

ΧΑΠ) αλλά και της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης καθώς οι μισοί από
τους πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί να ελεγχθεί
πλήρως με την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Χαιρετισμό στη συνέντευξη τύπου απηύθυνε η κα Μίνα Γκάγκα ,
Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ,τονίζοντας μεταξύ άλλων τη σημασία της
πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για την αντιμετώπιση της Χρόνιας
Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).
O Πρόεδρος της Ε.Π.Ε Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας,
ΕΚΠΑ αναφερόμενος στη σημασία του εμβολιασμού για τους ασθενείς με
ΧΑΠ και της τήρησης των μέτρων προστασίας τόνισε: «κατά τον τελευταίο 1,5
χρόνο της πανδημίας παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των υπηρεσιών υγείας από
ασθενείς με ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων και μικρή επίπτωση σε μόλυνση
από COVID. Τα παραπάνω άπτονται του υψηλού ποσοστού εμβολιασμού, της
τήρησης των μέτρων ατομικής προστασίας και της συμμετοχής των
Πνευμονολόγων στην εξωνοσοκομειακή διαχείριση».
Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ε Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας,
(Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης) επισημαίνει τους κινδύνους νόσησης με
COVID-19 των ασθενών με ΧΑΠ: «Η νόσηση COVID-19 ασθενών με ΧΑΠ
συνεπάγετε 4,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας, 1,5 φορά αυξημένο
κίνδυνο διασωλήνωσης και 2,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας της
ζωής».
Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Ανδριάννα Παπαϊωάννου,
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’ Παν. Πνευμονολογικής
Κλινικής (Νοσοκομείο «Αττικόν») αναφέρει για τη ΧΑΠ: «εκτιμάται ότι η νόσος
ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε
συνθήκες αναπηρίας. Ωστόσο είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και να
αντιμετωπιστεί. Φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές θεραπείες, βοηθούν στην
ανακούφιση των συμπτωμάτων, στη μείωση των παροξύνσεων και στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των ασθενών».
Ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος –
Επιμελητής Α' ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»,
επισημαίνει τις επιπτώσεις της ΧΑΠ στην υγεία αλλά και για το εθνικό
σύστημα υγείας: «η ΧΑΠ αποτελεί μία σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που

οφείλεται στο κάπνισμα και οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς
παγκοσμίως κάθε έτος. Η νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία
ακόμη και τα πιο εύρωστα και οργανωμένα συστήματα υγείας. Η «συμβολή» της
ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας για τα αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη
ανέρχεται στο 56% και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δις ευρώ».
O κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας, Γενικός
Γραμματέας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κατά την ομιλία του
σχετικά με τη ΧΑΠ σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα τόνισε: «η Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα έχουν
κοινούς παράγοντες κινδύνου, παρόμοιους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και
παρεμφερή κλινική συμπτωματολογία. Η διαχείριση των συγκεκριμένων
ασθενών απαιτεί ολιστική αντιμετώπιση και προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής
εικόνας».

Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ 2021
16-11-2021
Υγιείς Πνεύμονες: Tώρα είναι πιο σημαντικό!
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
Μία σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται στο κάπνισμα και οδηγεί
στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε χρόνο.
Η νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και τα πιο
εύρωστα και οργανωμένα συστήματα υγείας.
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2021. «Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο
σημαντική» γιατί «η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία
θανάτου παγκοσμίως και η πανδημία του κορονοϊού επιβάλει ακόμα περισσότερο να

προσέξουμε την υγεία των πνευμόνων μας. Υγιείς Πνεύμονες: Τώρα είναι πιο
σημαντικό!» είναι το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε).
Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω των social media, με ένα
animation spot, με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τη
σημασία της διακοπής του καπνίσματος, (κύρια αιτία εμφάνισης ΧΑΠ) αλλά και της
πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης καθώς οι μισοί από τους πάσχοντες από ΧΑΠ δεν
το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως με την κατάλληλη θεραπευτική
αντιμετώπιση.
Χαιρετισμό στη συνέντευξη τύπου απηύθυνε η κα Μίνα Γκάγκα , Αναπληρώτρια
Υπουργός Υγείας ,τονίζοντας μεταξύ άλλων τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης
διάγνωσης για την αντιμετώπιση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).
O Πρόεδρος της Ε.Π.Ε Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ
αναφερόμενος στη σημασία του εμβολιασμού για τους ασθενείς με ΧΑΠ και της
τήρησης των μέτρων προστασίας τόνισε: «κατά τον τελευταίο 1,5 χρόνο της πανδημίας
παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των υπηρεσιών υγείας από ασθενείς με ΧΑΠ, χαμηλό
αριθμό παροξύνσεων και μικρή επίπτωση σε μόλυνση από COVID. Τα παραπάνω
άπτονται του υψηλού ποσοστού εμβολιασμού, της τήρησης των μέτρων ατομικής
προστασίας και της συμμετοχής των Πνευμονολόγων στην εξωνοσοκομειακή
διαχείριση».
Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ε Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, (Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Κρήτης) επισημαίνει τους κινδύνους νόσησης με COVID-19 των ασθενών
με ΧΑΠ: «Η νόσηση COVID-19 ασθενών με ΧΑΠ συνεπάγετε 4,5 φορές μεγαλύτερο
κίνδυνο νοσηλείας, 1,5 φορά αυξημένο κίνδυνο διασωλήνωσης και 2,5 φορές
μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας της ζωής».
Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Ανδριάννα Παπαϊωάννου, ΠνευμονολόγοςΦυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’ Παν. Πνευμονολογικής Κλινικής (Νοσοκομείο
«Αττικόν») αναφέρει για τη ΧΑΠ: «εκτιμάται ότι η νόσος ευθύνεται παγκοσμίως για
περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε συνθήκες αναπηρίας. Ωστόσο
είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί. Φαρμακευτικές και μη
φαρμακευτικές θεραπείες, βοηθούν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, στη μείωση
των παροξύνσεων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών».
Ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος – Επιμελητής
Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», επισημαίνει τις
επιπτώσεις της ΧΑΠ στην υγεία αλλά και για το εθνικό σύστημα υγείας: «η ΧΑΠ
αποτελεί μία σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται στο κάπνισμα και οδηγεί
στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε έτος. Η νόσος εκτιμάται ότι
μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και τα πιο εύρωστα και οργανωμένα συστήματα
υγείας. Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας για τα αναπνευστικά

νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39
δις ευρώ».
O κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας, Γενικός Γραμματέας της
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κατά την ομιλία του σχετικά με τη ΧΑΠ σε ασθενείς
με καρδιαγγειακά νοσήματα τόνισε: «η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και
τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα έχουν κοινούς παράγοντες κινδύνου, παρόμοιους
παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και παρεμφερή κλινική συμπτωματολογία. Η
διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών απαιτεί ολιστική αντιμετώπιση και προσεκτική
αξιολόγηση της κλινικής εικόνας».
Την ενημερωτική εκστρατεία της Ε.Π.Ε για τη ΧΑΠ υποστηρίζουν οι
εταιρείες: Μenarini Hellas, ΑstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi και ΕLPEN.
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Η ΧΑΠ, μία σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται στο κάπνισμα και
οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε χρόνο.
Η νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και
τα πιο εύρωστα και οργανωμένα συστήματα υγείας.
«Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο
σημαντική» γιατί «η Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και η
πανδημία του κορονοϊού επιβάλει ακόμα περισσότερο να
προσέξουμε την υγεία των πνευμόνων μας. Υγιείς Πνεύμονες: Τώρα
είναι πιο σημαντικό!» είναι το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας
της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε).
Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω
των social media, με ένα animation spot, με στόχο να ενημερώσει
και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τη σημασία της διακοπής
του καπνίσματος, (κύρια αιτία εμφάνισης ΧΑΠ) αλλά και της
πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης καθώς οι μισοί από τους
πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί να
ελεγχθεί πλήρως με την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Χαιρετισμό στη συνέντευξη τύπου απηύθυνε η κα Μίνα Γκάγκα,
Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ,τονίζοντας μεταξύ άλλων τη
σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για την
αντιμετώπιση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).
Σημασία του εμβολιασμού για ασθενείς ΧΑΠ

O Πρόεδρος της Ε.Π.Ε Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής
Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ αναφερόμενος στη σημασία του
εμβολιασμού για τους ασθενείς με ΧΑΠ και της τήρησης των μέτρων
προστασίας τόνισε: «κατά τον τελευταίο 1,5 χρόνο της πανδημίας
παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των υπηρεσιών υγείας από
ασθενείς με ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων και μικρή επίπτωση

σε μόλυνση από COVID. Τα παραπάνω άπτονται του υψηλού
ποσοστού εμβολιασμού, της τήρησης των μέτρων ατομικής
προστασίας και της συμμετοχής των Πνευμονολόγων στην
εξωνοσοκομειακή διαχείριση».
Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ε Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής
Πνευμονολογίας, (Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης) επισημαίνει
τους κινδύνους νόσησης με COVID-19 των ασθενών με ΧΑΠ: «Η
νόσηση COVID-19 ασθενών με ΧΑΠ συνεπάγετε 4,5 φορές
μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας, 1,5 φορά αυξημένο κίνδυνο
διασωλήνωσης και 2,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας της
ζωής».
Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Ανδριάννα
Παπαϊωάννου, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’
Παν. Πνευμονολογικής Κλινικής (Νοσοκομείο «Αττικόν») αναφέρει για
τη ΧΑΠ: «εκτιμάται ότι η νόσος ευθύνεται παγκοσμίως για
περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε συνθήκες
αναπηρίας. Ωστόσο είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και
να αντιμετωπιστεί. Φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές θεραπείες,
βοηθούν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, στη μείωση των
παροξύνσεων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών».
Ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Γεώργιος Χειλάς,
Πνευμονολόγος – Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», επισημαίνει τις επιπτώσεις της ΧΑΠ στην
υγεία αλλά και για το εθνικό σύστημα υγείας: «η ΧΑΠ αποτελεί μία
σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται στο κάπνισμα
και οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε έτος. Η
νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και τα
πιο εύρωστα και οργανωμένα συστήματα υγείας. Η «συμβολή» της
ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας για τα αναπνευστικά νοσήματα στην
Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δις
ευρώ».
O κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας, Γενικός
Γραμματέας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κατά την ομιλία
του σχετικά με τη ΧΑΠ σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα
τόνισε: «η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και τα
Καρδιαγγειακά Νοσήματα έχουν κοινούς παράγοντες κινδύνου,

παρόμοιους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και παρεμφερή
κλινική συμπτωματολογία. Η διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών
απαιτεί ολιστική αντιμετώπιση και προσεκτική αξιολόγηση της
κλινικής εικόνας».
Την ενημερωτική εκστρατεία της Ε.Π.Ε για τη ΧΑΠ υποστηρίζουν οι
εταιρείες: Μenarini Hellas, ΑstraZeneca, Boehringer
Ingelheim, Chiesi και ΕLPEN.

Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ: Τι λένε οι ειδικοί
για τη Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια
Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μία
σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται στο κάπνισμα
και οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε
χρόνο. Η νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία
ακόμη και τα πιο εύρωστα και οργανωμένα συστήματα υγείας.
Τι λένε οι ειδικοί
17.11.2021
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«Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική» γιατί «η Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως
και η πανδημία του κορονοϊού επιβάλει ακόμα περισσότερο να προσέξουμε
την υγεία των πνευμόνων μας. Υγιείς Πνεύμονες: Τώρα είναι πιο
σημαντικό!» είναι το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε).

Τι λένε οι ειδικοί για τη ΧΑΠ
Για τη σημασία της πρόληψης: H Μίνα Γκάγκα, Αναπληρώτρια
Υπουργός Υγείας τονίζει, μεταξύ άλλων, τη σημασία της πρόληψης και της
έγκαιρης διάγνωσης για την αντιμετώπιση της Χρόνιας Αποφρακτικής
Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).
Για τη σημασία του εμβολισμού: O Πρόεδρος της Ε.Π.Ε Στέλιος Λουκίδης,
Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ «κατά τον τελευταίο 1,5 χρόνο της
πανδημίας παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των υπηρεσιών υγείας από
ασθενείς με ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων και μικρή επίπτωση σε
μόλυνση από COVID. Τα παραπάνω άπτονται του υψηλού ποσοστού
εμβολιασμού, της τήρησης των μέτρων ατομικής προστασίας και της
συμμετοχής των Πνευμονολόγων στην εξωνοσοκομειακή διαχείριση».
Για τους κινδύνους νόσησης με COVID-19: Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ε
Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, (Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Κρήτης): «Η νόσηση COVID-19 ασθενών με ΧΑΠ
συνεπάγεται 4,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας, 1,5 φορά αυξημένο

κίνδυνο διασωλήνωσης και 2,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας της
ζωής».
Για την ΧΑΠ: Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Ανδριάννα
Παπαϊωάννου, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’ Παν.
Πνευμονολογικής Κλινικής (Νοσοκομείο «Αττικόν»): «εκτιμάται ότι η
νόσος ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια
ζωής σε συνθήκες αναπηρίας. Ωστόσο είναι μια νόσος που μπορεί να
προληφθεί και να αντιμετωπιστεί. Φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές
θεραπείες, βοηθούν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, στη μείωση των
παροξύνσεων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών».
Εικόνα

Για τις επιπτώσεις της ΧΑΠ: Ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε,
Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος - Επιμελητής Α' ΕΣΥ, 5η
Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»: «η ΧΑΠ αποτελεί μία
σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται στο κάπνισμα και οδηγεί
στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε έτος. Η νόσος εκτιμάται
ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και τα πιο εύρωστα και
οργανωμένα συστήματα υγείας. Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας
για τα αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και το
ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δις ευρώ».
Για τη ΧΑΠ σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα: O κ. Κωνσταντίνος
Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας, Γενικός Γραμματέας της
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας: «η Χρόνια Αποφρακτική

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα έχουν κοινούς
παράγοντες κινδύνου, παρόμοιους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και
παρεμφερή κλινική συμπτωματολογία. Η διαχείριση των συγκεκριμένων
ασθενών απαιτεί ολιστική αντιμετώπιση και προσεκτική αξιολόγηση της
κλινικής εικόνας».
Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω των social media, με
ένα animation spot, με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το
ευρύ κοινό για τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος, (κύρια αιτία
εμφάνισης ΧΑΠ) αλλά και της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης καθώς οι
μισοί από τους πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί
να ελεγχθεί πλήρως με την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Eκστρατεία της ΕΠΕ για την πρόληψη
και τη διάγνωση του ΧΑΠ
ByΕπικαιρότητα

16/11/2021, 22:00
Το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε) είναι:
«Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική» γιατί «η
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία θανάτου
παγκοσμίως και η πανδημία του κορονοϊού επιβάλει ακόμα περισσότερο
να προσέξουμε την υγεία των πνευμόνων μας. Υγιείς Πνεύμονες: Τώρα
είναι πιο σημαντικό!»
Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω των social media,
με ένα animation spot, με στόχο να ενημερώσει και να
ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τη σημασία της διακοπής του
καπνίσματος, (κύρια αιτία εμφάνισης ΧΑΠ) αλλά και της πρόληψης και

έγκαιρης διάγνωσης καθώς οι μισοί από τους πάσχοντες από ΧΑΠ δεν
το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως με την κατάλληλη
θεραπευτική αντιμετώπιση.
Χαιρετισμό στη συνέντευξη τύπου απηύθυνε η κα Μίνα Γκάγκα ,
Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ,τονίζοντας μεταξύ άλλων τη σημασία
της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για την αντιμετώπιση της
Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).
O Πρόεδρος της Ε.Π.Ε Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας,
ΕΚΠΑ αναφερόμενος στη σημασία του εμβολιασμού για τους ασθενείς
με ΧΑΠ και της τήρησης των μέτρων προστασίας τόνισε: «κατά τον
τελευταίο 1,5 χρόνο της πανδημίας παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των
υπηρεσιών υγείας από ασθενείς με ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων
και μικρή επίπτωση σε μόλυνση από COVID. Τα παραπάνω άπτονται του
υψηλού ποσοστού εμβολιασμού, της τήρησης των μέτρων ατομικής
προστασίας και της συμμετοχής των Πνευμονολόγων στην
εξωνοσοκομειακή διαχείριση».
Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ε Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής
Πνευμονολογίας, (Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης) επισημαίνει
τους κινδύνους νόσησης με COVID-19 των ασθενών με ΧΑΠ: «Η
νόσηση COVID-19 ασθενών με ΧΑΠ συνεπάγετε 4,5 φορές μεγαλύτερο
κίνδυνο νοσηλείας, 1,5 φορά αυξημένο κίνδυνο διασωλήνωσης και 2,5
φορές μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας της ζωής».
Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Ανδριάννα Παπαϊωάννου,
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’ Παν.
Πνευμονολογικής Κλινικής (Νοσοκομείο «Αττικόν») αναφέρει για τη
ΧΑΠ: «εκτιμάται ότι η νόσος ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερα
από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε συνθήκες αναπηρίας. Ωστόσο είναι
μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί.
Φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές θεραπείες, βοηθούν στην
ανακούφιση των συμπτωμάτων, στη μείωση των παροξύνσεων και στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών».
Ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Γεώργιος Χειλάς,
Πνευμονολόγος – Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», επισημαίνει τις επιπτώσεις της ΧΑΠ στην
υγεία αλλά και για το εθνικό σύστημα υγείας: «η ΧΑΠ αποτελεί μία
σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται στο κάπνισμα και
οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε έτος. Η νόσος

εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και τα πιο
εύρωστα και οργανωμένα συστήματα υγείας. Η «συμβολή» της ΧΑΠ
στις δαπάνες υγείας για τα αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη
ανέρχεται στο 56% και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δις ευρώ».
O κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας, Γενικός
Γραμματέας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κατά την ομιλία του
σχετικά με τη ΧΑΠ σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα τόνισε: «η
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και τα Καρδιαγγειακά
Νοσήματα έχουν κοινούς παράγοντες κινδύνου, παρόμοιους
παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και παρεμφερή κλινική
συμπτωματολογία. Η διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών απαιτεί
ολιστική αντιμετώπιση και προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής
εικόνας».
Την ενημερωτική εκστρατεία της Ε.Π.Ε για τη ΧΑΠ υποστηρίζουν οι
εταιρείες: Μenarini Hellas, ΑstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi
και ΕLPEN.
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
Η ΧΑΠ είναι η 3η αιτία θανάτου από το 2012, σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ευθύνεται κάθε χρόνο για
περισσότερους από τρία εκατομμύρια θανάτους στον πλανήτη μας
(5,6% των θανάτων παγκοσμίως).
Ο αριθμός των θανάτων από τη ΧΑΠ, αναμένεται να αυξηθεί δραματικά
τις επόμενες δεκαετίες και θα οδηγήσει 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους
να νοσήσουν και περίπου σε 7 εκατομμύρια θανάτους ετησίως.
Περισσότεροι από τους μισούς πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν (η
νόσος υποδιαγιγνώσκεται). Εκτιμάται ότι η ΧΑΠ ευθύνεται παγκοσμίως
για περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε συνθήκες
αναπηρίας. Το συνολικό κόστος σε φάρμακα, νοσηλείες και για την όλη
αντιμετώπιση της νόσου είναι τεράστιο. Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις
δαπάνες υγείας για τα αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται
στο 56% και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δις ευρώ. Περισσότεροι από
το 36% των ασθενών με
ΧΑΠ αναφέρουν ότι η πάθησή τούς αναγκάζει να απέχουν από την
εργασία, περιορίζει την ικανότητά τους για εργασία ή τους ανάγκασε να
πάρουν άδεια από την εργασία τους το περασμένο έτος. Το 45% των

ασθενών με ΧΑΠ και ηλικία <65 ετών ανέφεραν απώλεια εργασίας το
περασμένο έτος.
Η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως γιατί το βασικό της αίτιο που είναι
το κάπνισμα μπορεί να αποφευχθεί ή να διακοπεί. Η ΧΑΠ θεωρείται
σήμερα θεραπεύσιμη με τη χρήση θεραπευτικών μεθόδων που
βελτιώνουν την αναπνευστική λειτουργία και επιβραδύνουν ή
ανακόπτουν την εξέλιξη της νόσου. Η θεραπεία της ΧΑΠ είναι
φαρμακευτική (εισπνεόμενα φάρμακα, φάρμακα διακοπής καπνίσματος,
αντιγριπικό και αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο, εμβόλιο έναντι του
κοκκύτη) αλλά και μη φαρμακευτική (φυσική άσκηση ή πνευμονική
αποκατάσταση δηλαδή πρόγραμμα εκπαίδευσης ασθενών,
φυσιοθεραπείας, άσκησης, διατροφικής παρέμβασης και ψυχολογικής
υποστήριξης, η οξυγονοθεραπεία, ο μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός
και η χειρουργική αντιμετώπιση).
Η φαρμακευτική και μη φαρμακευτική θεραπεία της ΧΑΠ έχει
παρουσιάσει μέσα από πρόσφατες μεγάλες πολυεθνικές κλινικές
μελέτες χιλιάδων ασθενών σπουδαία αποτελέσματα όσον αφορά στην
ανακούφιση από τα συμπτώματα, την αύξηση της ικανότητας των
ασθενών για σωματική δραστηριότητα, την επιβράδυνση της
επιδείνωσης της αναπνευστικής λειτουργίας, τη βελτίωση της ψυχικής
κατάστασής τους, την αποφυγή των λοιμώξεων-παροξύνσεωννοσηλειών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ελάττωση της
θνησιμότητας. Απαραίτητο στοιχείο της σωστής και αποτελεσματικής
θεραπείας είναι και η τακτική παρακολούθηση των ασθενών από τον
κατάλληλο γιατρό που είναι ο Πνευμονολόγος.
Δεδομένα από την χώρα μας
Το 2004 καταγράφηκε ότι 9 ενήλικες καπνιστές στους 100 στη χώρα
μας πάσχουν από τη νόσο (8.4%), δηλαδή περίπου 700.000 Έλληνες
νοσούσαν. Νεότερα δεδομένα του 2015 δείχνουν ότι το ποσοστό της
ΧΑΠ ανέβηκε στο 10.6% στον αντίστοιχο πληθυσμό.
Το 56% των ασθενών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν.
Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν.
Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές συχνότερα από τις γυναίκες (11,6%
έναντι 4,8%) και ο ανδρικός αγροτικός πληθυσμός καπνίζει 2 φορές
περισσότερα τσιγάρα από ότι ο αστικός,

Η ΧΑΠ οδηγεί από μόνη στης σε απώλεια τουλάχιστον του 50% της
ποιότητας ζωής.
Ο μέσος αριθμός ημερών απουσίας από την εργασία κατ’ έτος, λόγω της
ΧΑΠ ανέρχεται σε 16,9. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος
απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα € 1,398.3.
Το άμεσο κόστος ανέρχεται στα € 2.809,ενώ το άμεσο μη ιατρικό
(χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) στα € 1.374 ανά έτος.
Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή ανέρχεται
στα € 5.582.
Με βάση την εκτίμηση ότι οι διαγνωσμένοι ασθενείς με ΧΑΠ σήμερα
στην Ελλάδα ανέρχονται περίπου στους 250.000, η συνολική
επιβάρυνση της νόσου για το σύστημα υγείας και τα Ασφαλιστικά
Ταμεία (άμεσο ιατρικό κόστος) ανέρχεται στα € 702 εκατ. κατ’ έτος,
ενώ το φορτίο για την κοινωνία συνολικά ανέρχεται στα € 1,4 δισ.
Παροξύνσεις της νόσου
Μια ιδιαίτερα δυσμενής παράμετρος της νόσου είναι οι παροξύνσεις,
δηλαδή οι παροδικές ή θανατηφόρες καταστάσεις επιδείνωσης της
νόσου που σε ένα ποσοστό στις πιο προχωρημένες καταστάσεις
οδηγούν σε εισαγωγή στο Νοσοκομείο. Οι πιο σοβαρές δε περιπτώσεις
νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με το
πρόγραμμα καταγραφής των παροξύνσεων της ΧΑΠ της Ευρωπαϊκής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS COPD Αudit Project) το 30% των
ασθενών που νοσηλεύονται με παρόξυνση ΧΑΠ, επανεισάγονται εντός
τριμήνου ενώ το 7% που θα νοσηλευτεί με παρόξυνση θα πεθάνει
εντός 90 ημερών από την εισαγωγή του. Οι παροξύνσεις (εκτός των
αυξημένων αναγκών σε νοσηλευτική φροντίδα που προκαλούν),
αναγνωρίζεται σαν τον παράγοντα με την υψηλότερη επίπτωση στο
οικονομικό φορτίο της νόσου καθώς αντιπροσωπεύει το 45% του
συνολικού κόστους της νόσου.
Πως αντιμετωπίζεται ο ασθενής που έχει ΧΑΠ και παράλληλα νοσεί με
COVID-19
Η αντιμετώπιση του ασθενούς με ΧΑΠ, ο οποίος θα νοσήσει από COVID19 δεν διαφέρει από την αντιμετώπιση των υπολοίπων ασθενών που θα

νοσήσουν από COVID-19. Η αντιμετώπιση κάθε φορά έχει να κάνει με
τη βαρύτητα της λοίμωξης COVID-19, και είναι υποστηρικτική θεραπεία
και σε περίπτωση που ο ασθενής χρειαστεί νοσηλεία εφαρμογή των
ισχυόντων θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Το πρόβλημα με τους ασθενείς
με ΧΑΠ είναι ωστόσο ότι είναι ασθενείς κατά κανόνα προχωρημένης
ηλικίας, με συνοσηρότητες και με ήδη περιορισμένες αναπνευστικές
εφεδρείες με αποτέλεσμα να βιώνουν βαρύτερα συμπτώματα και να
απαιτούν πολύ ευκολότερα υψηλά μείγματα οξυγόνου ή/και μηχανική
υποστήριξη της αναπνοής. Επιπλέον εκτός των συμπτωμάτων της
COVID-19 ο ιατρός θα κληθεί να αντιμετωπίσει και μια πιθανή
επιδείνωση των συμπτωμάτων της ΧΑΠ (παρόξυνση) η οποία και από
μόνη της είναι επιβαρυντική για τον ασθενή και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή
του.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία προτείνει:
Καθολικός εμβολιασμός των ασθενών με ΧΑΠ έναντι του SARS-CoV-2,
του ιού της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου..
Οι καπνιστές πάνω από τα 35 έτη με ένα έστω από τα συμπτώματα
βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια να επισκεφθεί τον γιατρό του, να
υποβληθεί σε σπιρομέτρηση και προφανώς να διακόψει το κάπνισμα.
Η διάγνωση και η σταδιοποίηση της νόσου πρέπει να ακολουθεί
αυστηρά πρότυπα με απαραίτητη την πνευμονολογική εκτίμηση
αρχικώς και εν συνεχεία τουλάχιστον την ανά εξάμηνο εξέταση από τον
Πνευμονολόγο.
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Η ΧΑΠ είναι η 3η αιτία θανάτου από το 2012, σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ευθύνεται κάθε χρόνο για
περισσότερους από τρία εκατομμύρια θανάτους στον πλανήτη
μας (5,6% των θανάτων παγκοσμίως).
Ο αριθμός των θανάτων από τη ΧΑΠ, αναμένεται να αυξηθεί
δραματικά τις επόμενες δεκαετίες και θα οδηγήσει 1 δισεκατομμύριο
ανθρώπους να νοσήσουν και περίπου σε 7 εκατομμύρια θανάτους

ετησίως. Περισσότεροι από τους μισούς πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το
γνωρίζουν (η νόσος υποδιαγιγνώσκεται). Εκτιμάται ότι η ΧΑΠ
ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια
ζωής σε συνθήκες αναπηρίας. Το συνολικό κόστος σε φάρμακα,
νοσηλείες και για την όλη αντιμετώπιση της νόσου είναι τεράστιο. Η
«συμβολή» της ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας για τα αναπνευστικά
νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και το ετήσιο κόστος
αγγίζει τα 39 δις ευρώ. Περισσότεροι από το 36% των ασθενών με
ΧΑΠ αναφέρουν ότι η πάθησή τούς αναγκάζει να απέχουν από την
εργασία, περιορίζει την ικανότητά τους για εργασία ή τους ανάγκασε
να πάρουν άδεια από την εργασία τους το περασμένο έτος. Το 45% των
ασθενών με ΧΑΠ και ηλικία <65 ετών ανέφεραν απώλεια εργασίας το
περασμένο έτος.
Η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως γιατί το βασικό της αίτιο που
είναι το κάπνισμα μπορεί να αποφευχθεί ή να διακοπεί. Η ΧΑΠ
θεωρείται σήμερα θεραπεύσιμη με τη χρήση θεραπευτικών μεθόδων
που βελτιώνουν την αναπνευστική λειτουργία και επιβραδύνουν ή
ανακόπτουν την εξέλιξη της νόσου. Η θεραπεία της ΧΑΠ είναι
φαρμακευτική (εισπνεόμενα φάρμακα, φάρμακα διακοπής
καπνίσματος, αντιγριπικό και αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο, εμβόλιο
έναντι του κοκκύτη) αλλά και μη φαρμακευτική (φυσική άσκηση ή
πνευμονική αποκατάσταση δηλαδή πρόγραμμα εκπαίδευσης ασθενών,
φυσιοθεραπείας, άσκησης, διατροφικής παρέμβασης και ψυχολογικής
υποστήριξης, η οξυγονοθεραπεία, ο μη επεμβατικός μηχανικός
αερισμός και η χειρουργική αντιμετώπιση).
Η φαρμακευτική και μη φαρμακευτική θεραπεία της ΧΑΠ έχει
παρουσιάσει μέσα από πρόσφατες μεγάλες πολυεθνικές κλινικές
μελέτες χιλιάδων ασθενών σπουδαία αποτελέσματα όσον αφορά στην
ανακούφιση από τα συμπτώματα, την αύξηση της ικανότητας των
ασθενών για σωματική δραστηριότητα, την επιβράδυνση της
επιδείνωσης της αναπνευστικής λειτουργίας, τη βελτίωση της
ψυχικής κατάστασής τους, την αποφυγή των λοιμώξεων-παροξύνσεωννοσηλειών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ελάττωση της

θνησιμότητας. Απαραίτητο στοιχείο της σωστής και αποτελεσματικής
θεραπείας είναι και η τακτική παρακολούθηση των ασθενών από τον
κατάλληλο γιατρό που είναι ο Πνευμονολόγος.
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Το 2004 καταγράφηκε ότι 9 ενήλικες καπνιστές στους 100 στη
χώρα μας πάσχουν από τη νόσο (8.4%), δηλαδή περίπου 700.000
Έλληνες νοσούσαν. Νεότερα δεδομένα του 2015 δείχνουν ότι το
ποσοστό της ΧΑΠ ανέβηκε στο 10.6% στον αντίστοιχο
πληθυσμό.
Το 56% των ασθενών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν.
Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν.
Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές συχνότερα από τις
γυναίκες (11,6% έναντι 4,8%) και ο ανδρικός αγροτικός
πληθυσμός καπνίζει 2 φορές περισσότερα τσιγάρα από ότι ο
αστικός,
Η ΧΑΠ οδηγεί από μόνη στης σε απώλεια τουλάχιστον του 50%
της ποιότητας ζωής.
Ο μέσος αριθμός ημερών απουσίας από την εργασία κατ’ έτος,
λόγω της ΧΑΠ ανέρχεται σε 16,9. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή
(κόστος απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1,398.3.
Το άμεσο κόστος ανέρχεται στα € 2.809,ενώ το άμεσο μη
ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) στα €1.374 ανά
έτος.
Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή
ανέρχεται στα €5.582.
Με βάση την εκτίμηση ότι οι διαγνωσμένοι ασθενείς με
ΧΑΠ σήμερα στην Ελλάδα ανέρχονται περίπου στους 000, η
συνολική επιβάρυνση της νόσου για το σύστημα υγείας και τα
Ασφαλιστικά Ταμεία (άμεσο ιατρικό κόστος) ανέρχεται στα
€702 εκατ. κατ’ έτος, ενώ το φορτίο για την κοινωνία συνολικά
ανέρχεται στα €1,4 δισ.

Παροξύνσεις της νόσου
Μια ιδιαίτερα δυσμενής παράμετρος της νόσου είναι οι παροξύνσεις,
δηλαδή οι παροδικές ή θανατηφόρες καταστάσεις επιδείνωσης της
νόσου που σε ένα ποσοστό στις πιο προχωρημένες καταστάσεις
οδηγούν σε εισαγωγή στο Νοσοκομείο. Οι πιο σοβαρές δε περιπτώσεις
νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με το
πρόγραμμα καταγραφής των παροξύνσεων της ΧΑΠ της Ευρωπαϊκής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS COPD Αudit Project) το 30% των
ασθενών που νοσηλεύονται με παρόξυνση ΧΑΠ, επανεισάγονται εντός
τριμήνου ενώ το 7% που θα νοσηλευτεί με παρόξυνση θα πεθάνει
εντός 90 ημερών από την εισαγωγή του. Οι παροξύνσεις (εκτός των
αυξημένων αναγκών σε νοσηλευτική φροντίδα που προκαλούν),
αναγνωρίζεται σαν τον παράγοντα με την υψηλότερη επίπτωση στο
οικονομικό φορτίο της νόσου καθώς αντιπροσωπεύει το 45% του
συνολικού κόστους της νόσου.
Πως αντιμετωπίζεται ο ασθενής που έχει ΧΑΠ και παράλληλα νοσεί
με COVID-19
Η αντιμετώπιση του ασθενούς με ΧΑΠ, ο οποίος θα νοσήσει από COVID19 δεν διαφέρει από την αντιμετώπιση των υπολοίπων ασθενών που
θα νοσήσουν από COVID-19. Η αντιμετώπιση κάθε φορά έχει να κάνει
με τη βαρύτητα της λοίμωξης COVID-19, και είναι υποστηρικτική
θεραπεία και σε περίπτωση που ο ασθενής χρειαστεί νοσηλεία
εφαρμογή των ισχυόντων θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Το πρόβλημα
με τους ασθενείς με ΧΑΠ είναι ωστόσο ότι είναι ασθενείς κατά κανόνα
προχωρημένης ηλικίας, με συνοσηρότητες και με ήδη περιορισμένες
αναπνευστικές εφεδρείες με αποτέλεσμα να βιώνουν βαρύτερα
συμπτώματα και να απαιτούν πολύ ευκολότερα υψηλά μείγματα
οξυγόνου ή/και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Επιπλέον εκτός
των συμπτωμάτων της COVID-19 ο ιατρός θα κληθεί να αντιμετωπίσει

και μια πιθανή επιδείνωση των συμπτωμάτων της ΧΑΠ (παρόξυνση) η
οποία και από μόνη της είναι επιβαρυντική για τον ασθενή και θέτει σε
κίνδυνο τη ζωή του.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία προτείνει:
•
•

•

Καθολικός εμβολιασμός των ασθενών με ΧΑΠ έναντι του SARSCoV-2, του ιού της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου..
Οι καπνιστές πάνω από τα 35 έτη με ένα έστω από τα
συμπτώματα βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια να επισκεφθεί τον
γιατρό του, να υποβληθεί σε σπιρομέτρηση και προφανώς να
διακόψει το κάπνισμα.
Η διάγνωση και η σταδιοποίηση της νόσου πρέπει να ακολουθεί
αυστηρά πρότυπα με απαραίτητη την πνευμονολογική εκτίμηση
αρχικώς και εν συνεχεία τουλάχιστον την ανά εξάμηνο εξέταση
από τον Πνευμονολόγο.

Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ 2021: Υγιείς
Πνεύμονες: Tώρα είναι πιο σημαντικό!
•
•
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SHARE
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ): Μία σύγχρονη
συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται στο κάπνισμα και οδηγεί στο
θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε χρόνο.
Η νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και τα
πιο εύρωστα και οργανωμένα συστήματα υγείας.
«Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική» γιατί «η Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία θανάτου
παγκοσμίως και η πανδημία του κορονοϊού επιβάλει ακόμα περισσότερο
να προσέξουμε την υγεία των πνευμόνων μας. Υγιείς Πνεύμονες: Τώρα
είναι πιο σημαντικό!» είναι το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας
της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε).
Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω
των social media, με ένα animation spot, με στόχο να ενημερώσει και
να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τη σημασία της διακοπής του

καπνίσματος, (κύρια αιτία εμφάνισης ΧΑΠ) αλλά και της πρόληψης και
έγκαιρης διάγνωσης καθώς οι μισοί από τους πάσχοντες από ΧΑΠ δεν
το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως με την
κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Χαιρετισμό στη συνέντευξη τύπου απηύθυνε η κα Μίνα Γκάγκα ,
Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ,τονίζοντας μεταξύ άλλων τη σημασία
της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για την αντιμετώπιση της
Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).
O Πρόεδρος της Ε.Π.Ε Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας,
ΕΚΠΑ αναφερόμενος στη σημασία του εμβολιασμού για τους ασθενείς
με ΧΑΠ και της τήρησης των μέτρων προστασίας τόνισε: «κατά τον
τελευταίο 1,5 χρόνο της πανδημίας παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των
υπηρεσιών υγείας από ασθενείς με ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων
και μικρή επίπτωση σε μόλυνση από COVID. Τα παραπάνω άπτονται του
υψηλού ποσοστού εμβολιασμού, της τήρησης των μέτρων ατομικής
προστασίας και της συμμετοχής των Πνευμονολόγων στην
εξωνοσοκομειακή διαχείριση».
Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ε Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας,
(Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης) επισημαίνει τους κινδύνους
νόσησης με COVID-19 των ασθενών με ΧΑΠ: «Η νόσηση COVID-19
ασθενών με ΧΑΠ συνεπάγετε 4,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο
νοσηλείας, 1,5 φορά αυξημένο κίνδυνο διασωλήνωσης και 2,5 φορές
μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας της ζωής».
Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Ανδριάννα Παπαϊωάννου,
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’ Παν. Πνευμονολογικής
Κλινικής (Νοσοκομείο «Αττικόν») αναφέρει για τη ΧΑΠ: «εκτιμάται ότι η
νόσος ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερα από 29 εκατομμύρια
χρόνια ζωής σε συνθήκες αναπηρίας. Ωστόσο είναι μια νόσος που μπορεί
να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί. Φαρμακευτικές και μη
φαρμακευτικές θεραπείες, βοηθούν στην ανακούφιση των

συμπτωμάτων, στη μείωση των παροξύνσεων και στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ασθενών».
Ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Γεώργιος Χειλάς,
Πνευμονολόγος – Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», επισημαίνει τις επιπτώσεις της ΧΑΠ στην
υγεία αλλά και για το εθνικό σύστημα υγείας: «η ΧΑΠ αποτελεί μία
σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται στο κάπνισμα
και οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε έτος. Η
νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και τα πιο
εύρωστα και οργανωμένα συστήματα υγείας. Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις
δαπάνες υγείας για τα αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται
στο 56% και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δις ευρώ».
O κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας, Γενικός
Γραμματέας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κατά την ομιλία
του σχετικά με τη ΧΑΠ σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα
τόνισε: «η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και τα
Καρδιαγγειακά Νοσήματα έχουν κοινούς παράγοντες κινδύνου,
παρόμοιους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και παρεμφερή κλινική
συμπτωματολογία. Η διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών απαιτεί
ολιστική αντιμετώπιση και προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής
εικόνας».

Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ 2021:
Υγιείς Πνεύμονες, τώρα είναι πιο
σημαντικό!
«Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική» γιατί «η Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και
η πανδημία του κορονοϊού επιβάλει ακόμα περισσότερο να προσέξουμε την
υγεία των πνευμόνων μας. Υγιείς Πνεύμονες: Τώρα είναι πιο σημαντικό!» είναι
το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας (Ε.Π.Ε).

Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω των social media, με ένα
animation spot, με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό
για τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος, (κύρια αιτία εμφάνισης ΧΑΠ) αλλά
και της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης καθώς οι μισοί από τους πάσχοντες
από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως με την
κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Χαιρετισμό στη συνέντευξη τύπου απηύθυνε η κα Μίνα Γκάγκα , Αναπληρώτρια
Υπουργός Υγείας ,τονίζοντας μεταξύ άλλων τη σημασία της πρόληψης και της
έγκαιρης διάγνωσης για την αντιμετώπιση της Χρόνιας Αποφρακτικής
Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).
O Πρόεδρος της Ε.Π.Ε Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας,
ΕΚΠΑ αναφερόμενος στη σημασία του εμβολιασμού για τους ασθενείς με ΧΑΠ και
της τήρησης των μέτρων προστασίας τόνισε: «κατά τον τελευταίο 1,5 χρόνο της
πανδημίας παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των υπηρεσιών υγείας από ασθενείς
με ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων και μικρή επίπτωση σε μόλυνση από COVID.
Τα παραπάνω άπτονται του υψηλού ποσοστού εμβολιασμού, της τήρησης των
μέτρων ατομικής προστασίας και της συμμετοχής των Πνευμονολόγων στην
εξωνοσοκομειακή διαχείριση».
Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ε Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, (Ιατρική
Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης) επισημαίνει τους κινδύνους νόσησης με COVID-19
των ασθενών με ΧΑΠ: «Η νόσηση COVID-19 ασθενών με ΧΑΠ συνεπάγετε 4,5
φορές μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας, 1,5 φορά αυξημένο κίνδυνο διασωλήνωσης
και 2,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας της ζωής».
Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Ανδριάννα Παπαϊωάννου,
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’ Παν. Πνευμονολογικής
Κλινικής (Νοσοκομείο «Αττικόν») αναφέρει για τη ΧΑΠ: «εκτιμάται ότι η νόσος
ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε

συνθήκες αναπηρίας. Ωστόσο είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και να
αντιμετωπιστεί. Φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές θεραπείες, βοηθούν στην
ανακούφιση των συμπτωμάτων, στη μείωση των παροξύνσεων και στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των ασθενών».
Ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος –
Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»,
επισημαίνει τις επιπτώσεις της ΧΑΠ στην υγεία αλλά και για το εθνικό σύστημα
υγείας: «η ΧΑΠ αποτελεί μία σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται στο
κάπνισμα και οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε έτος. Η
νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και τα πιο εύρωστα
και οργανωμένα συστήματα υγείας. Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας για
τα αναπνευστικά
νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δις
ευρώ».
O κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας, Γενικός Γραμματέας
της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κατά την ομιλία του σχετικά με τη ΧΑΠ
σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα τόνισε: «η Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα έχουν κοινούς
παράγοντες κινδύνου, παρόμοιους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και
παρεμφερή κλινική συμπτωματολογία. Η διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών
απαιτεί ολιστική αντιμετώπιση και προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής
εικόνας».
Την ενημερωτική εκστρατεία της Ε.Π.Ε για τη ΧΑΠ υποστηρίζουν οι εταιρείες:
Μenarini Hellas, ΑstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi και ΕLPEN.

Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ 2021.
Υγιείς Πνεύμονες: Tώρα είναι
πιο σημαντικό!
Από
Newsroom

«Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική» γιατί «η Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και η
πανδημία του κορονοϊού επιβάλει ακόμα περισσότερο να προσέξουμε την υγεία
των πνευμόνων μας. Υγιείς Πνεύμονες: Τώρα είναι πιο σημαντικό!» είναι το
μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας (Ε.Π.Ε).
Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω των social media, με ένα
animation spot, με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό
για τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος, (κύρια αιτία εμφάνισης ΧΑΠ) αλλά
και της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης καθώς οι μισοί από τους πάσχοντες

από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως με την
κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Χαιρετισμό στη συνέντευξη τύπου απηύθυνε η κα Μίνα Γκάγκα , Αναπληρώτρια
Υπουργός Υγείας ,τονίζοντας μεταξύ άλλων τη σημασία της πρόληψης και της
έγκαιρης διάγνωσης για την αντιμετώπιση της Χρόνιας Αποφρακτικής
Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).
O Πρόεδρος της Ε.Π.Ε Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ
αναφερόμενος στη σημασία του εμβολιασμού για τους ασθενείς με ΧΑΠ και της
τήρησης των μέτρων προστασίας τόνισε: «κατά τον τελευταίο 1,5 χρόνο της
πανδημίας παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των υπηρεσιών υγείας από ασθενείς
με ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων και μικρή επίπτωση σε μόλυνση από COVID.
Τα παραπάνω άπτονται του υψηλού ποσοστού εμβολιασμού, της τήρησης των
μέτρων ατομικής προστασίας και της συμμετοχής των Πνευμονολόγων στην
εξωνοσοκομειακή διαχείριση».
Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ε Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, (Ιατρική
Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης) επισημαίνει τους κινδύνους νόσησης με COVID-19
των ασθενών με ΧΑΠ: «Η νόσηση COVID-19 ασθενών με ΧΑΠ συνεπάγετε 4,5
φορές μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας, 1,5 φορά αυξημένο κίνδυνο διασωλήνωσης
και 2,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας της ζωής».
Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Ανδριάννα Παπαϊωάννου,
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’ Παν. Πνευμονολογικής Κλινικής
(Νοσοκομείο «Αττικόν») αναφέρει για τη ΧΑΠ: «εκτιμάται ότι η νόσος ευθύνεται
παγκοσμίως για περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε συνθήκες
αναπηρίας. Ωστόσο είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και να
αντιμετωπιστεί. Φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές θεραπείες, βοηθούν στην
ανακούφιση των συμπτωμάτων, στη μείωση των παροξύνσεων και στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των ασθενών».
Ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος –
Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»,
επισημαίνει τις επιπτώσεις της ΧΑΠ στην υγεία αλλά και για το εθνικό σύστημα
υγείας: «η ΧΑΠ αποτελεί μία σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται στο
κάπνισμα και οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε έτος. Η
νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και τα πιο εύρωστα
και οργανωμένα συστήματα υγείας. Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας για
τα αναπνευστικά
νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δις
ευρώ».

O κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας, Γενικός Γραμματέας της
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κατά την ομιλία του σχετικά με τη ΧΑΠ σε
ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα τόνισε: «η Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα έχουν κοινούς
παράγοντες κινδύνου, παρόμοιους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και
παρεμφερή κλινική συμπτωματολογία. Η διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών
απαιτεί ολιστική αντιμετώπιση και προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής
εικόνας».
Την ενημερωτική εκστρατεία της Ε.Π.Ε για τη ΧΑΠ υποστηρίζουν οι εταιρείες:
Μenarini Hellas, ΑstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi και ΕLPEN.
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
Η ΧΑΠ είναι η 3η αιτία θανάτου από το 2012, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας και ευθύνεται κάθε χρόνο για περισσότερους από τρία
εκατομμύρια θανάτους στον πλανήτη μας (5,6% των θανάτων παγκοσμίως).
Ο αριθμός των θανάτων από τη ΧΑΠ, αναμένεται να αυξηθεί δραματικά τις
επόμενες δεκαετίες και θα οδηγήσει 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους να νοσήσουν
και περίπου σε 7 εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Περισσότεροι από τους μισούς
πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν (η νόσος υποδιαγιγνώσκεται). Εκτιμάται
ότι η ΧΑΠ ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια
ζωής σε συνθήκες αναπηρίας. Το συνολικό κόστος σε φάρμακα, νοσηλείες και για
την όλη αντιμετώπιση της νόσου είναι τεράστιο. Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις
δαπάνες υγείας για τα αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56%
και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δις ευρώ. Περισσότεροι από το 36% των
ασθενών με
ΧΑΠ αναφέρουν ότι η πάθησή τούς αναγκάζει να απέχουν από την εργασία,
περιορίζει την ικανότητά τους για εργασία ή τους ανάγκασε να πάρουν άδεια από
την εργασία τους το περασμένο έτος. Το 45% των ασθενών με ΧΑΠ και ηλικία <65
ετών ανέφεραν απώλεια εργασίας το περασμένο έτος.
Η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως γιατί το βασικό της αίτιο που είναι το
κάπνισμα μπορεί να αποφευχθεί ή να διακοπεί. Η ΧΑΠ θεωρείται σήμερα
θεραπεύσιμη με τη χρήση θεραπευτικών μεθόδων που βελτιώνουν την
αναπνευστική λειτουργία και επιβραδύνουν ή ανακόπτουν την εξέλιξη της νόσου.
Η θεραπεία της ΧΑΠ είναι φαρμακευτική (εισπνεόμενα φάρμακα, φάρμακα
διακοπής καπνίσματος, αντιγριπικό και αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο, εμβόλιο
έναντι του κοκκύτη) αλλά και μη φαρμακευτική (φυσική άσκηση ή πνευμονική
αποκατάσταση δηλαδή πρόγραμμα εκπαίδευσης ασθενών, φυσιοθεραπείας,
άσκησης, διατροφικής παρέμβασης και ψυχολογικής υποστήριξης, η

οξυγονοθεραπεία, ο μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός και η χειρουργική
αντιμετώπιση).
Η φαρμακευτική και μη φαρμακευτική θεραπεία της ΧΑΠ έχει παρουσιάσει μέσα
από πρόσφατες μεγάλες πολυεθνικές κλινικές μελέτες χιλιάδων ασθενών
σπουδαία αποτελέσματα όσον αφορά στην ανακούφιση από τα συμπτώματα, την
αύξηση της ικανότητας των ασθενών για σωματική δραστηριότητα, την
επιβράδυνση της επιδείνωσης της αναπνευστικής λειτουργίας, τη βελτίωση της
ψυχικής κατάστασής τους, την αποφυγή των λοιμώξεων-παροξύνσεωννοσηλειών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ελάττωση της
θνησιμότητας. Απαραίτητο στοιχείο της σωστής και αποτελεσματικής θεραπείας
είναι και η τακτική παρακολούθηση των ασθενών από τον κατάλληλο γιατρό που
είναι ο Πνευμονολόγος.
Δεδομένα από την χώρα μας
Το 2004 καταγράφηκε ότι 9 ενήλικες καπνιστές στους 100 στη χώρα μας πάσχουν
από τη νόσο (8.4%), δηλαδή περίπου 700.000 Έλληνες νοσούσαν. Νεότερα
δεδομένα του 2015 δείχνουν ότι το ποσοστό της ΧΑΠ ανέβηκε στο 10.6% στον
αντίστοιχο πληθυσμό.
Το 56% των ασθενών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν.
Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν.
Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές συχνότερα από τις γυναίκες (11,6% έναντι 4,8%) και
ο ανδρικός αγροτικός πληθυσμός καπνίζει 2 φορές περισσότερα τσιγάρα από ότι
ο αστικός,
Η ΧΑΠ οδηγεί από μόνη στης σε απώλεια τουλάχιστον του 50% της ποιότητας
ζωής.
Ο μέσος αριθμός ημερών απουσίας από την εργασία κατ’ έτος, λόγω της ΧΑΠ
ανέρχεται σε 16,9. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας
παραγωγικότητας) ανέρχεται στα € 1,398.3.
Το άμεσο κόστος ανέρχεται στα € 2.809,ενώ το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος
ασθενών, χρόνος φροντιστών) στα € 1.374 ανά έτος.
Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή ανέρχεται στα €
5.582.
Με βάση την εκτίμηση ότι οι διαγνωσμένοι ασθενείς με ΧΑΠ σήμερα στην Ελλάδα
ανέρχονται περίπου στους 250.000, η συνολική επιβάρυνση της νόσου για το
σύστημα υγείας και τα Ασφαλιστικά Ταμεία (άμεσο ιατρικό κόστος) ανέρχεται στα
€ 702 εκατ. κατ’ έτος, ενώ το φορτίο για την κοινωνία συνολικά ανέρχεται στα €
1,4 δισ.
Παροξύνσεις της νόσου

