


Καρκίνος του πνεύμονα: παγκόσμια επιδημία...

...στερεί τη ζωή σε 7.000 ανθρώπους ετησίως στην Ελλάδα

• σταθερά ανοδική πορεία στην Ελλάδα...

• συμπορεύεται με τα υψηλά ποσοστά καπνιστών

• 15% περίπου των καπνιστών πρόκειται να αναπτύξουν 
καρκίνο του πνεύμονα...

• μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας με ενδημικές 
διαστάσεις 



…η μείωση θνησιμότητας από καρκίνο πνεύμονα 
“ακολουθεί” την μείωση κατανάλωσης καπνού…



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 – εξατομικευμένη στοχευμένη θεραπεία

• ανοσοθεραπεία



Νέα φάρμακα



Νέα φάρμακα – στοχευμένες θεραπείες

• μοριακός έλεγχος

• κάλυψη από ασφαλιστικά ταμεία

• στοχευμένες θεραπείες δεν είναι για όλους-
φάρμακα για μικρές υποομάδες ασθενών που 
φέρουν τη συγκεκριμένη μοριακή αλλαγή

• εξατομικευμένη θεραπεία 

• από το στόμα

• λιγότερες παρενέργειες από χημειοθεραπεία

• σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα,                           
ανταποκρίσεις νόσου και βελτίωση επιβίωσης



Στοχευμένοι θεραπευτικοί παράγοντες

• στοχεύουν ειδικά μια αλλαγή σε γονίδιο που εμπλέκεται 
στην ανάπτυξη του καρκίνου του πνεύμονα (μετάλλαξη)

• συχνότερα σε μη καπνιστές

• συχνότερα σε γυναίκες

• EGFR μετάλλαξη 10%-15% ασθενών με αδενοκαρκίνωμα

• ALK αντιμετάθεση: περίπου σε 5% των καρκίνων πνεύμονα

• εγκεκριμένα στοχευμένα νέα φάρμακα
• gefitinib το 2002 
• erlotinib τo 2003 
• crizotinib το 2011 
• afatinib
• 3ης γενιάς αναστολείς



Στοχευμένες θεραπείες στον καρκίνο πνεύμονα…

περίπου το 1/3 ασθενών                        
με προχωρημένο καρκίνο 
πνεύμονα ζουν για ~2 χρόνια 
ανεξάρτητα των στοχευμένων 
θεραπειών…

 πριν 15 χρόνια, δεν ξέραμε αν η θεραπεία του προχωρημένου καρκίνου πνεύμονα είχε καν 
νόημα, προσφέροντας λίγους μήνες βελτίωση στην επιβίωση…

 από τότε, οι θεραπείες μας είναι λιγότερο τοξικές, και προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην 
επιβίωση…

οι στοχευμένες θεραπείες                                                     
προσφέρουν ανταποκρίσεις που φτάνουν στο 65-70% 

και επιβίωση 2-3 χρόνια…



Immunotherapy in cancer
a breakthrough…



Ανοσοθεραπεία

• μονοκλωνικά αντισώματα που ‘μπλοκάρουν’ σημεία ελέγχου του 
ανοσολογικού συστήματος, ‘απελευθερώνοντας’ την ειδική 
ανοσολογική απάντηση εναντίον των καρκινικών κυττάρων…

• Σημαντική κλινική εμπειρία στο μελάνωμα

• Στον καρκίνο πνεύμονα anti-PD1 αντισώματα 

• Nivolumab (εγκεκριμένο στην 2η γραμμή για όλους τους 
ιστολογικούς τύπους),                                                         
pembrolizumab (σε PDL-1 έκφραση) , atezolizumab (anti-PD-L1)

• Πολύ καλό προφίλ ασφάλειας και τοξικότητας

• Σημαντικές ανταποκρίσεις αλλά κυρίως σημαντική βελτίωση 
επιβίωσης !!!

• …και στη χώρα μας προγράμματα πρώιμης πρόσβασης και 
κλινικές μελέτες στην 1η γραμμή θεραπείας 



Cancer super-survivors

…and Targeted therapy…





Πρόληψη καρκίνου πνεύμονα                                     
και άλλων σχετιζόμενων με το κάπνισμα νόσων

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

– εφαρμογή αντικαπνιστικού νόμου !!!

– ανάπτυξη αντικαπνιστικής κουλτούρας !!!























• 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: ‘γυναικεία υπόθεση?’



Καρκίνος πνεύμονα: ‘γυναικεία υπόθεση?’

• τα υψηλότερα ποσοστά καρκίνου του πνεύμονα σε 
γυναίκες μη-καπνίστριες σε σύγκριση με μη-καπνιστές 
άνδρες, υποδηλώνουν οτι ο καρκίνος του πνεύμονα στις 
γυναίκες συμπεριφέρεται διαφορετικά. 

 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



• 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. 

• πιθανή σχέση ορμονών με τον καρκίνο του πνεύμονα 
στις γυναίκες;;

• Οι γυναίκες επίσης φαίνεται οτι δυσκολεύονται 
περισσότερο από τους άνδρες να διακόψουν το 
κάπνισμα...

Καρκίνος πνεύμονα: ‘γυναικεία υπόθεση?’



Αντικαπνιστικές εκστρατείες...











Graphic images of people dying 
from lung cancer to go on cigarette packets 
in most shocking anti-smoking campaign ever
…Canada 2011…











Αντικαπνιστικός νόμος 
στην Ελλάδα



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.



Κουλτούρα πρόληψης – επιλογή ζωής

• εμβολιασμός

• οικογενειακός προγραμματισμός νωρίς

• θηλασμός

• ετήσιο screening

• αποφυγή επαγγελματικής έκθεσης/ ρύπανσης



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)







Τι θα κάνατε αν -ενώ καπνίζατε- ένα εξάχρονο παιδί 

σας πλησίαζε για να ζητήσει φωτιά να ανάψει 

το τσιγάρο του;

…μια συγκλονιστική αντικαπνιστική εκστρατεία…





Τι θα κάνατε αν -ενώ καπνίζατε- ένα εξάχρονο παιδί σας 
πλησίαζε για να ζητήσει φωτιά να ανάψει το τσιγάρο του;

Η εικόνα ενός εξάχρονου παιδιού με τσιγάρο στο χέρι προκαλεί σοκ. Τι θα 
κάνατε αν εκεί που καπνίζατε ήσυχα το τσιγάρο σας, ένα παιδί έξι ετών σας 

πλησίαζε για να ζητήσει φωτιά να ανάψει το δικό του;

…παρακολουθήστε την αντίδραση καπνιστών, απέναντι σε ένα μικρό παιδί, που 
τους ζητά φωτιά.

Όλοι αρνούνται να του δώσουν αναπτήρα και με συμβουλευτικό ύφος του 
απαριθμούν τα προβλήματα υγείας που θα τους προκαλέσει το κάπνισμα.

Φυσικά, τα δύο μικρά παιδιά ήταν πρωταγωνιστές ενός μικρού «πειράματος» 
της διαφημιστικής εταιρείας.

Ένα μικρό «δώρο» από τα δύο πιτσιρίκια στο τέλος της κουβέντας, σε κάποιους 
άλλαξε τη ζωή. Τελικά, όλοι οι καπνιστές ξέρουν πολύ καλά τους κινδύνους του 

καπνίσματος.

…μια συγκλονιστική αντικαπνιστική εκστρατεία…




