


η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα 
σε κατανάλωση τσιγάρων και 

η δεύτερη σε κατανάλωση καπνού 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

…και η χώρα με τη 
μεγαλύτερη επίπτωση 

καρκίνου του πνεύμονα 
σε ηλικίες 

κάτω των 45 ετών…



Ποιοί είναι οι προδιαθεσικοί παράγοντες 
για ανάπτυξη καρκίνου πνεύμονα?

• Κάπνισμα (87%)

• ατμοσφαιρική ρύπανση

• έκθεση σε ακτινοβολία

• επαγγελματική έκθεση σε αμίαντο, αρσενικό, 
χρώμιο, ραδόνιο, νικέλιο, προϊόντα καύσης του 
άνθρακα, πίσσες και ορυκτέλαια

• χρόνιες πνευμονοπάθειες

• κληρονομικότητα





Κάπνισμα

• οι καπνιστές έχουν 20 φορές περισσότερες 
πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου πνεύμονα από 
ότι οι μη καπνιστές... 

• έχει υπολογιστεί ότι 9 στους 10 ασθενείς με 
καρκίνο του πνεύμονα ήταν καπνιστές...



Στοιχεία από την Ελλάδα

➢45% Ελλήνων άνω των 15 ετών είναι καπνιστές

➢3 στα 4 ελληνόπουλα είναι παθητικοί καπνιστές



Παθητικό κάπνισμα

• ενήλικες που συζούν με καπνιστές 
έχουν 15% περισσότερες 
πιθανότητες να νοσήσουν από 
ασθένειες που σχετίζονται με το 
κάπνισμα και να καταλήξουν από 
αυτές, σε σύγκριση με ενήλικες που 
κατοικούν σε σπίτι όπου δεν 
υπάρχουν καπνιστές...

Όσον αφορά στον καρκίνο του 
πνεύμονα, αυξάνεται ο κίνδυνος 
ανάπτυξης του κατά 20-30%.

17% των θανάτων από κάπνισμα αφορούν 
παθητικούς καπνιστές

Το 2004, το 31% των θανάτων που σχετίστηκαν 
με παθητικό κάπνισμα αφορούσαν παιδιά…



Ποια είναι τα συμπτώματα                                               
του καρκίνου του πνεύμονα;

• Συνήθως ασυμπτωματικός (χωρίς συμπτώματα) στα αρχικά στάδια. 

• Μερικές φορές ανακαλύπτεται τυχαία ύστερα από έλεγχο για άλλο λόγο. 

• Το πιο κοινό σύμπτωμα είναι ο βήχας 

• Οι καπνιστές που έχουν το λεγόμενο "βήχα του καπνιστή" πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικοί, όταν αλλάζει ο χαρακτήρας του ή χειροτερεύει. 

• επίμονος θωρακικός πόνος

• δύσπνοια και οι συχνές αναπνευστικές λοιμώξεις, τα αιμόφυρτα πτύελα, 
η αιμόπτυση, η βραχνάδα της φωνής και το οίδημα του προσώπου 
αποτελούν ειδικά συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα. 

• η καταβολή, η ανορεξία, η απώλεια βάρους και ο πυρετός είναι γενικά 
συμπτώματα...



Πως γίνεται η διάγνωση                                                       
του καρκίνου του πνεύμονα;

• απλή ακτινογραφία θώρακος

• αξονική τομογραφία θώρακος

• βρογχοσκόπηση

• βιοψία του όγκου

• πλήρης σταδιοποίηση με απεικονιστικές και άλλες 
εξετάσεις (σπινθηρογράφημα οστών, PET CT scan, 
μεσοθωρακοσκόπηση)



Πως αντιμετωπίζεται                                                           
ο καρκίνος του πνεύμονα;

• Η θεραπευτική αντιμετώπιση εξαρτάται από την έκταση της νόσου 

χειρουργική, χημειοθεραπεία, ακτινοβολία

• δίνουν πολλές φορές καλά αποτελέσματα μέχρι και πλήρη ίαση,                    

όταν η νόσος βρίσκεται σε αρχικά στάδια

• Νέα φάρμακα 



• ΜΥΘΟΣ

Όλοι οι καρκίνοι του πνεύμονα είναι θανατηφόροι;

• ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Όχι δεν είναι. Έχει γίνει σημαντική πρόοδος σε πολλά 
θεραπευτικά επίπεδα, συμπεριλαμβανόμενης της 
χειρουργικής, ακτινοθεραπείας, χημειοθεραπείας, 
αλλά και κυρίως της συνδυασμένης θεραπείας



• ΜΥΘΟΣ

Όλοι οι καρκίνοι πνεύμονος είναι ίδιοι;

• ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Όχι δεν είναι. Υπάρχει μια πλειάδα από μεταλλάξεις 
που συνδέεται με διαφόρους τύπους ανάπτυξης 
καρκίνου (μικροκυτταρικό, μη μικροκυτταρικό) που 
ποικίλλει σε συχνότητα, σε ρυθμό ανάπτυξης, 
ταχύτητας, εξάπλωσης και ανθεκτικότητας στην 
θεραπεία.



