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Σκοπός της παρουσίασης 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

- Πολλά νέα καπνικά προϊόντα έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια, 
αλλάζοντας την αγορά και προκαλώντας μεγάλα ερωτήματα στην 
επιστημονική κοινότητα και τους χρήστες 

- Εδώ θα παρουσιαστούν οι κύριες εξελίξεις: 
- για το κλασικό τσιγάρο 
- για τα νέα καπνικά προϊόντα  

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Ε. Ζέρβας 3 

Πριν μερικά χρόνια 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Ε. Ζέρβας 4 

Σήμερα 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Ε. Ζέρβας 5 

Αύριο 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Τσιγάρο - Ανατομία 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

- Στήλη καπνού(φ)  
- Η οποία βρίσκεται μέσα σε ένα χαρτί που περιέχει κόλλα και μελάνι 
- Στο πίσω μέρος έχει ένα φίλτρο που βρίσκεται τυλιγμένο σε ένα 

χαρτί με τρύπες και περιέχει και την αναγκαία κόλλα 
 

 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Τσιγάρο - Λειτουργία 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

- Η ζώνη καύσης βρίσκεται 
στους 950oC περίπου  

- Η περιοχή του καπνού(φ) 
δίπλα στην ζώνη καύσης 
θερμαίνεται (combustion / 
pyrolysis / distillation) 

- Η νικοτίνη εξαερώνεται  
- Η νικοτίνη και τα άλλα 

συστατικά που έχουν 
εξαερωθεί/πυρολυθεί και 
τα προϊόντα καύσης 
εισπνέονται από τον 
χρήστη  
 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Τσιγάρο - Λειτουργία 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

- Στην πράξη 
χρησιμοποιείται η καύση 
ενός μέρους του 
καπνού(φ) ως πηγή 
ενέργειας για την 
εξαέρωση της νικοτίνης 
 

 
 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Τσιγάρο - Λειτουργία 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

- Παράγεται καπνός(κ) που: 
- Είτε απομακρύνεται στο 

περιβάλλον 
- Είτε εισπνέεται από τον 

χρήστη, αφού έχει 
περάσει την υπόλοιπη 
στήλη καπνού και το 
φίλτρο (συμπύκνωση και 
φιλτράρισμα)  

- Κάποια αέρια διαφεύγουν 
από το χαρτί προς τον 
περιβάλλοντα χώρο  
 
 

 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Τσιγάρο – New hot topic 

 

 

 

Filter ventilation 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Τσιγάρο – Ευρωπαϊκή Οδηγία Προϊόντων Καπνού 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

 
- Όρια εκπομπών/τσιγάρο: 10 mg πίσσα, 1 mg νικοτίνη, 10 mg CO (TPD 

2014) 

- Οι μετρήσεις γίνονται με ειδική μηχανή καπνίσματος (ISO standards, TDP 

2014) 

 
 
 

 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Τσιγάρο – Filter ventilation 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

- Μικροσκοπικές τρύπες στο φίλτρο 
του τσιγάρου επιτρέπουν την 
αραίωση των καυσαερίων με 
συνέπεια την μείωση των 
συγκεντρώσεων πίσσας / νικοτίνης 
/ CO και των άλλων                      
προϊόντων καύσης 
 
 

 
 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Τσιγάρο – Filter ventilation 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

- % αερισμού φίλτρου των τσιγάρων της γαλλικής αγοράς (Zervas et al, 

2020)  
 
 

 
 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Τσιγάρο – Filter ventilation 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 

- Εκπομπή πίσσας, νικοτίνης και CO σε σχέση με τον αερισμό φίλτρων 
(γαλλική αγορά, Zervas et al, 2020)  

 



Τσιγάρο – Filter ventilation 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

- Όμως οι χρήστες εισπνέουν 
σύμφωνα με την ποσότητα της 
νικοτίνης που χρειάζονται (Kozlowski 

et al 2002, Anderson et al 2007) 
- Όσο πιο αραιός ο καπνός, τόσο πιο 

έντονη η ρουφηξιά 
- Επίσης, κλείνουν τις οπές με τα 

χείλη τους/δάχτυλά τους, με 
συνέπεια την μείωση της 
αραίωσης 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Τσιγάρο – ISO-Intense Canadian regime (www.rivm.nl) 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