Μια ιδιαίτερα δυσμενής παράμετρος της νόσου είναι οι παροξύνσεις, δηλαδή οι
παροδικές ή θανατηφόρες καταστάσεις επιδείνωσης της νόσου που σε ένα
ποσοστό στις πιο προχωρημένες καταστάσεις οδηγούν σε εισαγωγή στο
Νοσοκομείο. Οι πιο σοβαρές δε περιπτώσεις νοσηλεύονται στις μονάδες
εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα καταγραφής των παροξύνσεων
της ΧΑΠ της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS COPD Αudit Project)
το 30% των ασθενών που νοσηλεύονται με παρόξυνση ΧΑΠ, επανεισάγονται εντός
τριμήνου ενώ το 7% που θα νοσηλευτεί με παρόξυνση θα πεθάνει εντός 90
ημερών από την εισαγωγή του. Οι παροξύνσεις (εκτός των αυξημένων αναγκών
σε νοσηλευτική φροντίδα που προκαλούν), αναγνωρίζεται σαν τον παράγοντα με
την υψηλότερη επίπτωση στο οικονομικό φορτίο της νόσου καθώς
αντιπροσωπεύει το 45% του συνολικού κόστους της νόσου.
Πως αντιμετωπίζεται ο ασθενής που έχει ΧΑΠ και παράλληλα νοσεί με COVID-19
Η αντιμετώπιση του ασθενούς με ΧΑΠ, ο οποίος θα νοσήσει από COVID-19 δεν
διαφέρει από την αντιμετώπιση των υπολοίπων ασθενών που θα νοσήσουν από
COVID-19. Η αντιμετώπιση κάθε φορά έχει να κάνει με τη βαρύτητα της λοίμωξης
COVID-19, και είναι υποστηρικτική θεραπεία και σε περίπτωση που ο ασθενής
χρειαστεί νοσηλεία εφαρμογή των ισχυόντων θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Το
πρόβλημα με τους ασθενείς με ΧΑΠ είναι ωστόσο ότι είναι ασθενείς κατά κανόνα
προχωρημένης ηλικίας, με συνοσηρότητες και με ήδη περιορισμένες
αναπνευστικές εφεδρείες με αποτέλεσμα να βιώνουν βαρύτερα συμπτώματα και
να απαιτούν πολύ ευκολότερα υψηλά μείγματα οξυγόνου ή/και μηχανική
υποστήριξη της αναπνοής. Επιπλέον εκτός των συμπτωμάτων της COVID-19 ο
ιατρός θα κληθεί να αντιμετωπίσει και μια πιθανή επιδείνωση των συμπτωμάτων
της ΧΑΠ (παρόξυνση) η οποία και από μόνη της είναι επιβαρυντική για τον ασθενή
και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία προτείνει:
Καθολικός εμβολιασμός των ασθενών με ΧΑΠ έναντι του SARS-CoV-2, του ιού της
γρίπης και του πνευμονιόκοκκου..
Οι καπνιστές πάνω από τα 35 έτη με ένα έστω από τα συμπτώματα βήχα,
απόχρεμψη ή δύσπνοια να επισκεφθεί τον γιατρό του, να υποβληθεί σε
σπιρομέτρηση και προφανώς να διακόψει το κάπνισμα.
Η διάγνωση και η σταδιοποίηση της νόσου πρέπει να ακολουθεί αυστηρά πρότυπα
με απαραίτητη την πνευμονολογική εκτίμηση αρχικώς και εν συνεχεία
τουλάχιστον την ανά εξάμηνο εξέταση από τον Πνευμονολόγο.
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Μία σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται στο κάπνισμα
και οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε
χρόνο. Είναι σχεδόν όσους έχει σκοτώσει ο covid-19 μέχρι τώρα.
Είναι παγκοσμίως η τρίτη αιτία θανάτου και οφείλεται κυρίως στο
κάπνισμα.
Μη καπνιστής σημαίνει να μην έχει κάνει ούτε 100 τσιγάρα το χρόνο σε
βάθος χρόνου.
Η νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και
τα πιο εύρωστα και οργανωμένα συστήματα υγείας.
«Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική» γιατί «η Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως
και η πανδημία του κορονοϊού επιβάλει ακόμα περισσότερο να προσέξουμε

την υγεία των πνευμόνων μας. Υγιείς Πνεύμονες: Τώρα είναι πιο
σημαντικό!» είναι το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε).
Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω
των social media, με ένα animation spot, με στόχο να ενημερώσει και να
ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τη σημασία της διακοπής του
καπνίσματος, (κύρια αιτία εμφάνισης ΧΑΠ) αλλά και της πρόληψης και
έγκαιρης διάγνωσης καθώς οι μισοί από τους πάσχοντες από ΧΑΠ δεν
το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως με την κατάλληλη
θεραπευτική αντιμετώπιση.
Χαιρετισμό στη συνέντευξη τύπου απηύθυνε η κα Μίνα Γκάγκα ,
Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ,τονίζοντας μεταξύ άλλων τη σημασία της
πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για την αντιμετώπιση της Χρόνιας
Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).
O Πρόεδρος της Ε.Π.Ε Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας,
ΕΚΠΑ αναφερόμενος στη σημασία του εμβολιασμού για τους ασθενείς με
ΧΑΠ και της τήρησης των μέτρων προστασίας τόνισε: «κατά τον τελευταίο
1,5 χρόνο της πανδημίας παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των υπηρεσιών
υγείας από ασθενείς με ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων και μικρή
επίπτωση σε μόλυνση από COVID. Τα παραπάνω άπτονται του υψηλού
ποσοστού εμβολιασμού, της τήρησης των μέτρων ατομικής προστασίας και
της συμμετοχής των Πνευμονολόγων στην εξωνοσοκομειακή διαχείριση».
Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ε Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας,
(Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης) επισημαίνει τους κινδύνους
νόσησης με COVID-19 των ασθενών με ΧΑΠ: «Η νόσηση COVID-19
ασθενών με ΧΑΠ συνεπάγετε 4,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο
νοσηλείας, 1,5 φορά αυξημένο κίνδυνο διασωλήνωσης και 2,5
φορές μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας της ζωής».
Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Ανδριάννα Παπαϊωάννου,
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’ Παν. Πνευμονολογικής
Κλινικής (Νοσοκομείο «Αττικόν») αναφέρει για τη ΧΑΠ: «εκτιμάται ότι η
νόσος ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερα από 29 εκατομμύρια
χρόνια ζωής σε συνθήκες αναπηρίας. Ωστόσο είναι μια νόσος που
μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί. Φαρμακευτικές και μη
φαρμακευτικές θεραπείες, βοηθούν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων,
στη μείωση των παροξύνσεων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
ασθενών».

Ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος
– Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η
ΣΩΤΗΡΙΑ», επισημαίνει τις επιπτώσεις της ΧΑΠ στην υγεία αλλά και για το
εθνικό σύστημα υγείας: «η ΧΑΠ αποτελεί μία σύγχρονη συνεχιζόμενη
πανδημία που οφείλεται στο κάπνισμα και οδηγεί στο θάνατο 3.000.000
ασθενείς παγκοσμίως κάθε έτος. Η νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να
οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και τα πιο εύρωστα και οργανωμένα
συστήματα υγείας. Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας για τα
αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και το
ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δις ευρώ».
O κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας, Γενικός
Γραμματέας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κατά την ομιλία του
σχετικά με τη ΧΑΠ σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα τόνισε: «η
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και τα Καρδιαγγειακά
Νοσήματα έχουν κοινούς παράγοντες κινδύνου, παρόμοιους
παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και παρεμφερή κλινική
συμπτωματολογία. Η διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών απαιτεί
ολιστική αντιμετώπιση και προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής εικόνας».
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Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ 2021 –
Υγιείς Πνεύμονες: Tώρα είναι πιο
σημαντικό!
«Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική» γιατί «η Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και η πανδημία του κορονοϊού
επιβάλει ακόμα περισσότερο να προσέξουμε την υγεία των πνευμόνων μας. Υγιείς
Πνεύμονες: Τώρα είναι πιο σημαντικό!» είναι το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας
της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε).
Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω των social media, με ένα
animation spot, με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τη
σημασία της διακοπής του καπνίσματος, (κύρια αιτία εμφάνισης ΧΑΠ) αλλά και της
πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης καθώς οι μισοί από τους πάσχοντες από ΧΑΠ δεν
το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως με την κατάλληλη θεραπευτική
αντιμετώπιση.
Χαιρετισμό στη συνέντευξη τύπου απηύθυνε η κα Μίνα Γκάγκα , Αναπληρώτρια
Υπουργός Υγείας ,τονίζοντας μεταξύ άλλων τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης
διάγνωσης για την αντιμετώπιση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).
O Πρόεδρος της Ε.Π.Ε Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ
αναφερόμενος στη σημασία του εμβολιασμού για τους ασθενείς με ΧΑΠ και της
τήρησης των μέτρων προστασίας τόνισε: «κατά τον τελευταίο 1,5 χρόνο της πανδημίας
παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των υπηρεσιών υγείας από ασθενείς με ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό
παροξύνσεων και μικρή επίπτωση σε μόλυνση από COVID. Τα παραπάνω άπτονται του
υψηλού ποσοστού εμβολιασμού, της τήρησης των μέτρων ατομικής προστασίας και της
συμμετοχής των Πνευμονολόγων στην εξωνοσοκομειακή διαχείριση».
Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ε Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, (Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Κρήτης) επισημαίνει τους κινδύνους νόσησης με COVID-19 των ασθενών με
ΧΑΠ: «Η νόσηση COVID-19 ασθενών με ΧΑΠ συνεπάγετε 4,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο
νοσηλείας, 1,5 φορά αυξημένο κίνδυνο διασωλήνωσης και 2,5 φορές μεγαλύτερο
κίνδυνο απώλειας της ζωής».
Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Ανδριάννα Παπαϊωάννου, ΠνευμονολόγοςΦυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’ Παν. Πνευμονολογικής Κλινικής (Νοσοκομείο «Αττικόν»)
αναφέρει για τη ΧΑΠ: «εκτιμάται ότι η νόσος ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερα από 29
εκατομμύρια χρόνια ζωής σε συνθήκες αναπηρίας. Ωστόσο είναι μια νόσος που μπορεί
να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί. Φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές θεραπείες,
βοηθούν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, στη μείωση των παροξύνσεων και στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών».
Ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος – Επιμελητής
Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», επισημαίνει τις επιπτώσεις
της ΧΑΠ στην υγεία αλλά και για το εθνικό σύστημα υγείας: «η ΧΑΠ αποτελεί μία
σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται στο κάπνισμα και οδηγεί στο θάνατο

3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε έτος. Η νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε
χρεοκοπία ακόμη και τα πιο εύρωστα και οργανωμένα συστήματα υγείας. Η «συμβολή» της
ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας για τα αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο
56% και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δις ευρώ».
O κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας, Γενικός Γραμματέας της
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κατά την ομιλία του σχετικά με τη ΧΑΠ σε ασθενείς
με καρδιαγγειακά νοσήματα τόνισε: «η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και τα
Καρδιαγγειακά Νοσήματα έχουν κοινούς παράγοντες κινδύνου, παρόμοιους
παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και παρεμφερή κλινική συμπτωματολογία. Η διαχείριση
των συγκεκριμένων ασθενών απαιτεί ολιστική αντιμετώπιση και προσεκτική αξιολόγηση της
κλινικής εικόνας».
Την ενημερωτική εκστρατεία της Ε.Π.Ε για τη ΧΑΠ υποστηρίζουν οι
εταιρείες: Μenarini Hellas, ΑstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi και ΕLPEN.

Υγιείς Πνεύμονες: Tώρα είναι πιο
σημαντικό!
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«Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική»
γιατί «η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια παραμένει
κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και η πανδημία του
κορωνοϊού επιβάλλει ακόμα περισσότερο να προσέξουμε
την υγεία των πνευμόνων μας. Υγιείς Πνεύμονες: Τώρα
είναι πιο σημαντικό!» είναι το μήνυμα της ενημερωτικής
εκστρατείας της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
(Ε.Π.Ε).
Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω των
social media, με ένα animation spot, με στόχο να
ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τη
σημασία της διακοπής του καπνίσματος, (κύρια αιτία
εμφάνισης ΧΑΠ) αλλά και της πρόληψης και έγκαιρης
διάγνωσης, καθώς οι μισοί από τους πάσχοντες από ΧΑΠ δεν
το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως με
την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Χαιρετισμό στη συνέντευξη τύπου απηύθυνε η κ. Μίνα
Γκάγκα, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ,τονίζοντας μεταξύ

άλλων τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης
διάγνωσης για την αντιμετώπιση της Χρόνιας
Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).
O Πρόεδρος της Ε.Π.Ε Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής
Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ αναφερόμενος στη σημασία του
εμβολιασμού για τους ασθενείς με ΧΑΠ και της τήρησης των
μέτρων προστασίας τόνισε:
«Κατά τον τελευταίο 1,5 χρόνο της πανδημίας παρατηρήσαμε
μειωμένη χρήση των υπηρεσιών υγείας από ασθενείς με ΧΑΠ,
χαμηλό αριθμό παροξύνσεων και μικρή επίπτωση σε μόλυνση
από COVID.
Τα παραπάνω άπτονται του υψηλού ποσοστού εμβολιασμού,
της τήρησης των μέτρων ατομικής προστασίας και της
συμμετοχής των Πνευμονολόγων στην εξωνοσοκομειακή
διαχείριση».
Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ε Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής
Πνευμονολογίας, (Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο
Κρήτης) επεσήμανε τους κινδύνους νόσησης με COVID-19
των ασθενών με ΧΑΠ:
“Η νόσηση COVID-19 ασθενών με ΧΑΠ συνεπάγεται 4,5 φορές
μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας, 1,5 φορά αυξημένο κίνδυνο
διασωλήνωσης και 2,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας της
ζωής».
Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Ανδριάννα
Παπαϊωάννου, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επιμελήτρια
A΄, Β’ Παν. Πνευμονολογικής Κλινικής (Νοσοκομείο
«Αττικόν») ανέφερε για τη ΧΑΠ:

«Εκτιμάται ότι η νόσος ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερα
από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε συνθήκες αναπηρίας.
Ωστόσο είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και να
αντιμετωπιστεί.
Φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές θεραπείες, βοηθούν στην
ανακούφιση των συμπτωμάτων, στη μείωση των παροξύνσεων
και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών».

Ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Γεώργιος Χειλάς,
Πνευμονολόγος – Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική
Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», επεσήμανε τις επιπτώσεις
της ΧΑΠ στην υγεία αλλά και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας:
«Η ΧΑΠ αποτελεί μία σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που
οφείλεται στο κάπνισμα και οδηγεί στο θάνατο 3.000.000
ασθενείς παγκοσμίως κάθε έτος.

Η νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία
ακόμη και τα πιο εύρωστα και οργανωμένα συστήματα
υγείας
.Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας για τα
αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56%
και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δις ευρώ».
O κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας,
Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας
κατά την ομιλία του σχετικά με τη ΧΑΠ σε ασθενείς με
καρδιαγγειακά νοσήματα τόνισε:
«Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και τα
Καρδιαγγειακά Νοσήματα έχουν κοινούς παράγοντες κινδύνου,
παρόμοιους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και παρεμφερή
κλινική συμπτωματολογία.
Η διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών απαιτεί ολιστική
αντιμετώπιση και προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής
εικόνας».
Την ενημερωτική εκστρατεία της Ε.Π.Ε για τη ΧΑΠ υποστηρίζουν
οι εταιρείες: ΜenariniHellas, ΑstraZeneca, Boehringer Ingelheim,
Chiesi και ΕLPEN.

Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ 2021 – Υγιείς
Πνεύμονες: Tώρα είναι πιο σημαντικό!
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Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ 2021 – Υγιείς Πνεύμονες: Tώρα είναι πιο σημαντικό!
«Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική» γιατί «η Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και η
πανδημία του κορονοϊού επιβάλει ακόμα περισσότερο να προσέξουμε την υγεία
των πνευμόνων μας. Υγιείς Πνεύμονες: Τώρα είναι πιο σημαντικό!» είναι το μήνυμα
της ενημερωτικής εκστρατείας της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε).
Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω των social media, με ένα
animation spot, με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό
για τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος, (κύρια αιτία εμφάνισης ΧΑΠ) αλλά
και της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης καθώς οι μισοί από τους πάσχοντες
από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως με την
κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Χαιρετισμό στη συνέντευξη τύπου απηύθυνε η κα Μίνα Γκάγκα , Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ,τονίζοντας
μεταξύ άλλων τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για την αντιμετώπιση της Χρόνιας
Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).
O Πρόεδρος της Ε.Π.Ε Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ αναφερόμενος στη σημασία του
εμβολιασμού για τους ασθενείς με ΧΑΠ και της τήρησης των μέτρων προστασίας τόνισε:

«κατά τον τελευταίο 1,5 χρόνο της πανδημίας παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των
υπηρεσιών υγείας από ασθενείς με ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων και μικρή
επίπτωση σε μόλυνση από COVID. Τα παραπάνω άπτονται του υψηλού ποσοστού
εμβολιασμού, της τήρησης των μέτρων ατομικής προστασίας και της συμμετοχής
των Πνευμονολόγων στην εξωνοσοκομειακή διαχείριση».
Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ε Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας,
(Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης) επισημαίνει τους κινδύνους νόσησης
με COVID-19 των ασθενών με ΧΑΠ:
«Η νόσηση COVID-19 ασθενών με ΧΑΠ συνεπάγετε 4,5 φορές μεγαλύτερο
κίνδυνο νοσηλείας, 1,5 φορά αυξημένο κίνδυνο διασωλήνωσης και 2,5 φορές
μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας της ζωής».
Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Ανδριάννα Παπαϊωάννου,
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’ Παν. Πνευμονολογικής
Κλινικής (Νοσοκομείο «Αττικόν») αναφέρει για τη ΧΑΠ:
«εκτιμάται ότι η νόσος ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερα από 29
εκατομμύρια χρόνια ζωής σε συνθήκες αναπηρίας. Ωστόσο είναι μια νόσος που
μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί. Φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές
θεραπείες, βοηθούν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, στη μείωση των
παροξύνσεων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών».
Ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος – Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η
Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», επισημαίνει τις επιπτώσεις της ΧΑΠ στην υγεία αλλά και για το
εθνικό σύστημα υγείας:

«η ΧΑΠ αποτελεί μία σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται στο
κάπνισμα και οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε έτος. Η
νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και τα πιο εύρωστα
και οργανωμένα συστήματα υγείας. Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας
για τα αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και το
ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δις ευρώ».
O κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής
Καρδιολογικής Εταιρείας κατά την ομιλία του σχετικά με τη ΧΑΠ σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα τόνισε:

«η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα
έχουν κοινούς παράγοντες κινδύνου, παρόμοιους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς
και παρεμφερή κλινική συμπτωματολογία. Η διαχείριση των συγκεκριμένων
ασθενών απαιτεί ολιστική αντιμετώπιση και προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής
εικόνας».
Την ενημερωτική εκστρατεία της Ε.Π.Ε για τη ΧΑΠ υποστηρίζουν οι
εταιρείες: Μenarini Hellas, ΑstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi και
ΕLPEN.

