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Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής 

Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) - Ο «σιωπηλός 

δολοφόνος» που απειλεί 1.000.000 Έλληνες   
Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022, 23:14 

 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη 

ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η 

ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, αλλά 

και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την 

αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου 

στο μέλλον.  

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. Οφείλεται, 

σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα 

και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά 

χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας 

ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. 

Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια» εξηγεί ο Συντονιστής 
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Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η 

Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». «Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους 

(τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των 

πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο 

ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και 

λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να 

αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του 

εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να 

εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Σε αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να 

κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές 

διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική μορφή 

διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά του και 

την παροχή οξυγόνου».   

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη 

Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η 

ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει ότι: «10 

ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 

Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότι 

πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες 

πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ 

επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και 

στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό 

οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα €5.582. Το έμμεσο 

κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ 

το άμεσο κόστος στα €2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος 

φροντιστών) υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος». 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 

Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε: «Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη 

φέτος, όχι μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους 

πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 

Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. 

Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών 

ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον 

ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για 

τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε  

τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με 

την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε επίσης όλους τους καπνιστές άνω 

των 35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να 



εξεταστούν και βεβαίως να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το 

κάπνισμα». 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 

ΧΑΠ, «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα 

Κέντρα Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ 

Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη 

εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και να αυξήσει την 

επίγνωση της κοινωνίας για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της 

ΕΠΕ, Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, 

αφουγκραζόμενη τα διεθνή δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην πρώιμη 

διάγνωση και ταυτοποίηση ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει 

δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων. Η μονάδα αυτή 

προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω 

της σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ 

ή/και στην πρόληψη μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων 

που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι 

ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που 

βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και 

πρόγνωση της νόσου στο μέλλον». 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 

Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας, Ανάργυρος Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι: «Η ΧΑΠ 

είναι μια νόσος με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι 

αποτελεί την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα 

επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. 

Χρειάζεται, λοιπόν, διαμόρφωση πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη, 

πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της 

Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της ειδικότητας της Πνευμονολογίας. Στη Μάνη, η 

Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, θα συνοδευτεί φέτος από τη “συνάντηση” της 

επιστήμης με την τοπική κοινωνία, με άμεσο αντίκτυπο στον ασθενή της περιφέρειας, 

ο οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας την ευκαιρία της ενημέρωσης και του 

κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών».  

Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 2022, στηρίζουν 

με την ευγενική τους χορηγία οι εταιρείες: AstraZeneca,Chiesi, 

Elpen,Guidotti,Menarini. 
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Η έγκαιρη διάγνωση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας 

(ΧΑΠ), αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο 

να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση 

της νόσου στο μέλλον. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε 

χρόνο, αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, με αφορμή 

την  Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, 16 Νοεμβρίου. 

Advertisement 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. 

Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε 

αστικά κέντρα και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι 
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ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια 

αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει 

ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως 

η σιωπηλή ασθένεια», αναφέρει η ΕΠΕ. 

Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και 

καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 

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

ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά τον 

οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά 

συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος 

(δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο 

προχωρημένη της μορφή, προειδοποιούν οι ειδικοί. 

 Η ΧΑΠ με αριθμούς 

Δέκα ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 

600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν 

ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες 

πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ 

επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα 

και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό 

οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα 5.582 ευρώ. Το έμμεσο 

κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα 1.398,3 

ευρώ ενώ το άμεσο κόστος στα 2.809 ευρώ. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος 

ασθενών, χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται στα 1.374 ευρώ ανά έτος. Η ΧΑΠ 

είναι μια νόσος με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι 

αποτελεί την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό 

παράγοντα επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των 

συστημάτων υγείας. 

Πανσπερμία αναπνευστικών ιών 

Οι εκπρόσωποι της ΕΠΕ προειδοποιούν ότι η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη 

φέτος, όχι μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για 



όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για τους περίπου 

1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη 

νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία 

αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η 

νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί 

επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό οι επιστήμονες 

καλούν τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που 

συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Επίσης καλούν όλους τους 

καπνιστές άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να 

σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση 

ώστε να διακόψουν το κάπνισμα. 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 Κέντρα 

Υγείας (ΚΥ) 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ, 

«συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα 

Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – 

ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά 

κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας 

για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Η ΕΠΕ έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων, η 

οποία προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική 

ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων 

περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των 

περιπτώσεων εκείνων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. 
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Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη 

ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ 

ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, αλλά 

και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την 

αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο 

μέλλον.  

"Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. 

Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε 



αστικά κέντρα και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι 

ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια 

αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει 

ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται 

ως η σιωπηλή ασθένεια" εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος 

Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ 

"Η ΣΩΤΗΡΙΑ". "Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που 

αναπνέουμε) και καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. 

Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο ασθενής 

αρχίζει να έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης 

που συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα 

ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου 

λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί 

στην πιο προχωρημένη της μορφή. Σε αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει 

καθημερινές οικιακές δουλειές, να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές 

διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική μορφή 

διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά 

του και την παροχή οξυγόνου".   

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη 

Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ "Η 

ΣΩΤΗΡΙΑ", σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει ότι: "10 

ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 

600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν 

ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες 

πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ 

επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα 

και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό 

οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα €5.582. Το έμμεσο 

κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα 

€1.398,3 ενώ το άμεσο κόστος στα €2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος 

ασθενών, χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος". 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική 

Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε: "Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη 



φέτος, όχι μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για 

όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για τους περίπου 

1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη 

νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία 

αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η 

νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί 

επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε  

τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με 

την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε επίσης όλους τους καπνιστές 

άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να 

εξεταστούν και βεβαίως να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να 

διακόψουν το κάπνισμα". 

Η ΕΠΕ "συναντά" φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 
Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 

ΧΑΠ, "συναντά" φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα 

Κέντρα Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 

25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, 

αλλά κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση της 

κοινωνίας για τον "σιωπηλό δολοφόνο" που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, 

Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: "Η ΕΠΕ, αφουγκραζόμενη 

τα διεθνή δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην πρώιμη διάγνωση και 

ταυτοποίηση ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει 

δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων. Η μονάδα αυτή 

προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, 

μέσω της σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων 

περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των 

περιπτώσεων εκείνων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. Είναι 

σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου αλλά και η 

έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την 



αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο 

μέλλον". 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 

Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 

Ανάργυρος Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι: "Η ΧΑΠ είναι μια 

νόσος με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι 

αποτελεί την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό 

παράγοντα επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των 

συστημάτων υγείας. Χρειάζεται, λοιπόν, διαμόρφωση πολιτικών υγείας που 

σχετίζονται με την πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως 

αποτέλεσμα συνεργασίας της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της 

ειδικότητας της Πνευμονολογίας. Στη Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, θα 

συνοδευτεί φέτος από τη "συνάντηση” της επιστήμης με την τοπική κοινωνία, 

με άμεσο αντίκτυπο στον ασθενή της περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο 

επίκεντρο έχοντας την ευκαιρία της ενημέρωσης και του κλινικού ελέγχου, σε 

ένα πλαίσιο υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών".  

Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 2022, 

στηρίζουν με την ευγενική τους χορηγία οι εταιρείες: AstraZeneca, Chiesi, 

Elpen, Guidotti, Menarini. 
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ΧΑΠ: 600.000 οι πάσχοντες στην 
Ελλάδα – Οι μισοί από αυτούς δεν το 
γνωρίζουν 

Για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο, παγκοσμίως, ευθύνεται η Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), μια «σιωπηλή» ασθένεια, η οποία για 
πολλά χρόνια δεν εμφανίζει συμπτώματα 
 
 

 

Για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο, παγκοσμίως, ευθύνεται η Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), μια «σιωπηλή» ασθένεια, η οποία για 
πολλά χρόνια δεν εμφανίζει συμπτώματα. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για 
τη νόσο (16/11), η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ), επισημαίνει ότι η 
έγκαιρη διάγνωσή της, αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που 
βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση 
και πρόγνωσή της στο μέλλον. 
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«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. 
Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε 
αστικά κέντρα και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι 
ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια 
αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει 
ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως 
η σιωπηλή ασθένεια» εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, κ. Γεώργιος 
Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ 
«Η ΣΩΤΗΡΙΑ». «Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που 
αναπνέουμε) και καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. 
Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο ασθενής 
αρχίζει να έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης 
που συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα 
ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου 
λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην 
πιο προχωρημένη της μορφή. Σε αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει 
καθημερινές οικιακές δουλειές, να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές 
διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική μορφή 
διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά του 
και την παροχή οξυγόνου». 

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, κυρία Ανδριάνα Παπαϊωάννου, 
Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική Κλινική, 
ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει 
ότι: «10 ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), 
δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 
300.000, δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να 
καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες – 
11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό 
(15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 
10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, 
ανέρχεται στα €5.582. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας 
παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ το άμεσο κόστος στα €2.809. Το 
άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται στα €1.374 
ανά έτος». 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, κ. Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε: «Η χρονική συγκυρία είναι 
ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και 
για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για τους περίπου 
1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. 
Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία 
αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η 
νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί 
επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε τους ασθενείς 
να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με την ευθύνη του 
Πνευμονολόγου τους. Καλούμε επίσης όλους τους καπνιστές άνω των 35 ετών να 

https://www.reader.gr/tag/astheneia
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επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως 
να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα». 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας σε 3 Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 
ΧΑΠ, «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα 
Κέντρα Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 
25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά 
κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας 
για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, 
κ. Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, 
αφουγκραζόμενη τα διεθνή δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην πρώιμη 
διάγνωση και ταυτοποίηση ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν ΧΑΠ, 
έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων. Η μονάδα αυτή 
προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω 
της σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων 
ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων 
εκείνων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. Είναι σημαντικό να 
καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου αλλά και η έγκαιρη 
ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει 
κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον». 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
κ. Ανάργυρος Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι:«Η ΧΑΠ είναι μια 
νόσος με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί 
την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα 
επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. 
Χρειάζεται, λοιπόν, διαμόρφωση πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την 
πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα 
συνεργασίας της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της ειδικότητας της 
Πνευμονολογίας. Στη Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, θα συνοδευτεί φέτος 
από τη “συνάντηση” της επιστήμης με την τοπική κοινωνία, με άμεσο αντίκτυπο 
στον ασθενή της περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας την 
ευκαιρία της ενημέρωσης και του κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο υψηλής 
ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών». Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ, στο πλαίσιο 
της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 2022, στηρίζουν με την ευγενική τους χορηγία οι 
εταιρείες: AstraZeneca, Chiesi, Elpen, Guidotti, Menarini. 

 

  



 

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 

απειλεί 1.000.000 Έλληνες   
17/11/2022 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα 
αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 
6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια 
θανάτους κάθε χρόνο. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, αλλά και η έγκαιρη 
ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, 
έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο 
μέλλον.  
«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου 
σήμερα. Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η 
ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε ορισμένους 
επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, 
συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, 
προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά συμπτώματα 
που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή 
ασθένεια» εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος 
Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική 
Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». «Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους 
(τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει κυριολεκτικά τους 
ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων 
έχει καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά συμπτώματα 
και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο 
νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά 
συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου 
λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την 
αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Σε 
αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, να 
κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει 
σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική μορφή διαβίωσης, 
καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά του 
και την παροχή οξυγόνου».   
Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, 
Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική 
Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη 



χώρα μας αναφέρει ότι: «10 ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν 
από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από 
αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί 
πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 
φορές περισσότερο από τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ 
επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά 
κέντρα και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το 
ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, 
ανέρχεται στα €5.582. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος 
απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ το άμεσο 
κόστος στα €2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος 
φροντιστών) υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος». 
Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής 
Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε: «Η 
χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για τους ασθενείς που 
γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το 
γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες 
που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. 
Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία 
αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 2 από 
αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί 
να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό 
καλούμε  
τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που 
συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε 
επίσης όλους τους καπνιστές άνω των 35 ετών να επισκεφθούν 
έναν πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως 
να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα». 
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 
Ημέρας ΧΑΠ, «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 
επιλεγμένα Κέντρα Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ 
Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο 
για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να 
επισημάνει τον κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για 
τον «σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 
Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της 
ΕΠΕ, Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, 
αφουγκραζόμενη τα διεθνή δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην 
πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να 
αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών 
νοσημάτων. Η μονάδα αυτή προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και 
αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, 
συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην 



πρόληψη μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων 
που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. Είναι σημαντικό να 
καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου αλλά και η έγκαιρη 
ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, 
έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο 
μέλλον». 
Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, Ανάργυρος Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε 
ότι: «Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. 
Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, 
καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής 
του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. Χρειάζεται, λοιπόν, 
διαμόρφωση πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη, πρώιμη 
διάγνωση και παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της 
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της ειδικότητας της 
Πνευμονολογίας. Στη Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, θα 
συνοδευτεί φέτος από τη “συνάντηση” της επιστήμης με την τοπική 
κοινωνία, με άμεσο αντίκτυπο στον ασθενή της περιφέρειας, ο οποίος θα 
βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας την ευκαιρία της ενημέρωσης και του 
κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο υψηλής ποιότητας παρεχόμενων 
υπηρεσιών».  

  



 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια: Ο «σιωπηλός 

δολοφόνος» που απειλεί 1.000.000 Έλληνες 

Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, μια 

ύπουλη ασθένεια με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. 

 

 
     

15/11/2022 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη 

ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η 

https://www.ieidiseis.gr/show/tag/%CE%A0%CE%9D%CE%95%CE%A5%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9D%CE%9F%CE%A3%CE%9F%CE%A3
https://www.ieidiseis.gr/show/tag/%CE%A0%CE%9D%CE%95%CE%A5%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9D%CE%9F%CE%A3%CE%9F%CE%A3
https://www.ieidiseis.gr/show/tag/%CE%A0%CE%9D%CE%95%CE%A5%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9D%CE%9F%CE%A3%CE%9F%CE%A3


ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, 

αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο 

να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της 

νόσου στο μέλλον. 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. 

Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση 

σε αστικά κέντρα και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι 

ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια 

αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει 

ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και 

χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια» εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ 

της ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η 

Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». «Η ΧΑΠ αποφράζει τους 

βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει 

κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-

60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να έχει 

ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά 

τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα 

ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου 

λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να 

εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Σε αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί 

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

οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια 

αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα 

εξαρτημένος από την οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου». 

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, 

Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ,A’Παν. Πνευμονολογική 

Κλινική,ΓΝΝΘΑ«Η ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα 

μας αναφέρει ότι: «10 ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ 

(10%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από 



αυτούς,δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότιπάσχουν,ενώ οι μισοί πάσχοντες 

συνεχίζουν να καπνίζουν.Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από 

τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον 

αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα τα 

αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό οικονομικό 

φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα €5.582. Το έμμεσο κόστος ανά 

ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ 

το άμεσο κόστος στα €2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος 

φροντιστών) υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος». 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ,Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 

Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε:«Η χρονική συγκυρία είναι 

ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, 

αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν,και επιπροσθέτως για 

τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να 

αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο 

νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη 

γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από 

τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους 

ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως 

με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου 

τους. Καλούμε επίσης όλους τους καπνιστές άνω των 35 ετών να 

επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και 

βεβαίως να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το 

κάπνισμα». 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 

Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 

ΧΑΠ,«συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα 

Κέντρα Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ 

Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας),όχι μόνο για να συνεισφέρει σε 

εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και να 



αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που 

ονομάζεται ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της 

ΕΠΕ,Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η 

ΕΠΕ,αφουγκραζόμενη τα διεθνή δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην 

πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να 

αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών 

νοσημάτων. Η μονάδα αυτή προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και 

αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, 

συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην 

πρόληψη μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που 

είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε 

όλοι ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη 

περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική 

σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον». 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 

Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας,Ανάργυρος Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι:«Η ΧΑΠ 

είναι μια νόσος με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, 

εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας 

την σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς, 

αλλά και των συστημάτων υγείας. Χρειάζεται, λοιπόν, διαμόρφωση 

πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και 

παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της 

Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της ειδικότητας της Πνευμονολογίας. 

Στη Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, θα συνοδευτεί φέτος από τη 

“συνάντηση” της επιστήμης με την τοπική κοινωνία, με άμεσο αντίκτυπο 

στον ασθενή της περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας 

την ευκαιρία της ενημέρωσης και του κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο 

υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών». 



Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 2022, 

στηρίζουν με την ευγενική τους χορηγία οι εταιρείες: AstraZeneca,Chiesi, 

Elpen,Guidotti,Menarini. 

  



 

Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας 
Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας 

Ο "σιωπηλός δολοφόνος" που απειλεί 1.000.000 Έλληνες. 

 
 
Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022 
 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη ύστερα 
από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται 
για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο.Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη 
περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική 
σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον. 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. 
Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε 
αστικά κέντρα και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι 
ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια 
αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει 
ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως 
η σιωπηλή ασθένεια», εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος 
Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ 



«Η ΣΩΤΗΡΙΑ». «Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που 
αναπνέουμε) και καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. 
Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο ασθενής 
αρχίζει να έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που 
συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα 
ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου 
λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην 
πιο προχωρημένη της μορφή. Σε αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει 
καθημερινές οικιακές δουλειές, να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές 
διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική μορφή 
διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά του 
και την παροχή οξυγόνου».  

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη 
Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’Παν. Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η 
ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει ότι: «10 
ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 
Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς,δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν 
ότιπάσχουν,ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν.Οι άνδρες πάσχουν 
2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει 
περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και στην 
Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό οικονομικό 
φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα €5.582. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή 
(κόστος απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ το άμεσο 
κόστος στα €2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) 
υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος». 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ,Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική 
Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε:«Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, όχι 
μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν 
και δεν το γνωρίζουν,και επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που 
βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά 
στον κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό 
και τη γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από 
τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς 
με ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε 

τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με την 
ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε επίσης όλους τους καπνιστές άνω των 
35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν 
και βεβαίως να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το 
κάπνισμα». 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 Κέντρα Υγείας 
(ΚΥ) 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ, 
«συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα 



Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ 
Κόνιτσας),όχι μόνο για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για 
να επισημάνει τον κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον 
«σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, Στέλιος 
Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ,αφουγκραζόμενη τα 
διεθνή δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην πρώιμη διάγνωση και 
ταυτοποίηση ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει 
δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων. Η μονάδα αυτή 
προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω 
της σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων 
ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων 
εκείνων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. Είναι σημαντικό να 
καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου αλλά και η έγκαιρη 
ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει 
κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον». 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ανάργυρος 
Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι: «Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με 
σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία 
θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της 
ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. Χρειάζεται, 
λοιπόν, διαμόρφωση πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη, πρώιμη 
διάγνωση και παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της 
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της ειδικότητας της Πνευμονολογίας. Στη Μάνη, 
η Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, θα συνοδευτεί φέτος από τη “συνάντηση” της 
επιστήμης με την τοπική κοινωνία, με άμεσο αντίκτυπο στον ασθενή της 
περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας την ευκαιρία της 
ενημέρωσης και του κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο υψηλής ποιότητας 
παρεχόμενων υπηρεσιών». 

Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 2022, 
στηρίζουν με την ευγενική τους χορηγία οι εταιρείες: AstraZeneca, Chiesi, Elpen, 
Guidotti, Menarini. 

  



 

 

Πότε και πως εκδηλώνεται η χρόνια 

αποφρακτική πνευμονοπάθεια 

 

 

 

Κομβική σημασία για την διαχείριση και την έκβαση της 

χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) έχει η έγκαιρη 

διάγνωση και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που 

βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν στο μέλλον. 

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) αναπτύσσεται 

«σιωπηρά» επί χρόνια και μόνο όταν καταστραφεί σημαντικό τμήμα 

των πνευμόνων αρχίζει ο ασθενής να έχει συμπτώματα, 

προειδοποιούν επιστήμονες από την Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η νόσος αποτελεί παγκοσμίως σημαντική αιτία νοσηρότητας και 

θνησιμότητας. Το 2019 έπασχαν από αυτήν περισσότερα από 212 

https://www.bmj.com/content/378/bmj-2021-069679


εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Κόστισε επίσης τη ζωή σε 

περισσότερα από 3,3 εκατομμύρια ανθρώπους. 

Στη χώρα μας, υπολογίζεται ότι νοσούν σχεδόν 600.000 άτομα, αλλά 

περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς (το 56%) δεν το γνωρίζουν. 

Στο 90% των περιπτώσεων η ΧΑΠ οφείλεται στο κάπνισμα. Για τα 

υπόλοιπα  περιστατικά ενοχοποιείται η ατμοσφαιρική ρύπανση στα 

αστικά κέντρα και η έκθεση σε χημικά σε ορισμένους χώρους 

εργασίας. 

Τα στοιχεία αυτά παρέθεσαν μέλη της ΕΠΕ, με αφορμή την 

Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (16 

Νοεμβρίου). Όπως εξήγησε ο πνευμονολόγος Γεώργιος Χειλάς, 

συντονιστής της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ και επιμελητής Α’ ΕΣΥ στην 5η 

Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου Σωτηρία, η ΧΑΠ συνήθως 

αναπτύσσεται επί 10-15 χρόνια, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις που 

δεν ανησυχούν τους ασθενείς. 

Η νόσος «αποφράσσει τους βρόγχους και καταστρέφει τους ιστούς των 

πνευμόνων», είπε. «Μόνο όταν καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων 

αρχίζει ο ασθενής να έχει ανησυχητικά συμπτώματα». Στα συμπτώματα 

αυτά συμπεριλαμβάνονται: 

• Βήχας 

• Απόχρεμψης (φλέγματα) 

• Εύκολο λαχάνιασμα (δύσπνοια) 

• Κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά οδηγούν στο 

νοσοκομείο 

Καταστροφική η συνέχιση του καπνίσματος 

Αν ο ασθενής εξακολουθήσει να αγνοεί αυτά τα συμπτώματα και 

συνεχίσει το κάπνισμα, επιτρέπει στη ΧΑΠ να εξελιχθεί περαιτέρω. 

Στην πιο προχωρημένη της μορφή, η νόσος  εμποδίζει τον ασθενή να 

διεκπεραιώσει τις καθημερινές δουλειές του, να κοιμηθεί, να 

συμμετέχει σε οικογενειακές εκδηλώσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. 

«Τελικώς, διάγει μία αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο 



σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά του και την παροχή 

οξυγόνου», τόνισε ο κ. Χειλάς. 

Δυστυχώς, οι μισοί από τους ασθενείς στη χώρα μας, που γνωρίζουν 

ότι πάσχουν από τη νόσο, εξακολουθούν να καπνίζουν, είπε 

η συντονίστρια της ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ Ανδριάνα 

Παπαϊωάννου, επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Οι Έλληνες με χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια είναι 

υπερδιπλάσιοι από τις Ελληνίδες. Το ποσοστό των πασχόντων 

μεταξύ των καπνιστών είναι 11,6% και μεταξύ των καπνιστριών 4,8%. 

Επιπλέον, η νόσος επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό 

παρά τον αστικό. 

Ιδιαίτερα επικίνδυνες οι λοιμώξεις 

Εκτός από τους ήδη πάσχοντες, άλλο 1 εκατομμύριο άνδρες και 

γυναίκες στη χώρα μας βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν 

μελλοντικά τη νόσο, πρόσθεσε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος 

της ΕΠΕ Νίκος Τζανάκης, καθηγητής Πνευμονολογίας στο 

Πανεπιστήμιο της Κρήτης. 

«Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη εφέτος. Όχι μόνο για τους ασθενείς 

που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το 

γνωρίζουν, καθώς και για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που 

βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο», είπε. 

«Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία 

αναπνευστικών ιών. Ο κορωνοϊός και η γρίπη είναι μόνο δύο από αυτούς. 

Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από αυτούς τους ιούς μπορεί να 

εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ». 

Γι’ αυτό τον λόγο, πρόσθεσε, η ΕΠΕ καλεί τους ασθενείς 

να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται. Καλεί 

επίσης όλους τους καπνιστές ηλικίας άνω των 35 ετών να 

επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο για: 

• Να υποβληθούν σε σπιρομέτρηση 

• Να εξεταστούν 



• Να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το 

κάπνισμα  



 

ΧΑΠ: Η σιωπηλή νόσος που μας "απειλεί" 
Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και οι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη 
χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ). 

16-11-2022 

 

 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη ύστερα 

από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται 

για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη 

περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική 

σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον.  

Τι είναι η ΧΑΠ 

"Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. Οφείλεται, 

σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα 

και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά 

χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, 



προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά συμπτώματα που να 

προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια" εξηγεί ο 

Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, 

Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ". 

"Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και 

καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 

50-60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά 

συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο 

νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα του 

βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να 

καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Σε 

αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, να κοιμηθεί, 

να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει 

μια αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος 

από την οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου".   

