
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Φέτος η παγκόσμια ημέρα για την Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 

(ΧΑΠ) βρίσκει ολόκληρο τον πλανήτη αντιμέτωπο με την πανδημία του νέου 

κορονοϊού που έχει προσβάλλει 52 εκατομμύρια ανθρώπους και έχει 

προκαλέσει 1.300.000 θανάτους. Όπως έχει αποδειχτεί, από τον κορονοϊό 

κινδυνεύουν ιδιαιτέρως οι ασθενείς με ΧΑΠ, μια νόσο που προσβάλει περίπου 

το 10% των ανθρώπων πάνω από 50 ετών και αποτελεί την 5η αιτία θανάτου, 

παγκοσμίως. Οι πάσχοντες από ΧΑΠ, ιδιαίτερα σε μέτρια και πιο βαριά 

μορφή, αν μολυνθούν από τον κορονοϊό, διατρέχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο 

κίνδυνο να καταλήξουν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να 

διασωληνωθούν. Για αυτό το λόγο η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

επισημαίνει ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να προηγηθούν – μεταξύ 

άλλων ομάδων - στον επικείμενο εμβολιασμό. Επίσης τονίζει τον κρίσιμο 

ρόλο του Ειδικού Πνευμονολόγου, τόσο στη διάγνωση της ΧΑΠ, όσο και στη 

θεραπεία της. 

 



Οι ασθενείς με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό, 

καθώς εάν προσβληθούν από τον κορονοϊό, διατρέχουν διπλάσιο έως 

τριπλάσιο κίνδυνο να καταλήξουν στην ΜΕΘ και να διασωληνωθούν.  

 

Το βασικό αίτιο και τα συμπτώματα της ΧΑΠ 

Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά για την 

ΧΑΠ. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην μυϊκή 

προσπάθεια) χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με το 

χρόνο επιδείνωση. Οι πάσχοντες, τα πρώτα χρόνια,  θεωρούν τα 

συμπτώματα ως μία φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος (ο μύθος του 

τσιγαρόβηχα) και της ηλικίας και δεν καταφεύγουν στον Πνευμονολόγο για να 

εξεταστούν και να υποβληθούν σε σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που 

"αποκαλύπτει" την νόσο. 

Δυστυχώς, η νόσος τελικά αποφράσσει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς 

που αναπνέουμε) και καταστρέφει με μη αναστρέψιμο τρόπο τους ιστούς των 

πνευμόνων. Μόνο αφού καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων ο ασθενής 

αρχίζει να έχει πολύ σοβαρή δύσπνοια και να εκδηλώνει 2-3 επεισόδια 

επιδείνωσης της ασθένειας κάθε χρόνο, που ονομάζονται παροξύνσεις. Οι 

κρίσεις αυτές συχνά τον οδηγούν σε εισαγωγή και νοσηλεία σε νοσοκομείο. 

Αν ο ασθενής συνεχίσει να καπνίζει, αγνοώντας τα ενοχλητικά συμπτώματα 

του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν 

λαμβάνει ανελλιπώς την εισπνεόμενη αγωγή που θα του χορηγήσει ο ειδικός 

Πνευμονολόγος, η νόσος θα εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Στο 

βαρύ στάδιο, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές εργασίες, 

να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική 

ζωή. Καθηλώνεται σε αναπηρική μορφή διαβίωσης στο σπίτι, απόλυτα 

εξαρτημένος από την οικογένεια του και από την λήψη οξυγόνου καθ’ όλο το 

24ωρο. 

 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα: 

9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ 

(8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 

Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 



Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 

Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες: 11,6% έναντι 

4,8% . 

  

Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 

Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα συμπτώματα 

βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν τον Πνευμονολόγο και 

να διακόψουν το κάπνισμα!  

Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο σπιρομέτρηση (ειδική 

εξέταση διαγνωστική της ΧΑΠ). 

Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με εισπνεόμενη 

αγωγή και αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, εισπνοή καπνού 

καύσης ξύλων, επαγγελματικές εκθέσεις).  

Ο νέος κορονοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με ΧΑΠ, 

οδηγώντας τους πιο εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες με 

ΧΑΠ πρέπει να συμμορφώνονται στην θεραπεία που έχει καθορίσει ο 

Πνευμονολόγος και να λαμβάνουν σχολαστικά τα μέτρα πρόληψης, 

αναφορικά με την μόλυνση. 

Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό για 

τον κορονοϊό.  

Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με ειδικούς 

γιατρούς (Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η νόσος. 

Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της παγκόσμιας 

συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του 

καπνού (FCTC) και να συνδράμουν την ΕΠΕ στην υλοποίηση των 

προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Εφέτος η Παγκόσμια ημέρα για την ΧΑΠ βρίσκει ολόκληρο τον πλανήτη 
αντιμέτωπο με την πανδημία του νέου κορωνοϊού που έχει προσβάλλει 52 
εκατομμύρια ανθρώπους και έχει προκαλέσει 1.300.000 θανάτους. 

Όπως έχει αποδειχτεί, από τον κορωνοϊό κινδυνεύουν ιδιαιτέρως οι ασθενείς με 
ΧΑΠ, μια νόσο που προσβάλει περίπου το 10% των ανθρώπων πάνω από 50 
ετών και αποτελεί την 5η αιτία θανάτου, παγκοσμίως. Οι πάσχοντες από ΧΑΠ, 
ιδιαίτερα σε μέτρια και πιο βαριά μορφή, αν μολυνθούν από τον κορωνοϊό, 
διατρέχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο να καταλήξουν στην Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να διασωληνωθούν. 

Για αυτό το λόγο η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι οι ασθενείς 
με ΧΑΠ, επιβάλλεται να προηγηθούν – μεταξύ άλλων ομάδων - στον επικείμενο 
εμβολιασμό. Επίσης τονίζει τον κρίσιμο ρόλο του Ειδικού Πνευμονολόγου, τόσο 
στη διάγνωση της ΧΑΠ, όσο και στη θεραπεία της. 

Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 
Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά για την 
ΧΑΠ. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ  (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην μυϊκή 



προσπάθεια) χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με το χρόνο 
επιδείνωση. 

Οι πάσχοντες, τα πρώτα χρόνια,  θεωρούν τα συμπτώματα ως μία φυσιολογική 
συνέπεια του καπνίσματος (ο μύθος του τσιγαρόβηχα) και της ηλικίας και δεν 
καταφεύγουν στον Πνευμονολόγο για να εξεταστούν και να υποβληθούν σε 
σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που «αποκαλύπτει» την νόσο. Δυστυχώς, η 
νόσος τελικά αποφράσσει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) 
και καταστρέφει με μη αναστρέψιμο τρόπο τους ιστούς των πνευμόνων. 

Μόνο αφού καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων ο ασθενής αρχίζει να έχει 
πολύ σοβαρή δύσπνοια και να εκδηλώνει 2-3 επεισόδια επιδείνωσης της 
ασθένειας κάθε χρόνο, που ονομάζονται παροξύνσεις. Οι κρίσεις αυτές συχνά 
τον οδηγούν σε εισαγωγή και νοσηλεία σε νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει 
να καπνίζει, αγνοώντας τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης 
και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν λαμβάνει ανελλιπώς την 
εισπνεόμενη αγωγή που θα του χορηγήσει ο ειδικός Πνευμονολόγος, η νόσος θα 
εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. 

Στο βαρύ στάδιο, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές εργασίες, 
να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική 
ζωή. Καθηλώνεται σε αναπηρική μορφή διαβίωσης στο σπίτι, απόλυτα 
εξαρτημένος από την οικογένεια του και από την λήψη οξυγόνου καθ’ όλο το 
24ωρο. 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα: 

• 9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ 
• (8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 
• Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 
• Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 
• Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες: 11,6% έναντι 4,8% 

. 
Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 

• Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα συμπτώματα 
βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν τον Πνευμονολόγο και να 
διακόψουν το κάπνισμα! 

• Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο σπιρομέτρηση (ειδική εξέταση 
διαγνωστική της ΧΑΠ). 

• Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με εισπνεόμενη 
αγωγή και αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, εισπνοή καπνού καύσης 
ξύλων, επαγγελματικές εκθέσεις). 



• Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με ΧΑΠ, 
οδηγώντας τους πιο εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες με ΧΑΠ 
πρέπει να συμμορφώνονται στην θεραπεία που έχει καθορίσει ο Πνευμονολόγος 
και να λαμβάνουν σχολαστικά τα μέτρα πρόληψης, αναφορικά με την μόλυνση. 

• Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό για 
τον κορωνοϊό. 

• Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με ειδικούς γιατρούς 
(Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η νόσος. 

• Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της παγκόσμιας 
συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του καπνού 
(FCTC) και να συνδράμουν την ΕΠΕ στην υλοποίηση των προγραμμάτων 
διακοπής του καπνίσματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Κορωνοϊός: Αυτοί οι 

ασθενείς πρέπει να 

εμβολιαστούν από τους 

πρώτους 
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Χρόνιας Αποφρακτικής 

Πνευμονοπάθειας, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει 

ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να προηγηθούν – μεταξύ άλλων 

ομάδων - στον επικείμενο εμβολιασμό κατά της Covid-19 

 

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια: Η νόσος που «χτυπά» 
εννέα στους 100 καπνιστές στην Ελλάδα 

 

 

ΧΑΠ: Να γιατί κινδυνεύουν και αυτοί που δεν έχουν καπνίσει ποτέ 

 

Εφέτος η Παγκόσμια ημέρα για την ΧΑΠ βρίσκει ολόκληρο τον πλανήτη 

αντιμέτωπο με την πανδημία του νέου κορωνοϊού που έχει προσβάλλει 52 
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εκατομμύρια ανθρώπους και έχει προκαλέσει 1.300.000 θανάτους. Όπως έχει 

αποδειχτεί, από τον κορωνοϊό κινδυνεύουν ιδιαιτέρως οι ασθενείς με ΧΑΠ, 

μια νόσο που προσβάλει περίπου το 10% των ανθρώπων πάνω από 50 ετών 

και αποτελεί την 5η αιτία θανάτου, παγκοσμίως. 

Οι πάσχοντες από ΧΑΠ, ιδιαίτερα σε μέτρια και πιο βαριά μορφή, αν 

μολυνθούν από τον κορωνοϊό, διατρέχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο 

να καταλήξουν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να 

διασωληνωθούν. Για αυτό το λόγο η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

επισημαίνει ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να προηγηθούν – μεταξύ 

άλλων ομάδων – στον επικείμενο εμβολιασμό. Επίσης τονίζει τον κρίσιμο 

ρόλο του Ειδικού Πνευμονολόγου, τόσο στη διάγνωση της ΧΑΠ, όσο και 

στη θεραπεία της. 

Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 

Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά για 

την ΧΑΠ. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ  (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή 

στην μυϊκή προσπάθεια) χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και 

σταδιακή με το χρόνο επιδείνωση. Οι πάσχοντες, τα πρώτα χρόνια,  θεωρούν 

τα συμπτώματα ως μία φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος (ο μύθος του 

τσιγαρόβηχα) και της ηλικίας και δεν καταφεύγουν στον Πνευμονολόγο για 

να εξεταστούν και να υποβληθούν σε σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που 

«αποκαλύπτει» την νόσο. Δυστυχώς, η νόσος τελικά αποφράσσει τους 

βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει με μη 

αναστρέψιμο τρόπο τους ιστούς των πνευμόνων. Μόνο αφού καταστραφεί το 

50-60% των πνευμόνων ο ασθενής αρχίζει να έχει πολύ σοβαρή 

δύσπνοια και να εκδηλώνει 2-3 επεισόδια επιδείνωσης της ασθένειας κάθε 

χρόνο, που ονομάζονται παροξύνσεις. Οι κρίσεις αυτές συχνά τον οδηγούν σε 

εισαγωγή και νοσηλεία σε νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να καπνίζει, 

αγνοώντας τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του 

εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν λαμβάνει ανελλιπώς την 

εισπνεόμενη αγωγή που θα του χορηγήσει ο ειδικός Πνευμονολόγος, η νόσος 

θα εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Στο βαρύ στάδιο, ο ασθενής 

δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές εργασίες, να κοιμηθεί, να μετέχει 

σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Καθηλώνεται σε 

αναπηρική μορφή διαβίωσης στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την 

οικογένεια του και από την λήψη οξυγόνου καθ’ όλο το 24ωρο. 

https://ygeiamou.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%be%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82/143826/kapnisma-pii-echoun-perissoteres-pithanotites-na-to-kopsoun-me-epitichia/


Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα: 

• 9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ 

• (8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 

• Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 

• Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 

• Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις 

γυναίκες: 11,6% έναντι 4,8% . 

Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 

• Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα 

συμπτώματα βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν τον 

Πνευμονολόγο και να διακόψουν το κάπνισμα! 

• Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο 

σπιρομέτρηση (ειδική εξέταση διαγνωστική της ΧΑΠ). 

• Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με 

εισπνεόμενη αγωγή και αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, 

εισπνοή καπνού καύσης ξύλων, επαγγελματικές εκθέσεις). 

• Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με 

ΧΑΠ, οδηγώντας τους πιο εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο αυτό, οι 

πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να συμμορφώνονται στην θεραπεία που 

έχει καθορίσει ο Πνευμονολόγος και να λαμβάνουν σχολαστικά τα 

μέτρα πρόληψης, αναφορικά με την μόλυνση. 

• Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο 

εμβολιασμό για τον κορωνοϊό. 

• Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με ειδικούς 

γιατρούς (Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η 

νόσος. 

• Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της 

παγκόσμιας συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

(ΠΟΥ) για τον έλεγχο του καπνού (FCTC) και να συνδράμουν την 

ΕΠΕ στην υλοποίηση των προγραμμάτων διακοπής του 

καπνίσματος. 

  

 



 

 

 

 

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Χρόνιας Αποφρακτικής 

Πνευμονοπάθειας, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι 

οι ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να προηγηθούν στον επικείμενο 

εμβολιασμό κατά του κορωνοϊου. 

Εφέτος η Παγκόσμια ημέρα για την ΧΑΠ βρίσκει ολόκληρο τον πλανήτη 

αντιμέτωπο με την πανδημία του νέου κορωνοϊού που έχει προσβάλλει 

52 εκατομμύρια ανθρώπους και έχει προκαλέσει 1.300.000 θανάτους. 

https://www.youweekly.gr/article/koinonia/enhmerwsh/%CE%9C%CE%B5%20%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%AE%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%20%CE%97%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A7%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%86%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82,%20%CE%B7%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9%20%CF%8C%CF%84%CE%B9%20%CE%BF%CE%B9%20%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%A7%CE%91%CE%A0,%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%20%CE%BD%CE%B1%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CE%BD%20%E2%80%93%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8D%20%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD%20%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD%20-%20%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%20%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20Covid-19


Όπως έχει αποδειχτεί, από τον κορωνοϊό κινδυνεύουν ιδιαιτέρως οι 

ασθενείς με ΧΑΠ, μια νόσο που προσβάλει περίπου το 10% των 

ανθρώπων πάνω από 50 ετών και αποτελεί την 5η αιτία θανάτου, 

παγκοσμίως. 

Οι πάσχοντες από ΧΑΠ, ιδιαίτερα σε μέτρια και πιο βαριά μορφή, αν 

μολυνθούν από τον κορωνοϊό, διατρέχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο 

κίνδυνο να καταλήξουν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να 

διασωληνωθούν. Για αυτό το λόγο η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

επισημαίνει ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να προηγηθούν – μεταξύ 

άλλων ομάδων – στον επικείμενο εμβολιασμό. Επίσης τονίζει τον κρίσιμο 

ρόλο του Ειδικού Πνευμονολόγου, τόσο στη διάγνωση της ΧΑΠ, όσο και 

στη θεραπεία της. 

Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 

Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά 

για την ΧΑΠ. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή 

στην μυϊκή προσπάθεια) χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και 

σταδιακή με το χρόνο επιδείνωση. 

Οι πάσχοντες, τα πρώτα χρόνια, θεωρούν τα συμπτώματα ως μία 

φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος (ο μύθος του τσιγαρόβηχα) και 

της ηλικίας και δεν καταφεύγουν στον Πνευμονολόγο για να εξεταστούν 

και να υποβληθούν σε σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που 

«αποκαλύπτει» την νόσο. Δυστυχώς, η νόσος τελικά αποφράσσει τους 

βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει με μη 

αναστρέψιμο τρόπο τους ιστούς των πνευμόνων. Μόνο αφού 

καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων ο ασθενής αρχίζει να έχει πολύ 

σοβαρή δύσπνοια και να εκδηλώνει 2-3 επεισόδια επιδείνωσης της 

ασθένειας κάθε χρόνο, που ονομάζονται παροξύνσεις.   



 

Οι κρίσεις αυτές συχνά τον οδηγούν σε εισαγωγή και νοσηλεία σε 

νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να καπνίζει, αγνοώντας τα 

ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου 

λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν λαμβάνει ανελλιπώς την εισπνεόμενη 

αγωγή που θα του χορηγήσει ο ειδικός Πνευμονολόγος, η νόσος θα 

εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Στο βαρύ στάδιο, ο ασθενής 

δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές εργασίες, να κοιμηθεί, να 

μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. 

Καθηλώνεται σε αναπηρική μορφή διαβίωσης στο σπίτι, απόλυτα 

εξαρτημένος από την οικογένεια του και από την λήψη οξυγόνου καθ’ 

όλο το 24ωρο. 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα: 

9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ 

(8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 

Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 

Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 

Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες: 11,6% 

έναντι 4,8% . 

Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 

Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα 

συμπτώματα βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν τον 



Πνευμονολόγο και να διακόψουν το κάπνισμα! 

Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο σπιρομέτρηση (ειδική 

εξέταση διαγνωστική της ΧΑΠ). 

Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με 

εισπνεόμενη αγωγή και αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, 

εισπνοή καπνού καύσης ξύλων, επαγγελματικές εκθέσεις). 

Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με ΧΑΠ, 

οδηγώντας τους πιο εύκολα στη ΜΕΘ. 

Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να συμμορφώνονται 

στην θεραπεία που έχει καθορίσει ο Πνευμονολόγος και να λαμβάνουν 

σχολαστικά τα μέτρα πρόληψης, αναφορικά με την μόλυνση. 

Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο 

εμβολιασμό για τον κορωνοϊό. 

Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με ειδικούς 

γιατρούς (Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η 

νόσος. 

Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της 

παγκόσμιας συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον 

έλεγχο του καπνού (FCTC) και να συνδράμουν την ΕΠΕ στην υλοποίηση 

των προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Φέτος η Παγκόσμια ημέρα για την ΧΑΠ βρίσκει ολόκληρο τον πλανήτη αντιμέτωπο με την 

πανδημία του νέου κορωνοϊού που έχει προσβάλει 52 εκατομμύρια ανθρώπους και έχει 

προκαλέσει 1.300.000 θανάτους. Όπως έχει αποδειχτεί, από τον κορωνοϊό κινδυνεύουν 

ιδιαιτέρως οι ασθενείς με ΧΑΠ, μια νόσο που προσβάλλει περίπου το 10% των ανθρώπων 

πάνω από 50 ετών και αποτελεί την 5η αιτία θανάτου, παγκοσμίως. Οι πάσχοντες από 

ΧΑΠ, ιδιαίτερα σε μέτρια και πιο βαριά μορφή, αν μολυνθούν από τον κορωνοϊό, 

διατρέχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο να καταλήξουν στην Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας (ΜΕΘ) και να διασωληνωθούν. Για αυτό το λόγο η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία επισημαίνει ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να προηγηθούν – μεταξύ άλλων 

ομάδων - στον επικείμενο εμβολιασμό. Επίσης τονίζει τον κρίσιμο ρόλο του Ειδικού 

Πνευμονολόγου, τόσο στη διάγνωση της ΧΑΠ, όσο και στη θεραπεία της. 



Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 

Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά για την ΧΑΠ. Τα 

συμπτώματα της ΧΑΠ  (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην μυϊκή προσπάθεια) 

χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με το χρόνο επιδείνωση.Οι 

πάσχοντες, τα πρώτα χρόνια,  θεωρούν τα συμπτώματα ως μία φυσιολογική συνέπεια του 

καπνίσματος (ο μύθος του τσιγαρόβηχα) και της ηλικίας και δεν καταφεύγουν στον 

Πνευμονολόγο για να εξεταστούν και να υποβληθούν σε σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση 

που «αποκαλύπτει» την νόσο. Δυστυχώς, η νόσος τελικά αποφράσσει τους βρόγχους (τους 

αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει με μη αναστρέψιμο τρόπο τους ιστούς 

των πνευμόνων. Μόνο αφού καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων ο ασθενής αρχίζει 

να έχει πολύ σοβαρή δύσπνοια και να εκδηλώνει 2-3 επεισόδια επιδείνωσης της ασθένειας 

κάθε χρόνο, που ονομάζονται παροξύνσεις. Οι κρίσεις αυτές συχνά τον οδηγούν σε 

εισαγωγή και νοσηλεία σε νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να καπνίζει, αγνοώντας τα 

ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος 

(δύσπνοια), ή δεν λαμβάνει ανελλιπώς την εισπνεόμενη αγωγή που θα του χορηγήσει ο 

ειδικός Πνευμονολόγος, η νόσος θα εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Στο βαρύ 

στάδιο, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές εργασίες, να κοιμηθεί, να 

μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Καθηλώνεται σε 

αναπηρική μορφή διαβίωσης στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένεια του και 

από την λήψη οξυγόνου καθ’ όλο το 24ωρο. 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα: 

▪ 9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ 

▪ (8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 

▪ Το 56%, δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 

▪ Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 

▪ Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες:11,6% έναντι 4,8% . 

Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 

▪ Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα συμπτώματα βήχα, 

απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν τον Πνευμονολόγο και να διακόψουν το 

κάπνισμα! 

▪ Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο σπιρομέτρηση (ειδική εξέταση 

διαγνωστική της ΧΑΠ). 

▪ Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με εισπνεόμενη αγωγή και 

αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, εισπνοή καπνού καύσης ξύλων, 

επαγγελματικές εκθέσεις). 

▪ Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με ΧΑΠ, οδηγώντας τους πιο 

εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες από ΧΑΠ πρέπει να συμμορφώνονται 

στη θεραπεία που έχει καθορίσει ο Πνευμονολόγος και να λαμβάνουν σχολαστικά τα 

μέτρα πρόληψης, αναφορικά με την μόλυνση. 

▪ Οι πάσχοντες από ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό για τον 

κορωνοϊό 



▪ Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με ειδικούς γιατρούς 

(Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η νόσος. 

▪ Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της παγκόσμιας συνθήκης του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του καπνού (FCTC) και να 

συνδράμουν την ΕΠΕ στην υλοποίηση των προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
Εφέτος η Παγκόσμια ημέρα για την ΧΑΠ βρίσκει ολόκληρο τον πλανήτη αντιμέτωπο με την 
πανδημία του νέου κορονοϊού που έχει προσβάλει 52 εκατομμύρια ανθρώπους και έχει 
προκαλέσει 1.300.000 θανάτους. Όπως έχει αποδειχτεί, από τον κορονοϊό κινδυνεύουν 
ιδιαιτέρως οι ασθενείς με ΧΑΠ, μια νόσο που προσβάλει περίπου το 10% των ανθρώπων πάνω 
από 50 ετών και αποτελεί την 5η αιτία θανάτου, παγκοσμίως. Οι πάσχοντες από ΧΑΠ, ιδιαίτερα 
σε μέτρια και πιο βαριά μορφή, αν μολυνθούν από τον κορονοϊό, διατρέχουν διπλάσιο έως 
τριπλάσιο κίνδυνο να καταλήξουν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να 
διασωληνωθούν. 
Γι’ αυτό τον λόγο, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ 
επιβάλλεται να προηγηθούν, μεταξύ άλλων ομάδων, στον επικείμενο εμβολιασμό. Επίσης τονίζει 
τον κρίσιμο ρόλο του Ειδικού Πνευμονολόγου, τόσο στη διάγνωση της ΧΑΠ, όσο και στη 
θεραπεία της. 

Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 

Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά για την ΧΑΠ. Τα 
συμπτώματα της ΧΑΠ (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην μυϊκή προσπάθεια) 
χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με το χρόνο επιδείνωση. Οι πάσχοντες, τα 
πρώτα χρόνια, θεωρούν τα συμπτώματα ως μία φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος (ο μύθος 



του τσιγαρόβηχα) και της ηλικίας και δεν καταφεύγουν στον 
Πνευμονολόγο για να εξεταστούν και να υποβληθούν σε 
σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που «αποκαλύπτει» την 
νόσο. Δυστυχώς, η νόσος τελικά αποφράσσει τους 
βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και 
καταστρέφει με μη αναστρέψιμο τρόπο τους ιστούς των 
πνευμόνων. 

Μόνο αφού καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων, ο 
ασθενής αρχίζει να έχει πολύ σοβαρή δύσπνοια και να 
εκδηλώνει 2-3 επεισόδια επιδείνωσης της ασθένειας κάθε 
χρόνο, που ονομάζονται παροξύνσεις. Οι κρίσεις αυτές 
συχνά τον οδηγούν σε εισαγωγή και νοσηλεία σε 
νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να καπνίζει, 
αγνοώντας τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της 
απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν λαμβάνει ανελλιπώς την 
εισπνεόμενη αγωγή που θα του χορηγήσει ο ειδικός Πνευμονολόγος, η νόσος θα εξελιχθεί στην 
πιο προχωρημένη της μορφή. 

Στο βαρύ στάδιο, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές εργασίες, να κοιμηθεί, να 
μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Καθηλώνεται σε αναπηρική 
μορφή διαβίωσης στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένεια του και από τη λήψη 
οξυγόνου καθ’ όλο το 24ωρο.  
Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα 

• 9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ 

• (8.4%), δηλαδή περίπου 000 Έλληνες νοσούν 

• Το 56% δηλαδή 000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 

• Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 

• Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες: 11,6% έναντι 4,8%. 
Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 

• Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα συμπτώματα βήχα, 
απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν τον Πνευμονολόγο και να διακόψουν το 
κάπνισμα! 

• Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο σπιρομέτρηση (ειδική εξέταση 
διαγνωστική της ΧΑΠ). 

• Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με εισπνεόμενη αγωγή και 
αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, εισπνοή καπνού καύσης ξύλων, επαγγελματικές 
εκθέσεις). 

• Ο νέος κορονοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με ΧΑΠ, οδηγώντας τους 
πιο εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να συμμορφώνονται 
στην θεραπεία που έχει καθορίσει ο Πνευμονολόγος και να λαμβάνουν σχολαστικά τα μέτρα 
πρόληψης, αναφορικά με την μόλυνση. 

• Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό για τον 
κορονοϊό. 

• Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με ειδικούς γιατρούς 
(Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η νόσος. 

• Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της παγκόσμιας συνθήκης του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του καπνού (FCTC) και να 
συνδράμουν την ΕΠΕ στην υλοποίηση των προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος. 
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Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια: Η ασθένεια 
του καπνιστή 

Γιώργος Παπαϊωάννου 

EUROKINISSI 

Στη φετινή Παγκόμια Ημέρα της Χρόνιας Αποφρακτικής 

Πνευμονοπάθειας, οι ειδικοί επισημαίνουν την ανάγκη προτεραιοποίησης 

του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού για τους ασθενείς με ΧΑΠ. 

Φέτος η Παγκόσμια Ημέρα για την ΧΑΠ βρίσκει ολόκληρο τον πλανήτη αντιμέτωπο με την 

πανδημία του νέου κορωνοϊού που έχει προσβάλλει 52 εκατομμύρια ανθρώπους και έχει 
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προκαλέσει 1.300.000 θανάτους. Όπως έχει αποδειχτεί, από τον κορωνοϊό κινδυνεύουν 

ιδιαιτέρως οι ασθενείς με ΧΑΠ, μια νόσο που προσβάλει περίπου το 10% των ανθρώπων 

πάνω από 50 ετών και αποτελεί την 5η αιτία θανάτου, παγκοσμίως. 

Οι πάσχοντες από ΧΑΠ, ιδιαίτερα σε μέτρια και πιο βαριά μορφή, αν μολυνθούν από τον 

κορωνοϊό, διατρέχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο να καταλήξουν στην Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να διασωληνωθούν. Για αυτό το λόγο η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να προηγηθούν 

– μεταξύ άλλων ομάδων - στον επικείμενο εμβολιασμό. Επίσης τονίζει τον κρίσιμο ρόλο του 

Ειδικού Πνευμονολόγου, τόσο στη διάγνωση της ΧΑΠ, όσο και στη θεραπεία της. 

Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 
Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά για την 

ΧΑΠ. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην μυϊκή 

προσπάθεια) χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με το χρόνο 

επιδείνωση. Οι πάσχοντες, τα πρώτα χρόνια, θεωρούν τα συμπτώματα ως μία φυσιολογική 

συνέπεια του καπνίσματος (ο μύθος του τσιγαρόβηχα) και της ηλικίας και δεν καταφεύγουν 

στον Πνευμονολόγο για να εξεταστούν και να υποβληθούν σε σπιρομέτρηση, την απλή 

εξέταση που «αποκαλύπτει» την νόσο. 

Δυστυχώς, η νόσος τελικά αποφράσσει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) 

και καταστρέφει με μη αναστρέψιμο τρόπο τους ιστούς των πνευμόνων. Μόνο αφού 

καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων ο ασθενής αρχίζει να έχει πολύ σοβαρή δύσπνοια 

και να εκδηλώνει 2-3 επεισόδια επιδείνωσης της ασθένειας κάθε χρόνο, που ονομάζονται 

παροξύνσεις. Οι κρίσεις αυτές συχνά τον οδηγούν σε εισαγωγή και νοσηλεία σε νοσοκομείο. 

Αν ο ασθενής συνεχίσει να καπνίζει, αγνοώντας τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της 

απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν λαμβάνει ανελλιπώς την 

εισπνεόμενη αγωγή που θα του χορηγήσει ο ειδικός Πνευμονολόγος, η νόσος θα εξελιχθεί 

στην πιο προχωρημένη της μορφή. Στο βαρύ στάδιο, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει 

καθημερινές οικιακές εργασίες, να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και 

να έχει σεξουαλική ζωή. Καθηλώνεται σε αναπηρική μορφή διαβίωσης στο σπίτι, απόλυτα 

εξαρτημένος από την οικογένεια του και από την λήψη οξυγόνου καθ’ όλο το 24ωρο. 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα: 

• 9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ 

• (8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 

• Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 

• Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 

• Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες: 11,6% έναντι 4,8% . 

Οδηγίες – Προτάσεις Ελληνικής Πνευμονολογική Εταιρείας: 

• Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα συμπτώματα βήχα, 

απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν τον Πνευμονολόγο και να διακόψουν 

το κάπνισμα! 

• Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο σπιρομέτρηση (ειδική εξέταση 

διαγνωστική της ΧΑΠ). 
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• Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με εισπνεόμενη αγωγή 

και αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, εισπνοή καπνού καύσης ξύλων, 

επαγγελματικές εκθέσεις). 

• Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με ΧΑΠ, οδηγώντας 

τους πιο εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να 

συμμορφώνονται στην θεραπεία που έχει καθορίσει ο Πνευμονολόγος και να 

λαμβάνουν σχολαστικά τα μέτρα πρόληψης, αναφορικά με την μόλυνση. 

• Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό για τον 

κορωνοϊό. 

• Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με ειδικούς γιατρούς 

(Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η νόσος. 

• Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της παγκόσμιας συνθήκης 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του καπνού (FCTC) και 

να συνδράμουν την ΕΠΕ στην υλοποίηση των προγραμμάτων διακοπής του 

καπνίσματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Οι ασθενείς με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό, καθώς 
εάν προσβληθούν από τον κοροναϊό, διατρέχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο 
να καταλήξουν στην ΜΕΘ και να διασωληνωθούν». 

Κρίσιμος ο ρόλος του ειδικού Πνευμονολόγου 

Εφέτος η Παγκόσμια ημέρα για την ΧΑΠ βρίσκει ολόκληρο τον πλανήτη 
αντιμέτωπο με την πανδημία του νέου κοροναϊού που έχει προσβάλλει 52 
εκατομμύρια ανθρώπους και έχει προκαλέσει 1.300.000 θανάτους. Όπως έχει 



αποδειχτεί, από τον κοροναϊό κινδυνεύουν ιδιαιτέρως οι ασθενείς με ΧΑΠ, μια 
νόσο που προσβάλει περίπου το 10% των ανθρώπων πάνω από 50 ετών και 
αποτελεί την 5η αιτία θανάτου, παγκοσμίως. Οι πάσχοντες από ΧΑΠ, ιδιαίτερα 
σε μέτρια και πιο βαριά μορφή, αν μολυνθούν από τον κοροναϊό, διατρέχουν 
διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο να καταλήξουν στην Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας (ΜΕΘ) και να διασωληνωθούν. Για αυτό το λόγο η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να 
προηγηθούν – μεταξύ άλλων ομάδων – στον επικείμενο εμβολιασμό. Επίσης 
τονίζει τον κρίσιμο ρόλο του Ειδικού Πνευμονολόγου, τόσο στη διάγνωση της 
ΧΑΠ, όσο και στη θεραπεία της. 

Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 

Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά για την 
ΧΑΠ. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην μυϊκή 
προσπάθεια) χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με το χρόνο 
επιδείνωση. Οι πάσχοντες, τα πρώτα χρόνια, θεωρούν τα συμπτώματα ως μία 
φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος (ο μύθος του τσιγαρόβηχα) και της 
ηλικίας και δεν καταφεύγουν στον Πνευμονολόγο για να εξεταστούν και να 
υποβληθούν σε σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που «αποκαλύπτει» την νόσο. 
Δυστυχώς, η νόσος τελικά αποφράσσει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που 
αναπνέουμε) και καταστρέφει με μη αναστρέψιμο τρόπο τους ιστούς των 
πνευμόνων. Μόνο αφού καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων ο ασθενής 
αρχίζει να έχει πολύ σοβαρή δύσπνοια και να εκδηλώνει 2-3 επεισόδια 
επιδείνωσης της ασθένειας κάθε χρόνο, που ονομάζονται παροξύνσεις. 

Οι κρίσεις αυτές συχνά τον οδηγούν σε εισαγωγή και νοσηλεία σε νοσοκομείο. Αν 
ο ασθενής συνεχίσει να καπνίζει, αγνοώντας τα ενοχλητικά συμπτώματα του 
βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν 
λαμβάνει ανελλιπώς την εισπνεόμενη αγωγή που θα του χορηγήσει ο ειδικός 
Πνευμονολόγος, η νόσος θα εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Στο 
βαρύ στάδιο, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές εργασίες, να 
κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. 
Καθηλώνεται σε αναπηρική μορφή διαβίωσης στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος 
από την οικογένεια του και από την λήψη οξυγόνου καθ’ όλο το 24ωρο. 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα: 

• 9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ 
• (8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 
• Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 
• Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 
• Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες: 11,6% 

έναντι 4,8% . 
Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 



• Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα 
συμπτώματα βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν τον 
Πνευμονολόγο και να διακόψουν το κάπνισμα! 

• Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο σπιρομέτρηση (ειδική 
εξέταση διαγνωστική της ΧΑΠ). 

• Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με 
εισπνεόμενη αγωγή και αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, 
εισπνοή καπνού καύσης ξύλων, επαγγελματικές εκθέσεις). 

• Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με ΧΑΠ, 
οδηγώντας τους πιο εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες με 
ΧΑΠ πρέπει να συμμορφώνονται στην θεραπεία που έχει καθορίσει ο 
Πνευμονολόγος και να λαμβάνουν σχολαστικά τα μέτρα πρόληψης, 
αναφορικά με την μόλυνση. 

• Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό 
για τον κορωνοϊό. 

• Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με ειδικούς 
γιατρούς (Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η 
νόσος. 

• Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της παγκόσμιας 
συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του 
καπνού (FCTC) και να συνδράμουν την ΕΠΕ στην υλοποίηση των 
προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Προτεραιότητα στον εμβολιασμό ζητούν για τους 
ασθενείς με ΧΑΠ 
Συντάκτης: Μαρία Αλιμπέρτηon: 17/11/2020, 13:07Κατηγορίες: Νέα, ΡεπορτάζΧωρίς Σχόλια 

 Εκτύπωση Email 

FacebookTwitterViberWhatsAppE-mailΠερισσότερα... 

 Προβάδισμα ζητάει να δοθεί στους ασθενείς με ΧΑΠ στον επικείμενο 
εμβολιασμό λόγω του μεγάλου βαθμού επικινδυνότητας των ασθενών από 
κοροναϊό, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. 

Την επικινδυνότητα, καθώς οι πάσχοντες από ΧΑΠ, ιδιαίτερα σε μέτρια και 
πιο βαριά μορφή, σε περίπτωση που μολυνθούν από τον κοροναϊό, διατρέχουν 
διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο να καταλήξουν στην Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας (ΜΕΘ) και να διασωληνωθούν , επισημαίνει η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία, με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά 
της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ). 
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Με την ευκαιρία αυτή υπογραμμίζει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία στην 
ανακοίνωσή της τον κρίσιμο ρόλο του Ειδικού Πνευμονολόγου, τόσο στη 
διάγνωση της ΧΑΠ, όσο και στη θεραπεία της. 

  

Ο ρόλος του καπνίσματος 

Η εν λόγω νόσος που προσβάλει περίπου το 10% των ανθρώπων πάνω από 
50 ετών και αποτελεί την 5η αιτία θανάτου, παγκοσμίως, ενώ  9 στους 100 
ενήλικες καπνιστές στην Ελλάδα πάσχουν από ΧΑΠ. 

Στο κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό,  αποδίδεται σχεδόν αποκλειστικά για την 
ΧΑΠ. Οι πάσχοντες, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια,  δεν αναγνωρίζουν τα 
συμπτώματα (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην μυϊκή προσπάθεια) και 
πιστεύουν ότι είναι μία φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος (ο μύθος του 
τσιγαρόβηχα) και της ηλικίας. Εξαιτίας αυτής της «πλάνης», δεν  αναζητούν την 
βοήθεια από έναν Πνευμονολόγο για να εξεταστούν και να  δεν 
υποβάλλονται σε σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που «αποκαλύπτει» την 
νόσο. 

Συνήθως όταν καταφεύγουν σε έναν ειδικό, η νόσος τελικά αποφράσσει τους 
βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει με μη 
αναστρέψιμο τρόπο τους ιστούς των πνευμόνων. 

Συνήθως η σοβαρή δύσπνοια εκδηλώνεται όταν έχει καταστραφεί το 50-60% 
των πνευμόνων, τότε εκδηλώνει 2-3 επεισόδια επιδείνωσης, τις λεγόμενες 
παροξύνσεις, που  οδηγούν σε εισαγωγή και νοσηλεία σε νοσοκομείο. 

Εάν ο ασθενής  παραμείνει καπνιστής ή δεν λαμβάνει ανελλιπώς την 
εισπνεόμενη αγωγή, η νόσος θα εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή, 
οπότε και  ο ασθενής καθηλώνεται σε αναπηρική μορφή διαβίωσης στο σπίτι και 
λαμβάνει  οξυγόνο καθ’ όλο το 24ωρο. 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα: 

• 9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ 

• (8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 

• Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 

• Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 

• Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις 
γυναίκες: 11,6% έναντι 4,8% . 

Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 



• Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα συμπτώματα 
βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν τον Πνευμονολόγο και να 
διακόψουν το κάπνισμα! 

• Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο σπιρομέτρηση (ειδική 
εξέταση διαγνωστική της ΧΑΠ). 

• Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με εισπνεόμενη 
αγωγή και αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, εισπνοή καπνού καύσης 
ξύλων, επαγγελματικές εκθέσεις). 

• Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με ΧΑΠ, 
οδηγώντας τους πιο εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες με 
ΧΑΠ πρέπει να συμμορφώνονται στην θεραπεία που έχει καθορίσει ο 
Πνευμονολόγος και να λαμβάνουν σχολαστικά τα μέτρα πρόληψης, αναφορικά 
με την μόλυνση. 

• Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό 
για τον κορωνοϊό. 

• Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με ειδικούς 
γιατρούς (Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η νόσος. 

• Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της παγκόσμιας 
συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του 
καπνού (FCTC) και να συνδράμουν την ΕΠΕ στην υλοποίηση των 
προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην Ελλάδα πάσχουν από ΧΑΠ 
18|11|2020 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) 

«Οι ασθενείς με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό, καθώς εάν 
προσβληθούν από τον κορωνοϊό, διατρέχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο να 

καταλήξουν στην ΜΕΘ και να διασωληνωθούν». 

Κρίσιμος ο ρόλος του ειδικού Πνευμονολόγου 

Εφέτος η Παγκόσμια ημέρα για την ΧΑΠ βρίσκει ολόκληρο τον πλανήτη αντιμέτωπο με την 
πανδημία του νέου κορωνοϊού που έχει προσβάλλει 52 εκατομμύρια ανθρώπους και έχει 
προκαλέσει 1.300.000 θανάτους. Όπως έχει αποδειχτεί, από τον κορωνοϊό κινδυνεύουν 
ιδιαιτέρως οι ασθενείς με ΧΑΠ, μια νόσο που προσβάλει περίπου το 10% των ανθρώπων 
πάνω από 50 ετών και αποτελεί την 5η αιτία θανάτου, παγκοσμίως. Οι πάσχοντες από 
ΧΑΠ, ιδιαίτερα σε μέτρια και πιο βαριά μορφή, αν μολυνθούν από τον κορωνοϊό, διατρέχουν 
διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο να καταλήξουν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να 
διασωληνωθούν. Για αυτό το λόγο η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι οι 
ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να προηγηθούν – μεταξύ άλλων ομάδων – στον επικείμενο 
εμβολιασμό. Επίσης τονίζει τον κρίσιμο ρόλο του Ειδικού Πνευμονολόγου, τόσο στη 
διάγνωση της ΧΑΠ, όσο και στη θεραπεία της. 



Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 
Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά για την ΧΑΠ. Τα 
συμπτώματα της ΧΑΠ (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην μυϊκή προσπάθεια) 
χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με το χρόνο επιδείνωση. Οι πάσχοντες, τα 
πρώτα χρόνια, θεωρούν τα συμπτώματα ως μία φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος (ο μύθος 
του τσιγαρόβηχα) και της ηλικίας και δεν καταφεύγουν στον Πνευμονολόγο για να εξεταστούν και 
να υποβληθούν σε σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που «αποκαλύπτει» την νόσο. Δυστυχώς, η 
νόσος τελικά αποφράσσει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει 
με μη αναστρέψιμο τρόπο τους ιστούς των πνευμόνων. Μόνο αφού καταστραφεί το 50-60% 
των πνευμόνων ο ασθενής αρχίζει να έχει πολύ σοβαρή δύσπνοια και να εκδηλώνει 2-3 
επεισόδια επιδείνωσης της ασθένειας κάθε χρόνο, που ονομάζονται παροξύνσεις. Οι κρίσεις 
αυτές συχνά τον οδηγούν σε εισαγωγή και νοσηλεία σε νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να 
καπνίζει, αγνοώντας τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου 
λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν λαμβάνει ανελλιπώς την εισπνεόμενη αγωγή που θα του 
χορηγήσει ο ειδικός Πνευμονολόγος, η νόσος θα εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. 
Στο βαρύ στάδιο, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές εργασίες, να κοιμηθεί, να 
μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Καθηλώνεται σε αναπηρική 
μορφή διαβίωσης στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένεια του και από την λήψη 
οξυγόνου καθ’ όλο το 24ωρο. 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα: 
• 9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ 
• (8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 
• Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 
• Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 
• Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες: 11,6% έναντι 4,8% . 

Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 

• Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα συμπτώματα βήχα, 
απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν τον Πνευμονολόγο και να διακόψουν το 
κάπνισμα! 
• Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο σπιρομέτρηση (ειδική εξέταση διαγνωστική της 
ΧΑΠ). 
• Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με εισπνεόμενη αγωγή και 
αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, εισπνοή καπνού καύσης ξύλων, επαγγελματικές 
εκθέσεις). 
• Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με ΧΑΠ, οδηγώντας τους πιο 
εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να συμμορφώνονται στην 
θεραπεία που έχει καθορίσει ο Πνευμονολόγος και να λαμβάνουν σχολαστικά τα μέτρα 
πρόληψης, αναφορικά με την μόλυνση. 
• Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό για τον κορωνοϊό. 
• Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με ειδικούς γιατρούς 
(Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η νόσος. 
• Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της παγκόσμιας συνθήκης του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του καπνού (FCTC) και να συνδράμουν 
την ΕΠΕ στην υλοποίηση των προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ΧΑΠ είναι η 5η αιτία θανάτου και τείνει θα ανέβει στην 3η. Ευθύνεται κάθε 

χρόνο για περισσότερους από τρία εκατομμύρια θανάτους στον πλανήτη μας 

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 

Το υγειονομικό κόστος της εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία 

ακόμη και τα πιο εύρωστα και οργανωμένα συστήματα υγείας. 

Η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως γιατί το βασικό της αίτιο που είναι το 

ενεργητικό και παθητικό κάπνισμα μπορεί να μειωθεί. 

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 
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9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην 

Ελλάδα πάσχουν από ΧΑΠ 
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Παγκόσμια Ημέρα 

κατά της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) 

«Οι ασθενείς με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό, 

καθώς εάν προσβληθούν από τον κορωνοϊό,διατρέχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο 

να καταλήξουν στη ΜΕΘ και να διασωληνωθούν». 

Κρίσιμος ο ρόλος του ειδικού Πνευμονολόγου 

 Εφέτος η Παγκόσμια ημέρα για την ΧΑΠ βρίσκει ολόκληρο τον πλανήτη αντιμέτωπο 

με την πανδημία του νέου κορωνοϊού που έχει προσβάλλει 52 εκατομμύρια 

ανθρώπους και έχει προκαλέσει 1.300.000 θανάτους. Όπως έχει 

αποδειχτεί,από τον κορωνοϊό κινδυνεύουν ιδιαιτέρως οι ασθενείς με ΧΑΠ, μια 

νόσο που προσβάλει περίπου το 10% των ανθρώπων πάνω από 50 

ετών και αποτελεί την 5η αιτία θανάτου,παγκοσμίως. Οι πάσχοντες από ΧΑΠ, 

ιδιαίτερα σε μέτρια και πιο βαριά μορφή, αν μολυνθούν από τον κορωνοϊό, διατρέχουν 

διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο να καταλήξουν 

στηνΜονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να διασωληνωθούν. Για αυτό το λόγο 

ηΕλληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να 

προηγηθούν – μεταξύ άλλων ομάδων – στον επικείμενο εμβολιασμό. Επίσης τονίζει 

τονκρίσιμο ρόλο του Ειδικού Πνευμονολόγου, τόσο στη διάγνωση της ΧΑΠ, όσο και στη 

θεραπεία της. 

Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 

Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά για την 

ΧΑΠ. Τασυμπτώματα της ΧΑΠ  (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην μυϊκή 

προσπάθεια) χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με το 

χρόνο επιδείνωση. Οι πάσχοντες,τα πρώτα χρόνια,  θεωρούν τα συμπτώματα ως μία 

φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος (ο μύθος του τσιγαρόβηχα) και της ηλικίας και 

δεν καταφεύγουν στον Πνευμονολόγο για να εξεταστούν και να υποβληθούν 

σε σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που «αποκαλύπτει»την νόσο. Δυστυχώς, η 

νόσος τελικά αποφράσσει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) 

και καταστρέφει με μη αναστρέψιμο τρόπο τους ιστούς των πνευμόνων. Μόνο αφού 

καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων ο ασθενής αρχίζει να 

έχει πολύ σοβαρήδύσπνοια και να εκδηλώνει 2-3 επεισόδια επιδείνωσης της 

ασθένειας κάθε χρόνο, που ονομάζονται παροξύνσεις. Οι κρίσεις αυτές συχνά τον 

οδηγούν σε εισαγωγή και νοσηλεία σενοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να 

καπνίζει, αγνοώντας τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του 

εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν λαμβάνει ανελλιπώς την εισπνεόμενη αγωγή 

που θα του χορηγήσει ο ειδικός Πνευμονολόγος, η νόσος θα εξελιχθεί στην πιο 

προχωρημένη της μορφή. Στο βαρύ στάδιο, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές 

οικιακές εργασίες, να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει 

σεξουαλική ζωή. Καθηλώνεται σε αναπηρική μορφή διαβίωσης στο σπίτι, απόλυτα 

εξαρτημένος από την οικογένεια του και από την λήψη οξυγόνου καθ’ όλο το 24ωρο. 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα: 

• 9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ 

• (8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 

• Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 



• Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 

• Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες: 11,6% έναντι 4,8% . 

Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 

• Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα συμπτώματα βήχα, 

απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν τον Πνευμονολόγο και να διακόψουντο 

κάπνισμα! 

• Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο σπιρομέτρηση (ειδική 

εξέταση διαγνωστική της ΧΑΠ). 

• Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με εισπνεόμενη αγωγή και 

αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, εισπνοή καπνού καύσης ξύλων, 

επαγγελματικές εκθέσεις). 

• Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με ΧΑΠ, οδηγώντας τους 

πιο εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να συμμορφώνονται 

στην θεραπεία που έχει καθορίσει ο Πνευμονολόγος και να λαμβάνουν σχολαστικά τα 

μέτρα πρόληψης, αναφορικά με την μόλυνση. 

• Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό για 

τον κορωνοϊό. 

• Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με ειδικούς γιατρούς 

(Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η νόσος. 

• Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της παγκόσμιας συνθήκης του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του καπνού (FCTC) και να 

συνδράμουν την ΕΠΕ στην υλοποίηση των προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην Ελλάδα πάσχουν από ΧΑΠ. «Οι 

ασθενείς με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό, 
καθώς εάν προσβληθούν από τον κορωνοϊό, διατρέχουν διπλάσιο έως 

τριπλάσιο κίνδυνο να καταλήξουν στην ΜΕΘ και να διασωληνωθούν». 

Εφέτος η Παγκόσμια ημέρα για την ΧΑΠ βρίσκει ολόκληρο τον πλανήτη 
αντιμέτωπο με την πανδημία του νέου κορωνοϊού που έχει προσβάλλει 52 

εκατομμύρια ανθρώπους και έχει προκαλέσει 1.300.000 θανάτους. Όπως 
έχει αποδειχτεί, από τον κορωνοϊό κινδυνεύουν ιδιαιτέρως οι ασθενείς με 

ΧΑΠ, μια νόσο που προσβάλει περίπου το 10% των ανθρώπων πάνω από 
50 ετών και αποτελεί την 5η αιτία θανάτου, παγκοσμίως. Οι πάσχοντες από 
ΧΑΠ, ιδιαίτερα σε μέτρια και πιο βαριά μορφή, αν μολυνθούν από τον 

κορωνοϊό, διατρέχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο να καταλήξουν 
στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να διασωληνωθούν. Για αυτό 

το λόγο η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι οι ασθενείς 
με ΧΑΠ, επιβάλλεται να προηγηθούν – μεταξύ άλλων ομάδων – στον 

επικείμενο εμβολιασμό. Επίσης τονίζει τον κρίσιμο ρόλο του Ειδικού 
Πνευμονολόγου, τόσο στη διάγνωση της ΧΑΠ, όσο και στη θεραπεία της. 

Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 

Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά για 

την ΧΑΠ. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ  (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή 
στην μυϊκή προσπάθεια) χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και 

σταδιακή με το χρόνο επιδείνωση. Οι πάσχοντες, τα πρώτα 
χρόνια,  θεωρούν τα συμπτώματα ως μία φυσιολογική συνέπεια του 



καπνίσματος (ο μύθος του τσιγαρόβηχα) και της ηλικίας και δεν 
καταφεύγουν στον Πνευμονολόγο για να εξεταστούν και να υποβληθούν 

σε σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που «αποκαλύπτει» την νόσο. 

Δυστυχώς, η νόσος τελικά αποφράσσει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς 
που αναπνέουμε) και καταστρέφει με μη αναστρέψιμο τρόπο τους ιστούς 

των πνευμόνων. Μόνο αφού καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων ο 
ασθενής αρχίζει να έχει πολύ σοβαρή δύσπνοια και να εκδηλώνει 2-3 

επεισόδια επιδείνωσης της ασθένειας κάθε χρόνο, που ονομάζονται 
παροξύνσεις. Οι κρίσεις αυτές συχνά τον οδηγούν σε εισαγωγή και 

νοσηλεία σε νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να καπνίζει, αγνοώντας 
τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου 

λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν λαμβάνει ανελλιπώς την εισπνεόμενη 
αγωγή που θα του χορηγήσει ο ειδικός Πνευμονολόγος, η νόσος θα 

εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Στο βαρύ στάδιο, ο ασθενής 
δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές εργασίες, να κοιμηθεί, να 

μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. 
Καθηλώνεται σε αναπηρική μορφή διαβίωσης στο σπίτι, απόλυτα 
εξαρτημένος από την οικογένεια του και από την λήψη οξυγόνου καθ’ όλο 

το 24ωρο. 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην 
Ελλάδα: 

• 9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από 

ΧΑΠ 

• (8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 

• Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 

• Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 

• Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις 
γυναίκες: 11,6% έναντι 4,8% . 

Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 

• Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα 
συμπτώματα βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να 

επισκεφθούν τον Πνευμονολόγο και να διακόψουν το 
κάπνισμα! 

• Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο 
σπιρομέτρηση (ειδική εξέταση διαγνωστική της ΧΑΠ). 

• Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα 

θεραπείας με εισπνεόμενη αγωγή και αποφυγής παραγόντων 



κινδύνου (κάπνισμα, εισπνοή καπνού καύσης ξύλων, 
επαγγελματικές εκθέσεις). 

• Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους 

ασθενείς με ΧΑΠ, οδηγώντας τους πιο εύκολα στη ΜΕΘ. Για 
τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να συμμορφώνονται 

στην θεραπεία που έχει καθορίσει ο Πνευμονολόγος και να 
λαμβάνουν σχολαστικά τα μέτρα πρόληψης, αναφορικά με την 

μόλυνση. 

• Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον 
επικείμενο εμβολιασμό για τον κορωνοϊό. 

• Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με 
ειδικούς γιατρούς (Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά η νόσος. 

• Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της 

παγκόσμιας συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(ΠΟΥ) για τον έλεγχο του καπνού (FCTC) και να 

συνδράμουν την ΕΠΕ στην υλοποίηση των προγραμμάτων 
διακοπής του καπνίσματος. 
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Η αυριανή Παγκόσμια ημέρα για τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια βρίσκει 

ολόκληρο τον πλανήτη αντιμέτωπο με την πανδημία του νέου κορωνοϊού που έχει 

προσβάλλει 52 εκατομμύρια ανθρώπους και έχει προκαλέσει 1.300.000 θανάτους. 

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), είναι μια νόσος που προσβάλει 

περίπου το 10% των ανθρώπων πάνω από 50 ετών και αποτελεί την 5η αιτία 

θανάτου, παγκοσμίως. Δυστυχώς οι πάσχοντες από ΧΑΠ, ιδιαίτερα σε μέτρια και πιο 

βαριά μορφή, αν μολυνθούν από τον κορωνοϊό, διατρέχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο 

https://ygeia50plus.gr/author/newsroom/


κίνδυνο να καταλήξουν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να 

διασωληνωθούν. Για αυτό το λόγο η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι 

οι ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να προηγηθούν – μεταξύ άλλων ομάδων – στον 

επικείμενο εμβολιασμό. Επίσης τονίζει τον κρίσιμο ρόλο του Ειδικού Πνευμονολόγου, 

τόσο στη διάγνωση της ΧΑΠ, όσο και στη θεραπεία της. 

Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 

Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά για την ΧΑΠ. 

Τα συμπτώματα της ΧΑΠ  (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην μυϊκή προσπάθεια) 

χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με το χρόνο επιδείνωση. Οι 

πάσχοντες, τα πρώτα χρόνια,  θεωρούν τα συμπτώματα ως μία φυσιολογική συνέπεια του 

καπνίσματος (ο μύθος του τσιγαρόβηχα) και της ηλικίας και δεν καταφεύγουν στον 

Πνευμονολόγο για να εξεταστούν και να υποβληθούν σε σπιρομέτρηση, την απλή 

εξέταση που «αποκαλύπτει» την νόσο. Δυστυχώς, η νόσος τελικά αποφράσσει τους 

βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει με μη αναστρέψιμο 

τρόπο τους ιστούς των πνευμόνων. Μόνο αφού καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων 

ο ασθενής αρχίζει να έχει πολύ σοβαρή δύσπνοια και να εκδηλώνει 2-3 επεισόδια 

επιδείνωσης της ασθένειας κάθε χρόνο, που ονομάζονται παροξύνσεις. Οι κρίσεις αυτές 

συχνά τον οδηγούν σε εισαγωγή και νοσηλεία σε νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να 

καπνίζει, αγνοώντας τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του 

εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν λαμβάνει ανελλιπώς την εισπνεόμενη αγωγή 

που θα του χορηγήσει ο ειδικός Πνευμονολόγος, η νόσος θα εξελιχθεί στην πιο 

προχωρημένη της μορφή. Στο βαρύ στάδιο, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές 

οικιακές εργασίες, να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει 

σεξουαλική ζωή. Καθηλώνεται σε αναπηρική μορφή διαβίωσης στο σπίτι, απόλυτα 

εξαρτημένος από την οικογένεια του και από την λήψη οξυγόνου καθ’ όλο το 24ωρο. 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα: 

• 9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ 

• (8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 

• Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 



• Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 

• Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις 

γυναίκες: 11,6% έναντι 4,8% . 

Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 

-Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα συμπτώματα βήχα, 

απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν τον Πνευμονολόγο και να διακόψουν το 

κάπνισμα! 

-Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο σπιρομέτρηση (ειδική εξέταση 

διαγνωστική της ΧΑΠ). 

-Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με εισπνεόμενη αγωγή 

και αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, εισπνοή καπνού καύσης ξύλων, 

επαγγελματικές εκθέσεις). 

-Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με ΧΑΠ, οδηγώντας 

τους πιο εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να 

συμμορφώνονται στην θεραπεία που έχει καθορίσει ο Πνευμονολόγος και να λαμβάνουν 

σχολαστικά τα μέτρα πρόληψης, αναφορικά με την μόλυνση. 

-Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό για τον 

κορωνοϊό.-Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με ειδικούς 

γιατρούς (Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η νόσος. 

-Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της παγκόσμιας συνθήκης 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του καπνού (FCTC) και 

να συνδράμουν την ΕΠΕ στην υλοποίηση των προγραμμάτων διακοπής του 

καπνίσματος. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Όσοι πάσχουν από Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, 

πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό από τον 

κορωνοϊό, καθώς διατρέχουν διπλάσιο, έως και τριπλάσιο 

κίνδυνο να καταλήξουν στην ΜΕΘ και να διασωληνωθούν. 

Κρίσιμος ο ρόλος του ειδικού Πνευμονολόγου 

Με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για την ΧΑΠ  17 

Νοεμβρίου, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, κρούει τον 



κώδωνα του κινδύνου για τους καπνιστές ενώ αναφέρεται στον 

κρίσιμο ρόλο του Πνευμονολόγου, την εποχή της πανδημίας. 

“Εφέτος η Παγκόσμια ημέρα για την ΧΑΠ βρίσκει ολόκληρο τον 

πλανήτη αντιμέτωπο με την πανδημία του νέου κορωνοϊού που 

έχει προσβάλλει 52 εκατομμύρια ανθρώπους και έχει προκαλέσει 

1.300.000 θανάτους. 

Όπως έχει αποδειχτεί, από τον κορωνοϊό κινδυνεύουν ιδιαιτέρως 

οι ασθενείς με ΧΑΠ, μια νόσο που προσβάλει περίπου το 10% των 

ανθρώπων πάνω από 50 ετών και αποτελεί την 5η αιτία θανάτου, 

παγκοσμίως. 