• ΜΥΘΟΣ

Η διακοπή του καπνίσματος δεν συμβάλλει πολύ στο 
να ελαχιστοποιηθεί ο καρκίνος ανάπτυξης καρκίνου 
σε ένα άτομο που κάπνιζε στην υπόλοιπη ζωή του;

• ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η διακοπή του καπνίσματος μειώνει οριστικά τον 
κίνδυνο από καρκίνο πνεύμονα. Ο κίνδυνος 
ανάπτυξης καρκίνου πνεύμονα επιμένει για 
παραπάνω από μια δεκαετία για κάποιον που έχει 
διακόψει το κάπνισμα αλλά ελαττώνεται στην 
συνέχεια και μετά τα 10 χρόνια ελαττώνεται στο 
μισό.



• ΜΥΘΟΣ

Εάν δώσω προσοχή στα πιο πρώιμα προειδοποιητικά 
σημάδια του καρκίνου πνεύμονα (βήχα δυσχέρεια 
στην αναπνοή, αιμόπτυση) θα μπορώ να διαγνώσω 
πρώιμα τον καρκίνο έτσι ώστε να κάνω ανάλογο 
θεραπευτικό χειρισμό;

• ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Από την στιγμή που κάποιος θα παρουσιάσει κάποιο 
από τα κλινικά σημεία καρκίνου πνεύμονα, τότε ο 
καρκίνος δυστυχώς βρίσκεται σε προχωρημένο 
στάδιο. Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ένας από 
τους πιο δύσκολους καρκίνους στο να 
διαγιγνώσκεται έγκαιρα.



• ΜΥΘΟΣ

Όλοι οι όζοι που είναι ορατοί στην ακτινογραφία θώρακος είναι 
καρκινωματώδεις;

• ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι όζοι του πνεύμονα μπορεί να οφείλονται σε πολλά 
πράγματα. Μερικοί μπορεί να είναι πρωτοπαθείς κακοήθειες 
και άλλοι μεταστατικοί από κάποια άλλη πρωτοπαθή εστία. 

Υπάρχει ωστόσο ένας ρυθμός καλοηθών μη καρκινοματωδών 
βλαβών συμπεριλαμβανομένου περιοχών παλιών 
τραυματισμών (κοκκιώματα), καλοήθων όγκων 
(αιματώματα) και άλλων λοιμωδών αιτιών. 

Η πλειονότητα τέτοιων καλοήθων βλαβών μένει αμετάβλητη 
για περισσότερο από ένα χρόνο στην ακτινογραφία θώρακος. 
Έτσι κρίνεται σκόπιμη η αναγκαιότητα προσκόμισης 
παλαιότερων ακτινογραφιών προς συγκριτικό έλεγχο.



• ΜΥΘΟΣ

Εάν η ακτινογραφία θώρακος είναι αρνητική, 
αποκλείεται η ύπαρξη καρκίνου;

• ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πολλές φορές η ακτινογραφία θώρακος δεν κάνει 
εμφανή την κακοήθη βλάβη η οποία μπορεί να 
κρύβεται πίσω από πλευρές ή αγγεία.



• ΜΥΘΟΣ

Η χημειοθεραπεία δεν πρέπει να γίνεται στον ασθενή 
με προχωρημένο καρκίνο πνεύμονα;

• ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική πρόοδος 
στην χημειοθεραπεία που αφορά τον καρκίνο του 
πνεύμονα. 

Διάφοροι χημειοθεραπευτικοί συνδυασμοί μπορεί να 
αυξήσουν την επιβίωση σε μερικούς ασθενείς με 
προχωρημένη νόσο και να βελτιώσουν σοβαρά την 
ποιότητα ζωής.