Το "κόστος" της νόσου 

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη 

Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ "Η 

ΣΩΤΗΡΙΑ", σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει ότι: "10 

ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 

Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότι 

πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 

2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει 

περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και στην 

Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό οικονομικό 

φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα €5.582. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή 

(κόστος απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ το άμεσο 

κόστος στα €2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) 

υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος". 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική 

Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε: "Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, όχι 



μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν 

και δεν το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που 

βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά 

στον κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό 

και τη γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από 

τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς 

με ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα 

εμβόλια που συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε 

επίσης όλους τους καπνιστές άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν 

πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να βοηθηθούν με 

ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα". 

  



 

Ημέρα Πρόληψης Χρόνιας 
Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην 
Αρεόπολη 

 

 

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) εκτιμάται από τους 
ειδικούς ως η «Σιωπηλή 
Ασθένεια»  του  21ου αιώνα,  καθώς  έχει  πάρει  διαστάσεις  παγκόσμι
ας  επιδημίας – 
περίπου  μισό  δισεκατομμύριο  άνθρωποι  στον  πλανήτη  πάσχουν  
από  ΧΑΠ. Πρόκειται για μία μη αναστρέψιμη και θεραπεύσιμη νόσος, 
ενώ η αποτελεσματικότητα για την αντιμετώπισή της θα πρέπει να 
βασίζεται σε στοχευμένα προγράμματα προαγωγής υγείας, 
πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης μέσω συνεχούς συλλογικής 
προσπάθειας. 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της ΧΑΠ, το Κέντρο Υγείας 

Αρεόπολης, σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία διοργανώνουν ημέρα Πρόληψης ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑΣ την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022. 

 



 

15 Νοεμβρίου 2022 

ΧΑΠ: Η σιωπηλή νόσος που 
απειλεί 1.000.000 Έλληνες 

 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη 
ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η 
ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση 
της νόσου, αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται 
σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και 
πρόγνωση της νόσου στο μέλλον. 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. 
Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση 
σε αστικά κέντρα και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι 
ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια 
αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς 
να δίνει ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. 

https://www.hts.org.gr/
https://healthstories.gr/tomtoock/2022/11/%CE%A7%CE%91%CE%A0%CE%97-%CF%83%CE%B9%CF%89%CF%80%CE%B7%CE%BB%CE%B7%CC%81-%CE%BD%CE%BF%CC%81%CF%83%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CC%81-1.000.000-%CE%95%CC%81%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82.jpg


Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια» εξηγεί ο Συντονιστής 
Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ 
ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». «Η ΧΑΠ αποφράζει 
τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει 
κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-
60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να έχει 
ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά 
τον οδηγούν στο νοσοκομείο. 

Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της 
απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, 
αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Σε 
αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές 
οικιακές δουλειές, να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις 
και να έχει 
σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική μορφή διαβίωσης, 
καθηλωμένος στο σπίτι, 
απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου». 

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, 
Επίκουρη 
Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική Κλινική, 
ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας 
αναφέρει ότι: «10 ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), 
δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 
300.000, δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να 
καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες – 
11,6% έναντι 4,8%. 

Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα 
αστικά κέντρα και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. 
Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα 
€5.582. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας 
παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ το άμεσο κόστος στα 
€2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) 
υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος». 

ΧΑΠ: Η σιωπηλή νόσος που απειλεί 1.000.000 Έλληνες 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε: «Η χρονική συγκυρία είναι 



ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, 
αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για 
τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να 
αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο 
νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη 
γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από 
τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους 
ασθενείς με ΧΑΠ. 

Γι’ αυτό καλούμε τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια 
που συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε επίσης 
όλους τους καπνιστές άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν 
πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να 
βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα». 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 

3 Κέντρα Υγείας  

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 
ΧΑΠ, «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα 
Κέντρα Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ 
Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει σε 
εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και να 
αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που 
ονομάζεται ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της 
ΕΠΕ, Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, 
αφουγκραζόμενη τα διεθνή δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην 
πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να 
αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών 
νοσημάτων. 

Η μονάδα αυτή προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη 
λειτουργική ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι στην 
αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη μέσω 
διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που είναι 
σε κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι 
ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη 
περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική 
σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον». 

https://healthstories.gr/?s=%CE%A7%CE%91%CE%A0


Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, Ανάργυρος Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι: «Η 
ΧΑΠ είναι μια νόσος με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. 

Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, 
καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής 
του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. 

Χρειάζεται, λοιπόν, διαμόρφωση πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την 
πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα 
συνεργασίας της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της ειδικότητας της 
Πνευμονολογίας. 

Στη Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, θα συνοδευτεί φέτος από τη 
“συνάντηση” της επιστήμης με την τοπική κοινωνία, με άμεσο αντίκτυπο 
στον ασθενή της περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας 
την ευκαιρία της ενημέρωσης και του κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο 
υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών». 

Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 2022, 
στηρίζουν με την ευγενική τους χορηγία οι εταιρείες: AstraZeneca,Chiesi, 
Elpen,Guidotti,Menarini.  



 

Ο «σιωπηλός δολοφόνος» που απειλεί 

1.000.000 Έλληνες 
 

 

 

Η έγκαιρη διάγνωση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ), αλλά 

και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την 

αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο 

μέλλον. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο, αναφέρει η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, με αφορμή την  Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας 

Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, 16 Νοεμβρίου. 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. 

Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε 

αστικά κέντρα και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι 

ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια 

αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXIUktJsnJtvfxUDxLPvlCeOZ0cmDdvYrS54hAus8x5IRXao88IGtjvac32L4rMYL4hplIzBzHtdjr71cTEru8xS9v03Zm2BbGyzSUnQohAT65JH-HFngTQOLBk_ElNfKcpWDh1Px4cdyKnIJwFU3McIoxi8d97eTi6879i7lvvwHTsakAxOvoQxg7-A/s520/%CE%B6%CE%B6.jpg


ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως 

η σιωπηλή ασθένεια», αναφέρει η ΕΠΕ. 

 

Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και 

καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 

50-60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά 

συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο 

νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα του 

βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να 

καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή, 

προειδοποιούν οι ειδικοί. 

 

Η ΧΑΠ με αριθμούς 

Δέκα ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 

600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν 

ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες 

πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ 

επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα 

και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό 

οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα 5.582 ευρώ. Το έμμεσο 

κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα 1.398,3 

ευρώ ενώ το άμεσο κόστος στα 2.809 ευρώ. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος 

ασθενών, χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται στα 1.374 ευρώ ανά έτος. Η ΧΑΠ είναι 

μια νόσος με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί 

την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα 

επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. 

 

Πανσπερμία αναπνευστικών ιών 

Οι εκπρόσωποι της ΕΠΕ προειδοποιούν ότι η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη 

φέτος, όχι μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους 

πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 



Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. 

Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία 

αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η 

νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί 

επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό οι επιστήμονες καλούν 

τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με την 

ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Επίσης καλούν όλους τους καπνιστές άνω των 

35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν 

και βεβαίως να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα. 

 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 Κέντρα Υγείας 

(ΚΥ) 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ, 

«συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα 

Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ 

Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για 

να επισημάνει τον κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον 

«σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 

 

Η ΕΠΕ έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων, η οποία 

προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω 

της σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων 

ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων 

εκείνων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. 
  



 

Ο «σιωπηλός δολοφόνος» 
που απειλεί 1.000.000 
Έλληνες 
17 Νοεμβρίου  ΥΓΕΙΑ 

 
 

Η έγκαιρη διάγνωση της Χρόνιας Αποφρακτικής 

Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ), αλλά και η έγκαιρη 

ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε 

κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία 

στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο 

μέλλον. 
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Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε 

χρόνο, αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, με 

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής 

Πνευμονοπάθειας, 16 Νοεμβρίου. 

 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου 

σήμερα. Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η 

ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε ορισμένους 

επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά 

χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται 

σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει 

ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και 

χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια», αναφέρει η ΕΠΕ. 

 

 

Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που 

αναπνέουμε) και καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των 

πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων 

έχει καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά 

συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά τον 

οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα 

ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του 

εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την 

αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή, 

προειδοποιούν οι ειδικοί. 

 

Η ΧΑΠ με αριθμούς 

 

Δέκα ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), 

δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, 

δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί 

πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 



φορές περισσότερο από τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ 

επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ 

στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 

10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά 

ασθενή, ανέρχεται στα 5.582 ευρώ.  

 

 

Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας 

παραγωγικότητας) ανέρχεται στα 1.398,3 ευρώ ενώ το άμεσο 

κόστος στα 2.809 ευρώ. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, 

χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται στα 1.374 ευρώ ανά έτος. Η ΧΑΠ 

είναι μια νόσος με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. 

Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, 

καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της 

ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. 

 

Πανσπερμία αναπνευστικών ιών 

 

Οι εκπρόσωποι της ΕΠΕ προειδοποιούν ότι η χρονική συγκυρία 

είναι ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν 

ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, 

και επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που 

βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. 

Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία 

αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 2 

από αυτούς.  

 

 

Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί 

να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. 

Γι’ αυτό οι επιστήμονες καλούν τους ασθενείς να εμβολιαστούν 

πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με την ευθύνη του 

Πνευμονολόγου τους. Επίσης καλούν όλους τους καπνιστές άνω 

των 35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να 

σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να βοηθηθούν με 



ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα. 

 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

σε 3 Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της 

Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ, «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα Υγείας της επικράτειας 

(17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), 

όχι μόνο για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά 

κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και να αυξήσει την 

επίγνωση της κοινωνίας για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που 

ονομάζεται ΧΑΠ. 

 

Η ΕΠΕ έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών 

νοσημάτων, η οποία προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και 

αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, 

συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ 

ή/και στην πρόληψη μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των 

περιπτώσεων εκείνων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν τη 

νόσο. 
  



 

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια: Ο «σιωπηλός 
δολοφόνος» που απειλεί 1.000.000 Έλληνες 

 

 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα 
αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 
6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους 
κάθε χρόνο 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της 
νόσου, αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να 
την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο 
μέλλον. 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. 
Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε 
αστικά κέντρα και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. 
Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, 
προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά συμπτώματα που να 
προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια» εξηγεί ο 
Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ 
ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». «Η ΧΑΠ αποφράζει τους 
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βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει κυριολεκτικά τους 
ιστούς των πνευμόνων. 

Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει 
να έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά τον 
οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά 
συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) 
και να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. 

Σε αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, να κοιμηθεί, 
να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια 
αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την 
οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου». 

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη 
Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ,A’Παν. Πνευμονολογική Κλινική,ΓΝΝΘΑ«Η 
ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει ότι: «10 ενήλικες 
καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες 
νοσούν, το 56% από αυτούς,δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότιπάσχουν,ενώ οι μισοί 
πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 

Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες – 11,6% έναντι 
4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα 
αστικά κέντρα και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο 
συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα €5.582. Το έμμεσο 
κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ 
το άμεσο κόστος στα €2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος 
φροντιστών) υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος». 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ,Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική 
Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε:«Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, όχι 
μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και 
δεν το γνωρίζουν,και επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που 
βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. 

Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία 
αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η 
νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα 
ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε τους ασθενείς να 
εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με την ευθύνη του 
Πνευμονολόγου τους. Καλούμε επίσης όλους τους καπνιστές άνω των 35 ετών να 
επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να 
βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα». 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 
Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 
ΧΑΠ,«συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα 



Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ 
Κόνιτσας),όχι μόνο για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να 
επισημάνει τον κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον 
«σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΠΕ,Στέλιος 
Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ,αφουγκραζόμενη τα διεθνή 
δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση 
ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα 
πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων. 

Η μονάδα αυτή προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική 
ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων 
περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των 
περιπτώσεων εκείνων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. Είναι σημαντικό 
να καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου αλλά και η έγκαιρη 
ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει 
κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον». 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,Ανάργυρος 
Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι:«Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με 
σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία 
θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της 
ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. 

Χρειάζεται, λοιπόν, διαμόρφωση πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη, 
πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της 
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της ειδικότητας της Πνευμονολογίας. Στη Μάνη, η 
Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, θα συνοδευτεί φέτος από τη “συνάντηση” της 
επιστήμης με την τοπική κοινωνία, με άμεσο αντίκτυπο στον ασθενή της 
περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας την ευκαιρία της 
ενημέρωσης και του κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο υψηλής ποιότητας 
παρεχόμενων υπηρεσιών». 

  



 

ΧΑΠ: 600.000 οι πάσχοντες στην Ελλάδα – Οι 
μισοί από αυτούς δεν το γνωρίζουν 
Για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο, παγκοσμίως, 
ευθύνεται η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), μια 
«σιωπηλή» ασθένεια, η οποία για πολλά χρόνια δεν εμφανίζει 
συμπτώματα 

  
 Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022, 14:28 
  

 

Για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο, παγκοσμίως, ευθύνεται η Χρόνια 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), μια «σιωπηλή» ασθένεια, η οποία για 

πολλά χρόνια δεν εμφανίζει συμπτώματα. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τη 

νόσο (16/11), η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ), επισημαίνει ότι η έγκαιρη 

διάγνωσή της, αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε 

κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωσή της 

στο μέλλον. 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. 

Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε 

αστικά κέντρα και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι 

ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια 

αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά 

https://olympiobima.gr/chap-600-000-oi-paschontes-stin-ellada-oi-misoi-apo-aytoys-den-to-gnorizoyn/
https://olympiobima.gr/tag/chap/


συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή 

ασθένεια» εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, κ. Γεώργιος Χειλάς, 

Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η 

ΣΩΤΗΡΙΑ». «Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) 

και καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 

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

ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά τον 

οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά 

συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) 

και να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. 

Σε αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, να κοιμηθεί, 

να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει 

μια αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από 

την οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου». 

 

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, κυρία Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη 

Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η 

ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει ότι: «10 

ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 

Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, 

ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές 

περισσότερο από τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο 

τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα τα 

αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο 

της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα €5.582. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος 

απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ το άμεσο κόστος στα 

€2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται 

στα €1.374 ανά έτος». 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, κ. Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική 

Σχολή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε: «Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη 

φέτος, όχι μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους 

πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 

Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. 



Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών 

ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον 

ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για 

τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με 

όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε 

επίσης όλους τους καπνιστές άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν 

πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να βοηθηθούν με 

ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα». 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 Κέντρα Υγείας 

(ΚΥ) 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ, 

«συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα 

Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ 

Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για 

να επισημάνει τον κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον 

«σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, κ. Στέλιος 

Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, αφουγκραζόμενη τα διεθνή 

δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση 

ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα 

πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων. Η μονάδα αυτή προσεγγίζει σε κλινικό 

επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, 

συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη 

μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που είναι σε κίνδυνο 

να αναπτύξουν τη νόσο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη 

διάγνωση της νόσου αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται 

σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση 

της νόσου στο μέλλον». 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 

Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κ. Ανάργυρος 

Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι:«Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με 



σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η 

αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης 

της ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. Χρειάζεται, 

λοιπόν, διαμόρφωση πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη, πρώιμη 

διάγνωση και παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της 

Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της ειδικότητας της Πνευμονολογίας. Στη 

Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, θα συνοδευτεί φέτος από τη “συνάντηση” 

της επιστήμης με την τοπική κοινωνία, με άμεσο αντίκτυπο στον ασθενή της 

περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας την ευκαιρία της 

ενημέρωσης και του κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο υψηλής ποιότητας 

παρεχόμενων υπηρεσιών». Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 

Ημέρας ΧΑΠ 2022, στηρίζουν με την ευγενική τους χορηγία οι εταιρείες: 

AstraZeneca, Chiesi, Elpen, Guidotti, Menarini. 

  



 

Σιωπηλή απειλή για 1.000.000 

Έλληνες η Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια 

16 Νοεμβρίου, 2022 

  

 

Η 16η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, ενημερώνει και 

ευαισθητοποιεί την παγκόσμια κοινότητα για τα 3 

εκατομμύρια θανάτους, κάθε χρόνο, από τη νόσο, που είναι 

σιωπηλή και πιο απειλητική ακόμα και από την πανδημία, η 
οποία έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές, την τελευταία 

τριετία.  



Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) επισημαίνει ότι 

η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη 

περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει 

κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο 

μέλλον. Μάλιστα, η μονάδα πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων 

της ΕΠΕ θα επισκεφθεί 

τα ΚΥ Αρεόπολης, Αβδήρων και Κόνιτσας, στο πλαίσιο της 

Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ. 

Απειλητική για 1.000.000 Έλληνες η Χρόνια 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής 

Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τονίζει: 

«Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για τους 

ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν 

και δεν το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 

Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη 

νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια 

πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να 

είναι μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους 

ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους 

ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε τους ασθενείς να εμβολιαστούν 

πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με την ευθύνη του 

Πνευμονολόγου τους. Καλούμε, επίσης, όλους τους καπνιστές άνω 

των 35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να 

σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να βοηθηθούν με 

ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα». 



«Σιωπηλός δολοφόνος» η ΧΑΠ που 

καταστρέφει τους ιστούς των πνευμόνων 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες, που οφείλεται, σε 

ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε 

αστικά κέντρα και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι 

ευκαταφρόνητη. 

Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια 

αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να 

δίνει ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό 

και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια» εξηγεί 

ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, 

Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική 

ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». 

«Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που 

αναπνέουμε) και καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των 

πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων έχει 

καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά συμπτώματα 

και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο 

νοσοκομείο. 

Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα 

του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος 

(δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί 

στην πιο προχωρημένη της μορφή. 

Σε αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές 

δουλειές, να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και 

να έχει σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική μορφή 

διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την 

οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου». 



ΧΑΠ: Μια ύπουλη ασθένεια με τεράστιες 

κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες 

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, 

Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. 

Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα 

δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει ότι: «10 ενήλικες 

καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 

600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν 

γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να 

καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις 

γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον 

αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα 

τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό 

οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα 

€5.582. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας 

παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ το άμεσο κόστος στα 

€2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) 

υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος». 

Η ΕΠΕ επισκέπτεται 3 Κέντρα Υγείας 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 

Ημέρας ΧΑΠ, «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

σε 3 επιλεγμένα Κέντρα Υγείας (ΚΥ) της επικράτειας (17/11 – ΚΥ 

Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο 

για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να 

επισημάνει τον κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας 

για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 



Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της 

ΕΠΕ, Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, 

αφουγκραζόμενη τα διεθνή δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται 

στην πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση ανθρώπων που είναι σε 

κίνδυνο να αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης 

αναπνευστικών νοσημάτων. Η μονάδα αυτή προσεγγίζει σε κλινικό 

επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της 

σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων 

περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη μέσω διαχειριστικής 

υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που είναι σε κίνδυνο να 

αναπτύξουν τη νόσο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι η 

έγκαιρη διάγνωση της νόσου αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη 

περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει 

κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο 

μέλλον». 

ΧΑΠ: Η 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής 

Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας, Ανάργυρος Μαριόλης, αναφερόμενος στη 

δράση, τόνισε ότι:«Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με σημαντική νοσηρότητα 

και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου 

παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης 

της ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. 

Χρειάζεται, λοιπόν, διαμόρφωση πολιτικών υγείας που σχετίζονται 

με την πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως 

αποτέλεσμα συνεργασίας της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και 

της ειδικότητας της Πνευμονολογίας. Στη Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα 

για τη ΧΑΠ, θα συνοδευτεί φέτος από τη “συνάντηση” της επιστήμης 

με την τοπική κοινωνία, με άμεσο αντίκτυπο στον ασθενή της 



περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας την ευκαιρία 

της ενημέρωσης και του κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο υψηλής 

ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών». 

Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 

2022, στηρίζουν με την ευγενική τους χορηγία οι 

εταιρείες: AstraZeneca, Chiesi, Elpen, Guidotti, Menarini. 

  



 

 

 

ΧΑΠ: Η σιωπηλή νόσος που 
απειλεί 1.000.000 Έλληνες 
Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι ένα εκατομμύριο άτομα 
πάσχουν από τη ΧΑΠ 
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Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη ύστερα 

από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται 

για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της 

νόσου, αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να 

την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο 

μέλλον. 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. Οφείλεται, 

σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα και 



σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, 

συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες 

ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. 

Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια» εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας 

ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η 

Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». «Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους 

(τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των 

πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο 

ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης 

που συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. 

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

απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την 

αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Σε αυτήν, ο ασθενής δεν 

μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, να κοιμηθεί, να μετέχει σε 

οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική 

μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά 

του και την παροχή οξυγόνου». 

 

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη 

Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η 

ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει ότι: «10 ενήλικες 

καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες 

νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι 

μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 

φορές περισσότερο από τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. 

Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά 

κέντρα και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό 

οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα €5.582. 

https://www.healthreport.gr/allergiko-asthma-poioi-kindyneyoyn-perissotero/pneumonas/


Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα 

€1.398,3 ενώ το άμεσο κόστος στα €2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, 

χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος». 

ΧΑΠ: Απειλή για 1.000.000 Έλληνες 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική 

Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε: «Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, όχι 

μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και 

δεν το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που 

βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά 

στον κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και 

τη γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς 

αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 
Κέντρα Υγείας 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ, 

«συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα 

Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ 

Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να 

επισημάνει τον κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον «σιωπηλό 

δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, Στέλιος 

Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, αφουγκραζόμενη τα διεθνή 

δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση 

ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα 

πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων. 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 

Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ανάργυρος 

Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι: «Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με 

σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. 

Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την 

σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των 

συστημάτων υγείας. 



Χρειάζεται, λοιπόν, διαμόρφωση πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη, 

πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της 

Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της ειδικότητας της Πνευμονολογίας. 

  



 

 

 

 

 

Η ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΑΦΟΡΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΑΝ 

ΕΙΣΑΙ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τη Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), όπως καθιερώθηκε η τρίτη Τετάρτη του 
Νοεμβρίου, αναγνωρίζουμε το νόσημα που στην Ελλάδα αφορά 
εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς, στην πλειοψηφία τους 
καπνιστές. 

Η ΧΑΠ μας αφορά; Φαίνεται πως ναι, αν μιλήσουμε στη γλώσσα των αριθμών: 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), 65 εκατομμύρια 

άνθρωποι παρουσιάζουν μέτρια έως σοβαρή ΧΑΠ, ενώ κάθε χρόνο πάνω από 

3 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από το χρόνιο αυτό νόσημα του 

αναπνευστικού συστήματος, αριθμός που αντιστοιχεί στο 5% του συνολικού 

αριθμού θανάτων παγκοσμίως. 

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο 25ο Πανελλήνιο 

Πνευμονολογικό Συνέδριο, το 2016, τη χρονιά εκείνη οι ασθενείς με ΧΑΠ 

ανέρχονταν στους 600.000. 

Τι σημαίνει αυτό για εμάς; Ότι στατιστικά ο καθένας στον κύκλο του έχει έναν 

φίλο ή συγγενή που παρουσιάζει τη συγκεκριμένη αναπνευστική ανεπάρκεια, η 

οποία μπορεί και να αλλάξει δραματικά τη ζωή του. Αλλά και ως κοινωνία μας 

αφορά, καθώς η ΧΑΠ αποτελεί οικονομική μάστιγα, όχι μόνο λόγω κόστους 

https://www.ow.gr/tag/koinonia/


θεραπειών και νοσηλειών, που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά 

και εξαιτίας της πρόωρης συνταξιοδότησης των ατόμων με προχωρημένη νόσο. 

ΧΑΠ: Με κομμένη την ανάσα 

Ο επίμονος τσιγαρόβηχας και το λαχάνιασμα στις σκάλες οδήγησε έναν 

αγαπημένο φίλο και βαρύ καπνιστή στον πνευμονολόγο. Μετά από μία σειρά 

απεικονιστικών και μη εξετάσεων, η διάγνωση ήρθε ως ένα μακροσκελές κείμενο 

με επιστημονική ορολογία και κυρίαρχο το αρκτικόλεξο «ΧΑΠ». 

Τη διάγνωση ακολούθησε ένας χρόνος θλίψης για το κόψιμο του τσιγάρου, που 

έγινε σε ένα από τα ειδικά ιατρεία διακοπής καπνίσματος, και πολύς καιρός για να 

συνηθίσει ο φίλος στην ιδέα ότι ήταν κατά κάποιον τρόπο χρόνιος ασθενής. 

Ευτυχώς για εκείνον, διαγνώστηκε νωρίς και έσβησε το τελευταίο του τσιγάρο 

υποσχόμενος στον εαυτό του ότι δεν θα ανάψει άλλο. Σήμερα, βρίσκεται σε ειδική 

θεραπευτική αγωγή αλλά δεν χρειάζεται οξυγόνο, ούτε ειδικές φυσικοθεραπείες. 