Οι πάσχοντες από ΧΑΠ, ιδιαίτερα σε μέτρια και πιο βαριά μορφή, 

αν μολυνθούν από τον κορωνοϊό, διατρέχουν διπλάσιο έως 

τριπλάσιο κίνδυνο να καταλήξουν στην Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας (ΜΕΘ) και να διασωληνωθούν. 

Για αυτό το λόγο η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει 

ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να προηγηθούν – μεταξύ 

άλλων ομάδων – στον επικείμενο εμβολιασμό. 

Επίσης τονίζει τον κρίσιμο ρόλο του Ειδικού Πνευμονολόγου, τόσο 

στη διάγνωση της ΧΑΠ, όσο και στη θεραπεία της. 

 



Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 

Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν 

αποκλειστικά για την ΧΑΠ. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ  (βήχας, 

πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην μυϊκή προσπάθεια) 

χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με το χρόνο 

επιδείνωση. 

Οι πάσχοντες, τα πρώτα χρόνια,  θεωρούν τα συμπτώματα ως μία 

φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος (ο μύθος του 

τσιγαρόβηχα) και της ηλικίας και δεν καταφεύγουν στον 

Πνευμονολόγο για να εξεταστούν και να υποβληθούν σε 

σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που «αποκαλύπτει» την νόσο. 

Δυστυχώς, η νόσος τελικά αποφράσσει τους βρόγχους (τους 

αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει με μη αναστρέψιμο 

τρόπο τους ιστούς των πνευμόνων. 

Μόνο αφού καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων ο ασθενής 

αρχίζει να έχει πολύ σοβαρή δύσπνοια και να εκδηλώνει 2-3 

επεισόδια επιδείνωσης της ασθένειας κάθε χρόνο, που ονομάζονται 

παροξύνσεις. 

Οι κρίσεις αυτές συχνά τον οδηγούν σε εισαγωγή και νοσηλεία σε 

νοσοκομείο. 

Αν ο ασθενής συνεχίσει να καπνίζει, αγνοώντας τα ενοχλητικά 

συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου 

λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν λαμβάνει ανελλιπώς την 

εισπνεόμενη αγωγή που θα του χορηγήσει ο ειδικός 

Πνευμονολόγος, η νόσος θα εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη 

της μορφή. 



Στο βαρύ στάδιο, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές 

οικιακές εργασίες, να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές 

διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. 

Καθηλώνεται σε αναπηρική μορφή διαβίωσης στο σπίτι, απόλυτα 

εξαρτημένος από την οικογένεια του και από την λήψη οξυγόνου 

καθ’ όλο το 24ωρο. 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην 

Ελλάδα: 

9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ 

(8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 

Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 

Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 

Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες: 11,6% 

έναντι 4,8% . 

Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 

Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από 

τα συμπτώματα βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να 

επισκεφθούν τον Πνευμονολόγο και να διακόψουν το 

κάπνισμα! 

Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο σπιρομέτρηση 

(ειδική εξέταση διαγνωστική της ΧΑΠ). 

Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας 

με εισπνεόμενη αγωγή και αποφυγής παραγόντων κινδύνου 

(κάπνισμα, εισπνοή καπνού καύσης ξύλων, επαγγελματικές 

εκθέσεις). 



Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς 

με ΧΑΠ, οδηγώντας τους πιο εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο 

αυτό, οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να συμμορφώνονται στην 

θεραπεία που έχει καθορίσει ο Πνευμονολόγος και να 

λαμβάνουν σχολαστικά τα μέτρα πρόληψης, αναφορικά με την 

μόλυνση. 

Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο 

εμβολιασμό για τον κορωνοϊό, τονίζει η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία. 

“Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με 

ειδικούς γιατρούς (Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί 

αποτελεσματικά η νόσος. 

Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της 

παγκόσμιας συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

(ΠΟΥ) για τον έλεγχο του καπνού (FCTC) και να συνδράμουν 

την ΕΠΕ στην υλοποίηση των προγραμμάτων διακοπής του 

καπνίσματος.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 

Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστ 

  

Εφέτος η Παγκόσμια ημέρα για την ΧΑΠ βρίσκει ολόκληρο τον πλανήτη 

αντιμέτωπο με την πανδημία του νέου κορωνοϊού που έχει προσβάλλει 52 

εκατομμύρια ανθρώπους και έχει προκαλέσει 1.300.000 θανάτους. Όπως έχει 

αποδειχτεί, από τον κορωνοϊό κινδυνεύουν ιδιαιτέρως οι ασθενείς με ΧΑΠ, μια 

νόσο που προσβάλει περίπου το 10% των ανθρώπων πάνω από 50 ετών και 

αποτελεί την 5η αιτία θανάτου, παγκοσμίως. Οι πάσχοντες από ΧΑΠ, ιδιαίτερα σε 

μέτρια και πιο βαριά μορφή, αν μολυνθούν από τον κορωνοϊό, διατρέχουν 

διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο να καταλήξουν στην Μονάδα Εντατικής 



Θεραπείας (ΜΕΘ) και να διασωληνωθούν. Για αυτό το λόγο η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να 

προηγηθούν – μεταξύ άλλων ομάδων - στον επικείμενο εμβολιασμό. Επίσης τονίζει 

τον κρίσιμο ρόλο του Ειδικού Πνευμονολόγου, τόσο στη διάγνωση της ΧΑΠ, όσο 

και στη θεραπεία της. 

  

Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 

Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά για την 

ΧΑΠ. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ  (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην μυϊκή 

προσπάθεια) χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με το χρόνο 

επιδείνωση. Οι πάσχοντες, τα πρώτα χρόνια,  θεωρούν τα συμπτώματα ως μία 

φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος (ο μύθος του τσιγαρόβηχα) και της ηλικίας 

και δεν καταφεύγουν στον Πνευμονολόγο για να εξεταστούν και να υποβληθούν 

σε σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που «αποκαλύπτει» την νόσο. Δυστυχώς, η 

νόσος τελικά αποφράσσει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και 

καταστρέφει με μη αναστρέψιμο τρόπο τους ιστούς των πνευμόνων. Μόνο αφού 

καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων ο ασθενής αρχίζει να έχει πολύ σοβαρή 

δύσπνοια και να εκδηλώνει 2-3 επεισόδια επιδείνωσης της ασθένειας κάθε χρόνο, 

που ονομάζονται παροξύνσεις. Οι κρίσεις αυτές συχνά τον οδηγούν σε εισαγωγή 

και νοσηλεία σε νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να καπνίζει, αγνοώντας τα 

ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου 

λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν λαμβάνει ανελλιπώς την εισπνεόμενη αγωγή που 

θα του χορηγήσει ο ειδικός Πνευμονολόγος, η νόσος θα εξελιχθεί στην πιο 

προχωρημένη της μορφή. Στο βαρύ στάδιο, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει 

καθημερινές οικιακές εργασίες, να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές 

διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Καθηλώνεται σε αναπηρική μορφή 

διαβίωσης στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένεια του και από την 

λήψη οξυγόνου καθ’ όλο το 24ωρο. 

  

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην 

Ελλάδα: 

• 9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ 

• (8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 

• Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 

• Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 

• Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις 

γυναίκες: 11,6% έναντι 4,8% . 



  

Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 

  

• Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα 

συμπτώματα βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν τον 

Πνευμονολόγο και να διακόψουν το κάπνισμα! 

• Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο σπιρομέτρηση (ειδική 

εξέταση διαγνωστική της ΧΑΠ). 

• Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με 

εισπνεόμενη αγωγή και αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, εισπνοή 

καπνού καύσης ξύλων, επαγγελματικές εκθέσεις). 

• Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με ΧΑΠ, 

οδηγώντας τους πιο εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες με 

ΧΑΠ πρέπει να συμμορφώνονται στην θεραπεία που έχει καθορίσει ο 

Πνευμονολόγος και να λαμβάνουν σχολαστικά τα μέτρα πρόληψης, 

αναφορικά με την μόλυνση. 

• Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο 

εμβολιασμό για τον κορωνοϊό. 

• Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με ειδικούς 

γιατρούς (Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η νόσος. 

• Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της παγκόσμιας 

συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του 

καπνού (FCTC) και να συνδράμουν την ΕΠΕ στην υλοποίηση των 

προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως έχει αποδειχτεί, από τον κορωνοϊό κινδυνεύουν ιδιαιτέρως οι ασθενείς με ΧΑΠ, μια νόσο 
που προσβάλει περίπου το 10% των ανθρώπων πάνω από 50 ετών και αποτελεί την 5η αιτία 
θανάτου, παγκοσμίως. Οι πάσχοντες από ΧΑΠ, ιδιαίτερα σε μέτρια και πιο βαριά μορφή, αν 
μολυνθούν από τον κορωνοϊό, διατρέχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο να καταλήξουν στην 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να διασωληνωθούν. Για αυτό το λόγο η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να προηγηθούν – 
μεταξύ άλλων ομάδων – στον επικείμενο εμβολιασμό. Επίσης τονίζει τον κρίσιμο ρόλο του 
Ειδικού Πνευμονολόγου, τόσο στη διάγνωση της ΧΑΠ, όσο και στη θεραπεία της. 



Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 

Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά για την ΧΑΠ. Τα 
συμπτώματα της ΧΑΠ (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην μυϊκή προσπάθεια) 
χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με το χρόνο επιδείνωση. Οι πάσχοντες, τα 
πρώτα χρόνια, θεωρούν τα συμπτώματα ως μία φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος (ο μύθος 
του τσιγαρόβηχα) και της ηλικίας και δεν καταφεύγουν στον Πνευμονολόγο για να εξεταστούν και 
να υποβληθούν σε σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που «αποκαλύπτει» την νόσο. Δυστυχώς, η 
νόσος τελικά αποφράσσει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει 
με μη αναστρέψιμο τρόπο τους ιστούς των πνευμόνων. Μόνο αφού καταστραφεί το 50-60% των 
πνευμόνων ο ασθενής αρχίζει να έχει πολύ σοβαρή δύσπνοια και να εκδηλώνει 2-3 επεισόδια 
επιδείνωσης της ασθένειας κάθε χρόνο, που ονομάζονται παροξύνσεις. Οι κρίσεις αυτές συχνά 
τον οδηγούν σε εισαγωγή και νοσηλεία σε νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να καπνίζει, 
αγνοώντας τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου 
λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν λαμβάνει ανελλιπώς την εισπνεόμενη αγωγή που θα του 
χορηγήσει ο ειδικός Πνευμονολόγος, η νόσος θα εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. 
Στο βαρύ στάδιο, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές εργασίες, να κοιμηθεί, να 
μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Καθηλώνεται σε αναπηρική 
μορφή διαβίωσης στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένεια του και από την λήψη 
οξυγόνου καθ’ όλο το 24ωρο. 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα: 

9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ (8.4%), δηλαδή περίπου 
600.000 Έλληνες νοσούν 

Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 

Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 

Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες: 11,6% έναντι 4,8% . 

Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 

Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα συμπτώματα βήχα, απόχρεμψη 
ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν τον Πνευμονολόγο και να διακόψουν το κάπνισμα! 

Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο σπιρομέτρηση (ειδική εξέταση διαγνωστική της 
ΧΑΠ).Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με εισπνεόμενη αγωγή και 
αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, εισπνοή καπνού καύσης ξύλων, επαγγελματικές 
εκθέσεις).Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με ΧΑΠ, οδηγώντας τους 
πιο εύκολα στη ΜΕΘ.Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να συμμορφώνονται στην 
θεραπεία που έχει καθορίσει ο Πνευμονολόγος και να λαμβάνουν σχολαστικά τα μέτρα 
πρόληψης, αναφορικά με την μόλυνση. 

Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό για τον κορωνοϊό. 

Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με ειδικούς γιατρούς 
(Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η νόσος. 

Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της παγκόσμιας συνθήκης του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του καπνού (FCTC) και να συνδράμουν 
την ΕΠΕ στην υλοποίηση των προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος. 



 

 

 

 

 

 

Εφέτος η Παγκόσμια ημέρα για την ΧΑΠ βρίσκει ολόκληρο τον πλανήτη 

αντιμέτωπο με την πανδημία του νέου κορωνοϊού που έχει προσβάλλει 52 
εκατομμύρια ανθρώπους και έχει προκαλέσει 1.300.000 θανάτους.  



Όπως έχει αποδειχτεί, από τον κορωνοϊό κινδυνεύουν ιδιαιτέρως οι 
ασθενείς με ΧΑΠ, μια νόσο που προσβάλει περίπου το 10% των ανθρώπων 

πάνω από 50 ετών και αποτελεί την 5η αιτία θανάτου, παγκοσμίως. 

Οι πάσχοντες από ΧΑΠ, ιδιαίτερα σε μέτρια και πιο βαριά μορφή, αν 
μολυνθούν από τον κορωνοϊό, διατρέχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο 

να καταλήξουν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να 
διασωληνωθούν. Για αυτό το λόγο η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

επισημαίνει ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να προηγηθούν – μεταξύ 
άλλων ομάδων – στον επικείμενο εμβολιασμό. Επίσης τονίζει τον κρίσιμο 

ρόλο του Ειδικού Πνευμονολόγου, τόσο στη διάγνωση της ΧΑΠ, όσο και 
στη θεραπεία της. 

Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 

Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά για 

την ΧΑΠ. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην 
μυϊκή προσπάθεια) χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με 

το χρόνο επιδείνωση. Οι πάσχοντες, τα πρώτα χρόνια, θεωρούν τα 
συμπτώματα ως μία φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος (ο μύθος του 
τσιγαρόβηχα) και της ηλικίας και δεν καταφεύγουν στον Πνευμονολόγο 

για να εξεταστούν και να υποβληθούν σε σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση 
που «αποκαλύπτει» την νόσο. Δυστυχώς, η νόσος τελικά αποφράσσει τους 

βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει με μη 
αναστρέψιμο τρόπο τους ιστούς των πνευμόνων. Μόνο αφού καταστραφεί 

το 50-60% των πνευμόνων ο ασθενής αρχίζει να έχει πολύ σοβαρή 
δύσπνοια και να εκδηλώνει 2-3 επεισόδια επιδείνωσης της ασθένειας κάθε 

χρόνο, που ονομάζονται παροξύνσεις. Οι κρίσεις αυτές συχνά τον οδηγούν 
σε εισαγωγή και νοσηλεία σε νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να 

καπνίζει, αγνοώντας τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της 
απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν λαμβάνει 

ανελλιπώς την εισπνεόμενη αγωγή που θα του χορηγήσει ο ειδικός 
Πνευμονολόγος, η νόσος θα εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. 

Στο βαρύ στάδιο, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές 
εργασίες, να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να 

έχει σεξουαλική ζωή. Καθηλώνεται σε αναπηρική μορφή διαβίωσης στο 
σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένεια του και από την λήψη 
οξυγόνου καθ’ όλο το 24ωρο. 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα: 

9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ 

(8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 
Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 



Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 
Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες: 11,6% έναντι 

4,8% . 
 

Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 

Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα 

συμπτώματα βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν τον 
Πνευμονολόγο και να διακόψουν το κάπνισμα! 

Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο σπιρομέτρηση (ειδική 
εξέταση διαγνωστική της ΧΑΠ). 

Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με 
εισπνεόμενη αγωγή και αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, 

εισπνοή καπνού καύσης ξύλων, επαγγελματικές εκθέσεις). 
Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με ΧΑΠ, 

οδηγώντας τους πιο εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες με 
ΧΑΠ πρέπει να συμμορφώνονται στην θεραπεία που έχει καθορίσει ο 

Πνευμονολόγος και να λαμβάνουν σχολαστικά τα μέτρα πρόληψης, 
αναφορικά με την μόλυνση. 
Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό 

για τον κορωνοϊό. 
Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με ειδικούς 

γιατρούς (Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η 
νόσος. 

Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της παγκόσμιας 
συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του 

καπνού (FCTC) και να συνδράμουν την ΕΠΕ στην υλοποίηση των 
προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ποιοι ασθενείς πρέπει να 
εμβολιαστούν από τους πρώτους για 
τον κορωνοιό 

Οι ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να προηγηθούν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οι πάσχοντες από ΧΑΠ, ιδιαίτερα σε μέτρια και πιο βαριά μορφή, αν 

μολυνθούν από τον κορωνοϊό, διατρέχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο να 

καταλήξουν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να 

διασωληνωθούν. Για αυτό το λόγο η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

επισημαίνει ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να προηγηθούν – μεταξύ 

άλλων ομάδων – στον επικείμενο εμβολιασμό. Επίσης τονίζει τον κρίσιμο 

ρόλο του Ειδικού Πνευμονολόγου, τόσο στη διάγνωση της ΧΑΠ, όσο και στη 

θεραπεία της. 

 

Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 

Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά για την 

ΧΑΠ. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην μυϊκή 

προσπάθεια) χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με το 

χρόνο επιδείνωση. Οι πάσχοντες, τα πρώτα χρόνια, θεωρούν τα συμπτώματα 

ως μία φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος (ο μύθος του τσιγαρόβηχα) και 

της ηλικίας και δεν καταφεύγουν στον Πνευμονολόγο για να εξεταστούν και να 

υποβληθούν σε σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που «αποκαλύπτει» την 

νόσο. Δυστυχώς, η νόσος τελικά αποφράσσει τους βρόγχους (τους 

αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει με μη αναστρέψιμο τρόπο 

τους ιστούς των πνευμόνων. Μόνο αφού καταστραφεί το 50-60% των 

πνευμόνων ο ασθενής αρχίζει να έχει πολύ σοβαρή δύσπνοια και να 

εκδηλώνει 2-3 επεισόδια επιδείνωσης της ασθένειας κάθε χρόνο, που 

ονομάζονται παροξύνσεις. Οι κρίσεις αυτές συχνά τον οδηγούν σε εισαγωγή 

και νοσηλεία σε νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να καπνίζει, αγνοώντας 

τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου 

λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν λαμβάνει ανελλιπώς την εισπνεόμενη 

αγωγή που θα του χορηγήσει ο ειδικός Πνευμονολόγος, η νόσος θα εξελιχθεί 

στην πιο προχωρημένη της μορφή. Στο βαρύ στάδιο, ο ασθενής δεν μπορεί 

να κάνει καθημερινές οικιακές εργασίες, να κοιμηθεί, να μετέχει σε 

οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Καθηλώνεται σε 

αναπηρική μορφή διαβίωσης στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την 

οικογένεια του και από την λήψη οξυγόνου καθ’ όλο το 24ωρο. 

 

 

  



Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα: 

9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ, (8.4%), 

δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 

Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 

Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 

Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες: 11,6% έναντι 

4,8% . 

 

Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 

Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα συμπτώματα 

βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν τον Πνευμονολόγο και 

να διακόψουν το κάπνισμα! 

Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο σπιρομέτρηση (ειδική 

εξέταση διαγνωστική της ΧΑΠ). 

Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με εισπνεόμενη 

αγωγή και αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, εισπνοή καπνού 

καύσης ξύλων, επαγγελματικές εκθέσεις). 

Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με ΧΑΠ, 

οδηγώντας τους πιο εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες με 

ΧΑΠ πρέπει να συμμορφώνονται στην θεραπεία που έχει καθορίσει ο 

Πνευμονολόγος και να λαμβάνουν σχολαστικά τα μέτρα πρόληψης, 

αναφορικά με την μόλυνση. 

Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό για 

τον κορωνοϊό. 

Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με ειδικούς 

γιατρούς (Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η νόσος. 

Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της παγκόσμιας 

συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του 

καπνού (FCTC) και να συνδράμουν την ΕΠΕ στην υλοποίηση των 

προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος. 