• ΜΥΘΟΣ

Είμαι βαρύς καπνιστής αλλά αν παίρνω υψηλές δόσεις 
βιταμινών ή αντιοξειδωτικών μπορώ να εμποδίσω 
την ανάπτυξη του καρκίνου του πνεύμονα;

• ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση 
αντιοξειδωτικών ελαττώνει την πιθανότητα 
ανάπτυξης του καρκίνου.  Λίγα όμως είναι γνωστά 
για την αλληλεπίδραση της δίαιτας στην ανάπτυξη 
του καρκίνου.



• ΜΥΘΟΣ

Ο καρκίνος μου υποτροπίασε και δεν υπάρχει τρόπος 
να τον σταματήσω;

• ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Και αν ακόμα είναι έτσι, υπάρχει αισιοδοξία συνέπεια 
του συνδυασμού των νέων χημειοθεραπευτικών 
παραγόντων από ότι στο πρόσφατο παρελθόν. Στο 
μέλλον περισσότερα υπόσχονται οι γονιδιακοί 
συνδυασμοί και η ανοσοθεραπεία.



Καρκίνος πνεύμονα και γυναίκα





• Ο καρκίνος του πνεύμονα στις γυναίκες εμφανίζεται σε 

σχετικά μικρότερη ηλικία, ενώ οι μισοί καρκίνοι πνεύμονα                    

σε άτομα <50 ετών αφορούν γυναίκες

... είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες, 

προκαλώντας περισσότερους θανάτους 

απ’ ότι μαζί

ο καρκίνος του μαστού + της μήτρας + των ωοθηκών!!!

ή ο καρκίνος του μαστού + o καρκίνος του εντέρου μαζί!!

Καρκίνος πνεύμονα και γυναίκα





Καρκίνος πνεύμονα και γυναίκα

✓ Παρότι στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων ο καρκίνος του 

πνεύμονα εμφανίζεται σε καπνίστριες.... 

✓ ...ένα 20% των διαγνωσθέντων γυναικών με καρκίνο πνεύμονα δεν έχουν 

υπάρξει ποτέ καπνίστριες



• ο καρκίνος του πνεύμονα στις γυναίκες 
συμπεριφέρεται διαφορετικά. 

• μελέτες δείχνουν οτι οι γυναίκες είναι περισσότερο 
επιρρεπείς στα καρκινογόνα του τσιγάρου, και 
φαίνεται οτι αναπτύσσουν καρκίνο πνεύμονα μετά 
από λιγότερα χρόνια έκθεση σε κάπνισμα απ' ότι οι 
άνδρες. 

Καρκίνος πνεύμονα και γυναίκα





Αντικαπνιστικός νόμος 
στην Ελλάδα

• Ο πρώτος αντικαπνιστικός νόμος στη σύγχρονη 
Ελλάδα εισήχθη με βασιλικό διάταγμα του 
1856. Αφορούσε αποκλειστικά το κάπνισμα σε 
κρατικά κτήρια και θεμελιωνόταν στην ανάγκη 
πρόληψης πυρκαγιών…

• Ο νόμος του 2002 απαγόρευε φαινομενικά το 
κάπνισμα, αλλά παρέμεινε ανεφάρμοστος 
καθώς οι διαχειριστές εργασιακών μονάδων 
μπορούσαν να επιτρέψουν εξαίρεση. 

• Το 2008 ψηφίστηκε αυστηρότερος νόμος, που 
άρχισε να εφαρμόζεται την 1η Ιουλίου 2009.

• Το 2009 η Ελλάδα είχε τα υψηλότερα ποσοστά 
καπνιστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ άλλες 
χώρες - ακόμα και πολλές που θεωρούνται 
λιγότερο ανεπτυγμένες - είχαν επιτύχει μείωση 
του ποσοστού των καπνιστών…



Τι προβλέπει ο αντικαπνιστικός νόμος?

• Ο σχετικός Νόμος 3730/2008 απαγορεύει το κάπνισμα (και την 
κατανάλωση προϊόντων καπνού με άλλους τρόπους), σε όλους τους 
χώρους εργασίας (συμπεριλαμβάνονται και οι ιδιωτικοί), σταθμούς 
μεταφοράς, ταξί και επιβατικά πλοία όπως και σε όλους τους 
κλειστούς δημόσιους χώρους (συμπεριλαμβάνονται και οι χώροι για 
νυχτερινή διασκέδαση).

• Ισχύουν εξαιρέσεις (τουλάχιστον προς το παρόν), κυρίως μετά από 
αίτηση και με σημαντικούς περιορισμούς.

