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Θέμα: Προβλήματα διαχείρισης των ασθενών με πνευμονικό καρκίνο από 

πνευμονολόγους. 

 

 

Αξιότιμε κ Γεωργακόπουλε, 

 

Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί τεράστιο ατομικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα.  

Η νόσος συνοδεύεται από υψηλή θνητότητα, επηρεάζει αρνητικά τη ποιότητα των ασθενών 

και των οικογενειών τους  και το οικονομικό κόστος αντιμετώπισής της είναι ιδιαίτερα 

υψηλό. Η βελτίωση των παραμέτρων αυτών μπορεί να επιτευχθεί  με την εφαρμογή 

στρατηγικών πρόληψης, την έγκαιρη διάγνωση και τη πρέπουσα, ταχεία και στοχευμένη 

θεραπεία της νόσου.  

Ο καρκίνος του πνεύμονα  και η συνολική αντιμετώπιση του είναι ενταγμένα στο γνωστικό 

αντικείμενο της Πνευμονολογίας. Οι Πνευμονολόγοι διαχειρίζονται ασθενείς υψηλού 

κινδύνου για ανάπτυξη πνευμονικού καρκίνου. Στην Ελλάδα  ηγούνται της εκστρατείας 

πρόληψης και διακοπής του καπνίσματος. Επιπλέον είναι σε θέση να υποδείξουν 

προσυμπτωματικό έλεγχο και να διαχειριστούν τα τυχόν θετικά ευρήματα αυτού με 

σύγχρονες τεχνικές.  

Οι Πνευμονολόγοι εμπλέκονται καίρια στη διάγνωση και σταδιοποίηση της νόσου. 

Τεχνικές που χειρίζονται κατά αποκλειστικό τρόπο όπως είναι η βρογχοσκόπηση, ο 

ενδοβρογχικός υπέρηχος, η θωρακοκέντηση και η ιατρική πλευροσκόπηση αποτελούν 

πολύτιμα και ιδιαίτερα μέσα παροχής βιολογικού υλικού για κυτταρολογική, ιστολογική και 

μοριακή αξιολόγηση. Ο προεγχειρητικός λειτουργικός αναπνευστικός έλεγχος και η 
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διαχείριση των σημαντικότερων και συχνότερων συν-νοσηροτήτων διενεργούνται από 

Πνευμονολόγους.   

Από το 2010 η Ελληνική Πνευμονολογική Κλινική Εταιρεία (ΕΠΕ) συγκρότησε Επιτροπή 

Πιστοποίησης Πνευμονολογικών Κλινικών για την συστηματική θεραπευτική αντιμετώπιση 

ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα. Στην επιτροπή μετέχουν πνευμονολόγοι ασχολούμενοι  

ιδιαίτερα με τη νόσο καθώς επίσης και δύο καθηγητές Πνευμονολογίας με ιδιαίτερο 

γνωστικό αντικείμενο την ογκολογία θώρακος. Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν στις 

υποδομές, στην εμπειρία και στην επιστημονική επάρκεια του προσωπικού (ιατρικού, 

νοσηλευτικού, παραϊατρικού). Τα ετήσια αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης 

κοινοποιούνται στο ΚΕΣΥ.  

Οι πιστοποιημένες από την ΕΠΕ Πνευμονολογικές Κλινικές διαθέτουν την απαραίτητη 

γνώση και εμπειρία να εφαρμόζουν συστηματική χημειοθεραπεία και να αντιμετωπίζουν τις 

επιπλοκές της νόσου και τις παρενέργειες των εφαρμοζόμενων θεραπευτικών 

παρεμβάσεων. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 

χορηγούνται από Πνευμονολογικές κλινικές πάνω από 10.000 χημειοθεραπείες κατ’ έτος 

και ο αριθμός βαίνει  συνεχώς αυξανόμενος. Επίσης μεγάλος αριθμός ασθενών  λαμβάνει 

στοχεύουσες θεραπείες κατ΄οίκον με συστηματική παρακολούθηση. 

Η σφαιρική διαχείριση του πνευμονικού καρκίνου απαιτεί ασφαλώς διεπιστημονική 

προσέγγιση. Όμως, ως εκ των ανωτέρω, ο ρόλος των πνευμονολόγων είναι καίριος και 

καθοριστικός. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα ακόλουθα τρία προβλήματα που δυσχεραίνουν 

σημαντικά το ρόλο τους: 

1. Η μη επιτρεπτή (απαγόρευση)  συνταγογράφηση από πνευμονολόγους των ειδικών 

βιολογικών παραγόντων (EGFR, ALK, PL1 κ.λ.π), που είναι άκρως απαραίτητοι για την 

μοριακή ταυτοποίηση του πνευμονικού καρκίνου και την επιλογή της θεραπείας του. Είναι 

απορίας άξιο  ότι αυτή επιτρέπεται σε παθολόγους, γενικούς γιατρούς, αλλεργιολόγους κλπ. 

που δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με το καρκίνο του πνεύμονα.  

2. Για τη σταδιοποίηση των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα κατά κανόνα απαιτούνται 

τρεις αξονικές τομογραφίες (θώρακα, άνω κοιλίας, εγκεφάλου).  Παρά ταύτα οι 

πνευμονολόγοι δύνανται να συνταγογραφήσουν μόνο δύο αξονικές τομογραφίες, με 

αποτέλεσμα τη μη  πλήρη και ακριβή σταδιοποίηση  αυτών των ασθενών. 
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3. Πριν λίγο καιρό καθορίστηκαν από τον ΕΟΠΥΥ οι ειδικότητες που μπορούν να 

χορηγούν  σκευάσματα ειδικής διατροφής για καρκινοπαθείς, μεταξύ των οποίων 

συγκαταλέγονται  και οι ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα, αλλά η συνταγογράφηση δεν είναι 

δυνατή από πνευμονολόγους. 

Η συνέχιση της αντιμετώπισης των ασθενών  μας  σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά 

δεδομένα, καθιστά αναγκαία την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων.  

Είμαστε σίγουροι ότι κατανοείτε απολύτως την μεγάλη σημασία  των θεμάτων αυτών για 

εμάς και τους ασθενείς μας και ελπίζουμε ότι θα επιληφθείτε άμεσα για την επίλυση τους. 

Με τιμή, 

Για το Δ.Σ. της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 

        Ο Πρόεδρος 

 

   Σπύρος Ζακυνθινός 

            Ο Γενικός Γραμματέας 

          

             Κωνσταντίνος Κατής 

 

  

 

 

 

 

 

 