Υγιείς Πνεύμονες: Tώρα είναι πιο σημαντικό!

«Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική» γιατί «η Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και η πανδημία του κορωνοϊού
επιβάλλει ακόμα περισσότερο να προσέξουμε την υγεία των πνευμόνων μας. Υγιείς Πνεύμονες:
Τώρα είναι πιο σημαντικό!» είναι το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε).
Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω των social media, με ένα animation spot,
με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τη σημασία της διακοπής
του καπνίσματος, (κύρια αιτία εμφάνισης ΧΑΠ) αλλά και της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης
καθώς οι μισοί από τους πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί να ελεγχθεί
πλήρως με την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Χαιρετισμό στη συνέντευξη τύπου απηύθυνε η κα Μίνα Γκάγκα, Αναπληρώτρια Υπουργός
Υγείας ,τονίζοντας μεταξύ άλλων τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για την
αντιμετώπιση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).

O Πρόεδρος της Ε.Π.Ε Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ αναφερόμενος στη
σημασία του εμβολιασμού για τους ασθενείς με ΧΑΠ και της τήρησης των μέτρων προστασίας
τόνισε: «κατά τον τελευταίο 1,5 χρόνο της πανδημίας παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των
υπηρεσιών υγείας από ασθενείς με ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων και μικρή επίπτωση σε
μόλυνση από COVID. Τα παραπάνω άπτονται του υψηλού ποσοστού εμβολιασμού, της τήρησης
των μέτρων ατομικής προστασίας και της συμμετοχής των Πνευμονολόγων στην
εξωνοσοκομειακή διαχείριση».
Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ε Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, (Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Κρήτης) επισημαίνει τους κινδύνους νόσησης με COVID-19 των ασθενών με ΧΑΠ:
«Η νόσηση COVID-19 ασθενών με ΧΑΠ συνεπάγεται 4,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας,
1,5 φορά αυξημένο κίνδυνο διασωλήνωσης και 2,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας της
ζωής».
Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Ανδριάννα Παπαϊωάννου, ΠνευμονολόγοςΦυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’ Παν. Πνευμονολογικής Κλινικής (Νοσοκομείο «Αττικόν»)
αναφέρει για τη ΧΑΠ: «εκτιμάται ότι η νόσος ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερα από 29
εκατομμύρια χρόνια ζωής σε συνθήκες αναπηρίας. Ωστόσο είναι μια νόσος που μπορεί να
προληφθεί και να αντιμετωπιστεί. Φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές θεραπείες, βοηθούν
στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, στη μείωση των παροξύνσεων και στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ασθενών».
Ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος – Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η
Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», επισημαίνει τις επιπτώσεις της ΧΑΠ στην
υγεία αλλά και για το εθνικό σύστημα υγείας: «η ΧΑΠ αποτελεί μία σύγχρονη συνεχιζόμενη
πανδημία που οφείλεται στο κάπνισμα και οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως
κάθε έτος. Η νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και τα πιο εύρωστα
και οργανωμένα συστήματα υγείας.Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας για τα
αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39
δις ευρώ».
O κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής
Καρδιολογικής Εταιρείας κατά την ομιλία του σχετικά με τη ΧΑΠ σε ασθενείς με καρδιαγγειακά
νοσήματα τόνισε: «η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και τα Καρδιαγγειακά
Νοσήματα έχουν κοινούς παράγοντες κινδύνου, παρόμοιους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς
και παρεμφερή κλινική συμπτωματολογία. Η διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών απαιτεί
ολιστική αντιμετώπιση και προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής εικόνας».

Την ενημερωτική εκστρατεία της Ε.Π.Ε για τη ΧΑΠ υποστηρίζουν οι εταιρείες: ΜenariniHellas,
ΑstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi και ΕLPEN.

Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ 2021. Υγιείς
Πνεύμονες: Tώρα είναι πιο σημαντικό!
Δημοσιεύτηκε από το iMedical.gr | Νοέ 17, 2021 | Υγεία | 0
«Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική» γιατί «η Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και η πανδημία του
κορονοϊού επιβάλει ακόμα περισσότερο να προσέξουμε την υγεία των πνευμόνων μας.
Υγιείς Πνεύμονες: Τώρα είναι πιο σημαντικό!» είναι το μήνυμα της ενημερωτικής
εκστρατείας της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε).

Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω των social media, με ένα animation spot,
με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τη σημασία της διακοπής
του καπνίσματος, (κύρια αιτία εμφάνισης ΧΑΠ) αλλά και της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης

καθώς οι μισοί από τους πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί να ελεγχθεί
πλήρως με την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Χαιρετισμό στη συνέντευξη τύπου απηύθυνε η κα Μίνα Γκάγκα , Αναπληρώτρια Υπουργός
Υγείας ,τονίζοντας μεταξύ άλλων τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για την
αντιμετώπιση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).

O Πρόεδρος της Ε.Π.Ε Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ αναφερόμενος στη
σημασία του εμβολιασμού για τους ασθενείς με ΧΑΠ και της τήρησης των μέτρων προστασίας
τόνισε: «κατά τον τελευταίο 1,5 χρόνο της πανδημίας παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των
υπηρεσιών υγείας από ασθενείς με ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων και μικρή επίπτωση σε
μόλυνση από COVID. Τα παραπάνω άπτονται του υψηλού ποσοστού εμβολιασμού, της τήρησης
των μέτρων ατομικής προστασίας και της συμμετοχής των Πνευμονολόγων στην
εξωνοσοκομειακή διαχείριση».

Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ε Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, (Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Κρήτης) επισημαίνει τους κινδύνους νόσησης με COVID-19 των ασθενών με ΧΑΠ:
«Η νόσηση COVID-19 ασθενών με ΧΑΠ συνεπάγετε 4,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας,
1,5 φορά αυξημένο κίνδυνο διασωλήνωσης και 2,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας της
ζωής».

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Ανδριάννα Παπαϊωάννου, ΠνευμονολόγοςΦυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’ Παν. Πνευμονολογικής Κλινικής (Νοσοκομείο «Αττικόν»)
αναφέρει για τη ΧΑΠ: «εκτιμάται ότι η νόσος ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερα από 29
εκατομμύρια χρόνια ζωής σε συνθήκες αναπηρίας. Ωστόσο είναι μια νόσος που μπορεί να
προληφθεί και να αντιμετωπιστεί. Φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές θεραπείες, βοηθούν
στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, στη μείωση των παροξύνσεων και στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ασθενών».

Ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος – Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η
Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», επισημαίνει τις επιπτώσεις της ΧΑΠ στην
υγεία αλλά και για το εθνικό σύστημα υγείας: «η ΧΑΠ αποτελεί μία σύγχρονη συνεχιζόμενη

πανδημία που οφείλεται στο κάπνισμα και οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως
κάθε έτος. Η νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και τα πιο εύρωστα
και οργανωμένα συστήματα υγείας. Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας για τα
αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39
δις ευρώ».

O κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής
Καρδιολογικής Εταιρείας κατά την ομιλία του σχετικά με τη ΧΑΠ σε ασθενείς με καρδιαγγειακά
νοσήματα τόνισε: «η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και τα Καρδιαγγειακά
Νοσήματα έχουν κοινούς παράγοντες κινδύνου, παρόμοιους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς
και παρεμφερή κλινική συμπτωματολογία. Η διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών απαιτεί
ολιστική αντιμετώπιση και προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής εικόνας».

Την ενημερωτική εκστρατεία της Ε.Π.Ε για τη ΧΑΠ υποστηρίζουν οι εταιρείες: Μenarini Hellas,
ΑstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi και ΕLPEN.

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
Η ΧΑΠ είναι η 3η αιτία θανάτου από το 2012, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
και ευθύνεται κάθε χρόνο για περισσότερους από τρία εκατομμύρια θανάτους στον πλανήτη
μας (5,6% των θανάτων παγκοσμίως).

Ο αριθμός των θανάτων από τη ΧΑΠ, αναμένεται να αυξηθεί δραματικά τις επόμενες δεκαετίες
και θα οδηγήσει 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους να νοσήσουν και περίπου σε 7 εκατομμύρια
θανάτους ετησίως. Περισσότεροι από τους μισούς πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν (η
νόσος υποδιαγιγνώσκεται). Εκτιμάται ότι η ΧΑΠ ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερα από
29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε συνθήκες αναπηρίας. Το συνολικό κόστος σε φάρμακα,
νοσηλείες και για την όλη αντιμετώπιση της νόσου είναι τεράστιο. Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις
δαπάνες υγείας για τα αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και το ετήσιο
κόστος αγγίζει τα 39 δις ευρώ. Περισσότεροι από το 36% των ασθενών με

ΧΑΠ αναφέρουν ότι η πάθησή τούς αναγκάζει να απέχουν από την εργασία, περιορίζει την
ικανότητά τους για εργασία ή τους ανάγκασε να πάρουν άδεια από την εργασία τους το

περασμένο έτος. Το 45% των ασθενών με ΧΑΠ και ηλικία <65 ετών ανέφεραν απώλεια
εργασίας το περασμένο έτος.

Η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως γιατί το βασικό της αίτιο που είναι το κάπνισμα μπορεί να
αποφευχθεί ή να διακοπεί. Η ΧΑΠ θεωρείται σήμερα θεραπεύσιμη με τη χρήση θεραπευτικών
μεθόδων που βελτιώνουν την αναπνευστική λειτουργία και επιβραδύνουν ή ανακόπτουν την
εξέλιξη της νόσου. Η θεραπεία της ΧΑΠ είναι φαρμακευτική (εισπνεόμενα φάρμακα, φάρμακα
διακοπής καπνίσματος, αντιγριπικό και αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο, εμβόλιο έναντι του
κοκκύτη) αλλά και μη φαρμακευτική (φυσική άσκηση ή πνευμονική αποκατάσταση δηλαδή
πρόγραμμα εκπαίδευσης ασθενών, φυσιοθεραπείας, άσκησης, διατροφικής παρέμβασης και
ψυχολογικής υποστήριξης, η οξυγονοθεραπεία, ο μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός και η
χειρουργική αντιμετώπιση).

Η φαρμακευτική και μη φαρμακευτική θεραπεία της ΧΑΠ έχει παρουσιάσει μέσα από
πρόσφατες μεγάλες πολυεθνικές κλινικές μελέτες χιλιάδων ασθενών σπουδαία αποτελέσματα
όσον αφορά στην ανακούφιση από τα συμπτώματα, την αύξηση της ικανότητας των ασθενών
για σωματική δραστηριότητα, την επιβράδυνση της επιδείνωσης της αναπνευστικής
λειτουργίας, τη βελτίωση της ψυχικής κατάστασής τους, την αποφυγή των λοιμώξεωνπαροξύνσεων-νοσηλειών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ελάττωση της
θνησιμότητας. Απαραίτητο στοιχείο της σωστής και αποτελεσματικής θεραπείας είναι και η
τακτική παρακολούθηση των ασθενών από τον κατάλληλο γιατρό που είναι ο Πνευμονολόγος.

Δεδομένα από την χώρα μας
•

Το 2004 καταγράφηκε ότι 9 ενήλικες καπνιστές στους 100 στη χώρα μας πάσχουν από
τη νόσο (8.4%), δηλαδή περίπου 700.000 Έλληνες νοσούσαν. Νεότερα δεδομένα του
2015 δείχνουν ότι το ποσοστό της ΧΑΠ ανέβηκε στο 10.6% στον αντίστοιχο πληθυσμό.

•

Το 56% των ασθενών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν.

•

Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν.

•

Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές συχνότερα από τις γυναίκες (11,6% έναντι 4,8%) και ο
ανδρικός αγροτικός πληθυσμός καπνίζει 2 φορές περισσότερα τσιγάρα από ότι ο
αστικός,

•

Η ΧΑΠ οδηγεί από μόνη στης σε απώλεια τουλάχιστον του 50% της ποιότητας ζωής.

•

Ο μέσος αριθμός ημερών απουσίας από την εργασία κατ’ έτος, λόγω της ΧΑΠ ανέρχεται
σε 16,9. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται
στα € 1,398.3.

•

Το άμεσο κόστος ανέρχεται στα € 2.809,ενώ το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών,
χρόνος φροντιστών) στα € 1.374 ανά έτος.

•

Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή ανέρχεται στα € 5.582.

•

Με βάση την εκτίμηση ότι οι διαγνωσμένοι ασθενείς με ΧΑΠ σήμερα στην Ελλάδα
ανέρχονται περίπου στους 250.000, η συνολική επιβάρυνση της νόσου για το σύστημα
υγείας και τα Ασφαλιστικά Ταμεία (άμεσο ιατρικό κόστος) ανέρχεται στα € 702 εκατ.
κατ’ έτος, ενώ το φορτίο για την κοινωνία συνολικά ανέρχεται στα € 1,4 δισ.

Παροξύνσεις της νόσου
Μια ιδιαίτερα δυσμενής παράμετρος της νόσου είναι οι παροξύνσεις, δηλαδή οι παροδικές ή
θανατηφόρες καταστάσεις επιδείνωσης της νόσου που σε ένα ποσοστό στις πιο προχωρημένες
καταστάσεις οδηγούν σε εισαγωγή στο Νοσοκομείο. Οι πιο σοβαρές δε περιπτώσεις
νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα καταγραφής των
παροξύνσεων της ΧΑΠ της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS COPD Αudit Project)
το 30% των ασθενών που νοσηλεύονται με παρόξυνση ΧΑΠ, επανεισάγονται εντός τριμήνου
ενώ το 7% που θα νοσηλευτεί με παρόξυνση θα πεθάνει εντός 90 ημερών από την εισαγωγή
του. Οι παροξύνσεις (εκτός των αυξημένων αναγκών σε νοσηλευτική φροντίδα που
προκαλούν), αναγνωρίζεται σαν τον παράγοντα με την υψηλότερη επίπτωση στο οικονομικό
φορτίο της νόσου καθώς αντιπροσωπεύει το 45% του συνολικού κόστους της νόσου.

Πως αντιμετωπίζεται ο ασθενής που έχει ΧΑΠ και παράλληλα νοσεί με COVID-19
Η αντιμετώπιση του ασθενούς με ΧΑΠ, ο οποίος θα νοσήσει από COVID-19 δεν διαφέρει από
την αντιμετώπιση των υπολοίπων ασθενών που θα νοσήσουν από COVID-19. Η αντιμετώπιση
κάθε φορά έχει να κάνει με τη βαρύτητα της λοίμωξης COVID-19, και είναι υποστηρικτική
θεραπεία και σε περίπτωση που ο ασθενής χρειαστεί νοσηλεία εφαρμογή των ισχυόντων
θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Το πρόβλημα με τους ασθενείς με ΧΑΠ είναι ωστόσο ότι είναι
ασθενείς κατά κανόνα προχωρημένης ηλικίας, με συνοσηρότητες και με ήδη περιορισμένες
αναπνευστικές εφεδρείες με αποτέλεσμα να βιώνουν βαρύτερα συμπτώματα και να απαιτούν
πολύ ευκολότερα υψηλά μείγματα οξυγόνου ή/και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.

Επιπλέον εκτός των συμπτωμάτων της COVID-19 ο ιατρός θα κληθεί να αντιμετωπίσει και μια
πιθανή επιδείνωση των συμπτωμάτων της ΧΑΠ (παρόξυνση) η οποία και από μόνη της είναι
επιβαρυντική για τον ασθενή και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του.

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία προτείνει:
•

Καθολικός εμβολιασμός των ασθενών με ΧΑΠ έναντι του SARS-CoV-2, του ιού της
γρίπης και του πνευμονιόκοκκου..

•

Οι καπνιστές πάνω από τα 35 έτη με ένα έστω από τα συμπτώματα βήχα, απόχρεμψη ή
δύσπνοια να επισκεφθεί τον γιατρό του, να υποβληθεί σε σπιρομέτρηση και προφανώς
να διακόψει το κάπνισμα.

•

Η διάγνωση και η σταδιοποίηση της νόσου πρέπει να ακολουθεί αυστηρά πρότυπα με
απαραίτητη την πνευμονολογική εκτίμηση αρχικώς και εν συνεχεία τουλάχιστον την
ανά εξάμηνο εξέταση από τον Πνευμονολόγο.

ΧΑΠ: Οδηγεί στο θάνατο 3 εκατ.
ασθενείς παγκοσμίως κάθε χρόνο
Εκστρατεία ενημέρωσης της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας
Από Health Daily Editorial Team

«Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική» γιατί η Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και η πανδημία του κορονοϊού
επιβάλει ακόμα περισσότερο να προσέξουμε την υγεία των πνευμόνων μας. Υγιείς Πνεύμονες:
Τώρα είναι πιο σημαντικό!» είναι το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ).
Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω των social media, με ένα animation spot,
με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τη σημασία της διακοπής
του καπνίσματος, (κύρια αιτία εμφάνισης ΧΑΠ) αλλά και της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης
καθώς οι μισοί από τους πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί να ελεγχθεί
πλήρως με την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Χαιρετισμό στη συνέντευξη τύπου απηύθυνε η κα Μίνα Γκάγκα , Αναπληρώτρια Υπουργός
Υγείας ,τονίζοντας μεταξύ άλλων τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για την
αντιμετώπιση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).
O Πρόεδρος της ΕΠΕ Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ αναφερόμενος στη
σημασία του εμβολιασμού για τους ασθενείς με ΧΑΠ και της τήρησης των μέτρων προστασίας
τόνισε: «κατά τον τελευταίο 1,5 χρόνο της πανδημίας παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των
υπηρεσιών υγείας από ασθενείς με ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων και μικρή επίπτωση σε
μόλυνση από COVID. Τα παραπάνω άπτονται του υψηλού ποσοστού εμβολιασμού, της τήρησης
των μέτρων ατομικής προστασίας και της συμμετοχής των Πνευμονολόγων στην
εξωνοσοκομειακή διαχείριση». Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάννα
Παπαϊωάννου, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, ανέφερε ότι η νόσος ευθύνεται παγκοσμίως για
περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε συνθήκες αναπηρίας. Ωστόσο είναι μια νόσος
που μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί.
Ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Πνευμονολόγος
Γεώργιος Χειλάς, επισήμανε ότι «η ΧΑΠ αποτελεί μία σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που
οφείλεται στο κάπνισμα και οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε έτος. Η
«συμβολή» της ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας για τα αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται
στο 56% και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δις ευρώ». Στον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακού
νοσήματος στους ασθενείς με ΧΑΠ, αναφέρθηκε ο Καθηγητής Καρδιολογίας, Κωνσταντίνος

Τούτουζας, τονίζοντας ότι «η ΧΑΠ και τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα έχουν κοινούς παράγοντες
κινδύνου, παρόμοιους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και παρεμφερή κλινική
συμπτωματολογία. Η διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών απαιτεί ολιστική αντιμετώπιση
και προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής εικόνας».