• απαγόρευση αγοράς προϊόντων καπνού από παιδιά καθώς και το να 
μην επιτρέπεται η είσοδός τους στις εξαιρέσεις χώρων καπνιστών 
ακόμα και σε ιδιωτικές εκδηλώσεις.

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_3730/2008&action=edit&redlink=1


• Για μονάδες μεταξύ των 70 και 300 τ.μ. μικτού εμβαδού, ειδικοί χώροι 
μπορούν να παραχωρούνται για το κάπνισμα μετά από αίτηση. 
Πρέπει να καταλαμβάνουν το πολύ το 30% του ωφέλιμου χώρου του 
καταστήματος (δηλ. χώρου πελατών) και διαχωρισμένοι με πόρτα από 
το υπόλοιπο κατάστημα. Όπως και στα μικρότερα καταστήματα, 
απαιτείται τεχνολογία εξαερισμού. Πρέπει να υπάρχουν σαφείς 
επιγραφές για δήλωση χώρου καπνιστών και απαγόρευσης 
καπνίσματος. Για την αίτηση χρειάζεται καταχώρηση μελέτης και 
τοπογραφικού της ανακατασκευής.

• Ανήλικοι δεν μπορούν να μπουν σε χώρους καπνιστών (ακόμα και σε 
ιδιωτικές εκδηλώσεις), ενώ δημόσια περάσματα (όπως τουαλέτες ή 
είσοδος) πρέπει να μην αποτελούν τμήμα χώρων καπνιστών.

• αρμόδιος των ελέγχων είναι «ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ 
του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας). 
Τους Επιθεωρητές συνδράμουν στο έργο τους οι αστυνομικές και 
λιμενικές αρχές, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.3730/ 
2008».



Από την 1η Σεπτεμβρίου 2010, η απαγόρευση του 
καπνίσματος γενικεύτηκε σε κάθε κλειστό δημόσιο χώρο. Ο 
νόμος για την καθολική απαγόρευση του καπνίσματος 
προβλέπει ακριβώς αυτό: την απαγόρευση του καπνίσματος 
σε ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.





• πρόστιμο 500-600 ευρώ, το επιβληθέν πρόστιμο διπλασιάζεται σε 
κάθε επόμενη παράβαση, ενώ συνεχιζόμενες παραβάσεις οδηγούν σε 
προσωρινή σφράγιση του καταστήματος ακολουθούμενη από οριστική 
σφράγιση κατά την πέμπτη παράβαση.

• Απαγορεύεται και η κινητή διαφήμιση (τα πρόστιμα για τη διαφήμιση 
προϊόντων καπνού κυμαίνονται από 1500 έως 5000 ευρώ ακριβώς 
επειδή αυτού του τύπου η προσέγγιση απευθύνεται περισσότερο 
στους νέους)



Εφαρμογή αντικαπνιστικού νόμου…

τεκμηριωμένη μείωση στον επιπολασμό του καπνίσματος στην Ελλάδα  
(2011-2013)

Πώς εξηγείται??

•εφαρμογή νομοθεσίας?

•αύξηση στη φορολογία των προϊόντων καπνού

•σημαντική μείωση της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων πολιτών εν μέσω 
της οικονομικής κρίσης… 

•Ωστόσο, παραμένουν πολύ υψηλά ποσοστά καπνίσματος στην Ελλάδα- γιατί? 
απουσία κατάλληλων υπηρεσιών προαγωγής υγείας και διακοπής του 
καπνίσματος, απουσία συστηματικής αντικαπνιστικής εκστρατείας.

•σοβαρή απουσία των κατάλληλων δομών και υπηρεσιών για την 
παρακολούθηση και την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τα νομοθετικά 
μέτρα

•Σε χώρες που εφαρμόστηκε αντικαπνιστικός νόμος σε 1,5 χρόνο καταγράφηκε 
μείωση εμφραγμάτων από 10% έως 45%



Οι «Στάσεις των Ευρωπαίων απέναντι στο κάπνισμα»

• περιλαμβάνει προσωπικές συνεντεύξεις με σχεδόν 
28 000 ερωτηθέντες από διαφορετικές κοινωνικές 
και δημογραφικές ομάδες.

Ευρωπαϊκή έρευνα- Μάιος 2016



Ευρωπαϊκή έρευνα- Μάιος 2016

• πτωτική τάση στη χρήση του καπνού σε όλη την Ευρώπη (26% έναντι 28%) και 
ειδικότερα στους νέους ηλικίας 15-24 που, μείωσαν το κάπνισμα κατά 4 
ποσοστιαίες μονάδες (25% έναντι 29%)

• αξιοσημείωτες διαφορές στην κατανάλωση καπνού μεταξύ των ευρωπαίων, με 
τα χαμηλότερα ποσοστά να παρατηρούνται στη Σουηδία (11%) και στη 
Φινλανδία (19%) και τα υψηλότερα στην Ελλάδα (38%) και στη Βουλγαρία (35%). 