 

 



 

 

 



Εφέτος η Παγκόσμια ημέρα για την ΧΑΠ βρίσκει ολόκληρο τον πλανήτη 
αντιμέτωπο με την πανδημία του νέου κορωνοϊού που έχει προσβάλλει 52 
εκατομμύρια ανθρώπους και έχει προκαλέσει 1.300.000 θανάτους. Όπως έχει 
αποδειχτεί, από τον κορωνοϊό κινδυνεύουν ιδιαιτέρως οι ασθενείς με ΧΑΠ, μια 
νόσο που προσβάλει περίπου το 10% των ανθρώπων πάνω από 50 ετών και 
αποτελεί την 5η αιτία θανάτου, παγκοσμίως. 

Οι πάσχοντες από ΧΑΠ, ιδιαίτερα σε μέτρια και πιο βαριά μορφή, αν μολυνθούν 
από τον κορωνοϊό, διατρέχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο να 
καταλήξουν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να 
διασωληνωθούν. Για αυτό το λόγο η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
επισημαίνει ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να προηγηθούν – μεταξύ άλλων 
ομάδων – στον επικείμενο εμβολιασμό. Επίσης τονίζει τον κρίσιμο ρόλο του 
Ειδικού Πνευμονολόγου, τόσο στη διάγνωση της ΧΑΠ, όσο και στη θεραπεία της. 

Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 

Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά για την 
ΧΑΠ. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ  (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην μυϊκή 
προσπάθεια) χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με το χρόνο 
επιδείνωση. Οι πάσχοντες, τα πρώτα χρόνια,  θεωρούν τα συμπτώματα ως μία 
φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος (ο μύθος του τσιγαρόβηχα) και της 
ηλικίας και δεν καταφεύγουν στον Πνευμονολόγο για να εξεταστούν και να 
υποβληθούν σε σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που «αποκαλύπτει» την νόσο. 
Δυστυχώς, η νόσος τελικά αποφράσσει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που 
αναπνέουμε) και καταστρέφει με μη αναστρέψιμο τρόπο τους ιστούς των 
πνευμόνων. Μόνο αφού καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων ο ασθενής 
αρχίζει να έχει πολύ σοβαρή δύσπνοια και να εκδηλώνει 2-3 επεισόδια 
επιδείνωσης της ασθένειας κάθε χρόνο, που ονομάζονται παροξύνσεις. Οι 
κρίσεις αυτές συχνά τον οδηγούν σε εισαγωγή και νοσηλεία σε νοσοκομείο. Αν ο 
ασθενής συνεχίσει να καπνίζει, αγνοώντας τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, 
της απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν λαμβάνει 
ανελλιπώς την εισπνεόμενη αγωγή που θα του χορηγήσει ο ειδικός 
Πνευμονολόγος, η νόσος θα εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Στο 
βαρύ στάδιο, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές εργασίες, να 
κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. 
Καθηλώνεται σε αναπηρική μορφή διαβίωσης στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος 
από την οικογένεια του και από την λήψη οξυγόνου καθ’ όλο το 24ωρο. 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα: 

• 9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ 
• (8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 
• Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 
• Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 

https://ygeiamou.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%be%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82/143826/kapnisma-pii-echoun-perissoteres-pithanotites-na-to-kopsoun-me-epitichia/


• Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις 
γυναίκες: 11,6% έναντι 4,8% . 

Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 

• Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα 
συμπτώματα βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν τον 
Πνευμονολόγο και να διακόψουν το κάπνισμα! 

• Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο 
σπιρομέτρηση (ειδική εξέταση διαγνωστική της ΧΑΠ). 

• Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με 
εισπνεόμενη αγωγή και αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, 
εισπνοή καπνού καύσης ξύλων, επαγγελματικές εκθέσεις). 

• Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με 
ΧΑΠ, οδηγώντας τους πιο εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο αυτό, οι 
πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να συμμορφώνονται στην θεραπεία που έχει 
καθορίσει ο Πνευμονολόγος και να λαμβάνουν σχολαστικά τα μέτρα 
πρόληψης, αναφορικά με την μόλυνση. 

• Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο 
εμβολιασμό για τον κορωνοϊό. 

• Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με ειδικούς 
γιατρούς (Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η 
νόσος. 

• Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της 
παγκόσμιας συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) 
για τον έλεγχο του καπνού (FCTC) και να συνδράμουν την ΕΠΕ στην 
υλοποίηση των προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

Κορωνοϊός: Αυτοί οι ασθενείς πρέπει να 

εμβολιαστούν από τους πρώτους 
18 Νοεμβρίου 2020, 11:24 μμ 

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Χρόνιας Αποφρακτικής 

Πνευμονοπάθειας, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι οι 

ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να προηγηθούν – μεταξύ άλλων ομάδων – 

στον επικείμενο εμβολιασμό κατά της Covid-19 

Εφέτος η Παγκόσμια ημέρα για την ΧΑΠ βρίσκει ολόκληρο τον πλανήτη 

αντιμέτωπο με την πανδημία του νέου κορωνοϊού που έχει προσβάλλει 52 

εκατομμύρια ανθρώπους και έχει προκαλέσει 1.300.000 θανάτους. Όπως έχει 

αποδειχτεί, από τον κορωνοϊό κινδυνεύουν ιδιαιτέρως οι ασθενείς με ΧΑΠ, μια 

νόσο που προσβάλει περίπου το 10% των ανθρώπων πάνω από 50 ετών και 

αποτελεί την 5η αιτία θανάτου, παγκοσμίως. 

Οι πάσχοντες από ΧΑΠ, ιδιαίτερα σε μέτρια και πιο βαριά μορφή, αν μολυνθούν 

από τον κορωνοϊό, διατρέχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο να καταλήξουν 

στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να διασωληνωθούν. Για αυτό το 

https://www.agrinionews.gr/wp-content/uploads/2020/08/emvolio.jpg


λόγο η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ, 

επιβάλλεται να προηγηθούν – μεταξύ άλλων ομάδων – στον επικείμενο 

εμβολιασμό. Επίσης τονίζει τον κρίσιμο ρόλο του Ειδικού Πνευμονολόγου, τόσο 

στη διάγνωση της ΧΑΠ, όσο και στη θεραπεία της. 

Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 

Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά για την 

ΧΑΠ. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην μυϊκή 

προσπάθεια) χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με το χρόνο 

επιδείνωση. Οι πάσχοντες, τα πρώτα χρόνια, θεωρούν τα συμπτώματα ως μία 

φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος (ο μύθος του τσιγαρόβηχα) και της 

ηλικίας και δεν καταφεύγουν στον Πνευμονολόγο για να εξεταστούν και να 

υποβληθούν σε σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που «αποκαλύπτει» την νόσο. 

Δυστυχώς, η νόσος τελικά αποφράσσει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που 

αναπνέουμε) και καταστρέφει με μη αναστρέψιμο τρόπο τους ιστούς των 

πνευμόνων. Μόνο αφού καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων ο ασθενής 

αρχίζει να έχει πολύ σοβαρή δύσπνοια και να εκδηλώνει 2-3 επεισόδια 

επιδείνωσης της ασθένειας κάθε χρόνο, που ονομάζονται παροξύνσεις. Οι 

κρίσεις αυτές συχνά τον οδηγούν σε εισαγωγή και νοσηλεία σε νοσοκομείο. Αν ο 

ασθενής συνεχίσει να καπνίζει, αγνοώντας τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, 

της απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν λαμβάνει 

ανελλιπώς την εισπνεόμενη αγωγή που θα του χορηγήσει ο ειδικός 

Πνευμονολόγος, η νόσος θα εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Στο 

βαρύ στάδιο, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές εργασίες, να 

κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. 

Καθηλώνεται σε αναπηρική μορφή διαβίωσης στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος 

από την οικογένεια του και από την λήψη οξυγόνου καθ’ όλο το 24ωρο. 

 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα: 

9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ 

(8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 

Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 

Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 

Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες: 11,6% έναντι 4,8% 

. 

Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 



Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα συμπτώματα 

βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν τον Πνευμονολόγο και να 

διακόψουν το κάπνισμα! 

Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο σπιρομέτρηση (ειδική εξέταση 

διαγνωστική της ΧΑΠ). 

Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με εισπνεόμενη 

αγωγή και αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, εισπνοή καπνού καύσης 

ξύλων, επαγγελματικές εκθέσεις). 

Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με ΧΑΠ, 

οδηγώντας τους πιο εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες με ΧΑΠ 

πρέπει να συμμορφώνονται στην θεραπεία που έχει καθορίσει ο Πνευμονολόγος 

και να λαμβάνουν σχολαστικά τα μέτρα πρόληψης, αναφορικά με την μόλυνση. 

Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό για 

τον κορωνοϊό. 

Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με ειδικούς γιατρούς 

(Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η νόσος. 

Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της παγκόσμιας 

συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του καπνού 

(FCTC) και να συνδράμουν την ΕΠΕ στην υλοποίηση των προγραμμάτων 

διακοπής του καπνίσματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



ΧΑΠ: Να γιατί κινδυνεύουν και αυτοί που δεν 

έχουν καπνίσει ποτέ 

Εφέτος η Παγκόσμια ημέρα για την ΧΑΠ βρίσκει ολόκληρο τον πλανήτη αντιμέτωπο με 

την πανδημία του νέου κορωνοϊού που έχει προσβάλλει 52 εκατομμύρια ανθρώπους και 

έχει προκαλέσει 1.300.000 θανάτους. Όπως έχει αποδειχτεί, από τον κορωνοϊό 

κινδυνεύουν ιδιαιτέρως οι ασθενείς με ΧΑΠ, μια νόσο που προσβάλει περίπου το 10% 

των ανθρώπων πάνω από 50 ετών και αποτελεί την 5η αιτία θανάτου, παγκοσμίως. 

Οι πάσχοντες από ΧΑΠ, ιδιαίτερα σε μέτρια και πιο βαριά μορφή, αν μολυνθούν από 

τον κορωνοϊό, διατρέχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο να καταλήξουν στην 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να διασωληνωθούν. Για αυτό το λόγο η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να 

προηγηθούν – μεταξύ άλλων ομάδων – στον επικείμενο εμβολιασμό. Επίσης τονίζει τον 

κρίσιμο ρόλο του Ειδικού Πνευμονολόγου, τόσο στη διάγνωση της ΧΑΠ, όσο και στη 

θεραπεία της. 

Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 

Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά για την ΧΑΠ. 

Τα συμπτώματα της ΧΑΠ  (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην μυϊκή προσπάθεια) 

χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με το χρόνο επιδείνωση. Οι 

πάσχοντες, τα πρώτα χρόνια,  θεωρούν τα συμπτώματα ως μία φυσιολογική συνέπεια του 

καπνίσματος (ο μύθος του τσιγαρόβηχα) και της ηλικίας και δεν καταφεύγουν στον 

Πνευμονολόγο για να εξεταστούν και να υποβληθούν σε σπιρομέτρηση, την απλή 

εξέταση που «αποκαλύπτει» την νόσο. Δυστυχώς, η νόσος τελικά αποφράσσει τους 

βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει με μη αναστρέψιμο 

τρόπο τους ιστούς των πνευμόνων. Μόνο αφού καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων 

ο ασθενής αρχίζει να έχει πολύ σοβαρή δύσπνοια και να εκδηλώνει 2-3 επεισόδια 

επιδείνωσης της ασθένειας κάθε χρόνο, που ονομάζονται παροξύνσεις. Οι κρίσεις αυτές 

συχνά τον οδηγούν σε εισαγωγή και νοσηλεία σε νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να 

καπνίζει, αγνοώντας τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του 



εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν λαμβάνει ανελλιπώς την εισπνεόμενη αγωγή 

που θα του χορηγήσει ο ειδικός Πνευμονολόγος, η νόσος θα εξελιχθεί στην πιο 

προχωρημένη της μορφή. Στο βαρύ στάδιο, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές 

οικιακές εργασίες, να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει 

σεξουαλική ζωή. Καθηλώνεται σε αναπηρική μορφή διαβίωσης στο σπίτι, απόλυτα 

εξαρτημένος από την οικογένεια του και από την λήψη οξυγόνου καθ’ όλο το 24ωρο. 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα: 

• 9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ 

• (8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 

• Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 

• Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 

• Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις 

γυναίκες: 11,6% έναντι 4,8% . 

Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 

• Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα συμπτώματα 

βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν τον Πνευμονολόγο και να 

διακόψουν το κάπνισμα! 

• Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο σπιρομέτρηση (ειδική εξέταση 

διαγνωστική της ΧΑΠ). 

• Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με εισπνεόμενη 

αγωγή και αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, εισπνοή καπνού καύσης 

ξύλων, επαγγελματικές εκθέσεις). 

• Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με ΧΑΠ, 

οδηγώντας τους πιο εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες με 

ΧΑΠ πρέπει να συμμορφώνονται στην θεραπεία που έχει καθορίσει ο 

Πνευμονολόγος και να λαμβάνουν σχολαστικά τα μέτρα πρόληψης, αναφορικά 

με την μόλυνση. 



• Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό για 

τον κορωνοϊό. 

• Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με ειδικούς γιατρούς 

(Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η νόσος. 

• Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της παγκόσμιας 

συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του 

καπνού (FCTC) και να συνδράμουν την ΕΠΕ στην υλοποίηση των 

προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 ΣΤΟΥΣ 100 ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΧΑΠ 

 

Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 

Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά για 

την ΧΑΠ. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην 

μυϊκή προσπάθεια) χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με το 

χρόνο επιδείνωση.Οι πάσχοντες, τα πρώτα χρόνια, θεωρούν τα συμπτώματα ως μία 

φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος (ο μύθος του τσιγαρόβηχα) και της ηλικίας 

και δεν καταφεύγουν στον Πνευμονολόγο για να εξεταστούν και να υποβληθούν 

σε σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που «αποκαλύπτει» την νόσο.Δυστυχώς, 

η νόσος τελικά αποφράσσει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και 

καταστρέφει με μη αναστρέψιμο τρόπο τους ιστούς των πνευμόνων.Μόνο αφού 

καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων ο ασθενής αρχίζει να έχει πολύ 

σοβαρή δύσπνοια και να εκδηλώνει 2-3 επεισόδια επιδείνωσης της ασθένειας 

κάθε χρόνο, που ονομάζονταιπαροξύνσεις. Οι κρίσεις αυτές συχνά τον οδηγούν σε 

εισαγωγή και νοσηλεία σε νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να καπνίζει, 

αγνοώντας τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου 

λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν λαμβάνει ανελλιπώς την εισπνεόμενη αγωγή που θα 

του χορηγήσει ο ειδικός Πνευμονολόγος, η νόσος θα εξελιχθεί στην πιο 

προχωρημένη της μορφή. Στο βαρύ στάδιο, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει 

καθημερινές οικιακές εργασίες, να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις 

και να έχει σεξουαλική ζωή. Καθηλώνεται σε αναπηρική μορφή διαβίωσης στο σπίτι, 

απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένεια του και από την λήψη οξυγόνου καθ' όλο το 

24ωρο. 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειαςστην Ελλάδα: 

 



• 9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ 

• (8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 

• Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 

• Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 

• Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις 

γυναίκες: 11,6% έναντι 4,8% . 

Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 

 
• Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα συμπτώματα βήχα, 

απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν τον Πνευμονολόγο και να 

διακόψουν το κάπνισμα! 

• Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο σπιρομέτρηση (ειδική 

εξέταση διαγνωστική της ΧΑΠ). 

• Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με εισπνεόμενη 

αγωγή και αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, εισπνοή καπνού καύσης 

ξύλων, επαγγελματικές εκθέσεις). 

• Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με ΧΑΠ, 

οδηγώντας τους πιο εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες με ΧΑΠ 

πρέπει να συμμορφώνονται στην θεραπεία που έχει καθορίσει ο Πνευμονολόγος και 

να λαμβάνουν σχολαστικά τα μέτρα πρόληψης, αναφορικά με την μόλυνση. 

• Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό 

για τον κορωνοϊό. 

• Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με ειδικούς γιατρούς 

(Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η νόσος. 

• Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της παγκόσμιας 

συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του 

καπνού (FCTC) και να συνδράμουν την ΕΠΕ στην υλοποίηση των 

προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος. 
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ΚΕΝΤΡΙΚΗΥΓΕΙΑ 

9 ΣΤΟΥΣ 100 ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΧΑΠ 
15 

18/11/2020 

Φέτος η Παγκόσμια ημέρα για την ΧΑΠ βρίσκει ολόκληρο τον πλανήτη 

αντιμέτωπο με την πανδημία του νέου κορωνοϊού που έχει προσβάλει 52 

εκατομμύρια ανθρώπους και έχει προκαλέσει 1.300.000 θανάτους. Όπως έχει 

αποδειχτεί, από τον κορωνοϊό κινδυνεύουν ιδιαιτέρως οι ασθενείς με ΧΑΠ, μια 

νόσο που προσβάλλει περίπου το 10% των ανθρώπων πάνω από 50 ετών και 

https://timeforgoodnews.gr/
https://timeforgoodnews.gr/category/kentrikh/
https://timeforgoodnews.gr/category/kentrikh/
https://timeforgoodnews.gr/category/ygeia/


αποτελεί την 5η αιτία θανάτου, παγκοσμίως. Οι πάσχοντες από ΧΑΠ, ιδιαίτερα 

σε μέτρια και πιο βαριά μορφή, αν μολυνθούν από τον κορωνοϊό, διατρέχουν 

διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο να καταλήξουν στην Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας (ΜΕΘ) και να διασωληνωθούν. Για αυτό το λόγο η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να 

προηγηθούν – μεταξύ άλλων ομάδων – στον επικείμενο εμβολιασμό. Επίσης 

τονίζει τον κρίσιμο ρόλο του Ειδικού Πνευμονολόγου, τόσο στη διάγνωση της 

ΧΑΠ, όσο και στη θεραπεία της. 

Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 

Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά για την 

ΧΑΠ. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ  (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην μυϊκή 

προσπάθεια) χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με το 

χρόνο επιδείνωση.Οι πάσχοντες, τα πρώτα χρόνια,  θεωρούν τα συμπτώματα 

ως μία φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος (ο μύθος του τσιγαρόβηχα) και 

της ηλικίας και δεν καταφεύγουν στον Πνευμονολόγο για να εξεταστούν και να 

υποβληθούν σε σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που «αποκαλύπτει» την νόσο. 

Δυστυχώς, η νόσος τελικά αποφράσσει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που 

αναπνέουμε) και καταστρέφει με μη αναστρέψιμο τρόπο τους ιστούς των 

πνευμόνων. Μόνο αφού καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων ο ασθενής 

αρχίζει να έχει πολύ σοβαρή δύσπνοια και να εκδηλώνει 2-3 επεισόδια 

επιδείνωσης της ασθένειας κάθε χρόνο, που ονομάζονται παροξύνσεις. Οι 

κρίσεις αυτές συχνά τον οδηγούν σε εισαγωγή και νοσηλεία σε νοσοκομείο. Αν 

ο ασθενής συνεχίσει να καπνίζει, αγνοώντας τα ενοχλητικά συμπτώματα του 

βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν 

λαμβάνει ανελλιπώς την εισπνεόμενη αγωγή που θα του χορηγήσει ο ειδικός 

Πνευμονολόγος, η νόσος θα εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Στο 

βαρύ στάδιο, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές εργασίες, να 

κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. 

Καθηλώνεται σε αναπηρική μορφή διαβίωσης στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος 

από την οικογένεια του και από την λήψη οξυγόνου καθ’ όλο το 24ωρο. 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα: 

▪ 9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ 
▪ (8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 
▪ Το 56%, δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 
▪ Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 
▪ Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες:11,6% έναντι 4,8% . 



Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 

▪ Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα συμπτώματα βήχα, 
απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν τον Πνευμονολόγο και να διακόψουν το 
κάπνισμα! 

▪ Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο σπιρομέτρηση (ειδική εξέταση 
διαγνωστική της ΧΑΠ). 

▪ Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με εισπνεόμενη αγωγή και 
αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, εισπνοή καπνού καύσης ξύλων, 
επαγγελματικές εκθέσεις). 

▪ Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με ΧΑΠ, οδηγώντας τους πιο 
εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες από ΧΑΠ πρέπει να συμμορφώνονται 
στη θεραπεία που έχει καθορίσει ο Πνευμονολόγος και να λαμβάνουν σχολαστικά τα μέτρα 
πρόληψης, αναφορικά με την μόλυνση. 