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΈΡΑ ΧΑΠ 2021 ΥΓΙΕΊΣ
ΠΝΕΎΜΟΝΕΣ: TΏΡΑ ΕΊΝΑΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ!
November 16, 2021 Editors Healthellas

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
Μία σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται στο κάπνισμα
και οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε χρόνο.
Η νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και τα πιο
εύρωστα και οργανωμένα συστήματα υγείας.

«Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική» γιατί «η Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και η
πανδημία του κορονοϊού επιβάλει ακόμα περισσότερο να προσέξουμε την υγεία των
πνευμόνων μας. Υγιείς Πνεύμονες: Τώρα είναι πιο σημαντικό!» είναι το μήνυμα της
ενημερωτικής εκστρατείας της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
(Ε.Π.Ε).
Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω των social media, με
ένα animation spot, με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το
ευρύ κοινό για τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος, (κύρια αιτία
εμφάνισης ΧΑΠ) αλλά και της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης καθώς οι
μισοί από τους πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί
να ελεγχθεί πλήρως με την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.
O Πρόεδρος της Ε.Π.Ε Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας,
ΕΚΠΑ αναφερόμενος στη σημασία του εμβολιασμού για τους ασθενείς με
ΧΑΠ και της τήρησης των μέτρων προστασίας τόνισε: «κατά τον τελευταίο
1,5 χρόνο της πανδημίας παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των υπηρεσιών υγείας από
ασθενείς με ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων και μικρή επίπτωση σε μόλυνση από
COVID. Τα παραπάνω άπτονται του υψηλού ποσοστού εμβολιασμού, της τήρησης
των μέτρων ατομικής προστασίας και της συμμετοχής των Πνευμονολόγων στην
εξωνοσοκομειακή διαχείριση».
Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ε Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, (Ιατρική
Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης) επισημαίνει τους κινδύνους νόσησης με COVID-19 των
ασθενών με ΧΑΠ: «Η νόσηση COVID-19 ασθενών με ΧΑΠ συνεπάγετε 4,5 φορές
μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας, 1,5 φορά αυξημένο κίνδυνο διασωλήνωσης
και 2,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας της ζωής».

(διακρίνονται από αριστερά):ο κ. Στέλιος Λουκίδης – Καθηγητής Πνευμονολογίας,
Πρόεδρος ΕΠΕ, η κα. Ανδριάνα Παπαϊωάννου – Συντονίστρια Ομάδας ΧΑΠ, ΕΠΕ, o κ.
Γεώργιος Χειλάς -Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ, ΕΠΕ , ο κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας –
Καθηγητής Καρδιολογίας

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Ανδριάννα Παπαϊωάννου,
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’ Παν. Πνευμονολογικής Κλινικής
(Νοσοκομείο «Αττικόν») αναφέρει για τη ΧΑΠ: «εκτιμάται ότι η νόσος ευθύνεται
παγκοσμίως για περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε συνθήκες
αναπηρίας. Ωστόσο είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και να
αντιμετωπιστεί. Φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές θεραπείες, βοηθούν στην
ανακούφιση των συμπτωμάτων, στη μείωση των παροξύνσεων και στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ασθενών».
Ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος –
Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»,
επισημαίνει τις επιπτώσεις της ΧΑΠ στην υγεία αλλά και για το εθνικό
σύστημα υγείας: «η ΧΑΠ αποτελεί μία σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που
οφείλεται στο κάπνισμα και οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως

κάθε έτος. Η νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και τα πιο
εύρωστα και οργανωμένα συστήματα υγείας. Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις δαπάνες
υγείας για τα αναπνευστικά
νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα
39 δις ευρώ».
O κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας, Γενικός
Γραμματέας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κατά την ομιλία του
σχετικά με τη ΧΑΠ σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα τόνισε: «η Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα έχουν κοινούς
παράγοντες κινδύνου, παρόμοιους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και παρεμφερή
κλινική συμπτωματολογία. Η διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών απαιτεί
ολιστική αντιμετώπιση και προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής εικόνας».
Την ενημερωτική εκστρατεία της Ε.Π.Ε για τη ΧΑΠ υποστηρίζουν οι
εταιρείες: Μenarini Hellas, ΑstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi και
ΕLPEN.

Ο φόβος του κοροναϊού
μείωσε τις κρίσεις
αποφρακτικής
πνευμονοπάθειας

17/11/2021 - 5:38

Μειωμένη ήταν η προσέλευση ασθενών με χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) στις δομές υγείας της χώρας τον
τελευταίο ενάμισυ χρόνο, καθώς είχαν λιγότερες παροξύνσεις
και λίγες μολύνσεις από κοροναϊό. Αιτία για την ευχάριστη αυτή
εξέλιξη, ήταν η τήρηση των μέτρων προστασίας από τον
κοροναϊό, η τήρηση αποστάσεων και οι εμβολιασμοί, αλλά και η
διαχείριση της νόσου από πνευμονολόγους εκτός νοσοκομείων.
Εντούτοις η νόσηση από COVID-19 ασθενών σε ασθενείς με ΧΑΠ
συνεπάγεται 4,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας, 1,5 φορά
αυξημένο κίνδυνο διασωλήνωσης και 2,5 φορές μεγαλύτερο
κίνδυνο απώλειας της ζωής.
Τα παραπάνω τόνισαν ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας, καθηγητές
Πνευμονολογίας της Ιατρικής Αθηνών και Κρήτης, κ.κ. Στέλιος
Λουκίδης και Νίκος Τζανάκης, αντίστοιχα, με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Στο
πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ξεκινά
ενημερωτική εκστρατεία με κεντρικό μήνυμα «Παγκόσμια Ημέρα

ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική» γιατί «η Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία θανάτου
παγκοσμίως και η πανδημία του κοροναϊού επιβάλει ακόμα
περισσότερο να προσέξουμε την υγεία των πνευμόνων μας.
Υγιείς Πνεύμονες: Τώρα είναι πιο σημαντικό!».
Διαβάστε επίσης: Πρόληψη των αναπνευστικών νόσων με
εμβόλιο συνιστά ο ΠΟΥ
Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω των social
media, με ένα animation spot, με στόχο να ενημερώσει και να
ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τη σημασία της διακοπής
του καπνίσματος, (κύρια αιτία εμφάνισης ΧΑΠ) αλλά και της
πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης καθώς οι μισοί από τους
πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί να
ελεγχθεί πλήρως με την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Χαιρετισμό στη συνέντευξη τύπου απηύθυνε η κα Μίνα Γκάγκα ,
Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, τονίζοντας μεταξύ άλλων τη
σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για την
αντιμετώπιση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας
(ΧΑΠ).
Διαβάστε επίσης: Κοροναϊός : Νέες οδηγίες για ασθενείς με
άσθμα και ΧΑΠ
Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Ανδριάννα
Παπαϊωάννου, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’
Παν. Πνευμονολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο «Αττικόν»
ανέφερε πως «εκτιμάται ότι η νόσος ευθύνεται παγκοσμίως για
περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε συνθήκες
αναπηρίας. Ωστόσο είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και
να αντιμετωπιστεί. Φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές
θεραπείες, βοηθούν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, στη

μείωση των παροξύνσεων και στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των ασθενών».
Ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Γεώργιος Χειλάς,
Πνευμονολόγος – Επιμελητής Α’ ΕΣΥ στην 5η Πνευμονολογική
Κλινική του νοσοκομείου «Σωτηρία», αναφέρθηκε στις
επιπτώσεις της ΧΑΠ στην υγεία, αλλά και για το εθνικό σύστημα
υγείας λέγοντας ότι «η ΧΑΠ αποτελεί μία σύγχρονη
συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται στο κάπνισμα και οδηγεί
στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε έτος. Η νόσος
εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και τα πιο
εύρωστα και οργανωμένα συστήματα υγείας. Η «συμβολή» της
ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας για τα αναπνευστικά νοσήματα στην
Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39
δις ευρώ».
O κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας, Γενικός
Γραμματέας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας σημείωσε
πως: «η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και τα
Καρδιαγγειακά Νοσήματα έχουν κοινούς παράγοντες κινδύνου,
παρόμοιους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και παρεμφερή
κλινική συμπτωματολογία. Η διαχείριση των συγκεκριμένων
ασθενών απαιτεί ολιστική αντιμετώπιση και προσεκτική
αξιολόγηση της κλινικής εικόνας».
Πηγή: in.gr
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«Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική» γιατί «η
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία θανάτου
παγκοσμίως και η πανδημία του κορονοϊού επιβάλει ακόμα
περισσότερο να προσέξουμε την υγεία των πνευμόνων μας. Υγιείς
Πνεύμονες: Τώρα είναι πιο σημαντικό!» είναι το μήνυμα της
ενημερωτικής εκστρατείας της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
(Ε.Π.Ε).
Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω των social media,
με ένα animation spot, με στόχο να ενημερώσει και να
ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τη σημασία της διακοπής του
καπνίσματος, (κύρια αιτία εμφάνισης ΧΑΠ) αλλά και της πρόληψης και
έγκαιρης διάγνωσης καθώς οι μισοί από τους πάσχοντες από ΧΑΠ ...
more ...
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Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ 2021 - Υγιείς Πνεύμονες: Tώρα είναι πιο σημαντικό!
«Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική» γιατί «η Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και η πανδημία του κορονοϊού
επιβάλει ακόμα περισσότερο να προσέξουμε την υγεία των πνευμόνων μας. Υγιείς Πνεύμονες:
Τώρα είναι πιο σημαντικό!» είναι το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε).

Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω των social media, με ένα animation spot,
με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τη σημασία της διακοπής
του καπνίσματος, (κύρια αιτία εμφάνισης ΧΑΠ) αλλά και της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης
καθώς οι μισοί από τους πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί να ελεγχθεί
πλήρως με την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Χαιρετισμό στη συνέντευξη τύπου απηύθυνε η κα Μίνα Γκάγκα , Αναπληρώτρια Υπουργός
Υγείας ,τονίζοντας μεταξύ άλλων τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για την
αντιμετώπιση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).

O Πρόεδρος της Ε.Π.Ε Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ αναφερόμενος στη
σημασία του εμβολιασμού για τους ασθενείς με ΧΑΠ και της τήρησης των μέτρων προστασίας

τόνισε: «κατά τον τελευταίο 1,5 χρόνο της πανδημίας παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των
υπηρεσιών υγείας από ασθενείς με ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων και μικρή επίπτωση σε
μόλυνση από COVID. Τα παραπάνω άπτονται του υψηλού ποσοστού εμβολιασμού, της
τήρησης των μέτρων ατομικής προστασίας και της συμμετοχής των Πνευμονολόγων στην
εξωνοσοκομειακή διαχείριση».

Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ε Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, (Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Κρήτης) επισημαίνει τους κινδύνους νόσησης με COVID-19 των ασθενών με ΧΑΠ:
«Η νόσηση COVID-19 ασθενών με ΧΑΠ συνεπάγετε 4,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας,
1,5 φορά αυξημένο κίνδυνο διασωλήνωσης και 2,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας της
ζωής».

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Ανδριάννα Παπαϊωάννου, ΠνευμονολόγοςΦυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’ Παν. Πνευμονολογικής Κλινικής (Νοσοκομείο «Αττικόν»)
αναφέρει για τη ΧΑΠ: «εκτιμάται ότι η νόσος ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερα από 29
εκατομμύρια χρόνια ζωής σε συνθήκες αναπηρίας. Ωστόσο είναι μια νόσος που μπορεί να
προληφθεί και να αντιμετωπιστεί. Φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές θεραπείες, βοηθούν
στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, στη μείωση των παροξύνσεων και στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ασθενών».

Ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος – Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η
Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», επισημαίνει τις επιπτώσεις της ΧΑΠ στην
υγεία αλλά και για το εθνικό σύστημα υγείας: «η ΧΑΠ αποτελεί μία σύγχρονη συνεχιζόμενη
πανδημία που οφείλεται στο κάπνισμα και οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως
κάθε έτος. Η νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και τα πιο εύρωστα
και οργανωμένα συστήματα υγείας. Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας για τα
αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39
δις ευρώ».

O κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής
Καρδιολογικής Εταιρείας κατά την ομιλία του σχετικά με τη ΧΑΠ σε ασθενείς με καρδιαγγειακά
νοσήματα τόνισε: «η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και τα Καρδιαγγειακά
Νοσήματα έχουν κοινούς παράγοντες κινδύνου, παρόμοιους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς
και παρεμφερή κλινική συμπτωματολογία. Η διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών απαιτεί
ολιστική αντιμετώπιση και προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής εικόνας».

Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ – Υγιείς
Πνεύμονες: Tώρα είναι πιο
σημαντικό και λόγω Covid-19
E-Farmako.Gr17/11/21

«Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική» γιατί «η Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως
και η πανδημία του κορωνοϊού επιβάλει ακόμα περισσότερο να προσέξουμε την
υγεία των πνευμόνων μας. Υγιείς Πνεύμονες: Τώρα είναι πιο σημαντικό!» είναι
το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας (Ε.Π.Ε).
Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω των social media, με ένα
animation spot, με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό
για τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος, (κύρια αιτία εμφάνισης ΧΑΠ) αλλά
και της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης καθώς οι μισοί από τους πάσχοντες
από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως με την
κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Χαιρετισμό στη συνέντευξη τύπου απηύθυνε η κα Μίνα Γκάγκα , Αναπληρώτρια
Υπουργός Υγείας ,τονίζοντας μεταξύ άλλων τη σημασία της πρόληψης και της
έγκαιρης διάγνωσης για την αντιμετώπιση της Χρόνιας Αποφρακτικής
Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).
O Πρόεδρος της Ε.Π.Ε Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας,
ΕΚΠΑ αναφερόμενος στη σημασία του εμβολιασμού για τους ασθενείς με ΧΑΠ και

της τήρησης των μέτρων προστασίας τόνισε: «κατά τον τελευταίο 1,5 χρόνο της
πανδημίας παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των υπηρεσιών υγείας από ασθενείς
με ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων και μικρή επίπτωση σε μόλυνση από COVID.
Τα παραπάνω άπτονται του υψηλού ποσοστού εμβολιασμού, της τήρησης των
μέτρων ατομικής προστασίας και της συμμετοχής των Πνευμονολόγων στην
εξωνοσοκομειακή διαχείριση».
Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ε Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, (Ιατρική
Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης) επισημαίνει τους κινδύνους νόσησης με COVID-19
των ασθενών με ΧΑΠ: «Η νόσηση COVID-19 ασθενών με ΧΑΠ συνεπάγετε 4,5
φορές μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας, 1,5 φορά αυξημένο κίνδυνο διασωλήνωσης
και 2,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας της ζωής».
Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Ανδριάννα Παπαϊωάννου,
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’ Παν. Πνευμονολογικής
Κλινικής (Νοσοκομείο «Αττικόν») αναφέρει για τη ΧΑΠ: «εκτιμάται ότι η νόσος
ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε
συνθήκες αναπηρίας. Ωστόσο είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και να
αντιμετωπιστεί. Φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές θεραπείες, βοηθούν στην
ανακούφιση των συμπτωμάτων, στη μείωση των παροξύνσεων και στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των ασθενών».
Ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος –
Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η
ΣΩΤΗΡΙΑ», επισημαίνει τις επιπτώσεις της ΧΑΠ στην υγεία αλλά και για το εθνικό
σύστημα υγείας: «η ΧΑΠ αποτελεί μία σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που
οφείλεται στο κάπνισμα και οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως
κάθε έτος. Η νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και τα
πιο εύρωστα και οργανωμένα συστήματα υγείας. Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις
δαπάνες υγείας για τα αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56%
και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δις ευρώ».
O κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας, Γενικός Γραμματέας
της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κατά την ομιλία του σχετικά με τη ΧΑΠ
σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα τόνισε: «η Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα έχουν κοινούς

παράγοντες κινδύνου, παρόμοιους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και
παρεμφερή κλινική συμπτωματολογία. Η διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών
απαιτεί ολιστική αντιμετώπιση και προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής
εικόνας».
Την ενημερωτική εκστρατεία της Ε.Π.Ε για τη ΧΑΠ υποστηρίζουν οι εταιρείες:
Μenarini Hellas, ΑstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi και ΕLPEN.
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
Η ΧΑΠ είναι η 3η αιτία θανάτου από το 2012, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας και ευθύνεται κάθε χρόνο για περισσότερους από τρία
εκατομμύρια θανάτους στον πλανήτη μας (5,6% των θανάτων παγκοσμίως).
Ο αριθμός των θανάτων από τη ΧΑΠ, αναμένεται να αυξηθεί δραματικά τις
επόμενες δεκαετίες και θα οδηγήσει 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους να νοσήσουν
και περίπου σε 7 εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Περισσότεροι από τους μισούς
πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν (η νόσος υποδιαγιγνώσκεται). Εκτιμάται
ότι η ΧΑΠ ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια
ζωής σε συνθήκες αναπηρίας. Το συνολικό κόστος σε φάρμακα, νοσηλείες και για
την όλη αντιμετώπιση της νόσου είναι τεράστιο. Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις
δαπάνες υγείας για τα αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56%
και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δις ευρώ. Περισσότεροι από το 36% των
ασθενών με
ΧΑΠ αναφέρουν ότι η πάθησή τούς αναγκάζει να απέχουν από την εργασία,
περιορίζει την ικανότητά τους για εργασία ή τους ανάγκασε να πάρουν άδεια από
την εργασία τους το περασμένο έτος. Το 45% των ασθενών με ΧΑΠ και ηλικία <65
ετών ανέφεραν απώλεια εργασίας το περασμένο έτος.