- Εκτός από το πρότυπο 
ISO, έχει προταθεί και η 
μέτρηση με το 
Canadian intense 
regime 

- Τα αποτελέσματα 
μεταξύ των μεθόδων 
έχουν μεγάλες 
διαφορές (www.rivm.nl) 
 
 

 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Τσιγάρο – Filter ventilation 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

- Ο WHO έχει ξεκινήσει συζητήσεις για τον αερισμό των φίλτρων (και 
γενικότερα του χαρτιού) του τσιγάρου  

- Workshop on filter ventilation, 18-19 November 2019, The 
Netherlands 

- Next COP (November 2020) 
- Αναμένονται και ενθαρρύνονται εργασίες πάνω στο αντικείμενο 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Ηλεκτρονικό τσιγάρο – Ανατομία 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

- Δοχείο με υγρά (προκατασκευασμένα ή της επιλογής του χρήστη, 
νομοθετικά μέχρι 2ml) 

- Πηγή ενέργειας (μπαταρία) 
- Θερμαντικό στοιχείο (ηλεκτρική αντίσταση, η ισχύς ποικίλει) 

 
 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Ηλεκτρονικό τσιγάρο – Λειτουργία 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

- Ο χρήστης πατά ένα κουμπί δίνοντας ρεύμα στην αντίσταση (ή 
αυτό γίνεται αυτόματα με την εισπνοή) 

- Η θερμή αντίσταση (Τ=350oC) εξαερώνει το υγρό 
- Οι ατμοί εισπνέονται από τον χρήστη 
- Σε κάποιο σημείο εισέρχεται και ρεύμα αέρα (γνωστό ή άγνωστο, 

ρυθμιζόμενο ή όχι) 
Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Ηλεκτρονικό τσιγάρο – Υγρά 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

- Διαλύτης: propylene glycol (Tev=188οC), glycerin (Tev=290oC, αλλά 
ασταθής ένωση). Δοχεία<10ml (η γλυκερίνη χρησιμοποιείται ώστε 
να δώσει την εντύπωση του καπνού(κ), λόγω του aerosol της 
συμπύκνωσης) 

- Νικοτίνη σε διάφορες περιεκτικότητες (μέχρι 20mg/ml) 
- Πιθανά: αιθυλική αλκοόλη, νερό 
- Αρώματα (λόγω της πικρής γεύσης της νικοτίνης): επιτρέπονται 
- Διάφορες άλλες προσμίξεις ή πρόσθετα 
- Απαγορεύονται: βιταμίνες, καφεΐνη, ταυρίνη, συστατικά που δίνουν 

χρώμα στον καπνό(κ) και CMR συστατικά (carcinogenic, mutagenic, 
toxic for reproduction) 
 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Ηλεκτρονικό τσιγάρο – Λειτουργία 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

- Θεωρητικά, οι ατμοί περιέχουν μόνο τα συστατικά του υγρού σε 
αέρια φάση 

- Όμως η υψηλή θερμοκρασία, σε συνδυασμό με την παροχή αέρα 
δημιουργούν συνθήκες θερμικής διάσπασης, άρα παραγωγής και 
άλλων προϊόντων 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Ηλεκτρονικό τσιγάρο – Εκπομπές 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 

ROS/carbonyls=> 
increase with low 
voltage coils 



Ηλεκτρονικό τσιγάρο – Εκπομπές 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 

Metals=> 
significant 
impact of 
model, coil and 
operation 
conditions 



Ηλεκτρονικό τσιγάρο – Εκπομπές 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 

Some works on 
second hand 
smoke 



Ηλεκτρονικό τσιγάρο – Εκπομπές 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 

Glycerin 
produces 
higher 
emissions of 
toxics 



Ηλεκτρονικό τσιγάρο – Εκπομπές 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 