 
 

Ένα τσιγάρο δρόμος 

Η πλειοψηφία των ασθενών με ΧΑΠ είναι ή ήταν κάποτε βαρείς καπνιστές, γι’ αυτό 

και η ΧΑΠ ονομάζεται και «νόσος των καπνιστών». Οι μισοί μάλιστα από τους 

«Χαπίτες» –όπως λένε συχνά τους εν λόγω ασθενείς οι παλιάς γενιάς 

υγειονομικοί– δεν διακόπτουν το κάπνισμα ακόμη κι αν είναι σε στάδιο 

οξυγονοθεραπείας, που σημαίνει ότι πρέπει να ζουν με μια συσκευή οξυγόνου 

ακόμη και 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Τι κι αν στα πνευμονολογικά συνέδρια οι 

επιστήμονες κραδαίνουν ότι η ΧΑΠ αποτελεί την τέταρτη αιτία θανάτου και 

σύντομα θα είναι η τρίτη; 

Βέβαια, η συσχέτιση του καπνίσματος με την εμφάνιση ΧΑΠ δεν σημαίνει ότι 

όλοι οι καπνιστές θα νοσήσουν. Αντίστροφα, η αποχή από το κάπνισμα δεν 

εγγυάται τη μη νόσηση, καθώς την εμφάνιση της συγκεκριμένης πνευμονοπάθειας 

ευνοούν και άλλες, λιγότερο συχνές αιτίες, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση 

https://www.ow.gr/tag/kapnisma/


(ειδικά τον χειμώνα, από την καύση ξύλων και βιομάζας), η επαγγελματική έκθεση 

σε ρύπους και το παθητικό κάπνισμα. Φαίνεται ακόμη ότι η γενετική 

προδιάθεση διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην εμφάνιση της νόσου. 

 
 

Ο βήχας δεν κρύβεται 

Τα συμπτώματα της ΧΑΠ, ειδικά σε προχωρημένα στάδια, είναι θορυβώδη: 

χρόνιος βήχας με ή χωρίς πτύελα, δύσπνοια που στην αρχή εμφανίζεται στην 

άσκηση και προοδευτικά και στην ηρεμία, συριγμός, αίσθημα «σφιξίματος» στην 

περιοχή του θώρακα. Η συμπτωματολογία αυτή συνδέεται και με άλλα 

νοσήματα του αναπνευστικού. Αυτός είναι ο λόγος που η λήψη πλήρους 

ιστορικού, η κλινική εξέταση αλλά και η σωστή αξιολόγηση των απεικονιστικών και 

άλλων εξετάσεων (όπως η σπιρομέτρηση, βασική εξέταση για την διάγνωση της 

Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας) παίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο στη 

διάγνωση της νόσου, όσο και στη διάκριση του είδους της ΧΑΠ. 

Οι ειδικοί μιλάνε σήμερα για διαφορετικούς φαινότυπους της νόσου, που 

οδηγούν και σε συγκεκριμένες ιατρικές παρεμβάσεις, προκειμένου να 

προλαμβάνονται οι επικίνδυνες παροξύνσεις, συχνές στους συγκεκριμένους 

ασθενείς. 

Στο μέτωπο της θεραπείας 

Το μέλλον –αλλά και το παρόν, σε ορισμένες περιπτώσεις– βρίσκεται 

στην εξατομίκευση της θεραπείας. Κάθε ασθενής ακολουθεί την θεραπευτική 

αγωγή που απαντά στις ανάγκες του και στο στάδιο της νόσου που βρίσκεται, και 

συνήθως περιλαμβάνει εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά και στεροειδή. 

Η οξυγονοθεραπεία αφορά ασθενείς σε προχωρημένα στάδια της νόσου ή σε 

εκείνους με συνοδά νοσήματα, όπως σύνδρομο υπνικής άπνοιας, καρδιακή 

ανεπάρκεια κ.λπ. 



Ακόμη, η βελτίωση της φυσικής κατάστασης των ασθενών είναι σημαντική. 

Μάλιστα, στα εξειδικευμένα εργαστήρια δημόσιων αλλά και ιδιωτικών 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οι ασθενείς μαθαίνουν με τη βοήθεια εξειδικευμένων 

φυσικοθεραπευτών ειδικές αναπνευστικές ασκήσεις, που βελτιώνουν την 

κατάστασή τους. Σπανιότερα και σε επιλεγμένους ασθενείς μπορεί να 

εφαρμοστούν και επεμβατικές θεραπείες, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για τη 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. 

Ωστόσο, αναγκαίο «φάρμακο» για τους καπνιστές είναι η διακοπή του 

καπνίσματος. Κόβοντας το κάπνισμα, οι ασθενείς ανταποκρίνονται καλύτερα και 

στη φαρμακευτική θεραπεία. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, επειδή οι ασθενείς με ΧΑΠ είναι επιρρεπείς σε 

λοιμώξεις του αναπνευστικού, πρέπει να εμβολιάζονται για τη γρίπη και τον 

πνευμονιόκοκκο (εφάπαξ ή κάθε πέντε χρόνια, δύο φορές συνολικά) και 

πλέον και για την COVID-19, καθώς μια λοίμωξη του αναπνευστικού μπορεί να 

έχει σοβαρές επιπτώσεις και να απειλήσει ακόμη και τη ζωή του ατόμου. 

• Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.xap.gr και τη σχετική 

ιστοσελίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. 

• Αν είστε ασθενής με ΧΑΠ, ασκηθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών 

στην ιστοσελίδα Ζωή με ΧΑΠ. 

  

https://www.ow.gr/tag/covid-19/
http://www.xap.gr/
https://hts.org.gr/
https://www.zoimehap.gr/


 

 

 

 

Ο «σιωπηλός δολοφόνος» που απειλεί 

1.000.000 Έλληνες 

16 Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής 

Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) 

–Μια ύπουλη ασθένεια με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές 

συνέπειες 

Η μονάδα πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων της ΕΠΕ θα επισκεφθεί τα ΚΥ 

Αρεόπολης, Αβδήρων και Κόνιτσας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2022. Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη 

ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ 

ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, αλλά 

και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει 

κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον. 



«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. Οφείλεται, σε ποσοστό 

90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε ορισμένους 

επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η 

ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά 

συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια» 

εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής 

Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». «Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους 

(τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. 

Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να έχει 

ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο 

νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της 

απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την 

αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Σε αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να 

κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να 

έχει σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, 

απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου».  

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα 

δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει ότι: «10 ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν 

από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, 

δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες 

πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει 

περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα τα αντίστοιχα 

ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, 

ανέρχεται στα €5.582. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) 

ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ το άμεσο κόστος στα €2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, 

χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος». 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε: «Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για τους 

ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, και 

επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να 

αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια 

πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η 

νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία 

για τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα 

εμβόλια που συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε επίσης όλους τους 

καπνιστές άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να 

εξεταστούν και βεβαίως να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα». 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείαςσε 3 Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 

 Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ, «συναντά» 

φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα Υγείας της επικράτειας 

(17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να 

συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και να 

αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 



Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, Στέλιος Λουκίδης, 

Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, αφουγκραζόμενη τα διεθνή δεδομένα, τα οποία 

επικεντρώνονται στην πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να 

αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων. Η μονάδα αυτή 

προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της 

σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη 

μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν 

τη νόσο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου αλλά και 

η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική 

σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον». 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής 

Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ανάργυρος Μαριόλης, αναφερόμενος στη 

δράση, τόνισε ότι: «Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, 

εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα 

επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. Χρειάζεται, 

λοιπόν, διαμόρφωση πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και 

παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της 

ειδικότητας της Πνευμονολογίας. Στη Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, θα συνοδευτεί φέτος 

από τη “συνάντηση” της επιστήμης με την τοπική κοινωνία, με άμεσο αντίκτυπο στον ασθενή της 

περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας την ευκαιρία της ενημέρωσης και του 

κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών». 

Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 2022, στηρίζουν με την 

ευγενική τους χορηγία οι εταιρείες: AstraZeneca,Chiesi, Elpen,Guidotti,Menarini. 

  



 

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022 

Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής 

Πνευμονοπάθειας- Ο «σιωπηλός δολοφόνος» που απειλεί 

1.000.000 Έλληνες 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) 

βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει 

κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε 

χρόνο. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, 

αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, 

έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον. 
 

 
 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. Οφείλεται, σε 

ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε 

ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως 

πάνω από 10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς 

να δίνει ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η 

σιωπηλή ασθένεια» εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, 

Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». 

«Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει 

https://www.health4you.gr/media/k2/items/cache/b54e7e5286c6c735c06d2512e599be77_XL.jpg


κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων 

έχει καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας 

και λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί 

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

(δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη 

της μορφή. Σε αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, να 

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

αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την 

οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου».  

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με 

τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει ότι: «10 ενήλικες καπνιστές στους 

100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από 

αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες 

συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες 

– 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ 

στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο 

συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα €5.582. Το έμμεσο 

κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ το άμεσο 

κόστος στα €2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται 

στα €1.374 ανά έτος». 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε: «Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για τους 

ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, και 

επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να 

αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια 

πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η 

νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και 

μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως 

με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε 

επίσης όλους τους καπνιστές άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να 



σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να 

διακόψουν το κάπνισμα». 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ, «συναντά» 

φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα Υγείας της επικράτειας 

(17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να 

συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και να 

αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, Στέλιος Λουκίδης, 

Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, αφουγκραζόμενη τα διεθνή δεδομένα, τα οποία 

επικεντρώνονται στην πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να 

αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων. Η μονάδα 

αυτή προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της 

σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην 

πρόληψη μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που είναι σε κίνδυνο να 

αναπτύξουν τη νόσο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου 

αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, 

έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον». 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής 

Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ανάργυρος Μαριόλης, αναφερόμενος στη 

δράση, τόνισε ότι: «Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, 

εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό 

παράγοντα επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. 

Χρειάζεται, λοιπόν, διαμόρφωση πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη, πρώιμη 

διάγνωση και παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της Γενικής/Οικογενειακής 

Ιατρικής και της ειδικότητας της Πνευμονολογίας. Στη Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, 

θα συνοδευτεί φέτος από τη “συνάντηση” της επιστήμης με την τοπική κοινωνία, με άμεσο 

αντίκτυπο στον ασθενή της περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας την ευκαιρία 

της ενημέρωσης και του κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο υψηλής ποιότητας παρεχόμενων 

υπηρεσιών». 



Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 2022, στηρίζουν με 

την ευγενική τους χορηγία οι εταιρείες AstraZeneca,Chiesi, Elpen,Guidotti,Menarini.  



 
 
ΧΑΠ: Ο «σιωπηλός δολοφόνος» που απειλεί 
1.000.000 Έλληνες 
 

17/11/2022  

Δράσεις της ΕΠΕ στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της νόσου 

 

Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία 
της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας που επισημαίνει την κομβική σημασία 
της έγκαιρης διάγνωσης της νόσου, αλλά και της έγκαιρης ανίχνευσης όσων 
βρίσκονται σε κίνδυνο. 
 
«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα» εξηγεί 
ο Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», ο 
οποίος προσθέτει ότι η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά συνήθως πάνω από 10-15 
χρόνια. 
 
Σύμφωνα με την Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας 
ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», περίπου 600.000 
Έλληνες νοσούν. Το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, 
ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. Το ετήσιο συνολικό οικονομικό 
φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή ανέρχεται στα €5.582. 
 
Από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής 
Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε ότι 
περίπου 1.000.000 Έλληνες βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη 
νόσο. 
 



Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας, η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα Υγείας (ΚΥ) της επικράτειας, στην 
Αρεόπολη, στα 'Αβδηρα και στην Κόνιτσα, όχι μόνο για να συνεισφέρει σε 
εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και να αυξήσει 
την επίγνωση της κοινωνίας για το «σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 
 
Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ στηρίζουν με την ευγενική τους χορηγία οι 
εταιρείες AstraZeneca, Chiesi, Elpen, Guidotti και Menarini.  



 

16 Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας 
Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) : 

Ο «σιωπηλός δολοφόνος» που απειλεί 
1.000.000 Έλληνες 

 
16-11-2022 

Μια ύπουλη ασθένεια με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες 

Η μονάδα πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων της ΕΠΕ  θα επισκεφθεί τα ΚΥ 
Αρεόπολης, Αβδήρων και Κόνιτσας,  στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
(ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια 
πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 
εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη 
περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη 
διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον. 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. Οφείλεται, σε 
ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε 
ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, 
συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες 
ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό 
και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια» εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της 
ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική 



ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». «Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που 
αναπνέουμε) και καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο 
όταν το 50-60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά 
συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο 
νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα του 
βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να 
καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Σε 
αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, να κοιμηθεί, να 
μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια 
αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την 
οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου».  

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη 
Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η 
ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει ότι: «10 ενήλικες 
καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες 
νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί 
πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο 
από τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό 
πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 
10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, 
ανέρχεται στα €5.582. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας 
παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ το άμεσο κόστος στα €2.809. Το άμεσο μη 
ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος». 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε: «Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για 
τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το 
γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε 
κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο 
νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι 
μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί να 
εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε 

τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με την 
ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε επίσης όλους τους καπνιστές άνω των 35 
ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και 
βεβαίως να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα». 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 Κέντρα Υγείας 
(ΚΥ) 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ, 
«συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα Υγείας 
της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ 
Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να 
επισημάνει τον κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον «σιωπηλό 
δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 



Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, Στέλιος 
Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, αφουγκραζόμενη τα διεθνή 
δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση ανθρώπων 
που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης 
αναπνευστικών νοσημάτων. Η μονάδα αυτή προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και 
αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι στην 
αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη μέσω διαχειριστικής 
υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. 
Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου αλλά και 
η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει 
κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον». 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ανάργυρος 
Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι: «Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με σημαντική 
νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου 
παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής 
του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. Χρειάζεται, λοιπόν, διαμόρφωση 
πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση στην 
ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της 
ειδικότητας της Πνευμονολογίας. Στη Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, θα 
συνοδευτεί φέτος από τη “συνάντηση” της επιστήμης με την τοπική κοινωνία, με άμεσο 
αντίκτυπο στον ασθενή της περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας την 
ευκαιρία της ενημέρωσης και του κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο υψηλής ποιότητας 
παρεχόμενων υπηρεσιών». 

Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 2022, στηρίζουν με 
την ευγενική τους χορηγία οι εταιρείες: AstraZeneca,Chiesi, Elpen,Guidotti,Menarini. 

  



 

 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη ύστερα 

από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ 

ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της 

νόσου, αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο 

να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της 

νόσου στο μέλλον. 

https://healthpharma.gr/wellness/poia-einai-ta-6-ofeli-perpatimatos-stin-ygeia/attachment/people_walking3/


Ύπουλες ασθένειες 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. 

Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε 

αστικά κέντρα και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι 

ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια 

αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει 

ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται 

ως η σιωπηλή ασθένεια» εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος 

Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ 

«Η ΣΩΤΗΡΙΑ». 

«Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και 

καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 

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

ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά τον 

οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά 

συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος 

(δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο 

προχωρημένη της μορφή. Σε αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές 

οικιακές δουλειές, να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να 

έχει σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική μορφή διαβίωσης, 

καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά του και την 

παροχή οξυγόνου». 

10 ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ 

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη 

Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η 

ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει ότι: «10 

ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 

Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότι 

πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. 

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

Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά 

κέντρα και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο 

συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα €5.582. Το 

έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα 

€1.398,3 ενώ το άμεσο κόστος στα €2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, 

χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος». 



Αυξημένος κίνδυνος νόσησης 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική 

Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε: «Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, 

όχι μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους 

πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 

Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. 

Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία 

αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η 

νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί 

επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε 

τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με 

την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε επίσης όλους τους καπνιστές 

άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να 

εξεταστούν και βεβαίως να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν 

το κάπνισμα». 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 Κέντρα Υγείας 

(ΚΥ) 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ, 

«συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα 

Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ 

Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως 

για να επισημάνει τον κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για 

τον «σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, Στέλιος 

Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, αφουγκραζόμενη τα 

διεθνή δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην πρώιμη διάγνωση και 

ταυτοποίηση ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει 

δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων. Η μονάδα αυτή 

προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, 

μέσω της σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων 

περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των 

περιπτώσεων εκείνων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. Είναι 

σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου αλλά και η 

έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την 

αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο 

μέλλον». 



Νοσηρότητα και θνησιμότητα 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 

Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ανάργυρος 

Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι: «Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με 

σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η 

αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα 

επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων 

υγείας. 

Χρειάζεται, λοιπόν, διαμόρφωση πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την 

πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα 

συνεργασίας της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της ειδικότητας της 

Πνευμονολογίας. Στη Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, θα συνοδευτεί 

φέτος από τη “συνάντηση” της επιστήμης με την τοπική κοινωνία, με άμεσο 

αντίκτυπο στον ασθενή της περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο 

έχοντας την ευκαιρία της ενημέρωσης και του κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο 

υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών». 

Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 2022, 

στηρίζουν με την ευγενική τους χορηγία οι εταιρείες: AstraZeneca,Chiesi, 

Elpen,Guidotti,Menarini. 
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Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) 

Ο «σιωπηλός δολοφόνος» που απειλεί 1.000.000 Έλληνες   

Μια ύπουλη ασθένεια με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες 

 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 

(ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια 

πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 

εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη 

περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία 

στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον. 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. Οφείλεται, 

σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα 

και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά 

χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, 

προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά συμπτώματα που να 

προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια» εξηγεί ο 

Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής 

Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». «Η ΧΑΠ αποφράζει τους 



βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει κυριολεκτικά τους 

ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων έχει 

καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις 

δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής 

συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης 

και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την 

αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Σε αυτήν, ο ασθενής 

δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, να κοιμηθεί, να μετέχει σε 

οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική 

μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά 

του και την παροχή οξυγόνου».  

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη 

Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η 

ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει ότι: «10 

ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 

Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότι 

πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες 

πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ 

επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και 

στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό 

οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα €5.582. Το έμμεσο 

κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1.398,3 

ενώ το άμεσο κόστος στα €2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος 

φροντιστών) υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος». 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική 

Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε:«Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, όχι 

μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν 

και δεν το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που 

βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε 

μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον 

κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους 

από τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους 

ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με 

όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε 

επίσης όλους τους καπνιστές άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν 

πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να βοηθηθούν με 

ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα». 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

σε 3 Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ, 

«συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα 

Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – 

ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως 



για να επισημάνει τον κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον 

«σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, Στέλιος 

Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, αφουγκραζόμενη τα διεθνή 

δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση 

ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα 

πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων. Η μονάδα αυτή προσεγγίζει σε κλινικό 

επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, 

συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη 

μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που είναι σε κίνδυνο 

να αναπτύξουν τη νόσο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη 

διάγνωση της νόσου αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται 

σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση 

της νόσου στο μέλλον». 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 

Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ανάργυρος 

Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι:«Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με 

σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία 

θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της 

ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. Χρειάζεται, 

λοιπόν, διαμόρφωση πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη, πρώιμη 

διάγνωση και παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της 

Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της ειδικότητας της Πνευμονολογίας. Στη Μάνη, 

η Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, θα συνοδευτεί φέτος από τη “συνάντηση” της 

επιστήμης με την τοπική κοινωνία, με άμεσο αντίκτυπο στον ασθενή της 

περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας την ευκαιρία της 

ενημέρωσης και του κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο υψηλής ποιότητας 

παρεχόμενων υπηρεσιών». 

Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 2022, 

στηρίζουν με την ευγενική τους χορηγία οι 

εταιρείες: AstraZeneca,Chiesi, Elpen,Guidotti,Menarini. 
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ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑΣ (ΧΑΠ) 

 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΥΓΕΙΑΣ 

15/11/2022 

 
 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 

(ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας 

που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους 

κάθε χρόνο. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση 

της νόσου, αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να 

την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο 

μέλλον. 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. Οφείλεται, σε 

ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε 

ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, 

συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες 

ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό 

και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια» εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, 

Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική 

ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». «Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που 

αναπνέουμε) και καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, 

μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να έχει 

ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν 

στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα του 

βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, 

αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Σε αυτήν, ο 

ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, να κοιμηθεί, να μετέχει σε 

οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική 

μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά 

του και την παροχή οξυγόνου». 

 

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη 

Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η 

ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει ότι:«10 ενήλικες 

καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες 

νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί 

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

https://www.eumedline.eu/category/Reportaz-Ygeias


τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό 

πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 

10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται 

στα €5.582. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) 

ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ το άμεσο κόστος στα €2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος 

ασθενών, χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος». 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε:«Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για 

τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το 

γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε 

κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο 

νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι 

μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί να 

εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε 

τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με την 

ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε επίσης όλους τους καπνιστές άνω των 35 

ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και 

βεβαίως να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα». 

 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 Κέντρα 

Υγείας (ΚΥ) 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ, 

«συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα Υγείας 

της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), 

όχι μόνο για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει 

τον κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον «σιωπηλό δολοφόνο» 

που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, Στέλιος 

Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, αφουγκραζόμενη τα διεθνή 

δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση 

ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα 

πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων. Η μονάδα αυτή προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο 

αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας 

έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη μέσω διαχειριστικής 

υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. 

Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου αλλά και η 

 

έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει 

κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον». 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 

Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ανάργυρος 

Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι:«Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με σημαντική 

νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου 

παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής 

του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. Χρειάζεται, λοιπόν, διαμόρφωση 

πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση 

στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της 

ειδικότητας της Πνευμονολογίας. Στη Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, θα 

συνοδευτεί φέτος από τη “συνάντηση” της επιστήμης με την τοπική κοινωνία, με άμεσο 

αντίκτυπο στον ασθενή της περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας την 

ευκαιρία της ενημέρωσης και του κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο υψηλής ποιότητας 

παρεχόμενων υπηρεσιών».  



 

16 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα 
ΧΑΠ – Ο «σιωπηλός δολοφόνος» 
που απειλεί 1.000.000 Έλληνες 

 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη, 

ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η 

ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της 

νόσου, αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο 

να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου 

στο μέλλον. 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου 

σήμερα. Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα, αν και η ατμοσφαιρική 

ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι 

ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια 

αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει 

ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως 

η σιωπηλή ασθένεια», εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος 

Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ 

«Η ΣΩΤΗΡΙΑ». 

«Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και 

καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 

50-60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά 

https://www.planbemag.gr/healthupdates/16-%ce%bd%ce%bf%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%87%ce%b1%cf%80-%ce%bf-%cf%83%ce%b9%cf%89%cf%80%ce%b7%ce%bb%cf%8c%cf%82/


συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο 

νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα 

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

συνεχίζει να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο 

προχωρημένη της μορφή. Σε αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές 

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

σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο 

σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου».  

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, 

Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική Κλινική, 

ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει 

ότι: «10 ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή 

περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν 

γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να 

καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες – 

11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό 

(15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% 

και 6%. Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, 

ανέρχεται στα €5.582. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας 

παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ το άμεσο κόστος στα €2.809. Το 

άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται στα €1.374 

ανά έτος». 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, τόνισε: «Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη 

φέτος, όχι μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους 

πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 

Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. 

Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών 

ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον 

ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για 

τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε τους ασθενείς να εμβολιαστούν 

πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου 

τους. Καλούμε επίσης όλους τους καπνιστές άνω των 35 ετών να επισκεφθούν 

έναν πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να 

βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα». 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την ΠΦΥ σε 3 Κέντρα Υγείας 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ, 

«συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα 

Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 

– ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά 



κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας 

για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, Στέλιος 

Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, αφουγκραζόμενη τα 

διεθνή δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην πρώιμη διάγνωση και 

ταυτοποίηση ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει 

δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων. Η μονάδα αυτή 

προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο, αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω 

της σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ 

ή/και στην πρόληψη μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων 

που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι 

ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων 

που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη 

διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον». 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 

Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ανάργυρος 

Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι: «Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με 

σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία 

θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της 

ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. Χρειάζεται, 

λοιπόν, διαμόρφωση πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη, πρώιμη 

διάγνωση και παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της 

Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της ειδικότητας της Πνευμονολογίας. Στη Μάνη, 

η Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, θα συνοδευτεί φέτος από τη “συνάντηση” της 

επιστήμης με την τοπική κοινωνία, με άμεσο αντίκτυπο στον ασθενή της 

περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας την ευκαιρία της 

ενημέρωσης και του κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο υψηλής ποιότητας 

παρεχόμενων υπηρεσιών». 

Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 2022, 

στηρίζουν με την ευγενική τους χορηγία οι 

εταιρείες AstraZeneca, Chiesi, Elpen, Guidotti και Menarini. 