Η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως γιατί το βασικό της αίτιο που είναι το
κάπνισμα μπορεί να αποφευχθεί ή να διακοπεί. Η ΧΑΠ θεωρείται σήμερα
θεραπεύσιμη με τη χρήση θεραπευτικών μεθόδων που βελτιώνουν την
αναπνευστική λειτουργία και επιβραδύνουν ή ανακόπτουν την εξέλιξη της νόσου.
Η θεραπεία της ΧΑΠ είναι φαρμακευτική (εισπνεόμενα φάρμακα, φάρμακα

διακοπής καπνίσματος, αντιγριπικό και αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο, εμβόλιο
έναντι του κοκκύτη) αλλά και μη φαρμακευτική (φυσική άσκηση ή πνευμονική
αποκατάσταση δηλαδή πρόγραμμα εκπαίδευσης ασθενών, φυσιοθεραπείας,
άσκησης, διατροφικής παρέμβασης και ψυχολογικής υποστήριξης, η
οξυγονοθεραπεία, ο μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός και η χειρουργική
αντιμετώπιση).
Η φαρμακευτική και μη φαρμακευτική θεραπεία της ΧΑΠ έχει παρουσιάσει μέσα
από πρόσφατες μεγάλες πολυεθνικές κλινικές μελέτες χιλιάδων ασθενών
σπουδαία αποτελέσματα όσον αφορά στην ανακούφιση από τα συμπτώματα, την
αύξηση της ικανότητας των ασθενών για σωματική δραστηριότητα, την
επιβράδυνση της επιδείνωσης της αναπνευστικής λειτουργίας, τη βελτίωση της
ψυχικής κατάστασής τους, την αποφυγή των λοιμώξεων-παροξύνσεωννοσηλειών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ελάττωση της
θνησιμότητας. Απαραίτητο στοιχείο της σωστής και αποτελεσματικής θεραπείας
είναι και η τακτική παρακολούθηση των ασθενών από τον κατάλληλο γιατρό που
είναι ο Πνευμονολόγος.
Δεδομένα από την χώρα μας
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Το 2004 καταγράφηκε ότι 9 ενήλικες καπνιστές στους 100 στη χώρα μας
πάσχουν από τη νόσο (8.4%), δηλαδή περίπου 700.000 Έλληνες νοσούσαν.
Νεότερα δεδομένα του 2015 δείχνουν ότι το ποσοστό της ΧΑΠ ανέβηκε στο
10.6% στον αντίστοιχο πληθυσμό.
Το 56% των ασθενών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν.
Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν.
Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές συχνότερα από τις γυναίκες (11,6% έναντι
4,8%) και ο ανδρικός αγροτικός πληθυσμός καπνίζει 2 φορές περισσότερα
τσιγάρα από ότι ο αστικός,
Η ΧΑΠ οδηγεί από μόνη στης σε απώλεια τουλάχιστον του 50% της
ποιότητας ζωής.
Ο μέσος αριθμός ημερών απουσίας από την εργασία κατ’ έτος, λόγω της
ΧΑΠ ανέρχεται σε 16,9. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας
παραγωγικότητας) ανέρχεται στα € 1,398.3.
Το άμεσο κόστος ανέρχεται στα € 2.809,ενώ το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος
ασθενών, χρόνος φροντιστών) στα € 1.374 ανά έτος.
Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή ανέρχεται στα
€ 5.582.
Με βάση την εκτίμηση ότι οι διαγνωσμένοι ασθενείς με ΧΑΠ σήμερα στην
Ελλάδα ανέρχονται περίπου στους 250.000, η συνολική επιβάρυνση της
νόσου για το σύστημα υγείας και τα Ασφαλιστικά Ταμεία (άμεσο ιατρικό

κόστος) ανέρχεται στα € 702 εκατ. κατ’ έτος, ενώ το φορτίο για την
κοινωνία συνολικά ανέρχεται στα € 1,4 δισ.

Παροξύνσεις της νόσου
Μια ιδιαίτερα δυσμενής παράμετρος της νόσου είναι οι παροξύνσεις, δηλαδή οι
παροδικές ή θανατηφόρες καταστάσεις επιδείνωσης της νόσου που σε ένα
ποσοστό στις πιο προχωρημένες καταστάσεις οδηγούν σε εισαγωγή στο
Νοσοκομείο. Οι πιο σοβαρές δε περιπτώσεις νοσηλεύονται στις μονάδες
εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα καταγραφής των παροξύνσεων
της ΧΑΠ της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS COPD Αudit Project)
το 30% των ασθενών που νοσηλεύονται με παρόξυνση ΧΑΠ, επανεισάγονται εντός
τριμήνου ενώ το 7% που θα νοσηλευτεί με παρόξυνση θα πεθάνει εντός 90
ημερών από την εισαγωγή του. Οι παροξύνσεις (εκτός των αυξημένων αναγκών
σε νοσηλευτική φροντίδα που προκαλούν), αναγνωρίζεται σαν τον παράγοντα με
την υψηλότερη επίπτωση στο οικονομικό φορτίο της νόσου καθώς
αντιπροσωπεύει το 45% του συνολικού κόστους της νόσου.

Πώς αντιμετωπίζεται ο ασθενής που έχει ΧΑΠ και παράλληλα νοσεί με COVID19
Η αντιμετώπιση του ασθενούς με ΧΑΠ, ο οποίος θα νοσήσει από COVID-19 δεν
διαφέρει από την αντιμετώπιση των υπολοίπων ασθενών που θα νοσήσουν από
COVID-19. Η αντιμετώπιση κάθε φορά έχει να κάνει με τη βαρύτητα της λοίμωξης
COVID-19, και είναι υποστηρικτική θεραπεία και σε περίπτωση που ο ασθενής
χρειαστεί νοσηλεία εφαρμογή των ισχυόντων θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Το
πρόβλημα με τους ασθενείς με ΧΑΠ είναι ωστόσο ότι είναι ασθενείς κατά κανόνα
προχωρημένης ηλικίας, με συνοσηρότητες και με ήδη περιορισμένες
αναπνευστικές εφεδρείες με αποτέλεσμα να βιώνουν βαρύτερα συμπτώματα και
να απαιτούν πολύ ευκολότερα υψηλά μείγματα οξυγόνου ή/και μηχανική
υποστήριξη της αναπνοής. Επιπλέον εκτός των συμπτωμάτων της COVID-19 ο
ιατρός θα κληθεί να αντιμετωπίσει και μια πιθανή επιδείνωση των συμπτωμάτων

της ΧΑΠ (παρόξυνση) η οποία και από μόνη της είναι επιβαρυντική για τον ασθενή
και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία προτείνει:
•
•

•

Καθολικός εμβολιασμός των ασθενών με ΧΑΠ έναντι του SARS-CoV-2, του
ιού της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου..
Οι καπνιστές πάνω από τα 35 έτη με ένα έστω από τα συμπτώματα βήχα,
απόχρεμψη ή δύσπνοια να επισκεφθεί τον γιατρό του, να υποβληθεί σε
σπιρομέτρηση και προφανώς να διακόψει το κάπνισμα.
Η διάγνωση και η σταδιοποίηση της νόσου πρέπει να ακολουθεί αυστηρά
πρότυπα με απαραίτητη την πνευμονολογική εκτίμηση αρχικώς και εν
συνεχεία τουλάχιστον την ανά εξάμηνο εξέταση από τον Πνευμονολόγο.

ΠΗΓΗ: Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ 2021 –
Υγιείς Πνεύμονες: Tώρα είναι
πιο σημαντικό!
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«Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική» γιατί «η
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία
θανάτου παγκοσμίως και η πανδημία του κορονοϊού επιβάλει
ακόμα περισσότερο να προσέξουμε την υγεία των πνευμόνων
μας. Υγιείς Πνεύμονες: Τώρα είναι πιο σημαντικό!» είναι το
μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε).
Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω των social
media, με ένα animation spot, με στόχο να ενημερώσει και να
ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τη σημασία της διακοπής
του καπνίσματος, (κύρια αιτία εμφάνισης ΧΑΠ) αλλά και της
πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης καθώς οι μισοί από τους
πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί να
ελεγχθεί πλήρως με την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Χαιρετισμό στη συνέντευξη τύπου απηύθυνε η κα Μίνα Γκάγκα ,
Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ,τονίζοντας μεταξύ άλλων τη
σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για την
αντιμετώπιση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας
(ΧΑΠ).
O Πρόεδρος της Ε.Π.Ε Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής
Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ αναφερόμενος στη σημασία του

εμβολιασμού για τους ασθενείς με ΧΑΠ και της τήρησης των
μέτρων προστασίας τόνισε: «κατά τον τελευταίο 1,5 χρόνο της
πανδημίας παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των υπηρεσιών
υγείας από ασθενείς με ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων και
μικρή επίπτωση σε μόλυνση από COVID. Τα παραπάνω άπτονται
του υψηλού ποσοστού εμβολιασμού, της τήρησης των μέτρων
ατομικής προστασίας και της συμμετοχής των Πνευμονολόγων
στην εξωνοσοκομειακή διαχείριση».
Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ε Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής
Πνευμονολογίας, (Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης)
επισημαίνει τους κινδύνους νόσησης με COVID-19 των ασθενών
με ΧΑΠ: «Η νόσηση COVID-19 ασθενών με ΧΑΠ συνεπάγετε 4,5
φορές μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας, 1,5 φορά αυξημένο
κίνδυνο διασωλήνωσης και 2,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο
απώλειας της ζωής».
Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Ανδριάννα
Παπαϊωάννου, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’
Παν. Πνευμονολογικής Κλινικής (Νοσοκομείο «Αττικόν»)
αναφέρει για τη ΧΑΠ: «εκτιμάται ότι η νόσος ευθύνεται
παγκοσμίως για περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής
σε συνθήκες αναπηρίας. Ωστόσο είναι μια νόσος που μπορεί να
προληφθεί και να αντιμετωπιστεί. Φαρμακευτικές και μη
φαρμακευτικές θεραπείες, βοηθούν στην ανακούφιση των
συμπτωμάτων, στη μείωση των παροξύνσεων και στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των ασθενών».
Ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Γεώργιος Χειλάς,
Πνευμονολόγος – Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική
Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», επισημαίνει τις επιπτώσεις της
ΧΑΠ στην υγεία αλλά και για το εθνικό σύστημα υγείας: «η ΧΑΠ
αποτελεί μία σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται
στο κάπνισμα και οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς
παγκοσμίως κάθε έτος. Η νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να
οδηγήσει σε χρεοκοπία ακόμη και τα πιο εύρωστα και

οργανωμένα συστήματα υγείας. Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις
δαπάνες υγείας για τα αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη
ανέρχεται στο 56% και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δις
ευρώ».
O κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας, Γενικός
Γραμματέας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κατά την
ομιλία του σχετικά με τη ΧΑΠ σε ασθενείς με καρδιαγγειακά
νοσήματα τόνισε: «η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια
(ΧΑΠ) και τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα έχουν κοινούς
παράγοντες κινδύνου, παρόμοιους παθοφυσιολογικούς
μηχανισμούς και παρεμφερή κλινική συμπτωματολογία. Η
διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών απαιτεί ολιστική
αντιμετώπιση και προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής
εικόνας».
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«Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική» γιατί «η Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια παραμένει κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως
και η πανδημία του κορονοϊού επιβάλει ακόμα περισσότερο να προσέξουμε
την υγεία των πνευμόνων μας. Υγιείς Πνεύμονες: Τώρα είναι πιο
σημαντικό!» είναι το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε).

Η εκστρατεία της ΕΠΕ θα «ταξιδέψει» ψηφιακά μέσω των social media, με
ένα animation spot, με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το
ευρύ κοινό για τη σημασία της διακοπής του καπνίσματος, (κύρια αιτία
εμφάνισης ΧΑΠ) αλλά και της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης καθώς οι
μισοί από τους πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν και η νόσος μπορεί να
ελεγχθεί πλήρως με την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Χαιρετισμό στη συνέντευξη τύπου απηύθυνε η κα Μίνα Γκάγκα ,
Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ,τονίζοντας μεταξύ άλλων τη σημασία της

πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για την αντιμετώπιση της Χρόνιας
Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).
O Πρόεδρος της Ε.Π.Ε Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ
αναφερόμενος στη σημασία του εμβολιασμού για τους ασθενείς με ΧΑΠ και
της τήρησης των μέτρων προστασίας τόνισε: «κατά τον τελευταίο 1,5 χρόνο
της πανδημίας παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των υπηρεσιών υγείας από
ασθενείς με ΧΑΠ, χαμηλό αριθμό παροξύνσεων και μικρή επίπτωση σε
μόλυνση από COVID. Τα παραπάνω άπτονται του υψηλού ποσοστού
εμβολιασμού, της τήρησης των μέτρων ατομικής προστασίας και της
συμμετοχής των Πνευμονολόγων στην εξωνοσοκομειακή διαχείριση».

Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ε Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας,
(Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης) επισημαίνει τους κινδύνους νόσησης
με COVID-19 των ασθενών με ΧΑΠ: «Η νόσηση COVID-19 ασθενών με ΧΑΠ
συνεπάγετε 4,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας, 1,5 φορά αυξημένο
κίνδυνο διασωλήνωσης και 2,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας της
ζωής».

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Ανδριάννα Παπαϊωάννου,
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επιμελήτρια A΄, Β’ Παν. Πνευμονολογικής
Κλινικής (Νοσοκομείο «Αττικόν») αναφέρει για τη ΧΑΠ: «εκτιμάται ότι η
νόσος ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια
ζωής σε συνθήκες αναπηρίας. Ωστόσο είναι μια νόσος που μπορεί να
προληφθεί και να αντιμετωπιστεί. Φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές
θεραπείες, βοηθούν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, στη μείωση των
παροξύνσεων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών».

Ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ε.Π.Ε, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος –
Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»,

επισημαίνει τις επιπτώσεις της ΧΑΠ στην υγεία αλλά και για το εθνικό
σύστημα υγείας: «η ΧΑΠ αποτελεί μία σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που
οφείλεται στο κάπνισμα και οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς
παγκοσμίως κάθε έτος. Η νόσος εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε
χρεοκοπία ακόμη και τα πιο εύρωστα και οργανωμένα συστήματα υγείας. Η
«συμβολή» της ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας για τα αναπνευστικά
νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα
39 δις ευρώ».

O κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας, Γενικός
Γραμματέας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κατά την ομιλία του
σχετικά με τη ΧΑΠ σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα τόνισε: «η
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και τα Καρδιαγγειακά
Νοσήματα έχουν κοινούς παράγοντες κινδύνου, παρόμοιους
παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και παρεμφερή κλινική
συμπτωματολογία. Η διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών απαιτεί
ολιστική αντιμετώπιση και προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής εικόνας».

Την ενημερωτική εκστρατεία της Ε.Π.Ε για τη ΧΑΠ υποστηρίζουν οι
εταιρείες: Μenarini Hellas, ΑstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi και
ΕLPEN.

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
Η ΧΑΠ είναι η 3η αιτία θανάτου από το 2012, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας και ευθύνεται κάθε χρόνο για περισσότερους από τρία
εκατομμύρια θανάτους στον πλανήτη μας (5,6% των θανάτων
παγκοσμίως).
Ο αριθμός των θανάτων από τη ΧΑΠ, αναμένεται να αυξηθεί δραματικά τις
επόμενες δεκαετίες και θα οδηγήσει 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους να

νοσήσουν και περίπου σε 7 εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Περισσότεροι
από τους μισούς πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν (η νόσος
υποδιαγιγνώσκεται). Εκτιμάται ότι η ΧΑΠ ευθύνεται παγκοσμίως για
περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε συνθήκες αναπηρίας. Το
συνολικό κόστος σε φάρμακα, νοσηλείες και για την όλη αντιμετώπιση της
νόσου είναι τεράστιο. Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις δαπάνες υγείας για τα
αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και το ετήσιο
κόστος αγγίζει τα 39 δις ευρώ. Περισσότεροι από το 36% των ασθενών με
ΧΑΠ αναφέρουν ότι η πάθησή τούς αναγκάζει να απέχουν από την εργασία,
περιορίζει την ικανότητά τους για εργασία ή τους ανάγκασε να πάρουν
άδεια από την εργασία τους το περασμένο έτος. Το 45% των ασθενών με
ΧΑΠ και ηλικία <65 ετών ανέφεραν απώλεια εργασίας το περασμένο έτος.