Sucralose 
addition=> 
production of 
chloropropanols 
(3-monochloro-1,2-
propanediol (3-MCPD), 
and 1,3-dichloropropanol 
(1,3-DCP)) 



Ηλεκτρονικό τσιγάρο – Αρώματα 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

- Περισσότερα από 8,000 (?) αρώματα κυκλοφορούν σήμερα στην 
παγκόσμια αγορά και ο αριθμός τους αυξάνεται συνεχώς 

- Τα συστατικά τους είναι συχνά άγνωστα 
- Οι επιπτώσεις στην υγεία (βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες) 

είναι άγνωστες 
- Είναι αδύνατο να γίνουν κλινικές μελέτες για τόσο μεγάλο 

αριθμό χημικών ενώσεων 
 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Ηλεκτρονικό τσιγάρο – Αρώματα 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

- Τα αρώματα: 
- Καλύπτουν την πικρή γεύση της νικοτίνης 
- Δίνουν πιο ευχάριστο άρωμα στον ατμό, αυξάνουν την 

ελκυστικότητα 
- Εθιστικότητα; 

 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Ηλεκτρονικό τσιγάρο – Αρώματα 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

- Υπάρχουν πιέσεις 
για την πλήρη 
απαγόρευση των 
αρωμάτων, 

- San Francisco, New 
York,… Ontario… 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Ηλεκτρονικό τσιγάρο – Απαγορεύσεις 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

- 20 χώρες έχουν 
σήμερα περιορισμούς 
διαφόρων βαθμών 
στις πωλήσεις των 
ηλεκτρονικών 
τσιγάρων 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Ηλεκτρονικό τσιγάρο – Άλλα πρόσθετα/χρήσεις 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

- Το ηλεκτρονικό τσιγάρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισπνοή 
όπου υγρού μπορεί να εξατμιστεί (περιπτώσεις ΗΠΑ και αλλού…) 

- Οι χρήσεις αυτές δεν μπορούν να ελεγχθούν 
- Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι ένα διαδεδομένο μέσο για την 

κατανάλωση προϊόντων κάνναβης: How to make cannabis e-liquid 
(2017/2019) 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Ατμοποιητής αλάτων νικοτίνης 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

 
Πρόσφατα εμφανίστηκε το JUUL (50% αγοράς ecigs των ΗΠΑ) 
 
 

 
 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Ατμοποιητής αλάτων νικοτίνης – βασική αρχή 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

 
- Δοχείο που περιέχει 

- Propylene glycol/glycerin (30/60) 
- Benzoic Acid 
- Nicotine 
- Άρωμα 

- Δεν μπορεί να ξαναγεμίσει από τον χρήστη, χρησιμοποιεί μόνο 
προγεμισμένα δοχεία 

- Τα άλλα χαρακτηριστικά του είναι όπως  
      του ηλεκτρονικού τσιγάρου 

 
 
 

 Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Ατμοποιητής αλάτων νικοτίνης  

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

 
- Εκπομπή ρύπων: carbonyls as other e-cigs or lower 
 
 

 
 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Θερμαινόμενο τσιγάρο 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

- Μετά από κάποια αποτυχημένα προϊόντα διαφόρων εταιρειών, η 
Philip Morris (PMI) κυκλοφόρησε στην αγορά το 2014 το προϊόν με 
την ονομασία: iQOS = I Quit Ordinary Smoking  

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Θερμαινόμενο τσιγάρο - Ανατομία 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

- Το iQOS έχει 3 μέρη: μία μεγάλη μπαταρία, μία μικρή μπαταρία με 
το σύστημα θέρμανσης και τα απαραίτητα ηλεκτρονικά μέρη και το 
τσιγάρο 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Θερμαινόμενο τσιγάρο - Λειτουργία 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

- Το θερμαινόμενο βρίσκεται μεταξύ του ηλεκτρονικού και του 
κλασικού τσιγάρου: Χρησιμοποιεί καπνό(φ), τον οποίο θερμαίνει όχι 
με καύση μέρους του, αλλά με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας 

- Η θερμοκρασία θέρμανσης είναι περίπου 350οC 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Θερμαινόμενο τσιγάρο 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