  



 

Ο «σιωπηλός δολοφόνος» 
που απειλεί 1.000.000 
Έλληνες 
17.11.22    

 

 
 
Η έγκαιρη διάγνωση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ), 

αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να 

την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της 

νόσου στο μέλλον. 

 

Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο, αναφέρει η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 

Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, 16 Νοεμβρίου. 

 
«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. 

Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση 

https://www.thermisnews.gr/2022/11/1000000.html
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σε αστικά κέντρα και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι 

ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια 

αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει 

ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και 

χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια», αναφέρει η ΕΠΕ. 

 

Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και 

καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο 

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

έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που 

συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα 

ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου 

λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί 

στην πιο προχωρημένη της μορφή, προειδοποιούν οι ειδικοί. 

 

Η ΧΑΠ με αριθμούς 

 

Δέκα ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή 

περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν 

γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι 

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

4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ 

στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 

6%. Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται 

στα 5.582 ευρώ.  

 

Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) 

ανέρχεται στα 1.398,3 ευρώ ενώ το άμεσο κόστος στα 2.809 ευρώ. Το άμεσο 

μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται στα 1.374 

ευρώ ανά έτος. Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με σημαντική νοσηρότητα και 

θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου 

παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της 

ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. 

 

Πανσπερμία αναπνευστικών ιών 

 

Οι εκπρόσωποι της ΕΠΕ προειδοποιούν ότι η χρονική συγκυρία είναι 



ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά 

και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για τους 

περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν 

μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια 

πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 

2 από αυτούς.  

 

Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί 

επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό οι επιστήμονες 

καλούν τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που 

συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Επίσης καλούν όλους 

τους καπνιστές άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να 

σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να βοηθηθούν με ειδική 

παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα. 

 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 

Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 

ΧΑΠ, «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα 

Κέντρα Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ 

Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει σε 

εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και να 

αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που 

ονομάζεται ΧΑΠ. 

 

 

Η ΕΠΕ έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων, η 

οποία προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική 

ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη 

νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη μέσω διαχειριστικής 

υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν 

τη νόσο. 

 

  



 

16 Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας 
Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ): Μια 
ύπουλη ασθένεια με τεράστιες κοινωνικές 
και οικονομικές συνέπειες.    

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2022  

 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα 
αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 
εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους 
κάθε χρόνο. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η 
έγκαιρη διάγνωση της νόσου, αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη 
περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει 
κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον. 

https://healthmag.gr/16-noemvriou-pagkosmia-imera-chronias-apofraktikis-pnevmonopatheias-chap-o-siopilos-dolofonos-pou-apeilei-1-000-000-ellines-mia-ypouli-astheneia-me-terasties-koinonikes/
https://healthmag.gr/wp-content/uploads/2022/11/1920-digital-screen-icon-and-doctor-in-uniform-use-stethoscope-to-check-lung.jpg


Ο «σιωπηλός δολοφόνος» που απειλεί 1.000.000 Έλληνες.  

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου 
σήμερα. Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η 
ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε ορισμένους 
επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, 
συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, 
προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά συμπτώματα 
που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή 
ασθένεια» εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, 
Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ 
«Η ΣΩΤΗΡΙΑ». «Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που 
αναπνέουμε) και καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. 
Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο 
ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας 
και λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής 
συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της 
απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, 
αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Σε 
αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, να 
κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει 
σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική μορφή διαβίωσης, 
καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά του και 
την παροχή οξυγόνου».  

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, 
Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική 
Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη 
χώρα μας αναφέρει ότι: «10 ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από 
ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, 
δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες 
συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από 
τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον 
αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα τα 
αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό οικονομικό 
φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα €5.582. Το έμμεσο κόστος 



ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1.398,3 
ενώ το άμεσο κόστος στα €2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, 
χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος». 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε: «Η χρονική συγκυρία είναι 
ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, 
αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για 
τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να 
αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο 
νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη 
γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από 
τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους 
ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε 

τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που 
συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε 
επίσης όλους τους καπνιστές άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν 
πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να 
βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα». 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας  σε 3 
Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 
Ημέρας ΧΑΠ, «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 
επιλεγμένα Κέντρα Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 
23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει 
σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο 
και να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον «σιωπηλό 
δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της 
ΕΠΕ, Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, 
αφουγκραζόμενη τα διεθνή δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην 



πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να 
αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών 
νοσημάτων. Η μονάδα αυτή προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και 
αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, 
συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην 
πρόληψη μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων 
που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. Είναι σημαντικό να 
καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου αλλά και η  έγκαιρη 
ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, 
έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο 
μέλλον». 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, Ανάργυρος Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι: «Η 
ΧΑΠ είναι μια νόσος με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, 
εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας 
την σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του 
ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. Χρειάζεται, λοιπόν, 
διαμόρφωση πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη, πρώιμη 
διάγνωση και παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της 
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της ειδικότητας της 
Πνευμονολογίας. Στη Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, θα συνοδευτεί 
φέτος από τη “συνάντηση” της επιστήμης με την τοπική κοινωνία, με 
άμεσο αντίκτυπο στον ασθενή της περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο 
επίκεντρο έχοντας την ευκαιρία της ενημέρωσης και του κλινικού 
ελέγχου, σε ένα πλαίσιο υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών». 

Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 
2022, στηρίζουν με την ευγενική τους χορηγία οι 
εταιρείες: AstraZeneca,Chiesi, Elpen,Guidotti,Menarini. 

 

 

  



 

 

 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη ύστερα 
από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται 
για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της 
νόσου, αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο 
να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου 
στο μέλλον. 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. 
Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε 
αστικά κέντρα και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι 
ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια 
αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει 
ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. 

Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια» εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας 
ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η 
Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». «Η ΧΑΠ αποφράζει τους 
βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει κυριολεκτικά τους 
ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων έχει 



καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις 
δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. 

Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της 
απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει 
την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Σε αυτήν, ο ασθενής 
δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, να κοιμηθεί, να μετέχει σε 
οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική 
μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την 
οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου». 

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη 
Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η 
ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει ότι: «10 
ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 
Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότι 
πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 
2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. 

Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά 
κέντρα και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο 
συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα €5.582. Το 
έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα 
€1.398,3 ενώ το άμεσο κόστος στα €2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, 
χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος». 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική 
Σχολή 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε: «Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο 
για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και 
δεν το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που 
βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά 
στον κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό 
και τη γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. 

Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί 
επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. 

Γι’ αυτό καλούμε τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που 
συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε επίσης όλους τους 
καπνιστές άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να 
σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση 
ώστε να διακόψουν το κάπνισμα». 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 
Κέντρα Υγείας 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ, 
«συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα 
Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ 
Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για 



να επισημάνει τον κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον 
«σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, Στέλιος 
Λουκίδης, 

Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, αφουγκραζόμενη τα διεθνή 
δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση 
ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα 
πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων. 

Η μονάδα αυτή προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική 
ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων 
περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των 
περιπτώσεων εκείνων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. Είναι 
σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου αλλά και η 
έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, 
έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον». 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ανάργυρος 
Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι: «Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με 
σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. 

Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την 
σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και 
των συστημάτων υγείας. 

Χρειάζεται, λοιπόν, διαμόρφωση πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την 
πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα 
συνεργασίας της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της ειδικότητας της 
Πνευμονολογίας. 

Στη Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, θα συνοδευτεί φέτος από τη 
“συνάντηση” της επιστήμης με την τοπική κοινωνία, με άμεσο αντίκτυπο στον 
ασθενή της περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας την ευκαιρία 
της ενημέρωσης και του κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο υψηλής ποιότητας 
παρεχόμενων υπηρεσιών». 

  



 

 

Πότε και πως εκδηλώνεται η χρόνια 
αποφρακτική πνευμονοπάθεια 
November 17, 2022 

Κομβική σημασία για την διαχείριση και την έκβαση της χρόνιας αποφρακτικής 
πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) έχει η έγκαιρη διάγνωση και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων 
που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν στο μέλλον. 

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) αναπτύσσεται «σιωπηρά» επί χρόνια και μόνο 
όταν καταστραφεί σημαντικό τμήμα των πνευμόνων αρχίζει ο ασθενής να έχει συμπτώματα, 
προειδοποιούν επιστήμονες από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η νόσος αποτελεί παγκοσμίως σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας. Το 2019 
έπασχαν από αυτήν περισσότερα από 212 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Κόστισε 
επίσης τη ζωή σε περισσότερα από 3,3 εκατομμύρια ανθρώπους. 
Στη χώρα μας, υπολογίζεται ότι νοσούν σχεδόν 600.000 άτομα, αλλά περισσότεροι από τους 
μισούς ασθενείς (το 56%) δεν το γνωρίζουν. 

Στο 90% των περιπτώσεων η ΧΑΠ οφείλεται στο κάπνισμα. Για τα υπόλοιπα  περιστατικά 
ενοχοποιείται η ατμοσφαιρική ρύπανση στα αστικά κέντρα και η έκθεση σε χημικά σε 
ορισμένους χώρους εργασίας. 



Τα στοιχεία αυτά παρέθεσαν μέλη της ΕΠΕ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας 
Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (16 Νοεμβρίου). Όπως εξήγησε ο πνευμονολόγος Γεώργιος 
Χειλάς, συντονιστής της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ και επιμελητής Α’ ΕΣΥ στην 5η Πνευμονολογική 
Κλινική του Νοσοκομείου Σωτηρία, η ΧΑΠ συνήθως αναπτύσσεται επί 10-15 χρόνια, 
προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις που δεν ανησυχούν τους ασθενείς. 
Η νόσος «αποφράσσει τους βρόγχους και καταστρέφει τους ιστούς των πνευμόνων», είπε. 
«Μόνο όταν καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων αρχίζει ο ασθενής να έχει ανησυχητικά 
συμπτώματα». Στα συμπτώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται: 

▪ Βήχας 
▪ Απόχρεμψης (φλέγματα) 
▪ Εύκολο λαχάνιασμα (δύσπνοια) 
▪ Κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά οδηγούν στο νοσοκομείο 

Καταστροφική η συνέχιση του καπνίσματος 

Αν ο ασθενής εξακολουθήσει να αγνοεί αυτά τα συμπτώματα και συνεχίσει το κάπνισμα, 
επιτρέπει στη ΧΑΠ να εξελιχθεί περαιτέρω. Στην πιο προχωρημένη της μορφή, η 
νόσος  εμποδίζει τον ασθενή να διεκπεραιώσει τις καθημερινές δουλειές του, να κοιμηθεί, 
να συμμετέχει σε οικογενειακές εκδηλώσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. «Τελικώς, διάγει μία 
αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την 
οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου», τόνισε ο κ. Χειλάς. 
Δυστυχώς, οι μισοί από τους ασθενείς στη χώρα μας, που γνωρίζουν ότι πάσχουν από τη 
νόσο, εξακολουθούν να καπνίζουν, είπε η συντονίστρια της ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ Ανδριάνα 
Παπαϊωάννου, επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Οι Έλληνες με χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια είναι υπερδιπλάσιοι από τις Ελληνίδες. 
Το ποσοστό των πασχόντων μεταξύ των καπνιστών είναι 11,6% και μεταξύ των καπνιστριών 
4,8%. Επιπλέον, η νόσος επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό παρά τον αστικό. 

Ιδιαίτερα επικίνδυνες οι λοιμώξεις 

Εκτός από τους ήδη πάσχοντες, άλλο 1 εκατομμύριο άνδρες και γυναίκες στη χώρα μας 
βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο, πρόσθεσε από την πλευρά του 
ο αντιπρόεδρος της ΕΠΕ Νίκος Τζανάκης, καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο της 
Κρήτης. 
«Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη εφέτος. Όχι μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι 
πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, καθώς και για τους περίπου 
1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο», είπε. 
«Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών. Ο 
κορωνοϊός και η γρίπη είναι μόνο δύο από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από 
αυτούς τους ιούς μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ». 
Γι’ αυτό τον λόγο, πρόσθεσε, η ΕΠΕ καλεί τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα 
εμβόλια που συνιστώνται. Καλεί επίσης όλους τους καπνιστές ηλικίας άνω των 35 ετών να 
επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο για: 

▪ Να υποβληθούν σε σπιρομέτρηση 
▪ Να εξεταστούν 
▪ Να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα 

  



 

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, 
σιωπηλή απειλή για 1.000.000 Έλληνες 
 

 
 

Η Παγκόσμια Ημέρα για τη Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια βρίσκει φέτος την παγκόσμια κοινότητα 
αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 
εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους 
κάθε χρόνο. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η 
έγκαιρη διάγνωση της νόσου, αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη 
περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει 
κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον. 

«Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μια από τις πιο 
ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, 
στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε 
ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για 
πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται 
σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά 
συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η 
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σιωπηλή ασθένεια» εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, 
Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». 
«Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια αποφράζει τους βρόγχους 
(τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει κυριολεκτικά τους 
ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων 
έχει καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά συμπτώματα 
και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο 
νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά 
συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου 
λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να 
εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Σε αυτήν, ο ασθενής δεν 
μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, να κοιμηθεί, να μετέχει 
σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Τελικώς, 
ζει μια αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα 
εξαρτημένος από την οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου». 

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η 
ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της Χρόνιας Αποφρακτικής 
Πνευμονοπάθειας στη χώρα μας αναφέρει ότι: «10 ενήλικες καπνιστές 
στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες 
νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότι 
πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες 
πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες – 11,6% έναντι 
4,8%. Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια επηρεάζει περισσότερο 
τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα 
τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό 
οικονομικό φορτίο της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας ανά 
ασθενή, ανέρχεται στα €5.582. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος 
απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ το άμεσο 
κόστος στα €2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος 
φροντιστών) υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος». 

Ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Νίκος 
Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, τόνισε: «Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για 
τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν 
και δεν το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 
Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. 
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Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία 
αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 2 από 
αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί 
να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. Γι’ αυτό καλούμε τους ασθενείς να 
εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με την 
ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε επίσης όλους τους καπνιστές 
άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να 
σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να βοηθηθούν με ειδική 
παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα». 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 Κέντρα 
Υγείας (ΚΥ) 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 
Ημέρας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, «συναντά» φέτος 
την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα Υγείας 
της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 
– ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη 
εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και να αυξήσει 
την επίγνωση της κοινωνίας για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που 
ονομάζεται ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος 
της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, 
Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, αφουγκραζόμενη τα διεθνή 
δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην πρώιμη διάγνωση και 
ταυτοποίηση ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης 
αναπνευστικών νοσημάτων. Η μονάδα αυτή προσεγγίζει σε κλινικό 
επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της 
σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων 
περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη μέσω διαχειριστικής 
υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που είναι σε κίνδυνο να 
αναπτύξουν τη νόσο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη 
διάγνωση της νόσου αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που 
βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη 
διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον». 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, Ανάργυρος Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι: «Η 

https://www.hts.org.gr/
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Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια είναι μια νόσος με σημαντική 
νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία 
θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα 
επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των 
συστημάτων υγείας. Χρειάζεται, λοιπόν, διαμόρφωση πολιτικών υγείας 
που σχετίζονται με την πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση στην 
ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής 
και της ειδικότητας της Πνευμονολογίας. Στη Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα 
για τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, θα συνοδευτεί φέτος από 
τη “συνάντηση” της επιστήμης με την τοπική κοινωνία, με άμεσο 
αντίκτυπο στον ασθενή της περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο 
επίκεντρο έχοντας την ευκαιρία της ενημέρωσης και του κλινικού 
ελέγχου, σε ένα πλαίσιο υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών». 

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι την πρωτοβουλία της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, στο πλαίσιο της 
Παγκόσμιας Ημέρας για την Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 2022, στηρίζουν με την ευγενική τους 
χορηγία οι εταιρείες: AstraZeneca, Chiesi, Elpen, Guidotti, Menarini. 
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Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
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Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη ύστερα 

από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ 

ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) επισημαίνει ότι η έγκαιρη 

διάγνωση της νόσου, αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται 

σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και 

πρόγνωση της νόσου στο μέλλον. 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική 

Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τονίζει: «Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, 

όχι μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν 

και δεν το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που 



βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά 

στον κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και 

τη γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους 

ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με 

ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα 

εμβόλια που συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε, 

επίσης, όλους τους καπνιστές άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν 

πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να βοηθηθούν με 

ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα». 

ΧΑΠ: Μια ύπουλη ασθένεια με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες 

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη 

Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η 

ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει ότι: «10 

ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 

Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότι 

πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 

φορές περισσότερο από τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει 

περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και στην 

Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό οικονομικό 

φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα €5.582. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή 

(κόστος απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ το άμεσο 

κόστος στα €2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) 

υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος». 

Η ΕΠΕ επισκέπτεται 3 Κέντρα Υγείας 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ, 

«συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα 

Υγείας (ΚΥ) της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 

– ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά 

κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας 

για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, Στέλιος 

Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, αφουγκραζόμενη τα διεθνή 

δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση 



ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα 

πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων. Η μονάδα αυτή προσεγγίζει σε κλινικό 

επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, 

συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη 

μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που είναι σε κίνδυνο 

να αναπτύξουν τη νόσο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη 

διάγνωση της νόσου αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται 

σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση 

της νόσου στο μέλλον». 

ΧΑΠ: Η 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 

Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ανάργυρος 

Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι: «Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με 

σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η 

αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης 

της ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. Χρειάζεται, 

λοιπόν, διαμόρφωση πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη, πρώιμη 

διάγνωση και παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της 

Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της ειδικότητας της Πνευμονολογίας. Στη 

Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, θα συνοδευτεί φέτος από τη “συνάντηση” 

της επιστήμης με την τοπική κοινωνία, με άμεσο αντίκτυπο στον ασθενή της 

περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας την ευκαιρία της 

ενημέρωσης και του κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο υψηλής ποιότητας 

παρεχόμενων υπηρεσιών». 

  



 

 

Ο «σιωπηλός δολοφόνος» που απειλεί 1.000.000 Έλληνες   

Μια ύπουλη ασθένεια με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές 

συνέπειες 

 Η μονάδα πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων της ΕΠΕ θα επισκεφθεί τα ΚΥ 
Αρεόπολης, Αβδήρων και Κόνιτσας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη 
ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια 
ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της 
νόσου, αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο 

να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της 
νόσου στο μέλλον. 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου 
σήμερα. Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική 

ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι 
ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια 
αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει 

ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται 
ως η σιωπηλή ασθένεια» εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της 

ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η 



Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». «Η ΧΑΠ αποφράζει τους 
βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει κυριολεκτικά 

τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων 
έχει καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά συμπτώματα και 
κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο 

ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της 
απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να 

καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της 
μορφή. Σε αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές 
δουλειές, να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει 

σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος 
στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά του και την παροχή 

οξυγόνου».  

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη 
Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ 
«Η ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει 

ότι: «10 ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή 
περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν 

γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να 
καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες 
– 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό 

(15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 
10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά 

ασθενή, ανέρχεται στα €5.582. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος 
απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ το άμεσο κόστος στα 
€2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) 

υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος». 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε: «Η χρονική συγκυρία είναι 

ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά 
και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για 
τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να 

αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο 
νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη 

να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς 
αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. 
Γι’ αυτό καλούμε 

τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που 

συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε επίσης όλους 
τους καπνιστές άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν 
πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να 

βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα». 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 
Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 



Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 
ΧΑΠ, «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα 

Κέντρα Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ 
Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει σε 
εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και να 

αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που 
ονομάζεται ΧΑΠ.Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος 

της ΕΠΕ, Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, 
αφουγκραζόμενη τα διεθνή δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην πρώιμη 
διάγνωση και ταυτοποίηση ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν 

ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων. Η 
μονάδα αυτή προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική 

ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων 
περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των 
περιπτώσεων εκείνων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. Είναι 

σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου αλλά και 
η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την 

αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο 
μέλλον». 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας, Ανάργυρος Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι: «Η ΧΑΠ 
είναι μια νόσος με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται 

ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό 
παράγοντα επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των 
συστημάτων υγείας. Χρειάζεται, λοιπόν, διαμόρφωση πολιτικών υγείας που 

σχετίζονται με την πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως 
αποτέλεσμα συνεργασίας της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της 

ειδικότητας της Πνευμονολογίας. Στη Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, 
θα συνοδευτεί φέτος από τη “συνάντηση” της επιστήμης με την τοπική 
κοινωνία, με άμεσο αντίκτυπο στον ασθενή της περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί 

στο επίκεντρο έχοντας την ευκαιρία της ενημέρωσης και του κλινικού ελέγχου, 
σε ένα πλαίσιο υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών». 

  

 

 

 

 

 



 

   

 

 16 Νοεμβρίου, 2022   

Η ύπουλη ασθένεια που μας αφορά 
όλους 

Παγκόσμια Ημέρα 

Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) 

Ο «σιωπηλός δολοφόνος» που απειλεί 1.000.000 Έλληνες 

Μια ύπουλη ασθένεια με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές 

συνέπειες 

Η μονάδα πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων της ΕΠΕ 
θα επισκεφθεί τα ΚΥ Αρεόπολης, Αβδήρων και Κόνιτσας, 
στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 
 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη 

ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η 

ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, 

https://allabouthealth.gr/%ce%b7-%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b7-%ce%b1%cf%83%ce%b8%ce%ad%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b1%cf%82-%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82/


αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να 

την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της 

νόσου στο μέλλον. 
«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου 

σήμερα. Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική 

ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν 

είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η 

ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να 

δίνει ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό 

και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια» εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας 

ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η 

Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». «Η ΧΑΠ αποφράζει τους 

βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει 

κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% 

των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά 

συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν 

στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά 

συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος 

(δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο 

προχωρημένη της μορφή. Σε αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει 

καθημερινές οικιακές δουλειές, να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές 

διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική μορφή 

διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την 

οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου». 
Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, 

Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική 

Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας 

αναφέρει ότι: «10 ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), 

δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, 

δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες 

συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από 

τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό 

πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα τα αντίστοιχα 

ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ 

ανά ασθενή, ανέρχεται στα €5.582. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος 

απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ το άμεσο κόστος 

στα €2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) 

υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος». 
Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 

Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε: «Η χρονική συγκυρία είναι 

ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, 

αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για 

τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν 

μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια 

πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 



2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, 

μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ 

αυτό καλούμε 
τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που 

συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε 

επίσης όλους τους καπνιστές άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν 

πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να 

βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα». 
Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
σε 3 Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 

ΧΑΠ, «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα 

Κέντρα Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 

25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, 

αλλά κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση της 

κοινωνίας για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 
Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της 

ΕΠΕ, Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, 

αφουγκραζόμενη τα διεθνή δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην 

πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να 

αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών 

νοσημάτων. Η μονάδα αυτή προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και 

αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, 

συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην 

πρόληψη μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που 

είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε 

όλοι ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου αλλά και η 
έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την 

αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου 

στο μέλλον». 
Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 

Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας, Ανάργυρος Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι: «Η 

ΧΑΠ είναι μια νόσος με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, 

εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την 

σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς, 

αλλά και των συστημάτων υγείας. Χρειάζεται, λοιπόν, διαμόρφωση 

πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και 

παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της 

Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της ειδικότητας της Πνευμονολογίας. Στη 

Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, θα συνοδευτεί φέτος από τη 

“συνάντηση” της επιστήμης με την τοπική κοινωνία, με άμεσο αντίκτυπο 

στον ασθενή της περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας την 

ευκαιρία της ενημέρωσης και του κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο υψηλής 

ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών». 
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Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει 

την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη, ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 

εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, αλλά και η 

έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική 

σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον. 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. Οφείλεται, σε ποσοστό 

90%, στο κάπνισμα, αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε ορισμένους 

επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, 

η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά 

συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια», 

εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ 

ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». 

«Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει 

κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων έχει 

καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και 

λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα 

ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος 



(δύσπνοια) και συνεχίζει να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο 

προχωρημένη της μορφή. Σε αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές 

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

Τελικώς, ζει μια αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από 

την οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου».  