• Το 59% των καπνιστών προσπάθησαν να σταματήσουν το κάπνισμα , με το 19% 
από αυτούς να έχει δοκιμάσει τους τελευταίους 12 μήνες.

• ηλεκτρονικό τσιγάρο, το δοκίμασε το 12% των Ευρωπαίων, συγκριτικά με το 
7% που ήταν το 2012. Πιο δημοφιλές φαίνεται πως είναι στις νέες ηλικίες

• ο μέσος όρος ηλικίας που οι Ευρωπαίοι αρχίζουν το κάπνισμα παραμένει 
αμετάβλητος στα 17,6 χρόνια



Νέα ευρωπαϊκή αντικαπνιστική οδηγία

οι χώρες-μέλη της Ε.Ε. έχουν περιθώριο έως τα μέσα του 2016 να την προσαρμόσουν στην 
εθνική νομοθεσία τους. Τα κυριότερα σημεία της είναι:

- εικονομηνύματα στα πακέτα των τσιγάρων, τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν το 65% και 
να αποτελούν φωτογραφικό υλικό των νοσημάτων που προκαλούνται από το κάπνισμα. 
Έρευνες έχουν δείξει ότι αυτά τα πακέτα είναι αποθαρρυντικά για τους νέους. 

- Απαγόρευση των αρωμάτων, τα οποία αυξάνουν την εξάρτηση, καθώς κάποια είναι 
καρκινογόνα (δόθηκε διορία 4 έτη για κάποια είδη).
- Απαγόρευση των μικρών συσκευασιών με <20 τσιγάρα
- Μέτρα για το λαθρεμπόριο.
- Έλεγχος της πώλησης τσιγάρων μέσω διαδικτύου.
- Εφαρμογή προδιαγραφών ασφάλειας και ποιότητας για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία θα ισχύει για 20 χρόνια κι εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε 5 χρόνια:
- Μείωση-πρόληψη του αριθμού νέων καπνιστών.
- Μείωση του αριθμού των καπνιστών στην EE κατά 2,4 εκατομμύρια άτομα.
- Όφελος 506 εκατ. ευρώ λόγω της ετήσιας μείωσης σε έξοδα περίθαλψης.
- Καθαρό κέρδος σε θέσεις εργασίας: 2.234 θέσεις εργασίας.
- Καθαρό όφελος στην οικονομία: 4 δισ. ευρώ.



Ιταλία – Φεβρουάριος 2016
αυστηρότερος αντικαπνιστικός νόμος

• Στο εξής, το κάπνισμα απαγορεύεται επίσης έξω από τα ιταλικά νοσοκομεία, 
σχολεία και πανεπιστήμια

• Από τον Μάιο τα πακέτα τσιγάρων που πωλούνται στην Ιταλία θα περιλαμβάνουν 
όχι μόνον προειδοποιήσεις υγείας, αλλά και έγχρωμες εικόνες από τις βλάβες που 
προκαλεί το τσιγάρο στην υγεία, καθώς και τον αριθμό της τηλεφωνικής γραμμής 
στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι καπνιστές για να βοηθηθούν στην 
απεξάρτηση. Τα μηνύματα αυτά θα καλύπτουν το 65% της επιφάνειας του πακέτου.

• Πρόστιμο 300 ευρώ για όποιον συλλαμβάνεται να σβήνει τσιγάρο στα πλακόστρωτα 
και στους δρόμους

• η απαγόρευση του καπνίσματος, που εφαρμόζεται ήδη σε εστιατόρια και δημόσιους 
χώρους, επεκτείνεται και στο εσωτερικό αυτοκινήτων, αν σε αυτά βρίσκονται έγκυοι ή 
μικρά παιδιά.



Αντικαπνιστική εκστρατεία

Δεν καπνίζω…επιλέγω τη ζωή !!!

Στόχοι – δράσεις: 

•Γυναίκες

•Παιδιά/ έφηβοι/ σχολεία

•καφέ/ εστιατόρια/                                   
παιδικές χαρές/ παιδότοποι/ 
χώροι διασκέδασης                      
χωρίς καπνό                                           
(smoke-free places)