▪ Οι πάσχοντες από ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό για τον 
κορωνοϊό 

▪ Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με ειδικούς γιατρούς 
(Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η νόσος. 

▪ Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της παγκόσμιας συνθήκης του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του καπνού (FCTC) και να 
συνδράμουν την ΕΠΕ στην υλοποίηση των προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος. 

Πηγή: https://www.iatronet.gr 

Πηγή φωτογραφίας: https://secure.gravatar.com 
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18 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ). 
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Κορωνοϊός: Αυτοί οι ασθενείς 

πρέπει να εμβολιαστούν από 

τους πρώτους 

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Χρόνιας 
Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι οι ασθενείς 
με ΧΑΠ, επιβάλλεται να προηγηθούν – μεταξύ άλλων 
ομάδων – στον επικείμενο εμβολιασμό κατά της Covid-
19 



 

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια: Η νόσος 
που «χτυπά» εννέα στους 100 καπνιστές στην 
Ελλάδα 

 

ΧΑΠ: Να γιατί κινδυνεύουν και αυτοί που δεν 
έχουν καπνίσει ποτέ 

Εφέτος η Παγκόσμια ημέρα για την ΧΑΠ βρίσκει ολόκληρο τον 
πλανήτη αντιμέτωπο με την πανδημία του νέου κορωνοϊού που έχει 
προσβάλλει 52 εκατομμύρια ανθρώπους και έχει προκαλέσει 

https://ygeiamou.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82/54243/chronia-apofraktiki-pnevmonopathia-i-nosos-pou-chtipa-ennea-stous-100-kapnistes-stin-ellada/
https://ygeiamou.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%be%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82/108771/chap-na-giati-kindinevoun-ke-afti-pou-den-echoun-kapnisi-pote/


1.300.000 θανάτους. Όπως έχει αποδειχτεί, από τον κορωνοϊό 
κινδυνεύουν ιδιαιτέρως οι ασθενείς με ΧΑΠ, μια νόσο που προσβάλει 
περίπου το 10% των ανθρώπων πάνω από 50 ετών και αποτελεί την 
5η αιτία θανάτου, παγκοσμίως. 

Οι πάσχοντες από ΧΑΠ, ιδιαίτερα σε μέτρια και πιο βαριά μορφή, αν 
μολυνθούν από τον κορωνοϊό, διατρέχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο 
κίνδυνο να καταλήξουν στην Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας (ΜΕΘ) και να διασωληνωθούν. Για αυτό το λόγο η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι οι ασθενείς με 
ΧΑΠ, επιβάλλεται να προηγηθούν – μεταξύ άλλων ομάδων – στον 
επικείμενο εμβολιασμό. Επίσης τονίζει τον κρίσιμο ρόλο του Ειδικού 
Πνευμονολόγου, τόσο στη διάγνωση της ΧΑΠ, όσο και στη θεραπεία 
της. 

Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 

Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν 
αποκλειστικά για την ΧΑΠ. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ  (βήχας, πτύελα, 
δύσκολη αναπνοή στην μυϊκή προσπάθεια) χαρακτηρίζονται από 
ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με το χρόνο επιδείνωση. Οι 
πάσχοντες, τα πρώτα χρόνια,  θεωρούν τα συμπτώματα ως μία 
φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος (ο μύθος του 
τσιγαρόβηχα) και της ηλικίας και δεν καταφεύγουν στον 
Πνευμονολόγο για να εξεταστούν και να υποβληθούν σε 
σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που «αποκαλύπτει» την νόσο. 
Δυστυχώς, η νόσος τελικά αποφράσσει τους βρόγχους (τους 
αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει με μη αναστρέψιμο 
τρόπο τους ιστούς των πνευμόνων. Μόνο αφού καταστραφεί το 50-
60% των πνευμόνων ο ασθενής αρχίζει να έχει πολύ σοβαρή 
δύσπνοια και να εκδηλώνει 2-3 επεισόδια επιδείνωσης της 
ασθένειας κάθε χρόνο, που ονομάζονται παροξύνσεις. Οι κρίσεις 
αυτές συχνά τον οδηγούν σε εισαγωγή και νοσηλεία σε νοσοκομείο. 
Αν ο ασθενής συνεχίσει να καπνίζει, αγνοώντας τα ενοχλητικά 
συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου 
λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν λαμβάνει ανελλιπώς την 
εισπνεόμενη αγωγή που θα του χορηγήσει ο ειδικός Πνευμονολόγος, 
η νόσος θα εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Στο βαρύ 
στάδιο, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές 



εργασίες, να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και 
να έχει σεξουαλική ζωή. Καθηλώνεται σε αναπηρική μορφή 
διαβίωσης στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένεια του 
και από την λήψη οξυγόνου καθ’ όλο το 24ωρο. 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην 
Ελλάδα: 

• 9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ 
• (8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 
• Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 
• Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 
• Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις 

γυναίκες: 11,6% έναντι 4,8% . 

Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 
• Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα 

συμπτώματα βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν 
τον Πνευμονολόγο και να διακόψουν το κάπνισμα! 

• Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο 
σπιρομέτρηση (ειδική εξέταση διαγνωστική της ΧΑΠ). 

• Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με 
εισπνεόμενη αγωγή και αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, 
εισπνοή καπνού καύσης ξύλων, επαγγελματικές εκθέσεις). 

• Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με 
ΧΑΠ, οδηγώντας τους πιο εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο αυτό, οι 
πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να συμμορφώνονται στην θεραπεία που 
έχει καθορίσει ο Πνευμονολόγος και να λαμβάνουν σχολαστικά τα 
μέτρα πρόληψης, αναφορικά με την μόλυνση. 

• Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο 
εμβολιασμό για τον κορωνοϊό. 

• Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με 
ειδικούς γιατρούς (Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά η νόσος. 

• Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της 
παγκόσμιας συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(ΠΟΥ) για τον έλεγχο του καπνού (FCTC) και να συνδράμουν 
την ΕΠΕ στην υλοποίηση των προγραμμάτων διακοπής του 
καπνίσματος. 
 



 

 

 

Παγκόσμια Ημέρα 

 

 

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, όπως μαρτυρά και η ονομασία της είναι 

νόσος των πνευμόνων, που προκαλεί στένωση των βρόγχων με συνέπεια την 

δυσκολία στην αναπνοή. Κύρια αιτία της παραμένει το κάπνισμα, ενεργητικό και 

παθητικό, η ατμοσφαιρική ρύπανση και το ιστορικό λοιμώξεων στην παιδική ηλικία. 

Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ, η Χ.Α.Π. αποτελεί διεθνώς την τέταρτη αιτία θανάτου και 



υπολογίζεται ότι είναι υπεύθυνη για το 5% περίπου όλων των θανάτων παγκοσμίως. 

Εκτιμάται ότι έως το 2030 θα αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου και την πέμπτη αιτία 

αναπηρίας. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι πάσχουν από Χ.Α.Π. περί τα 700.000 άτομα, 

τα μισά από τα οποία αγνοούν ότι νοσούν. Καμπάνια ενημέρωσης για τη ΧΑΠ Εάν δεν 

υπήρχε το κάπνισμα, η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) δεν θα υπήρχε ή 

θα ήταν μια σπάνια νόσος.  

Το κάπνισμα αποτελεί τη σπουδαιότερη αιτία εμφάνισης της ΧΑΠ (85-90%), ενώ άλλα 

αίτια, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, ευθύνονται σε μικρότερο ποσοστό. Τα 

στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν, ότι τη στιγμή που το 25-30% όλων των εισαγωγών 

σε παθολογικές κλινικές οφείλεται σε αναπνευστικά νοσήματα, ποσοστό 50% αυτών 

αφορά τη ΧΑΠ. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι περίπου 500-700 χιλιάδες συνάνθρωποί 

μας πάσχουν από ΧΑΠ, ενώ οι μισοί περίπου από αυτούς δεν το γνωρίζουν.  

Τα παραπάνω ανέφεραν σε συνέντευξη Τύπου οι εκπρόσωποι της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρίας (ΕΠΕ), με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ. 

Παράλληλα παρουσίασαν μια νέα διαδικτυακή καμπάνια με τον τίτλο 

#happyBREATHday που έχει στόχο την ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της 

έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. 

Τα συμπτώματα της ΧΑΠ βασίζονται κυρίως στην τριάδα βήχας, απόχρεμψη, 

δύσπνοια.  

Ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου και το χρόνο εμφάνισης, έχουν ποικιλία 

βαθμονόμησης. Η παρουσία συμπτωμάτων της ΧΑΠ είναι σημαντικό στοιχείο για τη 

διάγνωση, ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς απαιτείται διενέργεια σπιρομέτρησης 

και αναγνώριση του συγκεκριμένου αποφρακτικού προτύπου για την τεκμηρίωση της 

νόσου. 

 Ο ασθενής ταλαιπωρείται από τα συμπτώματα της νόσου, τα οποία συν τω χρόνω 

επιδεινώνονται. Όπως ανέφεραν οι επιστήμονες, η σωστή ενημέρωση, η ορθή και 

έγκαιρη, όσο το δυνατόν σε πιο αρχικά στάδια της νόσου διάγνωση, η διακοπή του 

καπνίσματος και η σωστή θεραπεία και παρακολούθηση από πνευμονολόγο, βοηθούν 

τους ασθενείς να έχουν λιγότερα συμπτώματα και να ζουν σχεδόν φυσιολογικά. 

 

 

 

 



 

 

 

Κορωνοϊός: Αυτοί οι ασθενείς πρέπει να 
εμβολιαστούν από τους πρώτους 
 

 

ΧΑΠ: Να γιατί κινδυνεύουν και αυτοί που δεν έχουν καπνίσει ποτέ 

Εφέτος η Παγκόσμια ημέρα για την ΧΑΠ βρίσκει ολόκληρο τον πλανήτη 

αντιμέτωπο με την πανδημία του νέου κορωνοϊού που έχει προσβάλλει 52 

εκατομμύρια ανθρώπους και έχει προκαλέσει 1.300.000 θανάτους. Όπως έχει 

αποδειχτεί, από τον κορωνοϊό κινδυνεύουν ιδιαιτέρως οι ασθενείς με ΧΑΠ, μια 

νόσο που προσβάλει περίπου το 10% των ανθρώπων πάνω από 50 ετών και 

αποτελεί την 5η αιτία θανάτου, παγκοσμίως. 



 

 

Οι πάσχοντες από ΧΑΠ, ιδιαίτερα σε μέτρια και πιο βαριά μορφή, αν 

μολυνθούν από τον κορωνοϊό, διατρέχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο να 

καταλήξουν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να 

διασωληνωθούν. Για αυτό το λόγο η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

επισημαίνει ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να προηγηθούν – μεταξύ 

άλλων ομάδων – στον επικείμενο εμβολιασμό. Επίσης τονίζει τον κρίσιμο 

ρόλο του Ειδικού Πνευμονολόγου, τόσο στη διάγνωση της ΧΑΠ, όσο και στη 

θεραπεία της. 

 

Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 

 

Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά για την 

ΧΑΠ. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ  (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην 

μυϊκή προσπάθεια) χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με 

το χρόνο επιδείνωση. Οι πάσχοντες, τα πρώτα χρόνια,  θεωρούν τα 

συμπτώματα ως μία φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος (ο μύθος του 

τσιγαρόβηχα) και της ηλικίας και δεν καταφεύγουν στον Πνευμονολόγο για να 

εξεταστούν και να υποβληθούν σε σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που 

«αποκαλύπτει» την νόσο. Δυστυχώς, η νόσος τελικά αποφράσσει τους 

βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει με μη 

αναστρέψιμο τρόπο τους ιστούς των πνευμόνων. Μόνο αφού καταστραφεί το 

50-60% των πνευμόνων ο ασθενής αρχίζει να έχει πολύ σοβαρή δύσπνοια 

και να εκδηλώνει 2-3 επεισόδια επιδείνωσης της ασθένειας κάθε χρόνο, που 

ονομάζονται παροξύνσεις. Οι κρίσεις αυτές συχνά τον οδηγούν σε εισαγωγή 

και νοσηλεία σε νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να καπνίζει, αγνοώντας 

τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου 

λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν λαμβάνει ανελλιπώς την εισπνεόμενη 

αγωγή που θα του χορηγήσει ο ειδικός Πνευμονολόγος, η νόσος θα εξελιχθεί 

στην πιο προχωρημένη της μορφή. Στο βαρύ στάδιο, ο ασθενής δεν μπορεί 

να κάνει καθημερινές οικιακές εργασίες, να κοιμηθεί, να μετέχει σε 

οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Καθηλώνεται σε 

αναπηρική μορφή διαβίωσης στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την 

οικογένεια του και από την λήψη οξυγόνου καθ’ όλο το 24ωρο. 



 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα: 

9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ 

(8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 

Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 

Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 

Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες: 11,6% έναντι 

4,8% . 

Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 

Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα συμπτώματα 

βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν τον Πνευμονολόγο και 

να διακόψουν το κάπνισμα! 

Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο σπιρομέτρηση (ειδική 

εξέταση διαγνωστική της ΧΑΠ). 

Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με εισπνεόμενη 

αγωγή και αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, εισπνοή καπνού 

καύσης ξύλων, επαγγελματικές εκθέσεις). 

Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με ΧΑΠ, 

οδηγώντας τους πιο εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες με 

ΧΑΠ πρέπει να συμμορφώνονται στην θεραπεία που έχει καθορίσει ο 

Πνευμονολόγος και να λαμβάνουν σχολαστικά τα μέτρα πρόληψης, 

αναφορικά με την μόλυνση. 

Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό για 

τον κορωνοϊό. 

Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με ειδικούς 

γιατρούς (Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η νόσος. 

Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της παγκόσμιας 

συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του 

καπνού (FCTC) και να συνδράμουν την ΕΠΕ στην υλοποίηση των  



προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα. 

Φέτος η Παγκόσμια ημέρα για την ΧΑΠ βρίσκει ολόκληρο τον πλανήτη αντιμέτωπο με την 
πανδημία του νέου κορωνοϊού που έχει προσβάλει 52 εκατομμύρια ανθρώπους και έχει 
προκαλέσει 1.300.000 θανάτους. Όπως έχει αποδειχτεί, από τον κορωνοϊό κινδυνεύουν 
ιδιαιτέρως οι ασθενείς με ΧΑΠ, μια νόσο που προσβάλλει περίπου το 10% των ανθρώπων πάνω 
από 50 ετών και αποτελεί την 5η αιτία θανάτου, παγκοσμίως. Οι πάσχοντες από ΧΑΠ, ιδιαίτερα 
σε μέτρια και πιο βαριά μορφή, αν μολυνθούν από τον κορωνοϊό, διατρέχουν διπλάσιο έως 
τριπλάσιο κίνδυνο να καταλήξουν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να 
διασωληνωθούν. Για αυτό το λόγο η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι οι 
ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να προηγηθούν – μεταξύ άλλων ομάδων – στον επικείμενο 
εμβολιασμό. Επίσης τονίζει τον κρίσιμο ρόλο του Ειδικού Πνευμονολόγου, τόσο στη διάγνωση 
της ΧΑΠ, όσο και στη θεραπεία της. 
Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 
Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά για την ΧΑΠ. Τα 
συμπτώματα της ΧΑΠ (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην μυϊκή προσπάθεια) 
χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με το χρόνο επιδείνωση.Οι πάσχοντες, τα 
πρώτα χρόνια, θεωρούν τα συμπτώματα ως μία φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος (ο μύθος 
του τσιγαρόβηχα) και της ηλικίας και δεν καταφεύγουν στον Πνευμονολόγο για να εξεταστούν και 
να υποβληθούν σε σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που «αποκαλύπτει» την νόσο. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Φέτος η Παγκόσμια ημέρα για την Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 

βρίσκει ολόκληρο τον πλανήτη αντιμέτωπο με την πανδημία του νέου 

κορωνοϊού που έχει προσβάλλει 52 εκατομμύρια ανθρώπους και έχει 

προκαλέσει 1.300.000 θανάτους. 

Όπως έχει αποδειχτεί, από τον κορωνοϊό κινδυνεύουν ιδιαιτέρως οι ασθενείς 

με ΧΑΠ, μια νόσο που προσβάλει περίπου το 10% των ανθρώπων πάνω από 

50 ετών και αποτελεί την 5η αιτία θανάτου, παγκοσμίως. 

Οι πάσχοντες από ΧΑΠ, ιδιαίτερα σε μέτρια και πιο βαριά μορφή, αν 

μολυνθούν από τον κορωνοϊό, διατρέχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο να 

καταλήξουν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να 

διασωληνωθούν. Για αυτό το λόγο η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

επισημαίνει ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να προηγηθούν – μεταξύ 

άλλων ομάδων – στον επικείμενο εμβολιασμό. Επίσης τονίζει τον κρίσιμο 



ρόλο του Ειδικού Πνευμονολόγου, τόσο στη διάγνωση της ΧΑΠ, όσο και στη 

θεραπεία της. 

Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά για την 

ΧΑΠ. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ  (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην 

μυϊκή προσπάθεια) χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με 

το χρόνο επιδείνωση. Οι πάσχοντες, τα πρώτα χρόνια,  θεωρούν τα 

συμπτώματα ως μία φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος (ο μύθος του 

τσιγαρόβηχα) και της ηλικίας και δεν καταφεύγουν στον Πνευμονολόγο για να 

εξεταστούν και να υποβληθούν σε σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που 

«αποκαλύπτει» την νόσο. Δυστυχώς, η νόσος τελικά αποφράσσει τους 

βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει με μη 

αναστρέψιμο τρόπο τους ιστούς των πνευμόνων. Μόνο αφού καταστραφεί το 

50-60% των πνευμόνων ο ασθενής αρχίζει να έχει πολύ σοβαρή δύσπνοια 

και να εκδηλώνει 2-3 επεισόδια επιδείνωσης της ασθένειας κάθε χρόνο, που 

ονομάζονται παροξύνσεις. Οι κρίσεις αυτές συχνά τον οδηγούν σε εισαγωγή 

και νοσηλεία σε νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να καπνίζει, αγνοώντας 

τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου 

λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν λαμβάνει ανελλιπώς την εισπνεόμενη 

αγωγή που θα του χορηγήσει ο ειδικός Πνευμονολόγος, η νόσος θα εξελιχθεί 

στην πιο προχωρημένη της μορφή. Στο βαρύ στάδιο, ο ασθενής δεν μπορεί 

να κάνει καθημερινές οικιακές εργασίες, να κοιμηθεί, να μετέχει σε 

οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Καθηλώνεται σε 

αναπηρική μορφή διαβίωσης στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την 

οικογένεια του και από την λήψη οξυγόνου καθ’ όλο το 24ωρο. 

 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα: 

 

9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ 

(8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 

Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 

Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 

Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες: 11,6% έναντι 

4,8% . 



Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 

 

Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα συμπτώματα 

βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν τον Πνευμονολόγο και 

να διακόψουν το κάπνισμα! 

Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο σπιρομέτρηση (ειδική 

εξέταση διαγνωστική της ΧΑΠ). 

Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με εισπνεόμενη 

αγωγή και αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, εισπνοή καπνού 

καύσης ξύλων, επαγγελματικές εκθέσεις). 

Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με ΧΑΠ, 

οδηγώντας τους πιο εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες με 

ΧΑΠ πρέπει να συμμορφώνονται στην θεραπεία που έχει καθορίσει ο 

Πνευμονολόγος και να λαμβάνουν σχολαστικά τα μέτρα πρόληψης, 

αναφορικά με την μόλυνση. 

Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό για 

τον κορωνοϊό. 

Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με ειδικούς 

γιατρούς (Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η νόσος. 

Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της παγκόσμιας 

συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του 

καπνού και να συνδράμουν την ΕΠΕ στην υλοποίηση των προγραμμάτων 

διακοπής του καπνίσματος. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Κορονοϊός: Αυτοί οι ασθενείς πρέπει να 

εμβολιαστούν από τους πρώτους 
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https://www.daynight.gr/koronoios-autoi-oi-astheneis-prepei-na-emboliastoun-apo-tous-prwtous/#respond


Οι πάσχοντες από ΧΑΠ, ιδιαίτερα σε μέτρια και πιο βαριά μορφή, αν 
μολυνθούν από τον κορονοϊό, διατρέχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο 
κίνδυνο να καταλήξουν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 
και να διασωληνωθούν. Για αυτό το λόγο η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία επισημαίνει ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να 
προηγηθούν – μεταξύ άλλων ομάδων – στον επικείμενο εμβολιασμό. 
Επίσης τονίζει τον κρίσιμο ρόλο του Ειδικού Πνευμονολόγου, τόσο στη 
διάγνωση της ΧΑΠ, όσο και στη θεραπεία της. 
 
Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 
Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά 
για την ΧΑΠ. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ  (βήχας, πτύελα, δύσκολη 
αναπνοή στην μυϊκή προσπάθεια) χαρακτηρίζονται από ύπουλη 
εμφάνιση και σταδιακή με το χρόνο επιδείνωση. Οι πάσχοντες, τα 
πρώτα χρόνια,  θεωρούν τα συμπτώματα ως μία φυσιολογική συνέπεια 
του καπνίσματος (ο μύθος του τσιγαρόβηχα) και της ηλικίας και δεν 
καταφεύγουν στον Πνευμονολόγο για να εξεταστούν και να υποβληθούν 
σε σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που «αποκαλύπτει» την νόσο. 
Δυστυχώς, η νόσος τελικά αποφράσσει τους βρόγχους (τους 
αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει με μη αναστρέψιμο 
τρόπο τους ιστούς των πνευμόνων. Μόνο αφού καταστραφεί το 50-60% 
των πνευμόνων ο ασθενής αρχίζει να έχει πολύ σοβαρή δύσπνοια και 
να εκδηλώνει 2-3 επεισόδια επιδείνωσης της ασθένειας κάθε χρόνο, 
που ονομάζονται παροξύνσεις. Οι κρίσεις αυτές συχνά τον οδηγούν σε 
εισαγωγή και νοσηλεία σε νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να 
καπνίζει, αγνοώντας τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της 
απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν 
λαμβάνει ανελλιπώς την εισπνεόμενη αγωγή που θα του χορηγήσει ο 
ειδικός Πνευμονολόγος, η νόσος θα εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη 
της μορφή. Στο βαρύ στάδιο, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει 
καθημερινές οικιακές εργασίες, να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές 
διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Καθηλώνεται σε αναπηρική 
μορφή διαβίωσης στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένεια 
του και από την λήψη οξυγόνου καθ’ όλο το 24ωρο. 
 
Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην 
Ελλάδα: 

▪ 9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από 
ΧΑΠ 

▪ (8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 
▪ Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 



▪ Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 
▪ Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις 

γυναίκες: 11,6% έναντι 4,8% . 
 
Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 

▪ Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα 
συμπτώματα βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να 
επισκεφθούν τον Πνευμονολόγο και να διακόψουν το κάπνισμα! 

▪ Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο 
σπιρομέτρηση (ειδική εξέταση διαγνωστική της ΧΑΠ). 

▪ Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με 
εισπνεόμενη αγωγή και αποφυγής παραγόντων κινδύνου 
(κάπνισμα, εισπνοή καπνού καύσης ξύλων, επαγγελματικές 
εκθέσεις). 

▪ Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με 
ΧΑΠ, οδηγώντας τους πιο εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο αυτό, οι 
πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να συμμορφώνονται στην θεραπεία 
που έχει καθορίσει ο Πνευμονολόγος και να λαμβάνουν 
σχολαστικά τα μέτρα πρόληψης, αναφορικά με την μόλυνση. 

▪ Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο 
εμβολιασμό για τον κορωνοϊό. 

▪ Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με 
ειδικούς γιατρούς (Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά η νόσος. 

▪ Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της 
παγκόσμιας συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(ΠΟΥ) για τον έλεγχο του καπνού (FCTC) και να συνδράμουν 
την ΕΠΕ στην υλοποίηση των προγραμμάτων διακοπής του 
καπνίσματος. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Εφέτος η Παγκόσμια ημέρα για την ΧΑΠ βρίσκει ολόκληρο τον πλανήτη 

αντιμέτωπο με την πανδημία του νέου κορωνοϊού που έχει προσβάλλει 52 

εκατομμύρια ανθρώπους και έχει προκαλέσει 1.300.000 θανάτους. 

Όπως έχει αποδειχτεί, από τον κορωνοϊό κινδυνεύουν ιδιαιτέρως οι ασθενείς 

με ΧΑΠ, μια νόσο που προσβάλει περίπου το 10% των ανθρώπων πάνω από 

50 ετών και αποτελεί την 5η αιτία θανάτου, παγκοσμίως. Οι πάσχοντες από 

ΧΑΠ, ιδιαίτερα σε μέτρια και πιο βαριά μορφή, αν μολυνθούν από τον 

κορωνοϊό, διατρέχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο να καταλήξουν στην 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να διασωληνωθούν. 



Για αυτό το λόγο η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι οι 

ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να προηγηθούν – μεταξύ άλλων ομάδων - στον 

επικείμενο εμβολιασμό. Επίσης τονίζει τον κρίσιμο ρόλο του Ειδικού 

Πνευμονολόγου, τόσο στη διάγνωση της ΧΑΠ, όσο και στη θεραπεία της. 

Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 

Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά για την 

ΧΑΠ. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ  (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην μυϊκή 

προσπάθεια) χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με το χρόνο 

επιδείνωση. 

Οι πάσχοντες, τα πρώτα χρόνια,  θεωρούν τα συμπτώματα ως μία 

φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος (ο μύθος του τσιγαρόβηχα) και της 

ηλικίας και δεν καταφεύγουν στον Πνευμονολόγο για να εξεταστούν και να 

υποβληθούν σε σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που «αποκαλύπτει» την νόσο. 

Δυστυχώς, η νόσος τελικά αποφράσσει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που 

αναπνέουμε) και καταστρέφει με μη αναστρέψιμο τρόπο τους ιστούς των 

πνευμόνων. 

Μόνο αφού καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων ο ασθενής αρχίζει να έχει 

πολύ σοβαρή δύσπνοια και να εκδηλώνει 2-3 επεισόδια επιδείνωσης της 

ασθένειας κάθε χρόνο, που ονομάζονται παροξύνσεις. Οι κρίσεις αυτές συχνά 

τον οδηγούν σε εισαγωγή και νοσηλεία σε νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει 

να καπνίζει, αγνοώντας τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της 

απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν λαμβάνει 

ανελλιπώς την εισπνεόμενη αγωγή που θα του χορηγήσει ο ειδικός 

Πνευμονολόγος, η νόσος θα εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. 

Στο βαρύ στάδιο, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές 

εργασίες, να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει 

σεξουαλική ζωή. Καθηλώνεται σε αναπηρική μορφή διαβίωσης στο σπίτι, 

απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένεια του και από την λήψη οξυγόνου 

καθ’ όλο το 24ωρο. 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα: 

• 9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ 

• (8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 

• Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 



• Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 

• Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες: 11,6% 

έναντι 4,8% . 

Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 

• Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα 

συμπτώματα βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν τον 

Πνευμονολόγο και να διακόψουν το κάπνισμα! 

• Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο σπιρομέτρηση (ειδική 

εξέταση διαγνωστική της ΧΑΠ). 

• Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με 

εισπνεόμενη αγωγή και αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, 

εισπνοή καπνού καύσης ξύλων, επαγγελματικές εκθέσεις). 

• Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με ΧΑΠ, 

οδηγώντας τους πιο εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες 

με ΧΑΠ πρέπει να συμμορφώνονται στην θεραπεία που έχει καθορίσει ο 

Πνευμονολόγος και να λαμβάνουν σχολαστικά τα μέτρα πρόληψης, 

αναφορικά με την μόλυνση. 

• Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο 

εμβολιασμό για τον κορωνοϊό. 

• Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με ειδικούς 

γιατρούς (Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η 

νόσος. 

• Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της 

παγκόσμιας συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για 

τον έλεγχο του καπνού (FCTC) και να συνδράμουν την ΕΠΕ στην 

υλοποίηση των προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος. 

 

 



 

 

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ, ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ, ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΧΕΔΟΝ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΠ. 
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9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην Ελλάδα 
πάσχουν από ΧΑΠ – Γνωρίζετε τα συμπτώματα; 

 

Φέτος η παγκόσμια ημέρα για την Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
(ΧΑΠ) βρίσκει ολόκληρο τον πλανήτη αντιμέτωπο με την πανδημία του νέου 
κορονοϊού που έχει προσβάλλει 52 εκατομμύρια ανθρώπους και έχει προκαλέσει 
1.300.000 θανάτους. Όπως έχει αποδειχτεί, από τον κορονοϊό κινδυνεύουν 
ιδιαιτέρως οι ασθενείς με ΧΑΠ, μια νόσο που προσβάλει περίπου το 10% των 
ανθρώπων πάνω από 50 ετών και αποτελεί την 5η αιτία θανάτου, παγκοσμίως. 
Οι πάσχοντες από ΧΑΠ, ιδιαίτερα σε μέτρια και πιο βαριά μορφή, αν μολυνθούν 
από τον κορονοϊό, διατρέχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο να καταλήξουν 
στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να διασωληνωθούν. Για αυτό το 
λόγο η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ, 
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επιβάλλεται να προηγηθούν – μεταξύ άλλων ομάδων – στον επικείμενο 
εμβολιασμό. Επίσης τονίζει τον κρίσιμο ρόλο του Ειδικού Πνευμονολόγου, τόσο 
στη διάγνωση της ΧΑΠ, όσο και στη θεραπεία της. 

Οι ασθενείς με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο 
εμβολιασμό, καθώς εάν προσβληθούν από τον κορονοϊό, διατρέχουν 
διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο να καταλήξουν στην ΜΕΘ και να 
διασωληνωθούν.  

 

Το βασικό αίτιο και τα συμπτώματα της ΧΑΠ 

Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά για την 
ΧΑΠ. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην μυϊκή 
προσπάθεια) χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με το χρόνο 
επιδείνωση. Οι πάσχοντες, τα πρώτα χρόνια,  θεωρούν τα συμπτώματα ως μία 
φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος (ο μύθος του τσιγαρόβηχα) και της 
ηλικίας και δεν καταφεύγουν στον Πνευμονολόγο για να εξεταστούν και να 
υποβληθούν σε σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που «αποκαλύπτει» την νόσο. 

Δυστυχώς, η νόσος τελικά αποφράσσει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που 
αναπνέουμε) και καταστρέφει με μη αναστρέψιμο τρόπο τους ιστούς των 
πνευμόνων. Μόνο αφού καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων ο ασθενής 
αρχίζει να έχει πολύ σοβαρή δύσπνοια και να εκδηλώνει 2-3 επεισόδια 
επιδείνωσης της ασθένειας κάθε χρόνο, που ονομάζονται παροξύνσεις. Οι 
κρίσεις αυτές συχνά τον οδηγούν σε εισαγωγή και νοσηλεία σε νοσοκομείο. Αν ο 
ασθενής συνεχίσει να καπνίζει, αγνοώντας τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, 
της απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν λαμβάνει 
ανελλιπώς την εισπνεόμενη αγωγή που θα του χορηγήσει ο ειδικός 
Πνευμονολόγος, η νόσος θα εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Στο 
βαρύ στάδιο, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές εργασίες, να 



κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. 
Καθηλώνεται σε αναπηρική μορφή διαβίωσης στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος 
από την οικογένεια του και από την λήψη οξυγόνου καθ’ όλο το 24ωρο. 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής 
Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα: 

• 9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ 
• (8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 
• Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 
• Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 
• Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες: 11,6% έναντι 4,8% . 

Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 

• Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα συμπτώματα 
βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν τον Πνευμονολόγο και να 
διακόψουν το κάπνισμα!  

• Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο σπιρομέτρηση (ειδική εξέταση 
διαγνωστική της ΧΑΠ). 

• Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με εισπνεόμενη 
αγωγή και αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, εισπνοή καπνού καύσης 
ξύλων, επαγγελματικές εκθέσεις).  

• Ο νέος κορονοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με ΧΑΠ, οδηγώντας 
τους πιο εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να 
συμμορφώνονται στην θεραπεία που έχει καθορίσει ο Πνευμονολόγος και να 
λαμβάνουν σχολαστικά τα μέτρα πρόληψης, αναφορικά με την μόλυνση. 

• Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό για τον 
κορονοϊό.  

• Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με ειδικούς γιατρούς 
(Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η νόσος. 

• Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της παγκόσμιας 
συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του καπνού 
(FCTC) και να συνδράμουν την ΕΠΕ στην υλοποίηση των προγραμμάτων 
διακοπής του καπνίσματος. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Εφέτος η Παγκόσμια ημέρα για την ΧΑΠ βρίσκει ολόκληρο τον πλανήτη 

αντιμέτωπο με την πανδημία του νέου κορωνοϊού που έχει προσβάλλει 52 

εκατομμύρια ανθρώπους και έχει προκαλέσει 1.300.000 θανάτους. Όπως έχει 

αποδειχτεί, από τον κορωνοϊό κινδυνεύουν ιδιαιτέρως οι ασθενείς με ΧΑΠ, μια 

νόσο που προσβάλει περίπου το 10% των ανθρώπων πάνω από 50 ετών και 

αποτελεί την 5η αιτία θανάτου, παγκοσμίως. 

Οι πάσχοντες από ΧΑΠ, ιδιαίτερα σε μέτρια και πιο βαριά μορφή, αν 

μολυνθούν από τον κορωνοϊό, διατρέχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο να 

καταλήξουν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να 

διασωληνωθούν. Για αυτό το λόγο η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

επισημαίνει ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να προηγηθούν – μεταξύ 

άλλων ομάδων – στον επικείμενο εμβολιασμό. Επίσης τονίζει τον κρίσιμο 

ρόλο του Ειδικού Πνευμονολόγου, τόσο στη διάγνωση της ΧΑΠ, όσο και στη 

θεραπεία της. 



Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά για την 

ΧΑΠ. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ  (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην 

μυϊκή προσπάθεια) χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με 

το χρόνο επιδείνωση. Οι πάσχοντες, τα πρώτα χρόνια, θεωρούν τα 

συμπτώματα ως μία φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος (ο μύθος του 

τσιγαρόβηχα) και της ηλικίας και δεν καταφεύγουν στον Πνευμονολόγο για να 

εξεταστούν και να υποβληθούν σε σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που 

«αποκαλύπτει» τη νόσο. Δυστυχώς, η νόσος τελικά αποφράσσει τους 

βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει με μη 

αναστρέψιμο τρόπο τους ιστούς των πνευμόνων. 

Μόνο αφού καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων ο ασθενής αρχίζει να έχει 

πολύ σοβαρή δύσπνοια και να εκδηλώνει 2-3 επεισόδια επιδείνωσης της 

ασθένειας κάθε χρόνο, που ονομάζονται παροξύνσεις. Οι κρίσεις αυτές συχνά 

τον οδηγούν σε εισαγωγή και νοσηλεία σε νοσοκομείο. Αν ο ασθενής 

συνεχίσει να καπνίζει, αγνοώντας τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της 

απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν λαμβάνει 

ανελλιπώς την εισπνεόμενη αγωγή που θα του χορηγήσει ο ειδικός 

Πνευμονολόγος, η νόσος θα εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Στο 

βαρύ στάδιο, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές εργασίες, 

να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική 

ζωή. Καθηλώνεται σε αναπηρική μορφή διαβίωσης στο σπίτι, απόλυτα 

εξαρτημένος από την οικογένεια του και από την λήψη οξυγόνου καθ’ όλο το 

24ωρο. 

 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα: 

 

9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ. 

(8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν. 

Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 

Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 

Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες: 11,6% έναντι 

4,8%. 

Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 



 

Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα συμπτώματα 

βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν τον Πνευμονολόγο και 

να διακόψουν το κάπνισμα! 

Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο σπιρομέτρηση (ειδική 

εξέταση διαγνωστική της ΧΑΠ). 

Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με εισπνεόμενη 

αγωγή και αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, εισπνοή καπνού 

καύσης ξύλων, επαγγελματικές εκθέσεις). 

Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με ΧΑΠ, 

οδηγώντας τους πιο εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες με 

ΧΑΠ πρέπει να συμμορφώνονται στην θεραπεία που έχει καθορίσει ο 

Πνευμονολόγος και να λαμβάνουν σχολαστικά τα μέτρα πρόληψης, 

αναφορικά με την μόλυνση. 

Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό για 

τον κορωνοϊό. 

Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με ειδικούς 

γιατρούς (Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η νόσος. 

Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της παγκόσμιας 

συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του 

καπνού (FCTC) και να συνδράμουν την ΕΠΕ στην υλοποίηση των 

προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tι επισημαίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

Εφέτος η Παγκόσμια ημέρα για την ΧΑΠ βρίσκει ολόκληρο τον πλανήτη 

αντιμέτωπο με την πανδημία του νέου κορωνοϊού που έχει προσβάλλει 52 

εκατομμύρια ανθρώπους και έχει προκαλέσει 1.300.000 θανάτους. Όπως έχει 

αποδειχτεί, από τον κορωνοϊό κινδυνεύουν ιδιαιτέρως οι ασθενείς με ΧΑΠ, μια 

νόσο που προσβάλει περίπου το 10% των ανθρώπων πάνω από 50 ετών και 

αποτελεί την 5η αιτία θανάτου, παγκοσμίως. 

Οι πάσχοντες από ΧΑΠ, ιδιαίτερα σε μέτρια και πιο βαριά μορφή, αν 

μολυνθούν από τον κορωνοϊό, διατρέχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο να 

καταλήξουν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να 

διασωληνωθούν. Για αυτό το λόγο η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

επισημαίνει ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να προηγηθούν – μεταξύ 

άλλων ομάδων – στον επικείμενο εμβολιασμό. Επίσης τονίζει τον κρίσιμο 

ρόλο του Ειδικού Πνευμονολόγου, τόσο στη διάγνωση της ΧΑΠ, όσο και στη 

θεραπεία της, όπως αναφέρει το ygeiamou. 



 

Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 

Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά για την 

ΧΑΠ. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην μυϊκή 

προσπάθεια) χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με το 

χρόνο επιδείνωση. Οι πάσχοντες, τα πρώτα χρόνια, θεωρούν τα συμπτώματα 

ως μία φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος (ο μύθος του τσιγαρόβηχα) και 

της ηλικίας και δεν καταφεύγουν στον Πνευμονολόγο για να εξεταστούν και να 

υποβληθούν σε σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που «αποκαλύπτει» την 

νόσο. Δυστυχώς, η νόσος τελικά αποφράσσει τους βρόγχους (τους 

αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει με μη αναστρέψιμο τρόπο 

τους ιστούς των πνευμόνων. Μόνο αφού καταστραφεί το 50-60% των 

πνευμόνων ο ασθενής αρχίζει να έχει πολύ σοβαρή δύσπνοια και να 

εκδηλώνει 2-3 επεισόδια επιδείνωσης της ασθένειας κάθε χρόνο, που 

ονομάζονται παροξύνσεις. Οι κρίσεις αυτές συχνά τον οδηγούν σε εισαγωγή 

και νοσηλεία σε νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να καπνίζει, αγνοώντας 

τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου 

λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν λαμβάνει ανελλιπώς την εισπνεόμενη 

αγωγή που θα του χορηγήσει ο ειδικός Πνευμονολόγος, η νόσος θα εξελιχθεί 

στην πιο προχωρημένη της μορφή. Στο βαρύ στάδιο, ο ασθενής δεν μπορεί 

να κάνει καθημερινές οικιακές εργασίες, να κοιμηθεί, να μετέχει σε 

οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Καθηλώνεται σε 

αναπηρική μορφή διαβίωσης στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την 

οικογένεια του και από την λήψη οξυγόνου καθ’ όλο το 24ωρο. 

 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα: 

9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ 

(8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 

Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 

Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 

Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες: 11,6% έναντι 

4,8% . 