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα 

δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει ότι: «10 ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από 

ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν 

γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες 

πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει 

περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα τα αντίστοιχα 

ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, 

ανέρχεται στα €5.582. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) 

ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ το άμεσο κόστος στα €2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, 

χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος». 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή 

Πανεπιστημίου Κρήτης, τόνισε: «Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για τους 

ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, και 

επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να 

αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια 

πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση 

με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους 

ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα 

εμβόλια που συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε επίσης όλους τους 

καπνιστές άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να 

εξεταστούν και βεβαίως να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα». 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την ΠΦΥ σε 3 Κέντρα Υγείας 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ, «συναντά» φέτος 

την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα Υγείας της επικράτειας (17/11 – 

ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει σε 

εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση 

της κοινωνίας για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, Στέλιος Λουκίδης, 

Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, αφουγκραζόμενη τα διεθνή δεδομένα, τα οποία 

επικεντρώνονται στην πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να 

αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων. Η μονάδα 

αυτή προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο, αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της 

σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη 

μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν 



τη νόσο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου αλλά και η έγκαιρη 

ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη 

διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον». 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής 

Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ανάργυρος Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, 

τόνισε ότι: «Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι 

αποτελεί την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης 

της ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. Χρειάζεται, λοιπόν, 

διαμόρφωση πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση 

στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της ειδικότητας της 

Πνευμονολογίας. Στη Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, θα συνοδευτεί φέτος από τη 

“συνάντηση” της επιστήμης με την τοπική κοινωνία, με άμεσο αντίκτυπο στον ασθενή της 

περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας την ευκαιρία της ενημέρωσης και του 

κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών». 

Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 2022, στηρίζουν με την 

ευγενική τους χορηγία οι εταιρείες AstraZeneca, Chiesi, Elpen, Guidotti και Menarini. 

  



 

NEA 

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια πιο 
απειλητική και από την πανδημία 
 

16 Νοεμβρίου 2022 

 

 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (16 Νοεμβρίου) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα 
αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 
εκατομμύρια ζωές. 
Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) επισημαίνει ότι η έγκαιρη 
διάγνωση της νόσου, αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που 
βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη 
διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον. Μάλιστα, η μονάδα 
πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων της ΕΠΕ θα επισκεφθεί 
τα ΚΥ Αρεόπολης, Αβδήρων και Κόνιτσας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 
Ημέρας ΧΑΠ. 

  

 



Απειλητική για 1.000.000 Έλληνες η Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική 
Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τονίζει: 
«Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για τους ασθενείς που 
γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, και 
επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να 
αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από 
μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 2 
από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί να 
εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε τους 
ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με την 
ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε, επίσης, όλους τους καπνιστές άνω των 
35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν 
και βεβαίως να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα». 

  

«Σιωπηλός δολοφόνος» η ΧΑΠ που καταστρέφει τους ιστούς των 
πνευμόνων 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες, που οφείλεται, σε ποσοστό 90%, 
στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε ορισμένους 
επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. 
Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, 
προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά συμπτώματα που να 
προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια» εξηγεί ο 
Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής 
Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». 
«Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και 
καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 
50-60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά 
συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο 
νοσοκομείο. 
Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της 
απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει 
την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. 
Σε αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, να 
κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. 
Τελικώς, ζει μια αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα 
εξαρτημένος από την οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου».  

  

Η ΕΠΕ επισκέπτεται 3 Κέντρα Υγείας 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ, 
«συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα 



Υγείας (ΚΥ) της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 
– ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά 
κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας 
για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, Στέλιος 
Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, αφουγκραζόμενη τα διεθνή 
δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση 
ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα 
πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων. Η μονάδα αυτή προσεγγίζει σε κλινικό 
επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, 
συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη 
μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που είναι σε κίνδυνο 
να αναπτύξουν τη νόσο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη 
διάγνωση της νόσου αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται 
σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση 
της νόσου στο μέλλον». 

  

ΧΑΠ: Η 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ανάργυρος 
Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι: «Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με 
σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία 
θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της 
ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. Χρειάζεται, 
λοιπόν, διαμόρφωση πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη, πρώιμη 
διάγνωση και παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της 
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της ειδικότητας της Πνευμονολογίας. Στη 
Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, θα συνοδευτεί φέτος από τη “συνάντηση” 
της επιστήμης με την τοπική κοινωνία, με άμεσο αντίκτυπο στον ασθενή της 
περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας την ευκαιρία της 
ενημέρωσης και του κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο υψηλής ποιότητας 
παρεχόμενων υπηρεσιών».  

  



 

16/11/22 

 
Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια απειλεί 1 
εκατ. Έλληνες 

Ύπουλη ασθένεια με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές 

συνέπειες 

 
 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη ύστερα 
από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ 
ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, αλλά και η έγκαιρη 
ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει 
κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον. 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. Οφείλεται, 
σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα 
και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά 
χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, 
προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά συμπτώματα που να 
προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια» εξηγεί ο 



Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής 
Α’ ΕΣΥ, στο ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, 
Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. 
Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ 
στη χώρα μας αναφέρει ότι: «10 ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ 
(10%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 
300.000, δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να 
καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες – 11,6% 
έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ 
στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το 
ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα €5.582. 
Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται 
στα €1.398,3 ενώ το άμεσο κόστος στα €2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος 
ασθενών, χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος». 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική 
Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε: «Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο 
νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη 
να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς 
αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. 
Γι’ αυτό καλούμε τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που 
συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε επίσης όλους τους 
καπνιστές άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να 
σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση 
ώστε να διακόψουν το κάπνισμα». 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ, 
«συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα 
Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ 
Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως 
για να επισημάνει τον κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για 
τον «σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 

  



 
που απειλεί 1.000.000  

ΧΑΠ: Η σιωπηλή νόσος που απειλεί 1.000.000 

Έλληνες 

 

 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 

(ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια 

πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 

εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, 

αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την 

αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο 

μέλλον. 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. Οφείλεται, 

σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα 

και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά 



χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας 

ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. 

Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια» εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας 

ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η 

Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». «Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους 

(τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των 

πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο 

ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και 

λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. 

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

απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την 

αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Σε αυτήν, ο ασθενής δεν 

μπορεί να κάνει καθημερινές 

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

σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο 

σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου». 

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη 

Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η 

ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει ότι: «10 ενήλικες 

καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες 

νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι 

μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές 

περισσότερο από τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. 

Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά 

κέντρα και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο 

συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα €5.582. Το έμμεσο 

κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1.398,3 

ενώ το άμεσο κόστος στα €2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος 

φροντιστών) υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος». 

ΧΑΠ: Η σιωπηλή νόσος που απειλεί 1.000.000 Έλληνες 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική 

Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε: «Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, όχι 

μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και 

δεν το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που 



βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά 

στον κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και 

τη γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς.  

Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί 

επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. 

Γι’ αυτό καλούμε τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που 

συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε επίσης όλους τους 

καπνιστές άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να 

σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση 

ώστε να διακόψουν το κάπνισμα». 

  



 

 
 

Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής 
Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) 

16 Νοεμβρίου, 2022 

 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 

(ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια 

πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 

εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη 

περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία 

στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον.  

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. Οφείλεται, 

σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα 

και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά 

χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας 

ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ 

αυτό και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια» εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας 

ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η 

Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». «Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους 

(τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των 



πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο 

ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης 

που συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα 

ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου 

λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να 

εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Σε αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να 

κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές 

διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική μορφή διαβίωσης, 

καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά του και την παροχή 

οξυγόνου».   

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη 

Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η 

ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει ότι: «10 

ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 

Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότι 

πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες 

πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η 

ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα 

και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό 

οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα €5.582. Το έμμεσο 

κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ 

το άμεσο κόστος στα €2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος 

φροντιστών) υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος». 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική 

Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε: «Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, όχι 

μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και 

δεν το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που 

βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε 

μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον 

κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους 

από τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς 

με ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε  

τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με 

την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε επίσης όλους τους καπνιστές άνω 



των 35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να 

εξεταστούν και βεβαίως να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το 

κάπνισμα». 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ, 

«συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα 

Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 

25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά 

κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για 

τον «σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, Στέλιος 

Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, αφουγκραζόμενη τα διεθνή 

δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση 

ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα 

πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων. Η μονάδα αυτή προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο 

αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας 

έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη μέσω 

διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που είναι σε κίνδυνο να 

αναπτύξουν τη νόσο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη διάγνωση 

της νόσου αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να 

την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο 

μέλλον». 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 

Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ανάργυρος 

Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι: «Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με 

σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία 

θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της 

ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. Χρειάζεται, λοιπόν, 

διαμόρφωση πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και 

παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της Γενικής/Οικογενειακής 

Ιατρικής και της ειδικότητας της Πνευμονολογίας. Στη Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για 

τη ΧΑΠ, θα συνοδευτεί φέτος από τη “συνάντηση” της επιστήμης με την τοπική 

κοινωνία, με άμεσο αντίκτυπο στον ασθενή της περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο 

επίκεντρο έχοντας την ευκαιρία της ενημέρωσης και του κλινικού ελέγχου, σε ένα 

πλαίσιο υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών».  



Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 2022, στηρίζουν 

με την ευγενική τους χορηγία οι εταιρείες: AstraZeneca,Chiesi, 

Elpen,Guidotti,Menarini. 

 

  



 

 

 

 

Πότε και πως εκδηλώνεται η χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια 

17 Νοεμβρίου, 2022 

Κομβική σημασία για την διαχείριση και την έκβαση της χρόνιας αποφρακτικής 

πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) έχει η έγκαιρη διάγνωση και η έγκαιρη ανακάλυψη 

περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν στο μέλλον. 

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) αναπτύσσεται «σιωπηρά» επί χρόνια 

και μόνο όταν καταστραφεί σημαντικό τμήμα των πνευμόνων αρχίζει ο ασθενής να 

έχει συμπτώματα, προειδοποιούν επιστήμονες από την Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η νόσος αποτελεί παγκοσμίως σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας. Το 

2019 έπασχαν από αυτήν περισσότερα από 212 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον 

κόσμο. Κόστισε επίσης τη ζωή σε περισσότερα από 3,3 εκατομμύρια ανθρώπους. 

Στη χώρα μας, υπολογίζεται ότι νοσούν σχεδόν 600.000 άτομα, αλλά περισσότεροι 

από τους μισούς ασθενείς (το 56%) δεν το γνωρίζουν. 

https://www.bmj.com/content/378/bmj-2021-069679
https://www.bmj.com/content/378/bmj-2021-069679


Στο 90% των περιπτώσεων η ΧΑΠ οφείλεται στο κάπνισμα. Για τα 

υπόλοιπα  περιστατικά ενοχοποιείται η ατμοσφαιρική ρύπανση στα αστικά κέντρα και 

η έκθεση σε χημικά σε ορισμένους χώρους εργασίας. 

Τα στοιχεία αυτά παρέθεσαν μέλη της ΕΠΕ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας 

Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (16 Νοεμβρίου). Όπως εξήγησε ο πνευμονολόγος 

Γεώργιος Χειλάς, συντονιστής της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ και επιμελητής Α’ ΕΣΥ στην 

5η Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου Σωτηρία, η ΧΑΠ συνήθως αναπτύσσεται 

επί 10-15 χρόνια, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις που δεν ανησυχούν τους ασθενείς. 

Η νόσος «αποφράσσει τους βρόγχους και καταστρέφει τους ιστούς των πνευμόνων», 

είπε. «Μόνο όταν καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων αρχίζει ο ασθενής να έχει 

ανησυχητικά συμπτώματα». Στα συμπτώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται: 

• Βήχας 

• Απόχρεμψης (φλέγματα) 

• Εύκολο λαχάνιασμα (δύσπνοια) 

• Κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά οδηγούν στο νοσοκομείο 

 

Καταστροφική η συνέχιση του καπνίσματος 

Αν ο ασθενής εξακολουθήσει να αγνοεί αυτά τα συμπτώματα και συνεχίσει το 

κάπνισμα, επιτρέπει στη ΧΑΠ να εξελιχθεί περαιτέρω. Στην πιο προχωρημένη της 

μορφή, η νόσος  εμποδίζει τον ασθενή να διεκπεραιώσει τις καθημερινές δουλειές του, 

να κοιμηθεί, να συμμετέχει σε οικογενειακές εκδηλώσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. 

«Τελικώς, διάγει μία αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα 

εξαρτημένος από την οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου», τόνισε ο κ. Χειλάς. 

Δυστυχώς, οι μισοί από τους ασθενείς στη χώρα μας, που γνωρίζουν ότι πάσχουν από 

τη νόσο, εξακολουθούν να καπνίζουν, είπε η συντονίστρια της ομάδας ΧΑΠ της 

ΕΠΕ Ανδριάνα Παπαϊωάννου, επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Οι Έλληνες με χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια είναι υπερδιπλάσιοι από τις 

Ελληνίδες. Το ποσοστό των πασχόντων μεταξύ των καπνιστών είναι 11,6% και μεταξύ 

των καπνιστριών 4,8%. Επιπλέον, η νόσος επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό 

πληθυσμό παρά τον αστικό. 



Ιδιαίτερα επικίνδυνες οι λοιμώξεις 

Εκτός από τους ήδη πάσχοντες, άλλο 1 εκατομμύριο άνδρες και γυναίκες στη χώρα 

μας βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο, πρόσθεσε από την 

πλευρά του ο αντιπρόεδρος της ΕΠΕ Νίκος Τζανάκης, καθηγητής Πνευμονολογίας 

στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. 

«Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη εφέτος. Όχι μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν 

ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, καθώς και για τους 

περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη 

νόσο», είπε. «Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία 

αναπνευστικών ιών. Ο κορωνοϊός και η γρίπη είναι μόνο δύο από αυτούς. Η νόσηση 

με κάποιον ή κάποιους από αυτούς τους ιούς μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και 

μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ». 

Γι’ αυτό τον λόγο, πρόσθεσε, η ΕΠΕ καλεί τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με 

όλα τα εμβόλια που συνιστώνται. Καλεί επίσης όλους τους καπνιστές ηλικίας άνω των 

35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο για: 

• Να υποβληθούν σε σπιρομέτρηση 

• Να εξεταστούν 

• Να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα 

 

  



 

Χ.Α.Π.: Ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους 

κάθε χρόνο. Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας 

Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας 

Πέμπτη, Νοεμβρίου 17, 2022   

  

 

 
Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη 

ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. 

Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, 

αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο 

να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση 

της νόσου στο μέλλον. 

 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. 

Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική 

ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους 

https://www.themaygeias.gr/2022/11/3.html
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δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, 

η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, 

χωρίς να δίνει ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό 

και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια» εξηγεί ο Συντονιστής 

Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, κ. Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής 

Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». «Η ΧΑΠ 

αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και 

καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο 

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

έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που 

συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί 

τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου 

λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να 

εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Σε αυτήν, ο ασθενής δεν 

μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, να κοιμηθεί, να μετέχει 

σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει 

μια αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα 

εξαρτημένος από την οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου». 

 

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, κα Ανδριάνα Παπαϊωάννου, 

Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική 

Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη 

χώρα μας αναφέρει ότι: «10 ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από 

ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από 

αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί 

πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές 

περισσότερο από τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει 

περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα 

και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο 

συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα €5.582. 

Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) 

ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ το άμεσο κόστος στα €2.809. Το άμεσο μη 

ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται στα €1.374 

ανά έτος». 

 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, κ. Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής 

Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε: «Η 



χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για τους ασθενείς που 

γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το 

γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που 

βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε 

μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών 

με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση με 

κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα 

ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε τους ασθενείς 

να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με την 

ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε επίσης όλους τους καπνιστές 

άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να 

σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να βοηθηθούν με ειδική 

παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα». 

 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 

Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 

Ημέρας ΧΑΠ, «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 

επιλεγμένα Κέντρα Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 

23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει 

σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο 

και να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον «σιωπηλό δολοφόνο» 

που ονομάζεται ΧΑΠ. 
 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, 
κ. Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, 

αφουγκραζόμενη τα διεθνή δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην 
πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να 

αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών 
νοσημάτων. Η μονάδα αυτή προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και 

αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, 

συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην 
πρόληψη μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων 

που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. Είναι σημαντικό να 
καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου αλλά και η έγκαιρη 

ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, 
έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο 
μέλλον». 

 



Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 

Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κ. 
Ανάργυρος Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι:«Η ΧΑΠ είναι 

μια νόσος με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται 
ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την 

σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς, 
αλλά και των συστημάτων υγείας. Χρειάζεται, λοιπόν, διαμόρφωση 

πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και 

παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της 
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της ειδικότητας της Πνευμονολογίας. 

Στη Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, θα συνοδευτεί φέτος από τη 
“συνάντηση” της επιστήμης με την τοπική κοινωνία, με άμεσο αντίκτυπο 

στον ασθενή της περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας 
την ευκαιρία της ενημέρωσης και του κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο 

υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών». 
 

Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 
2022, στηρίζουν με την ευγενική τους χορηγία οι εταιρείες: AstraZeneca, 

Chiesi, Elpen, Guidotti, Menarini. 
  



 

Δωρεάν σπιρομετρήσεις στο ΚΥ 
Αρεόπολης 
 
Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2022 07:20  
 

 

Με μία δράση τιμά το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης την Παγκόσμια Ημέρα 

Πρόληψης της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) που 

εορτάζεται στις 16 Νοεμβρίου.  

Σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία θα διενεργούνται 

δωρεάν κλινικοί έλεγχοι και σπιρομετρήσεις, σήμερα Πέμπτη (17/11), από τις 

9:00 το πρωί έως τις 2:00 το μεσημέρι. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 

2733 051242. 

  



 

Ο «σιωπηλός δολοφόνος» που απειλεί 1.000.000 

Έλληνες 

Νοεμβρίου 17, 2022 

 

 
 
Η έγκαιρη διάγνωση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ), 

αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να 

την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της 

νόσου στο μέλλον. 

 

Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο, αναφέρει η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 

Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, 16 Νοεμβρίου. 

 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. 

Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε 

αστικά κέντρα και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι 

ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια 

αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει 
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ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται 

ως η σιωπηλή ασθένεια», αναφέρει η ΕΠΕ. 

 

Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και 

καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν 

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

ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά τον 

οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά 

συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος 

(δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο 

προχωρημένη της μορφή, προειδοποιούν οι ειδικοί.  

                           

Η ΧΑΠ με αριθμούς 

 

Δέκα ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή 

περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν 

γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι 

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

4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ 

στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 

6%. Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται 

στα 5.582 ευρώ. 

 

Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) 

ανέρχεται στα 1.398,3 ευρώ ενώ το άμεσο κόστος στα 2.809 ευρώ. Το άμεσο 

μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται στα 1.374 

ευρώ ανά έτος. Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με σημαντική νοσηρότητα και 

θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου 

παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της 

ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. 

 

Πανσπερμία αναπνευστικών ιών 

 

Οι εκπρόσωποι της ΕΠΕ προειδοποιούν ότι η χρονική συγκυρία είναι 

ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά 

και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για τους 

περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν 



μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια 

πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 

2 από αυτούς. 

 

Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί 

επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό οι επιστήμονες 

καλούν τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που 

συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Επίσης καλούν όλους 

τους καπνιστές άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να 

σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να βοηθηθούν με ειδική 

παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα. 

 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 

Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 

ΧΑΠ, «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα 

Κέντρα Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ 

Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει σε 

εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και να 

αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που 

ονομάζεται ΧΑΠ. 

 

Η ΕΠΕ έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων, η 

οποία προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική 

ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη 

νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη μέσω διαχειριστικής 

υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν 

τη νόσο. 

  



  

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 



 

ΧΑΠ: Ο «σιωπηλός δολοφόνος» που απειλεί 

1.000.000 Έλληνες 

 

 
17/11/2022 

     

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη 

ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η 

ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη 
διάγνωση της νόσου, αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων 
που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική 
σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον. 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. 
Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική 



ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους 
δεν είναι ευκαταφρόνητη. 

Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται 
σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά 
συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η 
σιωπηλή ασθένεια» εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, 
Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η 
Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». 

«Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) 
και καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. 

Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο 
ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας 
και λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής 
συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της 
απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, 
αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. 

Σε αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, 
να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει 
σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική μορφή διαβίωσης, 
καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά του 
και την παροχή οξυγόνου». 

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, 
Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ,A’Παν. 
Πνευμονολογική Κλινική,ΓΝΝΘΑ«Η ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα 
δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει ότι: «10 ενήλικες 
καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 
600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς,δηλαδή 300.000, δεν 
γνωρίζουν ότιπάσχουν,ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να 
καπνίζουν. 

Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες. 
Διαβάστε περισσότερα στο News4Health,gr. 
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Ο «σιωπηλός δολοφόνος» που απειλεί 1.000.000 
Έλληνες 
15:59 16/11/2022 - Πηγή: Enikos 

  

Η έγκαιρη διάγνωση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ), αλλά και η 

έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει 

κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 

3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο, αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, με 

αφορμή την  Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, 16 Νοεμβρίου. 

«Η ΧΑΠ 

είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. Οφείλεται, σε ποσοστό 

90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε ορισμένους 

επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 

10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει 

ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή 

ασθένεια», αναφέρει η ΕΠΕ. 

Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει 

κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων 

έχει καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας 

και λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα 

ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος 

(δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της 

μορφή, προειδοποιούν οι ειδικοί. 

 Η ΧΑΠ με αριθμούς 

Δέκα ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 

Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι 

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

τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό 

(15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. 

Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα 5.582 ευρώ. Το 

έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα 1.398,3 

ευρώ ενώ το άμεσο κόστος στα 2.809 ευρώ. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος 

φροντιστών) υπολογίζεται στα 1.374 ευρώ ανά έτος. Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με σημαντική 

νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου 

παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του 

ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. 
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Πανσπερμία αναπνευστικών ιών 

Οι εκπρόσωποι της ΕΠΕ προειδοποιούν ότι η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, όχι 

μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το 

γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε 

κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης 

από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 2 από 

αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί 

επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό οι επιστήμονες καλούν τους 

ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με την ευθύνη του 

Πνευμονολόγου τους. Επίσης καλούν όλους τους καπνιστές άνω των 35 ετών να 

επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να 

βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα. 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ, 

«συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα Υγείας της 

επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο 

για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και 

να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Η ΕΠΕ έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων, η οποία 

προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της 

σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην 

πρόληψη μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που είναι σε κίνδυνο 

να αναπτύξουν τη νόσο. 
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >> 
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ΧΑΠ: Ο "σιωπηλός δολοφόνος" που απειλεί 
1.000.000 Έλληνες 
08:52 16/11/2022 - Πηγή: Capital 

  

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης της 

Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ). 
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >> 
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Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια: Ο «σιωπηλός 
δολοφόνος» που απειλεί 1.000.000 Έλληνες 
17:27 15/11/2022 - Πηγή: iEidiseis 

  

Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, μια ύπουλη 

ασθένεια με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες.Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα 

αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια 

κοινότητα αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια 

ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται για… 
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >> 
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ΧΑΠ: Ο «σιωπηλός δολοφόνος» που απειλεί 
1.000.000 Έλληνες 
02:03 17/11/2022 - Πηγή: Dikaiologitika 

 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) 

βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει 

κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, αλλά 

και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει 

κομβική σημασία 

στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον. 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. Οφείλεται, σε 

ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε 

ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. 

Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, 

προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά συμπτώματα που να 

προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια» εξηγεί ο Συντονιστής 

Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η 

Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». 

«Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει 

κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. 

 

Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να 

έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν 

στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της 

απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την 

αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. 

Σε αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, να κοιμηθεί, να 

μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια 

αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την 

οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου». 

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ,A’Παν. Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με 

τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει ότι: «10 ενήλικες καπνιστές στους 100 

πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από 
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αυτούς,δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν,ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να 

καπνίζουν. 

Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες. Διαβάστε περισσότερα στο 

News4Health,gr. 

#ΧΑΠ #ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ 
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >> 

  

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/ygeia/408309/xap-o-siopilos-dolofonos-pou-apeilei-1-000-000-ellines


 

16 Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας 
Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) : Ο 
«σιωπηλός δολοφόνος» που απειλεί 1.000.000 
Έλληνες 
12:31 16/11/2022 - Πηγή: Tromaktiko 

  

Μια ύπουλη ασθένεια με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες Η μονάδα 

πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων της ΕΠΕ  θα επισκεφθεί τα ΚΥ Αρεόπολης, Αβδήρων 

και Κόνιτσας,  στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ Η φετινή Παγκόσμια 

Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια 

κοινότητα αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια 

[…] 

The post 16 Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας 

(ΧΑΠ) : Ο «σιωπηλός δολοφόνος» που απειλεί 1.000.000 Έλληνες appeared first 

on Tromaktiko.gr. 
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >> 
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Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) επισημαίνει 

ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου έχει κομβική σημασία 

στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου 
Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα 
αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 
6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια 
θανάτους κάθε χρόνο. 
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) επισημαίνει ότι η 
έγκαιρη διάγνωση της νόσου, αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη 
περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει 
κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο 
μέλλον. 
Διαβάστε περισσότερα στο e-farmako.gr 

https://www.e-farmako.gr/%CF%83%CE%B9%CF%89%CF%80%CE%B7%CE%BB%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-1-000-000-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82/


 

ΧΑΠ: Ο «σιωπηλός δολοφόνος» που 
απειλεί 1.000.000 Έλληνες 
Eυθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο 

16|11|2022  
 

 
 

Η έγκαιρη διάγνωση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ), αλλά και η 
έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει 
κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον. 

Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο, αναφέρει η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία, με αφορμή την  Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής 
Πνευμονοπάθειας, 16 Νοεμβρίου. 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. Οφείλεται, σε 
ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε 
ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως 
πάνω από 10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς 
να δίνει ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η 
σιωπηλή ασθένεια», αναφέρει η ΕΠΕ. 

Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει 
κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων 
έχει καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις 
δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει 
να αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου 
λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο 
προχωρημένη της μορφή, προειδοποιούν οι ειδικοί. 

  

 



Η ΧΑΠ με αριθμούς 

Δέκα ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 
Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι 
μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από 
τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό 
(15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. 
Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα 5.582 ευρώ. Το 
έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα 1.398,3 
ευρώ ενώ το άμεσο κόστος στα 2.809 ευρώ. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος 
φροντιστών) υπολογίζεται στα 1.374 ευρώ ανά έτος. Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με σημαντική 
νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου 
παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του 
ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. 

Πανσπερμία αναπνευστικών ιών 

Οι εκπρόσωποι της ΕΠΕ προειδοποιούν ότι η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, όχι 
μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το 
γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε 
κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης 
από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 2 από 
αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί 
επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό οι επιστήμονες καλούν τους 
ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με την ευθύνη του 
Πνευμονολόγου τους. Επίσης καλούν όλους τους καπνιστές άνω των 35 ετών να 
επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να 
βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα. 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ, «συναντά» 
φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα Υγείας της επικράτειας 
(17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να 
συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και να 
αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Η ΕΠΕ έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων, η οποία 
προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της 
σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην 
πρόληψη μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που είναι σε κίνδυνο 
να αναπτύξουν τη νόσο. 

  

ΠΗΓΗ 

  

https://www.enikos.gr/ygeia/o-siopilos-dolofonos-pou-apeilei-1-000-000-ellines/1884840/


 

 

Πότε και πως εκδηλώνεται η χρόνια 
αποφρακτική πνευμονοπάθεια 
 
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

  

Κομβική σημασία για την διαχείριση και την έκβαση της χρόνιας 
αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) έχει η έγκαιρη διάγνωση και η 
έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την 
αναπτύξουν στο μέλλον. 

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) αναπτύσσεται «σιωπηρά» επί 
χρόνια και μόνο όταν καταστραφεί σημαντικό τμήμα των πνευμόνων αρχίζει ο 
ασθενής να έχει συμπτώματα, προειδοποιούν επιστήμονες από την Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η νόσος αποτελεί παγκοσμίως σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας. Το 
2019 έπασχαν από αυτήν περισσότερα από 212 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο 
τον κόσμο. Κόστισε επίσης τη ζωή σε περισσότερα από 3,3 εκατομμύρια 
ανθρώπους. 

Στη χώρα μας, υπολογίζεται ότι νοσούν σχεδόν 600.000 άτομα, αλλά περισσότεροι 
από τους μισούς ασθενείς (το 56%) δεν το γνωρίζουν.  



Στο 90% των περιπτώσεων η ΧΑΠ οφείλεται στο κάπνισμα. Για τα 
υπόλοιπα  περιστατικά ενοχοποιείται η ατμοσφαιρική ρύπανση στα αστικά κέντρα 
και η έκθεση σε χημικά σε ορισμένους χώρους εργασίας. 

Τα στοιχεία αυτά παρέθεσαν μέλη της ΕΠΕ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (16 Νοεμβρίου). Όπως εξήγησε 
ο πνευμονολόγος Γεώργιος Χειλάς, συντονιστής της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ και 
επιμελητής Α’ ΕΣΥ στην 5η Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου Σωτηρία, η 
ΧΑΠ συνήθως αναπτύσσεται επί 10-15 χρόνια, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις 
που δεν ανησυχούν τους ασθενείς. 

Η νόσος «αποφράσσει τους βρόγχους και καταστρέφει τους ιστούς των 
πνευμόνων», είπε. «Μόνο όταν καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων αρχίζει ο 
ασθενής να έχει ανησυχητικά συμπτώματα». Στα συμπτώματα αυτά 
συμπεριλαμβάνονται: 

• Βήχας 
• Απόχρεμψης (φλέγματα) 
• Εύκολο λαχάνιασμα (δύσπνοια) 
• Κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά οδηγούν στο νοσοκομείο 

Καταστροφική η συνέχιση του καπνίσματος 

Αν ο ασθενής εξακολουθήσει να αγνοεί αυτά τα συμπτώματα και συνεχίσει το 
κάπνισμα, επιτρέπει στη ΧΑΠ να εξελιχθεί περαιτέρω. Στην πιο προχωρημένη της 
μορφή, η νόσος  εμποδίζει τον ασθενή να διεκπεραιώσει τις καθημερινές δουλειές 
του, να κοιμηθεί, να συμμετέχει σε οικογενειακές εκδηλώσεις και να έχει 
σεξουαλική ζωή. «Τελικώς, διάγει μία αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος 
στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου», 
τόνισε ο κ. Χειλάς. 

Δυστυχώς, οι μισοί από τους ασθενείς στη χώρα μας, που γνωρίζουν ότι πάσχουν 
από τη νόσο, εξακολουθούν να καπνίζουν, είπε η συντονίστρια της ομάδας ΧΑΠ 
της ΕΠΕ Ανδριάνα Παπαϊωάννου, επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

Οι Έλληνες με χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια είναι υπερδιπλάσιοι από τις 
Ελληνίδες. Το ποσοστό των πασχόντων μεταξύ των καπνιστών είναι 11,6% και 
μεταξύ των καπνιστριών 4,8%. Επιπλέον, η νόσος επηρεάζει περισσότερο τον 
αγροτικό πληθυσμό παρά τον αστικό. 



Ιδιαίτερα επικίνδυνες οι λοιμώξεις 

Εκτός από τους ήδη πάσχοντες, άλλο 1 εκατομμύριο άνδρες και γυναίκες στη 
χώρα μας βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο, πρόσθεσε 
από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της ΕΠΕ Νίκος Τζανάκης, καθηγητής 
Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. 

«Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη εφέτος. Όχι μόνο για τους ασθενείς που 
γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, καθώς 
και για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν 
μελλοντικά τη νόσο», είπε. «Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια 
πανσπερμία αναπνευστικών ιών. 

Ο κορωνοϊός και η γρίπη είναι μόνο δύο από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή 
κάποιους από αυτούς τους ιούς μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για 
τους ασθενείς με ΧΑΠ». 

Γι’ αυτό τον λόγο, πρόσθεσε, η ΕΠΕ καλεί τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως 
με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται. Καλεί επίσης όλους τους καπνιστές ηλικίας 
άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο για: 

• Να υποβληθούν σε σπιρομέτρηση 
• Να εξεταστούν 
• Να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα 

 Iatropedia.gr 

ΠΗΓΗ: www.newsitamea.gr  
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Πότε και πως εκδηλώνεται η χρόνια 
αποφρακτική πνευμονοπάθεια 
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Κομβική σημασία για την διαχείριση και την έκβαση της χρόνιας 
αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) έχει η έγκαιρη διάγνωση και η 
έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την 
αναπτύξουν στο μέλλον. 
Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) αναπτύσσεται «σιωπηρά» 
επί χρόνια και μόνο όταν καταστραφεί σημαντικό τμήμα των πνευμόνων 
αρχίζει ο ασθενής να έχει συμπτώματα, προειδοποιούν επιστήμονες από 
την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η νόσος αποτελεί παγκοσμίως σημαντική αιτία νοσηρότητας και 
θνησιμότητας. Το 2019 έπασχαν από αυτήν περισσότερα από 212 
εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Κόστισε επίσης τη ζωή σε 
περισσότερα από 3,3 εκατομμύρια ανθρώπους. 
Στη χώρα μας, υπολογίζεται ότι νοσούν σχεδόν 600.000 άτομα, αλλά 
περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς (το 56%) δεν το γνωρίζουν. 

Στο 90% των περιπτώσεων η ΧΑΠ οφείλεται στο κάπνισμα. Για τα 
υπόλοιπα  περιστατικά ενοχοποιείται η ατμοσφαιρική ρύπανση στα 
αστικά κέντρα και η έκθεση σε χημικά σε ορισμένους χώρους εργασίας. 



Τα στοιχεία αυτά παρέθεσαν μέλη της ΕΠΕ, με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (16 Νοεμβρίου). Όπως 
εξήγησε ο πνευμονολόγος Γεώργιος Χειλάς, συντονιστής της Ομάδας 
ΧΑΠ της ΕΠΕ και επιμελητής Α’ ΕΣΥ στην 5η Πνευμονολογική Κλινική του 
Νοσοκομείου Σωτηρία, η ΧΑΠ συνήθως αναπτύσσεται επί 10-15 χρόνια, 
προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις που δεν ανησυχούν τους ασθενείς. 
Η νόσος «αποφράσσει τους βρόγχους και καταστρέφει τους ιστούς των 
πνευμόνων», είπε. «Μόνο όταν καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων 
αρχίζει ο ασθενής να έχει ανησυχητικά συμπτώματα». Στα συμπτώματα 
αυτά συμπεριλαμβάνονται: 

▪ Βήχας 
▪ Απόχρεμψης (φλέγματα) 
▪ Εύκολο λαχάνιασμα (δύσπνοια) 
▪ Κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά οδηγούν στο 

νοσοκομείο 

Καταστροφική η συνέχιση του καπνίσματος 

Αν ο ασθενής εξακολουθήσει να αγνοεί αυτά τα συμπτώματα και 
συνεχίσει το κάπνισμα, επιτρέπει στη ΧΑΠ να εξελιχθεί περαιτέρω. Στην 
πιο προχωρημένη της μορφή, η νόσος  εμποδίζει τον ασθενή να 
διεκπεραιώσει τις καθημερινές δουλειές του, να κοιμηθεί, να συμμετέχει 
σε οικογενειακές εκδηλώσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. «Τελικώς, 
διάγει μία αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα 
εξαρτημένος από την οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου», τόνισε ο κ. 
Χειλάς. 
Δυστυχώς, οι μισοί από τους ασθενείς στη χώρα μας, που γνωρίζουν ότι 
πάσχουν από τη νόσο, εξακολουθούν να καπνίζουν, είπε η συντονίστρια 
της ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ Ανδριάνα Παπαϊωάννου, επίκουρη καθηγήτρια 
Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Οι Έλληνες με χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια είναι υπερδιπλάσιοι 
από τις Ελληνίδες. Το ποσοστό των πασχόντων μεταξύ των καπνιστών 
είναι 11,6% και μεταξύ των καπνιστριών 4,8%. Επιπλέον, η νόσος 
επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό παρά τον αστικό. 

Ιδιαίτερα επικίνδυνες οι λοιμώξεις 

Εκτός από τους ήδη πάσχοντες, άλλο 1 εκατομμύριο άνδρες και γυναίκες 
στη χώρα μας βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο, 
πρόσθεσε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της ΕΠΕ Νίκος Τζανάκης, 
καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. 
«Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη εφέτος. Όχι μόνο για τους ασθενείς 
που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το 
γνωρίζουν, καθώς και για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται 



σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο», είπε. «Βρισκόμαστε 
μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών. 
Ο κορωνοϊός και η γρίπη είναι μόνο δύο από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον 
ή κάποιους από αυτούς τους ιούς μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και 
μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ». 
Γι’ αυτό τον λόγο, πρόσθεσε, η ΕΠΕ καλεί τους ασθενείς να εμβολιαστούν 
πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται. Καλεί επίσης όλους τους 
καπνιστές ηλικίας άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο 
για: 

▪ Να υποβληθούν σε σπιρομέτρηση 
▪ Να εξεταστούν 
▪ Να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το 

κάπνισμα 
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Πότε και πως εκδηλώνεται η χρόνια 
αποφρακτική πνευμονοπάθεια 
 

18/11/2022 

Κομβική σημασία για την διαχείριση και την έκβαση της χρόνιας 
αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) έχει η έγκαιρη διάγνωση και η 
έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την 
αναπτύξουν στο μέλλον. 

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) αναπτύσσεται «σιωπηρά» 
επί χρόνια και μόνο όταν καταστραφεί σημαντικό τμήμα των πνευμόνων 
αρχίζει ο ασθενής να έχει συμπτώματα, προειδοποιούν επιστήμονες από 
την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η νόσος αποτελεί παγκοσμίως σημαντική αιτία νοσηρότητας και 
θνησιμότητας. Το 2019 έπασχαν από αυτήν περισσότερα από 212 
εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Κόστισε επίσης τη ζωή σε 
περισσότερα από 3,3 εκατομμύρια ανθρώπους. 



Στη χώρα μας, υπολογίζεται ότι νοσούν σχεδόν 600.000 άτομα, αλλά 
περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς (το 56%) δεν το γνωρίζουν. 

Στο 90% των περιπτώσεων η ΧΑΠ οφείλεται στο κάπνισμα. Για τα 
υπόλοιπα  περιστατικά ενοχοποιείται η ατμοσφαιρική ρύπανση στα 
αστικά κέντρα και η έκθεση σε χημικά σε ορισμένους χώρους εργασίας. 

Τα στοιχεία αυτά παρέθεσαν μέλη της ΕΠΕ, με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (16 Νοεμβρίου). Όπως 
εξήγησε ο πνευμονολόγος Γεώργιος Χειλάς, συντονιστής της Ομάδας 
ΧΑΠ της ΕΠΕ και επιμελητής Α’ ΕΣΥ στην 5η Πνευμονολογική Κλινική του 
Νοσοκομείου Σωτηρία, η ΧΑΠ συνήθως αναπτύσσεται επί 10-15 χρόνια, 
προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις που δεν ανησυχούν τους ασθενείς. 
Η νόσος «αποφράσσει τους βρόγχους και καταστρέφει τους ιστούς των 
πνευμόνων», είπε. «Μόνο όταν καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων 
αρχίζει ο ασθενής να έχει ανησυχητικά συμπτώματα». Στα συμπτώματα 
αυτά συμπεριλαμβάνονται: 
 

▪ Βήχας 
▪ Απόχρεμψης (φλέγματα) 
▪ Εύκολο λαχάνιασμα (δύσπνοια) 
▪ Κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά οδηγούν στο 

νοσοκομείο 

 

Καταστροφική η συνέχιση του καπνίσματος 

Αν ο ασθενής εξακολουθήσει να αγνοεί αυτά τα συμπτώματα και 
συνεχίσει το κάπνισμα, επιτρέπει στη ΧΑΠ να εξελιχθεί περαιτέρω. Στην 
πιο προχωρημένη της μορφή, η νόσος  εμποδίζει τον ασθενή να 
διεκπεραιώσει τις καθημερινές δουλειές του, να κοιμηθεί, να συμμετέχει 
σε οικογενειακές εκδηλώσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. «Τελικώς, 
διάγει μία αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα 
εξαρτημένος από την οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου», τόνισε ο κ. 
Χειλάς. 
Δυστυχώς, οι μισοί από τους ασθενείς στη χώρα μας, που γνωρίζουν ότι 
πάσχουν από τη νόσο, εξακολουθούν να καπνίζουν, είπε η συντονίστρια 
της ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ Ανδριάνα Παπαϊωάννου, επίκουρη καθηγήτρια 
Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Οι Έλληνες με χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια είναι υπερδιπλάσιοι 
από τις Ελληνίδες. Το ποσοστό των πασχόντων μεταξύ των καπνιστών 
είναι 11,6% και μεταξύ των καπνιστριών 4,8%. Επιπλέον, η νόσος 
επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό παρά τον αστικό. 



Ιδιαίτερα επικίνδυνες οι λοιμώξεις 

Εκτός από τους ήδη πάσχοντες, άλλο 1 εκατομμύριο άνδρες και γυναίκες 
στη χώρα μας βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο, 
πρόσθεσε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της ΕΠΕ Νίκος Τζανάκης, 
καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. 
«Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη εφέτος. Όχι μόνο για τους ασθενείς 
που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το 
γνωρίζουν, καθώς και για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται 
σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο», είπε. «Βρισκόμαστε 
μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών. Ο 
κορωνοϊός και η γρίπη είναι μόνο δύο από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή 
κάποιους από αυτούς τους ιούς μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και 
μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ». 
Γι’ αυτό τον λόγο, πρόσθεσε, η ΕΠΕ καλεί τους ασθενείς να εμβολιαστούν 
πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται. Καλεί επίσης όλους τους 
καπνιστές ηλικίας άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο 
για: 

▪ Να υποβληθούν σε σπιρομέτρηση 
▪ Να εξεταστούν 
▪ Να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το 

κάπνισμα 
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Πότε και πως εκδηλώνεται η χρόνια αποφρακτική 

πνευμονοπάθεια 

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2022, 17:38 giatros-in.gr 

 

Κομβική σημασία για την διαχείριση και την έκβαση της χρόνιας αποφρακτικής 

πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) έχει η έγκαιρη διάγνωση και η έγκαιρη ανακάλυψη 

περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν στο 

μέλλον... Περισσότερα » 

Χρόνια Αποφρακτική ΠνευμονοπάθειαΠνευμονοπάθειαΔιάγνωση 

 

Πότε και πως εκδηλώνεται η χρόνια αποφρακτική 

πνευμονοπάθεια 

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2022, 20:13 Newsitamea 

 

Κομβική σημασία για την διαχείριση και την έκβαση της χρόνιας αποφρακτικής 

πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) έχει η έγκαιρη διάγνωση και η έγκαιρη ανακάλυψη 
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περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν στο 

μέλλον... Περισσότερα » 

Χρόνια Αποφρακτική ΠνευμονοπάθειαΠνευμονοπάθειαΔιάγνωση 

 

Πότε και πως εκδηλώνεται η χρόνια αποφρακτική 

πνευμονοπάθεια 

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022, 18:31 giatros-in.gr 

 

Κομβική σημασία για την διαχείριση και την έκβαση της χρόνιας αποφρακτικής 

πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) έχει η έγκαιρη διάγνωση και η έγκαιρη ανακάλυψη 

περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν στο 

μέλλον... Περισσότερα » 

Χρόνια Αποφρακτική ΠνευμονοπάθειαΠνευμονοπάθειαΔιάγνωση 

 

Πότε και πως εκδηλώνεται η χρόνια αποφρακτική 

πνευμονοπάθεια 

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022, 03:35 agrinio24.gr 

 

Κομβική σημασία για την διαχείριση και την έκβαση της χρόνιας αποφρακτικής 

πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) έχει η έγκαιρη διάγνωση και η έγκαιρη ανακάλυψη 

περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν στο 

μέλλον... Περισσότερα » 
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Χρόνια Αποφρακτική ΠνευμονοπάθειαΠνευμονοπάθειαΔιάγνωσηΑιτωλοακαρνανία 

 

Πότε και πως εκδηλώνεται η χρόνια αποφρακτική 

πνευμονοπάθεια 

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022, 16:02 Iatropedia.gr 

 

Κομβική σημασία για την διαχείριση και την έκβαση της χρόνιας αποφρακτικής 

πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) έχει η έγκαιρη διάγνωση και η έγκαιρη ανακάλυψη 

περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν στο μέλλον. Περισσότερα 

» 

Χρόνια Αποφρακτική ΠνευμονοπάθειαΠνευμονοπάθειαΔιάγνωση 

 

ΧΑΠ: 600.000 οι πάσχοντες στην Ελλάδα – Οι μισοί από 

αυτούς δεν το γνωρίζουν 

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022, 14:32 olympiobima.gr 

Για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο, παγκοσμίως, ευθύνεται η Χρόνια 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), μια «σιωπηλή» ασθένεια, η οποία για πολλά 

χρόνια δεν εμφανίζει συμπτώματα... Περισσότερα » 

Χρόνια Αποφρακτική ΠνευμονοπάθειαΠνευμονοπάθεια 

 

ΧΑΠ: 600.000 οι πάσχοντες στην Ελλάδα – Οι μισοί από 

αυτούς δεν το γνωρίζουν 

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022, 14:12 reader.gr 
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ΧΑΠ: 600.000 οι πάσχοντες στην Ελλάδα – Οι μισοί από αυτούς δεν το γνωρίζουν 

c.skountas Πέμ, 11/17/2022 - 14:04 Περισσότερα » 

 

Δωρεάν σπιρομετρήσεις στο ΚΥ Αρεόπολης 

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022, 07:45 lakonikos.gr 

 

Σήμερα ΠέμπτηΜε μία δράση τιμά το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης την Παγκόσμια Ημέρα 

Πρόληψης της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) που εορτάζεται στις 16 

Νοεμβρίου... Περισσότερα » 

Κέντρα ΥγείαςΠαγκόσμια Ημέρα ΥγείαςΧρόνια Αποφρακτική ΠνευμονοπάθειαΠνευμονοπάθειαΕλληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

 

Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής 

Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) - Ο «σιωπηλός δολοφόνος» που 

απειλεί 1.000.000 Έλληνες   

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022, 23:43 Zougla.gr 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 

(ΧΑΠ) βρίσκει την... Περισσότερα » 

Χρόνια Αποφρακτική ΠνευμονοπάθειαΠνευμονοπάθειαΈγκλημα 

 

16 Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής 

Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) : Ο «σιωπηλός δολοφόνος» που 

απειλεί 1.000.000 Έλληνες 

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022, 12:20 tromaktiko 

Μια ύπουλη ασθένεια με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες Η μονάδα 

πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων της ΕΠΕ  θα επισκεφθεί τα ΚΥ Αρεόπολης, 
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Αβδήρων και Κόνιτσας,  στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ Η φετινή Παγκόσμια 

Ημέρα αφιερωμένη σ... Περισσότερα » 

Χρόνια Αποφρακτική ΠνευμονοπάθειαΠνευμονοπάθειαΈγκλημαΚόνιτσα 

 

16 Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής 

Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) : Ο «σιωπηλός δολοφόνος» που 

απειλεί 1.000.000 Έλληνες 

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022, 11:29 Health View 

Μια ύπουλη ασθένεια με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες Η μονάδα 

πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων της ΕΠΕ  θα επισκεφθεί τα ΚΥ Αρεόπολης, 

Αβδήρων και Κόνιτσας,  στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ Η φετινή Παγκόσμια 

Ημέρα αφιερωμένη σ... Περισσότερα » 

Χρόνια Αποφρακτική ΠνευμονοπάθειαΠνευμονοπάθειαΈγκλημαΚόνιτσα 

 

ΧΑΠ: Η σιωπηλή νόσος που μας "απειλεί" 

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022, 09:16 Shape.gr 

 

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και οι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη 

χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ). Περισσότερα » 

Χρόνια Αποφρακτική ΠνευμονοπάθειαΠνευμονοπάθεια 

 

ΧΑΠ: Ο "σιωπηλός δολοφόνος" που απειλεί 1.000.000 

Έλληνες 

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022, 09:16 Capital.gr 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης 

της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ). Περισσότερα » 
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ΈγκλημαΕλληνική Πνευμονολογική ΕταιρείαΧρόνια Αποφρακτική ΠνευμονοπάθειαΠνευμονοπάθεια 

 

Η ύπουλη ασθένεια που μας αφορά όλους 

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022, 08:56 allabouthealth.gr 

Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) Ο «σιωπηλός 

δολοφόνος» που απειλεί 1.000... Περισσότερα » 

Χρόνια Αποφρακτική ΠνευμονοπάθειαΠνευμονοπάθειαΈγκλημα 

 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια: Ο «σιωπηλός δολοφόνος» 

που απειλεί 1.000.000 Έλληνες 

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022, 23:48 iRafina 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 

(ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια 

πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 

εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο... Περισσότερα » 

Χρόνια Αποφρακτική ΠνευμονοπάθειαΠνευμονοπάθειαΈγκλημαΠανδημία 

 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια: Ο «σιωπηλός δολοφόνος» 

που απειλεί 1.000.000 Έλληνες 

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022, 17:33 ieidiseis.gr 

Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, μια ύπουλη 

ασθένεια με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες... Περισσότερα » 

Χρόνια Αποφρακτική ΠνευμονοπάθειαΠνευμονοπάθειαΈγκλημα 
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ΧΑΠ: Η σιωπηλή νόσος που 
απειλεί 1.000.000 Έλληνες 

 
15 Νοεμβρίου 2022 17:13 
 

 
Πηγή: healthstories.gr 

 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα 
αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 
εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους 
κάθε χρόνο. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση 
της νόσου, αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε 
κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και 
πρόγνωση της νόσου στο μέλλον. 

https://www.hts.org.gr/


«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. 
Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση 
σε αστικά κέντρα και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι 
ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια 
αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει 
ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. 

Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια» εξηγεί ο Συντονιστής 
Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ 
ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». 

«Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και 
καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο 
όταν το 50-60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να 
έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που 
συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. 

Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της 
απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, 
αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Σε 
αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, να 
κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική 
ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, 
απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου». 