Η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως γιατί το βασικό της αίτιο που είναι το
κάπνισμα μπορεί να αποφευχθεί ή να διακοπεί. Η ΧΑΠ θεωρείται σήμερα
θεραπεύσιμη με τη χρήση θεραπευτικών μεθόδων που βελτιώνουν την
αναπνευστική λειτουργία και επιβραδύνουν ή ανακόπτουν την εξέλιξη της
νόσου. Η θεραπεία της ΧΑΠ είναι φαρμακευτική (εισπνεόμενα φάρμακα,
φάρμακα διακοπής καπνίσματος, αντιγριπικό και αντιπνευμονιοκοκκικό
εμβόλιο, εμβόλιο έναντι του κοκκύτη) αλλά και μη φαρμακευτική (φυσική
άσκηση ή πνευμονική αποκατάσταση δηλαδή πρόγραμμα εκπαίδευσης
ασθενών, φυσιοθεραπείας, άσκησης, διατροφικής παρέμβασης και
ψυχολογικής υποστήριξης, η οξυγονοθεραπεία, ο μη επεμβατικός μηχανικός
αερισμός και η χειρουργική αντιμετώπιση).
Η φαρμακευτική και μη φαρμακευτική θεραπεία της ΧΑΠ έχει παρουσιάσει
μέσα από πρόσφατες μεγάλες πολυεθνικές κλινικές μελέτες χιλιάδων
ασθενών σπουδαία αποτελέσματα όσον αφορά στην ανακούφιση από τα
συμπτώματα, την αύξηση της ικανότητας των ασθενών για σωματική
δραστηριότητα, την επιβράδυνση της επιδείνωσης της αναπνευστικής
λειτουργίας, τη βελτίωση της ψυχικής κατάστασής τους, την αποφυγή των
λοιμώξεων-παροξύνσεων-νοσηλειών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και
την ελάττωση της θνησιμότητας. Απαραίτητο στοιχείο της σωστής και

αποτελεσματικής θεραπείας είναι και η τακτική παρακολούθηση των
ασθενών από τον κατάλληλο γιατρό που είναι ο Πνευμονολόγος.

Δεδομένα από την χώρα μας
▪

Το 2004 καταγράφηκε ότι 9 ενήλικες καπνιστές στους 100 στη χώρα
μας πάσχουν από τη νόσο (8.4%), δηλαδή περίπου 700.000 Έλληνες
νοσούσαν. Νεότερα δεδομένα του 2015 δείχνουν ότι το ποσοστό της
ΧΑΠ ανέβηκε στο 10.6% στον αντίστοιχο πληθυσμό.

▪

Το 56% των ασθενών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν.

▪

Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν.

▪

Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές συχνότερα από τις γυναίκες (11,6%
έναντι 4,8%) και ο ανδρικός αγροτικός πληθυσμός καπνίζει 2 φορές
περισσότερα τσιγάρα από ότι ο αστικός,

▪

Η ΧΑΠ οδηγεί από μόνη στης σε απώλεια τουλάχιστον του 50% της
ποιότητας ζωής.

▪

Ο μέσος αριθμός ημερών απουσίας από την εργασία κατ’ έτος, λόγω
της ΧΑΠ ανέρχεται σε 16,9. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος
απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα € 1,398.3.

▪

Το άμεσο κόστος ανέρχεται στα € 2.809,ενώ το άμεσο μη ιατρικό
(χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) στα € 1.374 ανά έτος.

▪

Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή
ανέρχεται στα € 5.582.

▪

Με βάση την εκτίμηση ότι οι διαγνωσμένοι ασθενείς με ΧΑΠ σήμερα
στην Ελλάδα ανέρχονται περίπου στους 250.000, η συνολική
επιβάρυνση της νόσου για το σύστημα υγείας και τα Ασφαλιστικά
Ταμεία (άμεσο ιατρικό κόστος) ανέρχεται στα € 702 εκατ. κατ’ έτος,
ενώ το φορτίο για την κοινωνία συνολικά ανέρχεται στα € 1,4 δισ.

Παροξύνσεις της νόσου
Μια ιδιαίτερα δυσμενής παράμετρος της νόσου είναι οι παροξύνσεις, δηλαδή
οι παροδικές ή θανατηφόρες καταστάσεις επιδείνωσης της νόσου που σε

ένα ποσοστό στις πιο προχωρημένες καταστάσεις οδηγούν σε εισαγωγή στο
Νοσοκομείο. Οι πιο σοβαρές δε περιπτώσεις νοσηλεύονται στις μονάδες
εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα καταγραφής των
παροξύνσεων της ΧΑΠ της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS
COPD Αudit Project) το 30% των ασθενών που νοσηλεύονται με παρόξυνση
ΧΑΠ, επανεισάγονται εντός τριμήνου ενώ το 7% που θα νοσηλευτεί με
παρόξυνση θα πεθάνει εντός 90 ημερών από την εισαγωγή του. Οι
παροξύνσεις (εκτός των αυξημένων αναγκών σε νοσηλευτική φροντίδα που
προκαλούν), αναγνωρίζεται σαν τον παράγοντα με την υψηλότερη
επίπτωση στο οικονομικό φορτίο της νόσου καθώς αντιπροσωπεύει το 45%
του συνολικού κόστους της νόσου.

Πως αντιμετωπίζεται ο ασθενής που έχει ΧΑΠ και παράλληλα νοσεί με
COVID-19
Η αντιμετώπιση του ασθενούς με ΧΑΠ, ο οποίος θα νοσήσει από COVID-19
δεν διαφέρει από την αντιμετώπιση των υπολοίπων ασθενών που θα
νοσήσουν από COVID-19. Η αντιμετώπιση κάθε φορά έχει να κάνει με τη
βαρύτητα της λοίμωξης COVID-19, και είναι υποστηρικτική θεραπεία και σε
περίπτωση που ο ασθενής χρειαστεί νοσηλεία εφαρμογή των ισχυόντων
θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Το πρόβλημα με τους ασθενείς με ΧΑΠ είναι
ωστόσο ότι είναι ασθενείς κατά κανόνα προχωρημένης ηλικίας, με
συνοσηρότητες και με ήδη περιορισμένες αναπνευστικές εφεδρείες με
αποτέλεσμα να βιώνουν βαρύτερα συμπτώματα και να απαιτούν πολύ
ευκολότερα υψηλά μείγματα οξυγόνου ή/και μηχανική υποστήριξη της
αναπνοής. Επιπλέον εκτός των συμπτωμάτων της COVID-19 ο ιατρός θα
κληθεί να αντιμετωπίσει και μια πιθανή επιδείνωση των συμπτωμάτων της
ΧΑΠ (παρόξυνση) η οποία και από μόνη της είναι επιβαρυντική για τον
ασθενή και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία προτείνει:
▪

Καθολικός εμβολιασμός των ασθενών με ΧΑΠ έναντι του SARS-CoV-2,
του ιού της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου..

▪

Οι καπνιστές πάνω από τα 35 έτη με ένα έστω από τα συμπτώματα
βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια να επισκεφθεί τον γιατρό του, να
υποβληθεί σε σπιρομέτρηση και προφανώς να διακόψει το κάπνισμα.

▪

Η διάγνωση και η σταδιοποίηση της νόσου πρέπει να ακολουθεί
αυστηρά πρότυπα με απαραίτητη την πνευμονολογική εκτίμηση
αρχικώς και εν συνεχεία τουλάχιστον την ανά εξάμηνο εξέταση από
τον Πνευμονολόγο.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ 2021
– Υγιείς Πνεύμονες: Tώρα είναι πιο
σημαντικό!
16 Νοεμβρίου 2021

«Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. Ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική» γιατί «η Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια…
ΠΗΓΗ: zougla.gr.( Read More )

Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ: Οι μισοί δεν
γνωρίζουν ότι πάσχουν
17 Νοεμβρίου 2021, 16:00

Η ΧΑΠ είναι η 3η αιτία θανάτου από το 2012, σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας καθώς ευθύνεται κάθε χρόνο για
περισσότερους από 3 εκατομμύρια θανάτους στον πλανήτη (5,6% των
θανάτων παγκοσμίως). Η Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής
Πνευμονοπάθειας λοιπόν, που "γιορτάζεται" αύριο, έχει ιδιαίτερη
σημασία εν μέσω πανδημίας...

Ο αριθμός των θανάτων από ΧΑΠ αναμένεται να αυξηθεί δραματικά τις
επόμενες δεκαετίες, να οδηγήσει 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους να
νοσήσουν, και περίπου 7 εκατομμύρια ετησίως να πεθαίνουν πρόωρα.
Περισσότεροι από τους μισούς πάσχοντες από ΧΑΠ δεν γνωρίζουν ότι
έχουν πρόβλημα και θεωρούν φυσιολογικό να έχουν κάποια δυσκολία
στην αναπνοή και αρκετά πτύελα.
Το συνολικό κόστος σε φάρμακα, νοσηλείες και για την όλη
αντιμετώπιση της νόσου είναι τεράστιο. Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις
δαπάνες υγείας για τα αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται
στο 56% και το ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δις ευρώ. Περισσότεροι από
το 36% των ασθενών με ΧΑΠ αναφέρουν ότι η πάθησή τούς αναγκάζει
να απέχουν από την εργασία, περιορίζει την ικανότητά τους για εργασία ή
τους ανάγκασε να πάρουν άδεια το περασμένο έτος. Το 45% των
ασθενών με ΧΑΠ και ηλικία <65 ετών ανέφεραν απώλεια εργασίας το
περασμένο έτος.
Η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως επειδή το βασικό της αίτιο -που είναι
το κάπνισμα- μπορεί να αποφευχθεί ή να διακοπεί. Η ΧΑΠ θεωρείται
σήμερα θεραπεύσιμη με τη χρήση μεθόδων που βελτιώνουν την
αναπνευστική λειτουργία και επιβραδύνουν ή ανακόπτουν την εξέλιξη
της νόσου. Η θεραπεία της είναι φαρμακευτική (εισπνεόμενα φάρμακα,
φάρμακα διακοπής καπνίσματος, αντιγριπικό και αντιπνευμονιοκοκκικό
εμβόλιο, εμβόλιο έναντι του κοκκύτη) αλλά και μη φαρμακευτική
(φυσική άσκηση ή πνευμονική αποκατάσταση δηλαδή πρόγραμμα
εκπαίδευσης ασθενών, φυσιοθεραπείας, κλπ).
Η φαρμακευτική και μη φαρμακευτική θεραπεία της ΧΑΠ έχει
παρουσιάσει μέσα από πρόσφατες μεγάλες πολυεθνικές κλινικές μελέτες,
σπουδαία αποτελέσματα όσον αφορά στην ανακούφιση από τα
συμπτώματα, την αύξηση της ικανότητας των ασθενών για σωματική
δραστηριότητα, την επιβράδυνση της επιδείνωσης της αναπνευστικής
λειτουργίας, τη βελτίωση της ψυχικής κατάστασής τους, την αποφυγή
των λοιμώξεων-παροξύνσεων-νοσηλειών, τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής και την ελάττωση της θνησιμότητας. Απαραίτητο στοιχείο της
σωστής και αποτελεσματικής θεραπείας είναι και η τακτική

παρακολούθηση των ασθενών από τον κατάλληλο γιατρό που είναι ο
πνευμονολόγος.
Πως αντιμετωπίζεται ο ασθενής που έχει ΧΑΠ και παράλληλα νοσεί
με COVID-19
Η αντιμετώπιση του ασθενούς αυτού δεν διαφέρει από την αντιμετώπιση
των υπολοίπων ασθενών. Η αντιμετώπιση κάθε φορά έχει να κάνει με τη
βαρύτητα της λοίμωξης COVID-19, και είναι υποστηρικτική θεραπεία.
Σε περίπτωση που ο ασθενής χρειαστεί νοσηλεία, γίνεται εφαρμογή των
ισχυόντων θεραπευτικών πρωτοκόλλων.
Απολαμβάνετε το περιεχόμενο μας? Εγγραφείτε στο newsletter μας!
Εγγραφη

Το πρόβλημα με τους ασθενείς με ΧΑΠ είναι ωστόσο ότι είναι κατά
κανόνα προχωρημένης ηλικίας, με συννοσηρότητες και με ήδη
περιορισμένες αναπνευστικές εφεδρείες, με αποτέλεσμα να βιώνουν
βαρύτερα συμπτώματα και να απαιτούν πολύ ευκολότερα υψηλά
μείγματα οξυγόνου ή/και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Επιπλέον,
εκτός των συμπτωμάτων της COVID-19, ο γιατρός θα κληθεί να
αντιμετωπίσει και μια πιθανή επιδείνωση των συμπτωμάτων της ΧΑΠ
(παρόξυνση) η οποία και από μόνη της είναι επιβαρυντική για τον ασθενή
και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του.

Η ασθένεια που στερεί τη ζωή σε 3
εκατ. ανθρώπους κάθε χρόνο

Τελευταία Ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2021, 14:42

Μία σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται στο κάπνισμα και
οδηγεί στο θάνατο 3.000.000 ασθενείς παγκοσμίως κάθε χρόνο είναι η Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Φέτος δε λόγω της επιδημίας του
κορωνοϊού η Παγκόσμια Ημέρα για τη νόσο (17 Νοεμβρίου) καθίσταται
ακόμα πιο επίκαιρη καθώς η υγεία των πνευμόνων κατέχει κομβικό ρόλο στη
θετική έκβαση της λοίμωξης Covid-19.
Η ΧΑΠ είναι η 3η αιτία θανάτου από το 2012, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και ευθύνεται κάθε χρόνο για περισσότερους από 3
εκατομμύρια θανάτους (5,6% των θανάτων παγκοσμίως). Ο αριθμός των θανάτων
από τη ΧΑΠ, αναμένεται να αυξηθεί δραματικά τις επόμενες δεκαετίες και θα
οδηγήσει 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους να νοσήσουν και περίπου σε 7
εκατομμύρια θανάτους ετησίως.
Περισσότεροι από τους μισούς πάσχοντες από ΧΑΠ δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν
με αποτέλεσμα η νόσος να υποδιαγιγνώσκεται. Εκτιμάται ότι η ΧΑΠ ευθύνεται

παγκοσμίως για περισσότερα από 29 εκατομμύρια χρόνια ζωής σε συνθήκες
αναπηρίας. Το συνολικό κόστος σε φάρμακα, νοσηλείες και για την όλη
αντιμετώπιση της νόσου είναι τεράστιο. Η «συμβολή» της ΧΑΠ στις δαπάνες
υγείας για τα αναπνευστικά νοσήματα στην Ευρώπη ανέρχεται στο 56% και
το ετήσιο κόστος αγγίζει τα 39 δισ. ευρώ. Περισσότεροι από το 36% των
ασθενών με ΧΑΠ αναφέρουν ότι η πάθησή τούς αναγκάζει να απέχουν από την
εργασία, περιορίζει την ικανότητά τους για εργασία ή τους ανάγκασε να πάρουν
άδεια από την εργασία τους το περασμένο έτος. Το 45% των ασθενών με ΧΑΠ
και ηλικία <65 ετών ανέφεραν απώλεια εργασίας το περασμένο έτος.

Η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως γιατί το βασικό της αίτιο που είναι το
κάπνισμα μπορεί να αποφευχθεί ή να διακοπεί. Η ΧΑΠ θεωρείται σήμερα
θεραπεύσιμη με τη χρήση θεραπευτικών μεθόδων που βελτιώνουν την
αναπνευστική λειτουργία και επιβραδύνουν ή ανακόπτουν την εξέλιξη της νόσου.
Η θεραπεία της ΧΑΠ είναι φαρμακευτική (εισπνεόμενα φάρμακα, φάρμακα
διακοπής καπνίσματος, αντιγριπικό και αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο, εμβόλιο
έναντι του κοκκύτη) αλλά και μη φαρμακευτική (φυσική άσκηση ή πνευμονική
αποκατάσταση δηλαδή πρόγραμμα εκπαίδευσης ασθενών, φυσιοθεραπείας,
άσκησης, διατροφικής παρέμβασης και ψυχολογικής υποστήριξης, η
οξυγονοθεραπεία, ο μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός και η χειρουργική
αντιμετώπιση).
Η φαρμακευτική και μη φαρμακευτική θεραπεία της ΧΑΠ έχει παρουσιάσει μέσα
από πρόσφατες μεγάλες πολυεθνικές κλινικές μελέτες χιλιάδων ασθενών
σπουδαία αποτελέσματα όσον αφορά στην ανακούφιση από τα συμπτώματα, την
αύξηση της ικανότητας των ασθενών για σωματική δραστηριότητα, την
επιβράδυνση της επιδείνωσης της αναπνευστικής λειτουργίας, τη βελτίωση της
ψυχικής κατάστασής τους, την αποφυγή των λοιμώξεων-παροξύνσεωννοσηλειών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ελάττωση της θνησιμότητας.

Απαραίτητο στοιχείο της σωστής και αποτελεσματικής θεραπείας είναι και η
τακτική παρακολούθηση των ασθενών από τον κατάλληλο γιατρό που είναι ο
Πνευμονολόγος.
Παροξύνσεις της νόσου
Μια ιδιαίτερα δυσμενής παράμετρος της νόσου είναι οι παροξύνσεις, δηλαδή οι
παροδικές ή θανατηφόρες καταστάσεις επιδείνωσης της νόσου που σε ένα
ποσοστό στις πιο προχωρημένες καταστάσεις οδηγούν σε εισαγωγή στο
Νοσοκομείο. Οι πιο σοβαρές δε περιπτώσεις νοσηλεύονται στις μονάδες
εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα καταγραφής των παροξύνσεων
της ΧΑΠ της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS COPD Αudit
Project) το 30% των ασθενών που νοσηλεύονται με παρόξυνση ΧΑΠ,
επανεισάγονται εντός τριμήνου ενώ το 7% που θα νοσηλευτεί με παρόξυνση θα
πεθάνει εντός 90 ημερών από την εισαγωγή του. Οι παροξύνσεις (εκτός των
αυξημένων αναγκών σε νοσηλευτική φροντίδα που προκαλούν), αναγνωρίζεται
σαν τον παράγοντα με την υψηλότερη επίπτωση στο οικονομικό φορτίο της νόσου
καθώς αντιπροσωπεύει το 45% του συνολικού κόστους της νόσου.
ygeiamou.gr