 



Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 

 

Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα συμπτώματα 

βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν τον Πνευμονολόγο και 

να διακόψουν το κάπνισμα! 

Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο σπιρομέτρηση (ειδική 

εξέταση διαγνωστική της ΧΑΠ). 

Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με εισπνεόμενη 

αγωγή και αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, εισπνοή καπνού 

καύσης ξύλων, επαγγελματικές εκθέσεις). 

Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με ΧΑΠ, 

οδηγώντας τους πιο εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες με 

ΧΑΠ πρέπει να συμμορφώνονται στην θεραπεία που έχει καθορίσει ο 

Πνευμονολόγος και να λαμβάνουν σχολαστικά τα μέτρα πρόληψης, 

αναφορικά με την μόλυνση. 

Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό για 

τον κορωνοϊό. 

Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με ειδικούς 

γιατρούς (Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η νόσος. 

Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της παγκόσμιας 

συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του 

καπνού (FCTC) και να συνδράμουν την ΕΠΕ στην υλοποίηση των 

προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Κορωνοϊός: Αυτοί οι ασθενείς πρέπει να 
εμβολιαστούν από τους πρώτους 
 

 

Εφέτος η Παγκόσμια ημέρα για την ΧΑΠ βρίσκει ολόκληρο τον πλανήτη 

αντιμέτωπο με την πανδημία του νέου κορωνοϊού που έχει προσβάλλει 52 

εκατομμύρια ανθρώπους και έχει προκαλέσει 1.300.000 θανάτους. Όπως έχει 

αποδειχτεί, από τον κορωνοϊό κινδυνεύουν ιδιαιτέρως οι ασθενείς με ΧΑΠ, μια 

νόσο που προσβάλει περίπου το 10% των ανθρώπων πάνω από 50 ετών και 

αποτελεί την 5η αιτία θανάτου, παγκοσμίως. 

 



Οι πάσχοντες από ΧΑΠ, ιδιαίτερα σε μέτρια και πιο βαριά μορφή, αν 

μολυνθούν από τον κορωνοϊό, διατρέχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο να 

καταλήξουν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να 

διασωληνωθούν. Για αυτό το λόγο η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

επισημαίνει ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να προηγηθούν – μεταξύ 

άλλων ομάδων – στον επικείμενο εμβολιασμό. Επίσης τονίζει τον κρίσιμο 

ρόλο του Ειδικού Πνευμονολόγου, τόσο στη διάγνωση της ΧΑΠ, όσο και στη 

θεραπεία της. 

 

Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 

Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά για την 

ΧΑΠ. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην μυϊκή 

προσπάθεια) χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με το 

χρόνο επιδείνωση. Οι πάσχοντες, τα πρώτα χρόνια, θεωρούν τα συμπτώματα 

ως μία φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος (ο μύθος του τσιγαρόβηχα) και 

της ηλικίας και δεν καταφεύγουν στον Πνευμονολόγο για να εξεταστούν και να 

υποβληθούν σε σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που «αποκαλύπτει» την 

νόσο. Δυστυχώς, η νόσος τελικά αποφράσσει τους βρόγχους (τους 

αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει με μη αναστρέψιμο τρόπο 

τους ιστούς των πνευμόνων. Μόνο αφού καταστραφεί το 50-60% των 

πνευμόνων ο ασθενής αρχίζει να έχει πολύ σοβαρή δύσπνοια και να 

εκδηλώνει 2-3 επεισόδια επιδείνωσης της ασθένειας κάθε χρόνο, που 

ονομάζονται παροξύνσεις. Οι κρίσεις αυτές συχνά τον οδηγούν σε εισαγωγή 

και νοσηλεία σε νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να καπνίζει, αγνοώντας 

τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου 

λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν λαμβάνει ανελλιπώς την εισπνεόμενη 

αγωγή που θα του χορηγήσει ο ειδικός Πνευμονολόγος, η νόσος θα εξελιχθεί 

στην πιο προχωρημένη της μορφή. Στο βαρύ στάδιο, ο ασθενής δεν μπορεί 

να κάνει καθημερινές οικιακές εργασίες, να κοιμηθεί, να μετέχει σε 

οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Καθηλώνεται σε 

αναπηρική μορφή διαβίωσης στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την 

οικογένεια του και από την λήψη οξυγόνου καθ’ όλο το 24ωρο. 

 

 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα: 



 

9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ 

(8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 

Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 

Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 

Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες: 11,6% έναντι 

4,8% . 

Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 

Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα συμπτώματα 

βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν τον Πνευμονολόγο και 

να διακόψουν το κάπνισμα! 

Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο σπιρομέτρηση (ειδική 

εξέταση διαγνωστική της ΧΑΠ). 

Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με εισπνεόμενη 

αγωγή και αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, εισπνοή καπνού 

καύσης ξύλων, επαγγελματικές εκθέσεις). 

Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με ΧΑΠ, 

οδηγώντας τους πιο εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες με 

ΧΑΠ πρέπει να συμμορφώνονται στην θεραπεία που έχει καθορίσει ο 

Πνευμονολόγος και να λαμβάνουν σχολαστικά τα μέτρα πρόληψης, 

αναφορικά με την μόλυνση. 

Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό για 

τον κορωνοϊό. 

Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με ειδικούς 

γιατρούς (Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η νόσος. 

Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της παγκόσμιας 

συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του 

καπνού (FCTC) και να συνδράμουν την ΕΠΕ στην υλοποίηση των 

προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος. 

 



 

 

 

9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην 

Ελλάδα πάσχουν από ΧΑΠ - 

Γνωρίζετε τα συμπτώματα; 
 

 

Φέτος η παγκόσμια ημέρα για 

την Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει 

ολόκληρο τον πλανήτη αντιμέτωπο με την πανδημία του νέου 

κορονοϊού που έχει προσβάλλει 52 εκατομμύρια ανθρώπους 

και έχει προκαλέσει 1.300.000 θανάτους. Όπως έχει αποδειχτεί, 



από τον κορονοϊό κινδυνεύουν ιδιαιτέρως οι ασθενείς με ΧΑΠ, 

μια νόσο που προσβάλει περίπου το 10% των ανθρώπων 

πάνω από 50 ετών και αποτελεί την 5η αιτία θανάτου, 

παγκοσμίως. Οι πάσχοντες από ΧΑΠ, ιδιαίτερα σε μέτρια και 

πιο βαριά μορφή, αν μολυνθούν από τον κορονοϊό, διατρέχουν 

διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο να καταλήξουν στην Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να διασωληνωθούν. Για αυτό 

το λόγο η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι οι 

ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να προηγηθούν – μεταξύ άλλων 

ομάδων - στον επικείμενο εμβολιασμό. Επίσης τονίζει τον 

κρίσιμο ρόλο του Ειδικού Πνευμονολόγου, τόσο στη διάγνωση 

της ΧΑΠ, όσο και στη θεραπεία της. 

Οι ασθενείς με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο 

εμβολιασμό, καθώς εάν προσβληθούν από τον κορονοϊό, 

διατρέχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο να καταλήξουν 

στην ΜΕΘ και να διασωληνωθούν.  

Το βασικό αίτιο και τα συμπτώματα της ΧΑΠ 

Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν 

αποκλειστικά για την ΧΑΠ. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ (βήχας, 

πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην μυϊκή προσπάθεια) 

χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με το 

χρόνο επιδείνωση. Οι πάσχοντες, τα πρώτα χρόνια,  θεωρούν 

τα συμπτώματα ως μία φυσιολογική συνέπεια του 

καπνίσματος (ο μύθος του τσιγαρόβηχα) και της ηλικίας και 

δεν καταφεύγουν στον Πνευμονολόγο για να εξεταστούν και 

να υποβληθούν σε σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που 

"αποκαλύπτει" την νόσο. 

Δυστυχώς, η νόσος τελικά αποφράσσει τους βρόγχους (τους 

αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει με μη 



αναστρέψιμο τρόπο τους ιστούς των πνευμόνων. Μόνο αφού 

καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων ο ασθενής αρχίζει να 

έχει πολύ σοβαρή δύσπνοια και να εκδηλώνει 2-3 επεισόδια 

επιδείνωσης της ασθένειας κάθε χρόνο, που ονομάζονται 

παροξύνσεις. Οι κρίσεις αυτές συχνά τον οδηγούν σε εισαγωγή 

και νοσηλεία σε νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να 

καπνίζει, αγνοώντας τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της 

απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν 

λαμβάνει ανελλιπώς την εισπνεόμενη αγωγή που θα του 

χορηγήσει ο ειδικός Πνευμονολόγος, η νόσος θα εξελιχθεί στην 

πιο προχωρημένη της μορφή. Στο βαρύ στάδιο, ο ασθενής δεν 

μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές εργασίες, να κοιμηθεί, να 

μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική 

ζωή. Καθηλώνεται σε αναπηρική μορφή διαβίωσης στο σπίτι, 

απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένεια του και από την 

λήψη οξυγόνου καθ’ όλο το 24ωρο. 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα: 

• 9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν 

από ΧΑΠ 

• (8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 

• Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι 

πάσχουν. 

• Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 

• Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις 

γυναίκες: 11,6% έναντι 4,8% . 

  

Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 

• Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω 

από τα συμπτώματα βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια 



πρέπει να επισκεφθούν τον Πνευμονολόγο και να 

διακόψουν το κάπνισμα!  

• Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο 

σπιρομέτρηση (ειδική εξέταση διαγνωστική της ΧΑΠ). 

• Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα 

θεραπείας με εισπνεόμενη αγωγή και αποφυγής 

παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, εισπνοή καπνού 

καύσης ξύλων, επαγγελματικές εκθέσεις).  

• Ο νέος κορονοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους 

ασθενείς με ΧΑΠ, οδηγώντας τους πιο εύκολα στη ΜΕΘ. 

Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να 

συμμορφώνονται στην θεραπεία που έχει καθορίσει ο 

Πνευμονολόγος και να λαμβάνουν σχολαστικά τα μέτρα 

πρόληψης, αναφορικά με την μόλυνση. 

• Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον 

επικείμενο εμβολιασμό για τον κορονοϊό.  

• Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές 

μονάδες με ειδικούς γιατρούς (Πνευμονολόγους) για να 

αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η νόσος. 

• Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση 

της παγκόσμιας συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του καπνού (FCTC) και να 

συνδράμουν την ΕΠΕ στην υλοποίηση των 

προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Χρόνιας Αποφρακτικής 

Πνευμονοπάθειας, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι οι 

ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να προηγηθούν – μεταξύ άλλων ομάδων – 

στον επικείμενο εμβολιασμό κατά της Covid-19 

Εφέτος η Παγκόσμια ημέρα για την ΧΑΠ βρίσκει ολόκληρο τον πλανήτη 

αντιμέτωπο με την πανδημία του νέου κορωνοϊού που έχει προσβάλλει 52 

εκατομμύρια ανθρώπους και έχει προκαλέσει 1.300.000 θανάτους. Όπως έχει 

αποδειχτεί, από τον κορωνοϊό κινδυνεύουν ιδιαιτέρως οι ασθενείς με ΧΑΠ, μια 

νόσο που προσβάλει περίπου το 10% των ανθρώπων πάνω από 50 ετών και 

αποτελεί την 5η αιτία θανάτου, παγκοσμίως. 

 



Οι πάσχοντες από ΧΑΠ, ιδιαίτερα σε μέτρια και πιο βαριά μορφή, αν 

μολυνθούν από τον κορωνοϊό, διατρέχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο να 

καταλήξουν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να 

διασωληνωθούν. Για αυτό το λόγο η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

επισημαίνει ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να προηγηθούν – μεταξύ 

άλλων ομάδων – στον επικείμενο εμβολιασμό. Επίσης τονίζει τον κρίσιμο 

ρόλο του Ειδικού Πνευμονολόγου, τόσο στη διάγνωση της ΧΑΠ, όσο και στη 

θεραπεία της. 

 

Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 

Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά για την 

ΧΑΠ. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ  (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην 

μυϊκή προσπάθεια) χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με 

το χρόνο επιδείνωση. Οι πάσχοντες, τα πρώτα χρόνια,  θεωρούν τα 

συμπτώματα ως μία φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος (ο μύθος του 

τσιγαρόβηχα) και της ηλικίας και δεν καταφεύγουν στον Πνευμονολόγο για να 

εξεταστούν και να υποβληθούν σε σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που 

«αποκαλύπτει» την νόσο. Δυστυχώς, η νόσος τελικά αποφράσσει τους 

βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει με μη 

αναστρέψιμο τρόπο τους ιστούς των πνευμόνων. Μόνο αφού καταστραφεί το 

50-60% των πνευμόνων ο ασθενής αρχίζει να έχει πολύ σοβαρή δύσπνοια 

και να εκδηλώνει 2-3 επεισόδια επιδείνωσης της ασθένειας κάθε χρόνο, που 

ονομάζονται παροξύνσεις. Οι κρίσεις αυτές συχνά τον οδηγούν σε εισαγωγή 

και νοσηλεία σε νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να καπνίζει, αγνοώντας 

τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου 

λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν λαμβάνει ανελλιπώς την εισπνεόμενη 

αγωγή που θα του χορηγήσει ο ειδικός Πνευμονολόγος, η νόσος θα εξελιχθεί 

στην πιο προχωρημένη της μορφή. Στο βαρύ στάδιο, ο ασθενής δεν μπορεί 

να κάνει καθημερινές οικιακές εργασίες, να κοιμηθεί, να μετέχει σε 

οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Καθηλώνεται σε 

αναπηρική μορφή διαβίωσης στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την 

οικογένεια του και από την λήψη οξυγόνου καθ’ όλο το 24ωρο. 

 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα: 

 



9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ 

(8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 

Το 56% δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 

Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 

Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες: 11,6% έναντι 

4,8% . 

Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 

 

Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα συμπτώματα 

βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν τον Πνευμονολόγο και 

να διακόψουν το κάπνισμα! 

Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο σπιρομέτρηση (ειδική 

εξέταση διαγνωστική της ΧΑΠ). 

Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με εισπνεόμενη 

αγωγή και αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, εισπνοή καπνού 

καύσης ξύλων, επαγγελματικές εκθέσεις). 

Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με ΧΑΠ, 

οδηγώντας τους πιο εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες με 

ΧΑΠ πρέπει να συμμορφώνονται στην θεραπεία που έχει καθορίσει ο 

Πνευμονολόγος και να λαμβάνουν σχολαστικά τα μέτρα πρόληψης, 

αναφορικά με την μόλυνση. 

Οι πάσχοντες με ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό για 

τον κορωνοϊό. 

Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με ειδικούς 

γιατρούς (Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η νόσος. 

Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της παγκόσμιας 

συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του 

καπνού (FCTC) και να συνδράμουν την ΕΠΕ στην υλοποίηση των 

προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος. 

 



 

 

 

 

 

Φέτος η Παγκόσμια ημέρα για την ΧΑΠ βρίσκει ολόκληρο τον πλανήτη 

αντιμέτωπο με την πανδημία του νέου κορωνοϊού που έχει προσβάλει 52 

εκατομμύρια ανθρώπους και έχει προκαλέσει 1.300.000 θανάτους. Όπως έχει 

αποδειχτεί, από τον κορωνοϊό κινδυνεύουν ιδιαιτέρως οι ασθενείς με ΧΑΠ, μια 

νόσο που προσβάλλει περίπου το 10% των ανθρώπων πάνω από 50 ετών και 

αποτελεί την 5η αιτία θανάτου, παγκοσμίως. Οι πάσχοντες από ΧΑΠ, ιδιαίτερα σε 

μέτρια και πιο βαριά μορφή, αν μολυνθούν από τον κορωνοϊό, διατρέχουν 

διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο να καταλήξουν στην Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας (ΜΕΘ) και να διασωληνωθούν. Για αυτό το λόγο η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ, επιβάλλεται να 

προηγηθούν – μεταξύ άλλων ομάδων – στον επικείμενο εμβολιασμό. Επίσης 

τονίζει τον κρίσιμο ρόλο του Ειδικού Πνευμονολόγου, τόσο στη διάγνωση της 

ΧΑΠ, όσο και στη θεραπεία της. 

Κάπνισμα: Ο σιωπηλός δολοφόνος 

Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά για την 

ΧΑΠ. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ  (βήχας, πτύελα, δύσκολη αναπνοή στην μυϊκή 



προσπάθεια) χαρακτηρίζονται από ύπουλη εμφάνιση και σταδιακή με το χρόνο 

επιδείνωση.Οι πάσχοντες, τα πρώτα χρόνια,  θεωρούν τα συμπτώματα ως μία 

φυσιολογική συνέπεια του καπνίσματος (ο μύθος του τσιγαρόβηχα) και της ηλικίας 

και δεν καταφεύγουν στον Πνευμονολόγο για να εξεταστούν και να υποβληθούν 

σε σπιρομέτρηση, την απλή εξέταση που «αποκαλύπτει» την νόσο. Δυστυχώς, η 

νόσος τελικά αποφράσσει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και 

καταστρέφει με μη αναστρέψιμο τρόπο τους ιστούς των πνευμόνων. Μόνο αφού 

καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων ο ασθενής αρχίζει να έχει πολύ σοβαρή 

δύσπνοια και να εκδηλώνει 2-3 επεισόδια επιδείνωσης της ασθένειας κάθε χρόνο, 

που ονομάζονται παροξύνσεις. Οι κρίσεις αυτές συχνά τον οδηγούν σε εισαγωγή 

και νοσηλεία σε νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να καπνίζει, αγνοώντας τα 

ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου 

λαχανιάσματος (δύσπνοια), ή δεν λαμβάνει ανελλιπώς την εισπνεόμενη αγωγή που 

θα του χορηγήσει ο ειδικός Πνευμονολόγος, η νόσος θα εξελιχθεί στην πιο 

προχωρημένη της μορφή. Στο βαρύ στάδιο, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει 

καθημερινές οικιακές εργασίες, να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές 

διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Καθηλώνεται σε αναπηρική μορφή 

διαβίωσης στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένεια του και από την 

λήψη οξυγόνου καθ’ όλο το 24ωρο. 

Οι αριθμοί της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην Ελλάδα: 

• 9 στους 100 ενήλικες καπνιστές στην χώρα μας, πάσχουν από ΧΑΠ 

• (8.4%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν 

• Το 56%, δηλαδή 300.000 αυτών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. 

• Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 

• Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες:11,6% έναντι 4,8% . 

Οδηγίες – Προτάσεις ΕΠΕ: 

• Οι καπνιστές ηλικίας άνω των τριάντα ετών, με ένα έστω από τα συμπτώματα 

βήχα, απόχρεμψη ή δύσπνοια πρέπει να επισκεφθούν τον Πνευμονολόγο και να 

διακόψουν το κάπνισμα! 

• Όλοι οι καπνιστές πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο σπιρομέτρηση (ειδική εξέταση 

διαγνωστική της ΧΑΠ). 

• Οι ασθενείς πρέπει να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας με εισπνεόμενη 

αγωγή και αποφυγής παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, εισπνοή καπνού καύσης 

ξύλων, επαγγελματικές εκθέσεις). 



• Ο νέος κορωνοϊός είναι πολύ πιο επικίνδυνος στους ασθενείς με ΧΑΠ, οδηγώντας 

τους πιο εύκολα στη ΜΕΘ. Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες από ΧΑΠ πρέπει να 

συμμορφώνονται στη θεραπεία που έχει καθορίσει ο Πνευμονολόγος και να 

λαμβάνουν σχολαστικά τα μέτρα πρόληψης, αναφορικά με την μόλυνση. 

• Οι πάσχοντες από ΧΑΠ πρέπει να προηγηθούν στον επικείμενο εμβολιασμό για 

τον κορωνοϊό 

• Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τις υγειονομικές μονάδες με ειδικούς γιατρούς 

(Πνευμονολόγους) για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η νόσος. 

• Οι αρμόδιοι να θέσουν ως προτεραιότητα την υλοποίηση της παγκόσμιας 

συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του καπνού 

(FCTC) και να συνδράμουν την ΕΠΕ στην υλοποίηση των προγραμμάτων διακοπής 

του καπνίσματος. 

 

 

 

 