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, 
Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική 
Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα 
μας αναφέρει ότι: «10 ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ 
(10%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, 
δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες 
συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις 
γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. 

Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα 
αστικά κέντρα και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. 
Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα 
€5.582. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας 
παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ το άμεσο κόστος στα 
€2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) 
υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος». 



Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε: «Η χρονική συγκυρία είναι 
ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, 
αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για 
τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν 
μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια 
πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 
2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, 
μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. 

Γι’ αυτό καλούμε τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια 
που συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε επίσης 
όλους τους καπνιστές άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν 
πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να 
βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα». 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας σε 3 Κέντρα Υγείας  

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 
ΧΑΠ, «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα 
Κέντρα Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ 
Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει σε 
εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και να 
αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που 
ονομάζεται ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της 
ΕΠΕ, Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, 
αφουγκραζόμενη τα διεθνή δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην 
πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να 
αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών 
νοσημάτων. 

Η μονάδα αυτή προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη 
λειτουργική ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι στην 
αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη μέσω 
διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που είναι σε κίνδυνο 
να αναπτύξουν τη νόσο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη 
διάγνωση της νόσου αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που 

https://healthstories.gr/?s=%CE%A7%CE%91%CE%A0


βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη 
διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον». 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, Ανάργυρος Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι: «Η 
ΧΑΠ είναι μια νόσος με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. 

Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, 
καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής 
του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. 

Χρειάζεται, λοιπόν, διαμόρφωση πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την 
πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα 
συνεργασίας της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της ειδικότητας της 
Πνευμονολογίας. 

Στη Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, θα συνοδευτεί φέτος από τη 
“συνάντηση” της επιστήμης με την τοπική κοινωνία, με άμεσο αντίκτυπο 
στον ασθενή της περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας την 
ευκαιρία της ενημέρωσης και του κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο υψηλής 
ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών». 

Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 2022, 
στηρίζουν με την ευγενική τους χορηγία οι εταιρείες: AstraZeneca,Chiesi, 
Elpen, Guidotti, Menarini. 
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Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) : Ο 

«σιωπηλός δολοφόνος» που απειλεί 

1.000.000 Έλληνες 
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Μια ύπουλη ασθένεια με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές 
συνέπειες 

Η μονάδα πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων της ΕΠΕ  θα επισκεφθεί τα 
ΚΥ Αρεόπολης, Αβδήρων και Κόνιτσας,  στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 

ΧΑΠ 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη 

ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια 
ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της 
νόσου, αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε 

κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και 
πρόγνωση της νόσου στο μέλλον. 

https://www.tromaktiko.gr/wp-content/uploads/2022/11/16-Noembri--logo-epe.png


«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου 
σήμερα. Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η 

ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε ορισμένους 
επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, 

συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας 
ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά συμπτώματα που να 

προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια» 
εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, 

Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η 
ΣΩΤΗΡΙΑ». «Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που 
αναπνέουμε) και καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. 

Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο 
ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και 

λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής 
συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της 

απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να 
καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη 

της μορφή. Σε αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές 
δουλειές, να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει 

σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική μορφή διαβίωσης, 
καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά του και 

την παροχή οξυγόνου».  

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, 
Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική 

Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα 
μας αναφέρει ότι: «10 ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ 
(10%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, 

δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες 
συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές 

περισσότερο από τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει 
περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και 

στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο 
συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα 

€5.582. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας 
παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ το άμεσο κόστος στα 

€2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) 
υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος». 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 

Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε: «Η χρονική συγκυρία είναι 
ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, 

αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για 
τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να 
αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο 

νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη 
γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από 



τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους 
ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε 

τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που 

συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε 
επίσης όλους τους καπνιστές άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν 

πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να 
βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα». 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 

Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 

ΧΑΠ, «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα 
Κέντρα Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ 

Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει σε 
εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και να 

αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που 
ονομάζεται ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της 

ΕΠΕ, Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, 
αφουγκραζόμενη τα διεθνή δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην 

πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να 
αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών 

νοσημάτων. Η μονάδα αυτή προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και 
αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, 

συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην 
πρόληψη μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που 
είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε 

όλοι ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη 
περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική 

σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον». 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας, Ανάργυρος Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι: «Η 
ΧΑΠ είναι μια νόσος με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, 

εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την 
σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά 

και των συστημάτων υγείας. Χρειάζεται, λοιπόν, διαμόρφωση πολιτικών 
υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση 

στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής 
και της ειδικότητας της Πνευμονολογίας. Στη Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για 

τη ΧΑΠ, θα συνοδευτεί φέτος από τη “συνάντηση” της επιστήμης με την 



τοπική κοινωνία, με άμεσο αντίκτυπο στον ασθενή της περιφέρειας, ο οποίος 
θα βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας την ευκαιρία της ενημέρωσης και του 

κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο υψηλής ποιότητας παρεχόμενων 
υπηρεσιών». 

Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 2022, 

στηρίζουν με την ευγενική τους χορηγία οι 
εταιρείες: AstraZeneca,Chiesi, Elpen,Guidotti,Menarini. 

Πηγή 
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Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει τη σημασία της έγκαιρης 

διάγνωσης της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ). 

Διαβάστε περισσότερα++ 
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Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 

Η έγκαιρη διάγνωση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας 

(ΧΑΠ), αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε 

κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και 

πρόγνωση της νόσου στο μέλλον. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια 

θανάτους κάθε χρόνο, αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, 

με αφορμή την  Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής 

Πνευμονοπάθειας, 16 Νοεμβρίου. 

«О— О§О‘О  ОµОЇОЅО±О№ ОјО№О± О±ПЂПЊ П„О№П‚ ПЂО№Ої 

ПЌПЂОїП…О»ОµП‚ ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. Οφείλεται, σε 

https://vnexplorer.net/gr


ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά 

κέντρα και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι 

ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η 

ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, 

χωρίς να δίνει ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ 

αυτό και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια», αναφέρει η ΕΠΕ. 

Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) 

και καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, 

μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο ασθενής 

αρχίζει να έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και 

λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής 

συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της 

απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να 

καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της 

μορφή, προειδοποιούν οι ειδικοί. 

 Η ΧΑΠ με αριθμούς 

Δέκα ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή 

περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 

300.000, δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες 

συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο 

από τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο 

τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα 

τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό 

οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα 5.582 ευρώ. Το 

έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) 

ανέρχεται στα 1.398,3 ευρώ ενώ το άμεσο κόστος στα 2.809 ευρώ. Το 

άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται 

στα 1.374 ευρώ ανά έτος. Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με σημαντική 

νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία 

θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα 

επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των 

συστημάτων υγείας. 

 



Πανσπερμία αναπνευστικών ιών 

Οι εκπρόσωποι της ΕΠΕ προειδοποιούν ότι η χρονική συγκυρία είναι 

ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, 

αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως 

για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να 

αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο 

νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και 

τη γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους 

από τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για 

τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό οι επιστήμονες καλούν τους ασθενείς να 

εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με την 

ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Επίσης καλούν όλους τους καπνιστές 

άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να 

σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να βοηθηθούν με ειδική 

παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα. 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 
Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 

Ημέρας ΧΑΠ, «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 

επιλεγμένα Κέντρα Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 

23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να 

συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει 

τον κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον 

«σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Η ΕΠΕ έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών 

νοσημάτων, η οποία προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και αξιολογεί 

τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι 

στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη μέσω 

διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που είναι σε 

κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. 
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ΧΑΠ: Ο “σιωπηλός δολοφόνος” που απειλεί 1.000.000 Έλληνες 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη 

ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. 

Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, 

αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο 

να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση 

της νόσου στο μέλλον. 

“Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. 

Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική 

ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους 

δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, 

η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, 

χωρίς να δίνει ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό 

https://vnexplorer.net/gr


και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια” εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας 

ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η 

Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”. “Η ΧΑΠ αποφράζει τους 

βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει 

κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. 

Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο 

ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας 

και λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής 

συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της 

απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, 

αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Σε 

αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, να 

κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική 

ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο 

σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά του και την παροχή 

οξυγόνου”. 

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, 

Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική 

Κλινική, ΓΝΝΘΑ “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”, σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη 

χώρα μας αναφέρει ότι: “10 ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από 

ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από 

αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί 

πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές 

περισσότερο από τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει 

περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και 

στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο 

συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα €5.582. 

Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) 

ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ το άμεσο κόστος στα €2.809. Το άμεσο μη 

ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται στα €1.374 

ανά έτος”. 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 

Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε: “Η χρονική συγκυρία είναι 

ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, 



αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για 

τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να 

αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο 

νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη 

γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από 

τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους 

ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε 

τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που 

συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε επίσης 

όλους τους καπνιστές άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν 

πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να 

βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα”. 

Η ΕΠΕ “συναντά” φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας σε 3 Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 

Ημέρας ΧΑΠ, “συναντά” φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 

επιλεγμένα Κέντρα Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 

– ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει σε 

εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και να 

αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον “σιωπηλό δολοφόνο” που 

ονομάζεται ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, 

Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: “Η ΕΠΕ, 

αφουγκραζόμενη τα διεθνή δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην 

πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να 

αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών 

νοσημάτων. Η μονάδα αυτή προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και 

αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, 

συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην 

πρόληψη μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων 

που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. Είναι σημαντικό να 

καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου αλλά και η έγκαιρη 

ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, 



έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο 

μέλλον”. 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 

Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 

Ανάργυρος Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι: “Η ΧΑΠ είναι 

μια νόσος με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται 

ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την 

σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς, 

αλλά και των συστημάτων υγείας. Χρειάζεται, λοιπόν, διαμόρφωση 

πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και 

παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της 

Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της ειδικότητας της Πνευμονολογίας. 

Στη Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, θα συνοδευτεί φέτος από τη 

“συνάντηση” της επιστήμης με την τοπική κοινωνία, με άμεσο αντίκτυπο 

στον ασθενή της περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας 

την ευκαιρία της ενημέρωσης και του κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο 

υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών”. 

Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 

2022, στηρίζουν με την ευγενική τους χορηγία οι εταιρείες: AstraZeneca, 

Chiesi, Elpen, Guidotti, Menarini. 
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Κομβική σημασία για την διαχείριση και την έκβαση της χρόνιας 
αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) έχει η έγκαιρη διάγνωση και 
η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την 
αναπτύξουν στο μέλλον. 
Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) αναπτύσσεται 
«σιωπηρά» επί χρόνια και μόνο όταν καταστραφεί σημαντικό τμήμα 
των πνευμόνων αρχίζει ο ασθενής να έχει συμπτώματα, 
προειδοποιούν επιστήμονες από την Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η νόσος αποτελεί παγκοσμίως σημαντική αιτία νοσηρότητας και 
θνησιμότητας. Το 2019 έπασχαν από αυτήν περισσότερα από 212 
εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Κόστισε επίσης τη ζωή σε 
περισσότερα από 3,3 εκατομμύρια ανθρώπους. 
Στη χώρα μας, υπολογίζεται ότι νοσούν σχεδόν 600.000 άτομα, αλλά 
περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς (το 56%) δεν το γνωρίζουν. 

   



Στο 90% των περιπτώσεων η ΧΑΠ οφείλεται στο κάπνισμα. Για τα 
υπόλοιπα  περιστατικά ενοχοποιείται η ατμοσφαιρική ρύπανση στα 
αστικά κέντρα και η έκθεση σε χημικά σε ορισμένους χώρους 
εργασίας. 

Τα στοιχεία αυτά παρέθεσαν μέλη της ΕΠΕ, με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (16 Νοεμβρίου). 
Όπως εξήγησε ο πνευμονολόγος Γεώργιος Χειλάς, συντονιστής της 
Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ και επιμελητής Α’ ΕΣΥ στην 5η Πνευμονολογική 
Κλινική του Νοσοκομείου Σωτηρία, η ΧΑΠ συνήθως αναπτύσσεται επί 
10-15 χρόνια, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις που δεν ανησυχούν τους 
ασθενείς. 
Η νόσος «αποφράσσει τους βρόγχους και καταστρέφει τους ιστούς των 
πνευμόνων», είπε. «Μόνο όταν καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων 
αρχίζει ο ασθενής να έχει ανησυχητικά συμπτώματα». Στα συμπτώματα 
αυτά συμπεριλαμβάνονται: 
 

▪ Βήχας 
▪ Απόχρεμψης (φλέγματα) 
▪ Εύκολο λαχάνιασμα (δύσπνοια) 
▪ Κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά οδηγούν στο 

νοσοκομείο 
 

Καταστροφική η συνέχιση του καπνίσματος 

Αν ο ασθενής εξακολουθήσει να αγνοεί αυτά τα συμπτώματα και 
συνεχίσει το κάπνισμα, επιτρέπει στη ΧΑΠ να εξελιχθεί περαιτέρω. 
Στην πιο προχωρημένη της μορφή, η νόσος  εμποδίζει τον ασθενή να 
διεκπεραιώσει τις καθημερινές δουλειές του, να κοιμηθεί, να 
συμμετέχει σε οικογενειακές εκδηλώσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. 
«Τελικώς, διάγει μία αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο 
σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά του και την παροχή 
οξυγόνου», τόνισε ο κ. Χειλάς. 
Δυστυχώς, οι μισοί από τους ασθενείς στη χώρα μας, που γνωρίζουν 
ότι πάσχουν από τη νόσο, εξακολουθούν να καπνίζουν, είπε 
η συντονίστρια της ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ Ανδριάνα 
Παπαϊωάννου, επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Οι Έλληνες με χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια είναι 
υπερδιπλάσιοι από τις Ελληνίδες. Το ποσοστό των πασχόντων μεταξύ 
των καπνιστών είναι 11,6% και μεταξύ των καπνιστριών 4,8%. 



Επιπλέον, η νόσος επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό 
παρά τον αστικό. 

Ιδιαίτερα επικίνδυνες οι λοιμώξεις 

Εκτός από τους ήδη πάσχοντες, άλλο 1 εκατομμύριο άνδρες και 
γυναίκες στη χώρα μας βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν 
μελλοντικά τη νόσο, πρόσθεσε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος 
της ΕΠΕ Νίκος Τζανάκης, καθηγητής Πνευμονολογίας στο 
Πανεπιστήμιο της Κρήτης. 
«Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη εφέτος. Όχι μόνο για τους ασθενείς 
που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το 
γνωρίζουν, καθώς και για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που 
βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο», είπε. 
«Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία 
αναπνευστικών ιών. 
Ο κορωνοϊός και η γρίπη είναι μόνο δύο από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον 
ή κάποιους από αυτούς τους ιούς μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και 
μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ». 
Γι’ αυτό τον λόγο, πρόσθεσε, η ΕΠΕ καλεί τους ασθενείς 
να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται. Καλεί 
επίσης όλους τους καπνιστές ηλικίας άνω των 35 ετών να 
επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο για: 

▪ Να υποβληθούν σε σπιρομέτρηση 
▪ Να εξεταστούν 
▪ Να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το 

κάπνισμα 
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Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) 

βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει 

κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. 

Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη 

περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη 

διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον. 

 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. Οφείλεται, σε 

ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε 

ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως 

πάνω από 10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς 

να δίνει ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν 

. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια» εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της 

ΕΠΕ, κ. Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική 

ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». «Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που 

αναπνέουμε) και καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν 

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

συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν 

ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του 

https://www.newsnowgr.com/article/1422303/xap-efthynetai-gia-3-ekatommyria-thanatous-kathe-xrono-pagkosmia-imera-xronias-apofraktikis-pnevmonopatheias.html
https://www.newsnowgr.com/article/1422303/xap-efthynetai-gia-3-ekatommyria-thanatous-kathe-xrono-pagkosmia-imera-xronias-apofraktikis-pnevmonopatheias.html
https://www.newsnowgr.com/article/1422303/xap-efthynetai-gia-3-ekatommyria-thanatous-kathe-xrono-pagkosmia-imera-xronias-apofraktikis-pnevmonopatheias.html


εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην 

πιο προχωρημένη της μορφή. Σε αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές 

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

Τελικώς, ζει μια αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος 

από την οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου». 

 

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, κα Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με 

τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει ότι: «10 ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν 

από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 

300.000, δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι 

άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ 

επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και στην 

Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της 

ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα €5.582. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας 

παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ το άμεσο κόστος στα €2.809. Το άμεσο μη 

ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος». 

 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, κ. Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε:«Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για τους 

ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, και 

επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να 

αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια 

πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η 

νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και 

μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως 

με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε επίσης 

όλους τους καπνιστές άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να 

σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να 

διακόψουν το κάπνισμα». 

 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ, «συναντά» 

φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα Υγείας της επικράτειας 

(17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να 

συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και να 

αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Αμίαντος: Οι κίνδυνοι από την εισπνοή του. Ποιους καρκίνους προκαλείΠροσοχή: Ο 

παράγοντας που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη. Νέα έρευναΠΡΟΣΟΧΗ: 

Συμπλήρωμα διατροφής, αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου και μετάστασης στον 

εγκέφαλοSOS από Τζανάκη: Προσοχή στα παιδιά. Έρχεται πανσπερμία ιών τον χειμώνα 

(βίντεο)Μπανάνα: Το αγαπημένο και απαραίτητο σνακ των αθλητών 



Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, κ. Στέλιος Λουκίδης, 

Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, αφουγκραζόμενη τα διεθνή δεδομένα, τα οποία 

επικεντρώνονται στην πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να 

αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων. Η 

μονάδα αυτή προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, 

μέσω της σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και 

στην πρόληψη μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που είναι σε 

κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη διάγνωση 

της νόσου αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την 

αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον». 

 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής 

Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κ. Ανάργυρος Μαριόλης, αναφερόμενος στη 

δράση, τόνισε ότι:«Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, 

εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό 

παράγοντα επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. 

Χρειάζεται, λοιπόν, διαμόρφωση πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη, πρώιμη 

διάγνωση και παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της Γενικής/Οικογενειακής 

Ιατρικής και της ειδικότητας της Πνευμονολογίας. Στη Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, 

θα συνοδευτεί φέτος από τη “συνάντηση” της επιστήμης με την τοπική κοινωνία, με άμεσο 

αντίκτυπο στον ασθενή της περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας την 

ευκαιρία της ενημέρωσης και του κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο υψηλής ποιότητας 

παρεχόμενων υπηρεσιών». 

Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 2022, στηρίζουν με την 

ευγενική τους χορηγία οι εταιρείες: AstraZeneca, Chiesi, Elpen, Guidotti, Menarini. 
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Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια: Ο 
«σιωπηλός δολοφόνος» που 
απειλεί 1.000.000 Έλληνες 

 

15 Νοεμβρίου, 2022 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη 
ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η 
ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, 
αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο 
να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση 
της νόσου στο μέλλον. 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. 
Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική 



ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους 
δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η 
ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να 
δίνει ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και 
χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια» εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ 
της ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η 
Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». «Η ΧΑΠ αποφράζει τους 
βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει 
κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% 
των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά 
συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν 
στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά 
συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος 
(δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο 
προχωρημένη της μορφή. Σε αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει 
καθημερινές οικιακές δουλειές, να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές 
διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική 
μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την 
οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου». 

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, 
Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ,A’Παν. Πνευμονολογική 
Κλινική,ΓΝΝΘΑ«Η ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα 
μας αναφέρει ότι: «10 ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ 
(10%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από 
αυτούς,δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότιπάσχουν, ενώ οι μισοί 
πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν.Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές 
περισσότερο από τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει 
περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και 
στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό 
οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα €5.582. Το έμμεσο 
κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα 
€1.398,3 ενώ το άμεσο κόστος στα €2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος 
ασθενών, χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος». 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ,Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε:«Η χρονική συγκυρία είναι 



ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, 
αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν,και επιπροσθέτως για 
τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν 
μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια 
πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 
2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, 
μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ 
αυτό καλούμε τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια 
που συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε επίσης 
όλους τους καπνιστές άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν 
πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να 
βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα». 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 Κέντρα 
Υγείας (ΚΥ) 
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 
ΧΑΠ,«συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα 
Κέντρα Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 
25/11 – ΚΥ Κόνιτσας),όχι μόνο για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη 
εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και να αυξήσει την 
επίγνωση της κοινωνίας για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται 
ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της 
ΕΠΕ,Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η 
ΕΠΕ,αφουγκραζόμενη τα διεθνή δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην 
πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να 
αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών 
νοσημάτων. Η μονάδα αυτή προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και 
αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, 
συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην 
πρόληψη μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων 
που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. Είναι σημαντικό να 
καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου αλλά και η έγκαιρη 
ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, 
έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο 
μέλλον». 



Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας,Ανάργυρος Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι:«Η ΧΑΠ 
είναι μια νόσος με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, 
εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την 
σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς, 
αλλά και των συστημάτων υγείας. Χρειάζεται, λοιπόν, διαμόρφωση 
πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και 
παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της 
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της ειδικότητας της Πνευμονολογίας. 
Στη Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, θα συνοδευτεί φέτος από τη 
“συνάντηση” της επιστήμης με την τοπική κοινωνία, με άμεσο αντίκτυπο 
στον ασθενή της περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας 
την ευκαιρία της ενημέρωσης και του κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο 
υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών». 

Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 2022, 
στηρίζουν με την ευγενική τους χορηγία οι εταιρείες: AstraZeneca,Chiesi, 
Elpen,Guidotti,Menarini. 

ieidiseis.gr 

  



 

16 Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας 
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Μια ύπουλη ασθένεια με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες Η 
μονάδα πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων της ΕΠΕ  θα επισκεφθεί τα ΚΥ 
Αρεόπολης, Αβδήρων και Κόνιτσας,  στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 
Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη 
ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια […] 

The post 16 Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής 
Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) : Ο «σιωπηλός δολοφόνος» που απειλεί 1.000.000 
Έλληνες appeared first on Tromaktiko.gr. 
Το Διαβάσαμε 16 Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής 
Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) : Ο «σιωπηλός δολοφόνος» που απειλεί 1.000.000 
Έλληνες 
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Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια, μια ύπουλη ασθένεια με τεράστιες κοινωνικές και 
οικονομικές συνέπειες. Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη 
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια 
κοινότητα αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει... 
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Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 
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οικονομικές συνέπειες. Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη 
στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την 
παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια 
πανδημίας που έχει…  
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Κομβική σημασία για την διαχείριση και την έκβαση της χρόνιας 
αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) έχει η έγκαιρη διάγνωση και η 
έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την 
αναπτύξουν στο μέλλον 

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) αναπτύσσεται «σιωπηρά» επί 
χρόνια και μόνο όταν καταστραφεί σημαντικό τμήμα των πνευμόνων αρχίζει ο 
ασθενής να έχει συμπτώματα, προειδοποιούν επιστήμονες από την Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η νόσος αποτελεί παγκοσμίως σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας. Το 
2019 έπασχαν από αυτήν περισσότερα από 212 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο 
τον κόσμο. Κόστισε επίσης τη ζωή σε περισσότερα από 3,3 εκατομμύρια 
ανθρώπους. 

Στη χώρα μας, υπολογίζεται ότι νοσούν σχεδόν 600.000 άτομα, αλλά περισσότεροι 
από τους μισούς ασθενείς (το 56%) δεν το γνωρίζουν. 

Στο 90% των περιπτώσεων η ΧΑΠ οφείλεται στο κάπνισμα. Για τα 
υπόλοιπα  περιστατικά ενοχοποιείται η ατμοσφαιρική ρύπανση στα αστικά κέντρα 
και η έκθεση σε χημικά σε ορισμένους χώρους εργασίας. 



Τα στοιχεία αυτά παρέθεσαν μέλη της ΕΠΕ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (16 Νοεμβρίου). Όπως εξήγησε 
ο πνευμονολόγος Γεώργιος Χειλάς, συντονιστής της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ και 
επιμελητής Α’ ΕΣΥ στην 5η Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου Σωτηρία, η 
ΧΑΠ συνήθως αναπτύσσεται επί 10-15 χρόνια, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις 
που δεν ανησυχούν τους ασθενείς. 

Η νόσος «αποφράσσει τους βρόγχους και καταστρέφει τους ιστούς των 
πνευμόνων», είπε. «Μόνο όταν καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων αρχίζει ο 
ασθενής να έχει ανησυχητικά συμπτώματα». Στα συμπτώματα αυτά 
συμπεριλαμβάνονται: 

• Βήχας 
• Απόχρεμψης (φλέγματα) 
• Εύκολο λαχάνιασμα (δύσπνοια) 
• Κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά οδηγούν στο νοσοκομείο 

Καταστροφική η συνέχιση του καπνίσματος 
Αν ο ασθενής εξακολουθήσει να αγνοεί αυτά τα συμπτώματα και συνεχίσει το 
κάπνισμα, επιτρέπει στη ΧΑΠ να εξελιχθεί περαιτέρω. Στην πιο προχωρημένη της 
μορφή, η νόσος  εμποδίζει τον ασθενή να διεκπεραιώσει τις καθημερινές δουλειές 
του, να κοιμηθεί, να συμμετέχει σε οικογενειακές εκδηλώσεις και να έχει 
σεξουαλική ζωή. «Τελικώς, διάγει μία αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος 
στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου», 
τόνισε ο κ. Χειλάς. 