- British American Tobacco (BAT): GLO, 2016 (T=240C) 
 

 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Θερμαινόμενο τσιγάρο 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

- British American Tobacco (BAT): GLO iFuse (2015) 
Θέρμανση (Τ=35C) ενός δοχείου, 
όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα 
Διάχυση των ατμών μέσω ενός τσιγάρου 

 
 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Θερμαινόμενο τσιγάρο 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

- Shenzhen Yukan Technology Co., IUOC 2 (I use ordinary cigarette), 
2018 

- T=350C  

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Θερμαινόμενο τσιγάρο 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

-  Korea Tobacco and Ginseng Corporation, Lil (2017) 
 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Θερμαινόμενο τσιγάρο 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

-  China Tobacco, Mok (2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Imperial Brands, Puzle 
 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Θερμαινόμενο τσιγάρο 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

-  Philip Morris, TEEPS (2017) 
 
 
 
 
 
 
 

- V2 Pro Products (2014) 
 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Θερμαινόμενο τσιγάρο 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

- Emissions: generally lower than conventional cigarettes 
- Lower risk remains to be demonstrated 
 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Ατμοποιητής φυτικών προϊόντων 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

 
- Herb vaporizer=8,730,000 αποτελέσματα στη Google  
- Τι είναι αυτό; Μία μικρή συσκευή που μπορεί ο χρήστης να βάλει 

ξερά φυτικά προϊόντα (και αν δεν είναι ξερά;), κυρίως μαριχουάνα,  
να τα «ψήσει» και να εισπνεύσει τους όποιους ατμούς τους 

 
- Υπάρχει όμως και το wax vaporizer (28,600,000 αποτελέσματα στη 

Google) 
 

 
 

 
 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Ατμοποιητής φυτικών προϊόντων 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 



Ατμοποιητής φυτικών προϊόντων - ερωτήματα 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 

 
- Τι φυτικά προϊόντα μπορούν να μπουν: κυρίως μαριχουάνα, αλλά 

όλα τα φυτικά προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν (και όχι 
μόνο φυτικά προϊόντα…) 

- Το διαδίκτυο προτείνει βασιλικό, ρίγανη, λεβάντα, λεμόνι, 
βαλεριάνα, φρούτα του πάθους, τσάι, χαμομήλι, … 

- Τι αέρια συστατικά εκλύονται; άγνωστο και αδύνατο να ελεγχθούν 
- από ποια συστατικά; σε ποιες συνθήκες λειτουργίας/χρήσης; 

- Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία: άγνωστο και αδύνατο να 
γίνουν κλινικές μελέτες για όλα τα προηγούμενα 
 

 
 

 



Νέα συστατικά 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 

- Πρόσθετα καπνού 
- Αρώματα 
- Γλυκερόλη/γλυκερίνη 
- Άλατα νικοτίνης 
- Συνθετική κάνναβη (δεκάδες 

χημικές ενώσεις). Πολλές 
περιπτώσεις νεκρών ή βαριά 
τραυματισμένων 

- Αυτοσχέδια μίγματα 
 

 
 

 
 



Νέες χρήσεις 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 

Εικόνες χωρίς σχόλια… 



Συμπεράσματα 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 

- Η αγορά καπνού έχει μεταβληθεί τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει 
να μεταβάλλεται με μεγάλο ρυθμό 

- Τα νέα προϊόντα κυκλοφορούν με το «υποσυνείδητο» μήνυμα της 
μεγαλύτερης ασφάλειας 

- Αλλά έχουν καταφέρει να κρατήσουν τους καπνιστές στον εθισμό 
της νικοτίνης 

- Έχουν ανοίξει το δρόμο σε αχαρτογράφητες και ανεξέλεγκτες 
χρήσεις 

- Πολλά ερευνητικά ερωτήματα προκύπτουν με κυριότερο τη 
χαρτογραφία των εκπομπών ρύπων και τις επιπτώσεις στην υγεία 
 
 

 
 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

Νεότερα δεδομένα για τα καπνικά προϊόντα 

Ε. Ζέρβας, Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 13/12/2019 