Δυστυχώς, οι μισοί από τους ασθενείς στη χώρα μας, που γνωρίζουν ότι πάσχουν 
από τη νόσο, εξακολουθούν να καπνίζουν, είπε η συντονίστρια της ομάδας ΧΑΠ 
της ΕΠΕ Ανδριάνα Παπαϊωάννου, επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Οι Έλληνες με χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια είναι υπερδιπλάσιοι από τις 
Ελληνίδες. Το ποσοστό των πασχόντων μεταξύ των καπνιστών είναι 11,6% και 
μεταξύ των καπνιστριών 4,8%. Επιπλέον, η νόσος επηρεάζει περισσότερο τον 
αγροτικό πληθυσμό παρά τον αστικό. 

Ιδιαίτερα επικίνδυνες οι λοιμώξεις 
Εκτός από τους ήδη πάσχοντες, άλλο 1 εκατομμύριο άνδρες και γυναίκες στη 
χώρα μας βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο, πρόσθεσε 
από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της ΕΠΕ Νίκος Τζανάκης, καθηγητής 
Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. 

«Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη εφέτος. Όχι μόνο για τους ασθενείς που 
γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, καθώς 
και για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν 
μελλοντικά τη νόσο», είπε. «Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια 
πανσπερμία αναπνευστικών ιών. Ο κορωνοϊός και η γρίπη είναι μόνο δύο από 



αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από αυτούς τους ιούς μπορεί να εξελιχθεί 
επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ». 

Γι’ αυτό τον λόγο, πρόσθεσε, η ΕΠΕ καλεί τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως 
με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται. Καλεί επίσης όλους τους καπνιστές ηλικίας 
άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο για: 

• Να υποβληθούν σε σπιρομέτρηση 
• Να εξεταστούν 
• Να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα 

iatropedia.gr 
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«σιωπηλή» ασθένεια, η οποία για πολλά χρόνια δεν εμφανίζει 
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Για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο, παγκοσμίως, ευθύνεται η Χρόνια 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), μια «σιωπηλή» ασθένεια, η οποία για 
πολλά χρόνια δεν εμφανίζει συμπτώματα. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τη 
νόσο (16/11), η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ), επισημαίνει ότι η έγκαιρη 
διάγνωσή της, αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο 
να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωσή της στο μέλλον. 
«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. 
Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά 
κέντρα και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για 
πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, 
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προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά συμπτώματα που να 
προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια» εξηγεί ο 
Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, κ. Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ 
ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». «Η ΧΑΠ αποφράζει τους 
βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει κυριολεκτικά τους 
ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων έχει 
καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις 
δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής 
συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του 
εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί 
στην πιο προχωρημένη της μορφή. Σε αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει 
καθημερινές οικιακές δουλειές, να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις 
και να έχει σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική μορφή διαβίωσης, 
καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά του και την παροχή 
οξυγόνου». 
Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, κυρία Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη 
Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η 
ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει ότι: «10 ενήλικες 
καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες 
νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί 
πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από 
τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό 
πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 
10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται 
στα €5.582. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) 
ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ το άμεσο κόστος στα €2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος 
ασθενών, χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος». 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, κ. Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε: «Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο 
για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το 
γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε 
κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο 
νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να 



είναι μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, 
μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό 
καλούμε τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται 
με την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε επίσης όλους τους καπνιστές άνω 
των 35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν 
και βεβαίως να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα». 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ, 
«συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα Υγείας της 
επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι 
μόνο για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει 
τον κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον «σιωπηλό δολοφόνο» 
που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, κ. Στέλιος 
Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, αφουγκραζόμενη τα διεθνή 
δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση 
ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα 
πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων. Η μονάδα αυτή προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο 
αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας 
έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη μέσω διαχειριστικής 
υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. 
Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου αλλά και η 
έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει 
κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον». 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κ. Ανάργυρος 
Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι:«Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με σημαντική 
νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου 
παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής 
του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. Χρειάζεται, λοιπόν, διαμόρφωση 
πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση 



στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της 
ειδικότητας της Πνευμονολογίας. Στη Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, θα 
συνοδευτεί φέτος από τη “συνάντηση” της επιστήμης με την τοπική κοινωνία, με άμεσο 
αντίκτυπο στον ασθενή της περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας την 
ευκαιρία της ενημέρωσης και του κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο υψηλής ποιότητας 
παρεχόμενων υπηρεσιών». Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 
Ημέρας ΧΑΠ 2022, στηρίζουν με την ευγενική τους χορηγία οι εταιρείες: AstraZeneca, 
Chiesi, Elpen, Guidotti, Menarini. 
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Πότε και πως εκδηλώνεται η χρόνια 
αποφρακτική πνευμονοπάθεια 
 

 
 

Κομβική σημασία για την διαχείριση και την έκβαση της χρόνιας αποφρακτικής 
πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) έχει η έγκαιρη διάγνωση και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που 
βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν στο μέλλον Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 
(ΧΑΠ) αναπτύσσεται "σιωπηρά" επί χρόνια και μόνο όταν καταστραφεί σημαντικό τμήμα των 
πνευμόνων αρχίζει ο ασθενής να έχει συμπτώματα, προειδοποιούν επιστήμονες από την 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). Η νόσος αποτελεί παγκοσμίως σημαντική αιτία 
νοσηρότητας και θνησιμότητας. Το 2019 έπασχαν από αυτήν περισσότερα από 212 εκατομμύρια 
άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Κόστισε επίσης τη ζωή σε περισσότερα από 3,3 εκατομμύρια 
ανθρώπους. Στη χώρα μας, υπολογίζεται ότι νοσούν σχεδόν 600.000 άτομα, αλλά περισσότεροι 
από τους μισούς ασθενείς (το 56%) δεν το γνωρίζουν. Στο 90% των περιπτώσεων η ΧΑΠ 
οφείλεται στο κάπνισμα. Για τα υπόλοιπα περιστατικά ενοχοποιείται η ατμοσφαιρική ρύπανση 
στα αστικά... 

 

 

 

https://www.palo.gr/search/?src=2638101&sources=Offsite.com.cy
https://www.offsite.com.cy/eidiseis/ygeia/pote-kai-pos-ekdilonetai-i-hronia-apofraktiki-pneymonopatheia
https://www.offsite.com.cy/eidiseis/ygeia/pote-kai-pos-ekdilonetai-i-hronia-apofraktiki-pneymonopatheia
https://www.offsite.com.cy/eidiseis/ygeia/pote-kai-pos-ekdilonetai-i-hronia-apofraktiki-pneymonopatheia


 

Iatropedia.gr  

Πότε και πως εκδηλώνεται η χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια 

 
Iatropedia.gr 

Κομβική σημασία για την διαχείριση και την έκβαση της χρόνιας αποφρακτικής 
πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) έχει η έγκαιρη διάγνωση και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που 
βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν στο μέλλον. Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 
(ΧΑΠ) αναπτύσσεται "σιωπηρά" επί χρόνια και μόνο όταν καταστραφεί σημαντικό τμήμα των 
πνευμόνων αρχίζει ο ασθενής να... 
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Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας 
(ΧΑΠ) - Ο "σιωπηλός δολοφόνος" που απειλεί 1.000.000 
Έλληνες 

 
Zougla.gr 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) 
βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει 
κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, αλλά και η 
έγκαιρη ανακάλυψη... 
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16 Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής 
Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) : Ο "σιωπηλός δολοφόνος" που απειλεί 
1.000.000 Έλληνες 
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Μια ύπουλη ασθένεια με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες Η μονάδα πρόληψης 
αναπνευστικών νοσημάτων της ΕΠΕ θα επισκεφθεί τα ΚΥ Αρεόπολης, Αβδήρων και Κόνιτσας, 
στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη ύστερα 
από 3 χρόνια πανδημίας... 
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ΧΑΠ: Η σιωπηλή νόσος που απειλεί 1.000.000 Έλληνες 
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Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) 
βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει 
κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, αλλά και η 
έγκαιρη ανακάλυψη... 
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ΧΑΠ: Ο "σιωπηλός δολοφόνος" που απειλεί 1.000.000 Έλληνες 
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Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) 
βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει 
κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, αλλά και η 
έγκαιρη ανακάλυψη... 
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Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας 

 

 
Iatronet.gr 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) 
βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει 
κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο.Η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, αλλά και η 
έγκαιρη ανακάλυψη... 

 

Paron.gr  
 

Ο "σιωπηλός δολοφόνος" που απειλεί 1.000.000 Έλληνες 
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16 Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ)-Μια ύπουλη 
ασθένεια με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες Η μονάδα πρόληψης 
αναπνευστικών νοσημάτων της ΕΠΕ θα επισκεφθεί τα ΚΥ Αρεόπολης, Αβδήρων και Κόνιτσας, 
στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2022. Η φετινή Παγκόσμια 
Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική... 
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ΧΑΠ: Η σιωπηλή νόσος που απειλεί 1.000.000 Έλληνες 

Mononews.gr 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) 
βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει 
κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, αλλά και η 
έγκαιρη ανακάλυψη... 
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Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια πιο 

απειλητική και από την πανδημία 
16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2022 - 22:03 

 

 
 
Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (16 Νοεμβρίου) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα 
αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 
εκατομμύρια ζωές. 
Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. 
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) επισημαίνει ότι η έγκαιρη 
διάγνωση της νόσου, αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που 
βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη 
διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον. Μάλιστα, η μονάδα 
πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων της ΕΠΕ θα επισκεφθεί 
τα ΚΥ Αρεόπολης, Αβδήρων και Κόνιτσας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 
Ημέρας ΧΑΠ. 

Απειλητική για 1.000.000 Έλληνες η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τονίζει: 

«Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για τους ασθενείς που 
γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, 
και επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε 
κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον 
κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό 

https://gegonota.news/wp-content/uploads/2022/11/8._%CE%97_%CE%A7%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1.jpg


και τη γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους 
από τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους 
ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως 
με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου 
τους. Καλούμε, επίσης, όλους τους καπνιστές άνω των 35 ετών να 
επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και 
βεβαίως να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το 
κάπνισμα». 

«Σιωπηλός δολοφόνος» η ΧΑΠ που καταστρέφει τους ιστούς των 
πνευμόνων 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες, που οφείλεται, σε ποσοστό 
90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα και 
σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. 
Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται 
σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά 
συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η 
σιωπηλή ασθένεια» εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος 
Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική 
ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». 

«Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και 
καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο 
όταν το 50-60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να 
έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που 
συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. 

Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της 
απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, 
αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. 
Σε αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, να 
κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική 
ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, 
απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου». 

Η ΕΠΕ επισκέπτεται 3 Κέντρα Υγείας 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 
ΧΑΠ, «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα 
Κέντρα Υγείας (ΚΥ) της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ 
Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει σε 



εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και να 
αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που 
ονομάζεται ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, 
Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, 
αφουγκραζόμενη τα διεθνή δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην 
πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να 
αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών 
νοσημάτων. Η μονάδα αυτή προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και 
αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, 
συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην 
πρόληψη μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που 
είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε 
όλοι ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη 
περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική 
σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον». 

ΧΑΠ: Η 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
Ανάργυρος Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι: «Η ΧΑΠ είναι 
μια νόσος με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι 
αποτελεί την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό 
παράγοντα επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των 
συστημάτων υγείας. Χρειάζεται, λοιπόν, διαμόρφωση πολιτικών υγείας 
που σχετίζονται με την πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση στην 
ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και 
της ειδικότητας της Πνευμονολογίας. Στη Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για τη 
ΧΑΠ, θα συνοδευτεί φέτος από τη “συνάντηση” της επιστήμης με την 
τοπική κοινωνία, με άμεσο αντίκτυπο στον ασθενή της περιφέρειας, ο 
οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας την ευκαιρία της ενημέρωσης και 
του κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο υψηλής ποιότητας παρεχόμενων 
υπηρεσιών». 
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Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια 

κοινότητα αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που 

έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 

εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της 

νόσου, αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε 

κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και 

πρόγνωση της νόσου στο μέλλον. 

https://www.koytsompolio.gr/ygeia/1291443/hap-o-siopilos-dolofonos-poy-apeilei-1000000-ellines


«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. 

Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση 

σε αστικά κέντρα και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι 

ευκαταφρόνητη. 

Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται 

σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά 

συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η 

σιωπηλή ασθένεια» εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος 

Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική 

ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». 

«Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και 

καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. 

Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο 

ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και 

λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει 

να αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του 

εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια 

να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. 

Σε αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, να 

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

Τελικώς, ζει μια αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, 

απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου». 

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, 

Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’Παν. Πνευμονολογική 

Κλινική, ΓΝΝΘΑ«Η ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας 

αναφέρει ότι: «10 ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), 

δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 

300.000, δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να 

καπνίζουν. 

Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες. Διαβάστε 

περισσότερα στο News4Health,gr. 

#ΧΑΠ #ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ 

Διαβάστε το πλήρες άρθρο πατώντας εδώ  
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Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη 

ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η 

ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, 

αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε […] 

Πνευμονοπάθεια 

Έλληνες 

Διαβάστε Περισσότερα στο irafina.gr 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ irafina.gr 
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Κομβική σημασία για την διαχείριση και την έκβαση της χρόνιας 

αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) έχει η έγκαιρη διάγνωση και η 
έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την 

αναπτύξουν στο μέλλον. 

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) αναπτύσσεται «σιωπηρά» επί 
χρόνια και μόνο όταν καταστραφεί σημαντικό τμήμα των πνευμόνων αρχίζει 

ο ασθενής να έχει συμπτώματα, προειδοποιούν επιστήμονες από την 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η νόσος αποτελεί παγκοσμίως σημαντική αιτία νοσηρότητας και 

θνησιμότητας. Το 2019 έπασχαν από αυτήν περισσότερα από 212 
εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Κόστισε επίσης τη ζωή σε 
περισσότερα από 3,3 εκατομμύρια ανθρώπους. 

https://nicemagazine.gr/wp-content/uploads/2022/11/%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%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.jpg


Στη χώρα μας, υπολογίζεται ότι νοσούν σχεδόν 600.000 άτομα, αλλά 
περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς (το 56%) δεν το γνωρίζουν. 

Στο 90% των περιπτώσεων η ΧΑΠ οφείλεται στο κάπνισμα. Για τα 

υπόλοιπα  περιστατικά ενοχοποιείται η ατμοσφαιρική ρύπανση στα αστικά 
κέντρα και η έκθεση σε χημικά σε ορισμένους χώρους εργασίας. 

Τα στοιχεία αυτά παρέθεσαν μέλη της ΕΠΕ, με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (16 Νοεμβρίου). Όπως 
εξήγησε ο πνευμονολόγος Γεώργιος Χειλάς, συντονιστής της Ομάδας 

ΧΑΠ της ΕΠΕ και επιμελητής Α’ ΕΣΥ στην 5η Πνευμονολογική Κλινική του 
Νοσοκομείου Σωτηρία, η ΧΑΠ συνήθως αναπτύσσεται επί 10-15 χρόνια, 
προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις που δεν ανησυχούν τους ασθενείς. 

Η νόσος «αποφράσσει τους βρόγχους και καταστρέφει τους ιστούς των 

πνευμόνων», είπε. «Μόνο όταν καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων 
αρχίζει ο ασθενής να έχει ανησυχητικά συμπτώματα». Στα συμπτώματα αυτά 

συμπεριλαμβάνονται: 

• Βήχας 

• Απόχρεμψης (φλέγματα) 

• Εύκολο λαχάνιασμα (δύσπνοια) 

• Κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά οδηγούν στο 
νοσοκομείο 

Καταστροφική η συνέχιση του καπνίσματος 

Αν ο ασθενής εξακολουθήσει να αγνοεί αυτά τα συμπτώματα και συνεχίσει 

το κάπνισμα, επιτρέπει στη ΧΑΠ να εξελιχθεί περαιτέρω. Στην πιο 
προχωρημένη της μορφή, η νόσος  εμποδίζει τον ασθενή να διεκπεραιώσει 

τις καθημερινές δουλειές του, να κοιμηθεί, να συμμετέχει σε οικογενειακές 
εκδηλώσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. «Τελικώς, διάγει μία αναπηρική 
μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την 

οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου», τόνισε ο κ. Χειλάς. 

Δυστυχώς, οι μισοί από τους ασθενείς στη χώρα μας, που γνωρίζουν ότι 
πάσχουν από τη νόσο, εξακολουθούν να καπνίζουν, είπε η συντονίστρια 

της ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ Ανδριάνα Παπαϊωάννου, επίκουρη 
καθηγήτρια Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Οι Έλληνες με χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια είναι υπερδιπλάσιοι 

από τις Ελληνίδες. Το ποσοστό των πασχόντων μεταξύ των καπνιστών είναι 



11,6% και μεταξύ των καπνιστριών 4,8%. Επιπλέον, η νόσος επηρεάζει 
περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό παρά τον αστικό. 

Ιδιαίτερα επικίνδυνες οι λοιμώξεις 

Εκτός από τους ήδη πάσχοντες, άλλο 1 εκατομμύριο άνδρες και γυναίκες 

στη χώρα μας βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο, 
πρόσθεσε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της ΕΠΕ Νίκος Τζανάκης, 

καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. 

«Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη εφέτος. Όχι μόνο για τους ασθενείς που 
γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, 

καθώς και για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο 
να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο», είπε. «Βρισκόμαστε μπροστά στον 
κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών. Ο κορωνοϊός και 

η γρίπη είναι μόνο δύο από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από 
αυτούς τους ιούς μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους 

ασθενείς με ΧΑΠ». 

Γι’ αυτό τον λόγο, πρόσθεσε, η ΕΠΕ καλεί τους ασθενείς να εμβολιαστούν 
πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται. Καλεί επίσης όλους τους 

καπνιστές ηλικίας άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο 
για: 

• Να υποβληθούν σε σπιρομέτρηση 

• Να εξεταστούν 

• Να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το 

κάπνισμα 
 

Πηγή 

  

https://pressworld.eu/pote-kai-pos-ekdilonetai-i-chronia-apof/
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Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) 

βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει 

κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο.  

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, αλλά και 

η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει 

κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον.  

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. Οφείλεται, σε ποσοστό 

90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε ορισμένους 

επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-

15, η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει 

ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή 

ασθένεια» εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, 

Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».  

«Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει 

κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων.  

Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να έχει 

ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο 

νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της 

απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια 

να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή.  

Σε αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, να κοιμηθεί, να μετέχει 

σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική μορφή 

διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά του και την 

παροχή οξυγόνου».  

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ,A’Παν. Πνευμονολογική Κλινική,ΓΝΝΘΑ«Η ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα 

δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει ότι: «10 ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν 

από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς,δηλαδή 

300.000, δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν.  

Πηγή: https://www.dikaiologitika.gr/ 
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Ο “σιωπηλός δολοφόνος” που απειλεί 1.000.000 Έλληνες. 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) 
βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει 
κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. 

Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, αλλά και 
η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει 
κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον. 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. Οφείλεται, σε ποσοστό 
90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε ορισμένους 
επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-
15, η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει 
ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή 
ασθένεια», εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, 
Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». 



«Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει 
κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων 
έχει καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας 
και λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα 
ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος 
(δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της 
μορφή. Σε αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, να κοιμηθεί, 
να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια 
αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την 
οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου». 

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη 
Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η 
ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει ότι: «10 ενήλικες 
καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, το 
56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες 
συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες – 11,6% 
έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά 
κέντρα και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό 
οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα €5.582. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή 
(κόστος απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ το άμεσο κόστος στα 
€2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται στα €1.374 
ανά έτος». 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική 
Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε: «Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για 
τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, 
και επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να 
αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια 
πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η 
νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και 
μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως 
με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε επίσης 
όλους τους καπνιστές άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να 
σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να 
διακόψουν το κάπνισμα». 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 Κέντρα Υγείας 
(ΚΥ) 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ, «συναντά» 
φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα Υγείας της επικράτειας 
(17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας),όχι μόνο για να 
συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και να 
αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, Στέλιος Λουκίδης, 
Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, αφουγκραζόμενη τα διεθνή δεδομένα, τα 
οποία επικεντρώνονται στην πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση ανθρώπων που είναι σε 
κίνδυνο να αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών 
νοσημάτων. Η μονάδα αυτή προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική 



ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων 
ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που είναι 
σε κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη 
διάγνωση της νόσου αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο 
να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο 
μέλλον». 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ανάργυρος 
Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι: «Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με σημαντική 
νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, 
καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά 
και των συστημάτων υγείας. Χρειάζεται, λοιπόν, διαμόρφωση πολιτικών υγείας που σχετίζονται 
με την πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας 
της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της ειδικότητας της Πνευμονολογίας. Στη Μάνη, η 
Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, θα συνοδευτεί φέτος από τη “συνάντηση” της επιστήμης με την 
τοπική κοινωνία, με άμεσο αντίκτυπο στον ασθενή της περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο 
επίκεντρο έχοντας την ευκαιρία της ενημέρωσης και του κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο 
υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών». 

Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 2022, στηρίζουν με την 
ευγενική τους χορηγία οι εταιρείες: AstraZeneca, Chiesi, Elpen, Guidotti, Menarini. 

Πηγή: www.iatronet.gr 
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Κομβική σημασία για την διαχείριση και την έκβαση της χρόνιας 
αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) έχει η έγκαιρη διάγνωση και η 

έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την 
αναπτύξουν στο μέλλον. 

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) αναπτύσσεται «σιωπηρά» επί 

χρόνια και μόνο όταν καταστραφεί σημαντικό τμήμα των πνευμόνων αρχίζει 
ο ασθενής να έχει συμπτώματα, προειδοποιούν επιστήμονες από την 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η νόσος αποτελεί παγκοσμίως σημαντική αιτία νοσηρότητας και 
θνησιμότητας. Το 2019 έπασχαν από αυτήν περισσότερα από 212 

εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Κόστισε επίσης τη ζωή σε 
περισσότερα από 3,3 εκατομμύρια ανθρώπους. 

Στη χώρα μας, υπολογίζεται ότι νοσούν σχεδόν 600.000 άτομα, αλλά 
περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς (το 56%) δεν το γνωρίζουν. 

https://agrinio24.gr/wp-content/uploads/2022/11/%CE%A0%CF%8C%CF%84%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%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.jpg


Στο 90% των περιπτώσεων η ΧΑΠ οφείλεται στο κάπνισμα. Για τα 
υπόλοιπα  περιστατικά ενοχοποιείται η ατμοσφαιρική ρύπανση στα αστικά 

κέντρα και η έκθεση σε χημικά σε ορισμένους χώρους εργασίας. 

Τα στοιχεία αυτά παρέθεσαν μέλη της ΕΠΕ, με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (16 Νοεμβρίου). Όπως 

εξήγησε ο πνευμονολόγος Γεώργιος Χειλάς, συντονιστής της Ομάδας 
ΧΑΠ της ΕΠΕ και επιμελητής Α’ ΕΣΥ στην 5η Πνευμονολογική Κλινική του 

Νοσοκομείου Σωτηρία, η ΧΑΠ συνήθως αναπτύσσεται επί 10-15 χρόνια, 
προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις που δεν ανησυχούν τους ασθενείς. 

Η νόσος «αποφράσσει τους βρόγχους και καταστρέφει τους ιστούς των 
πνευμόνων», είπε. «Μόνο όταν καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων 

αρχίζει ο ασθενής να έχει ανησυχητικά συμπτώματα». Στα συμπτώματα αυτά 
συμπεριλαμβάνονται: 

• Βήχας 

• Απόχρεμψης (φλέγματα) 

• Εύκολο λαχάνιασμα (δύσπνοια) 

• Κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά οδηγούν στο 

νοσοκομείο 

Καταστροφική η συνέχιση του καπνίσματος 

Αν ο ασθενής εξακολουθήσει να αγνοεί αυτά τα συμπτώματα και συνεχίσει 
το κάπνισμα, επιτρέπει στη ΧΑΠ να εξελιχθεί περαιτέρω. Στην πιο 

προχωρημένη της μορφή, η νόσος  εμποδίζει τον ασθενή να διεκπεραιώσει 
τις καθημερινές δουλειές του, να κοιμηθεί, να συμμετέχει σε οικογενειακές 

εκδηλώσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. «Τελικώς, διάγει μία αναπηρική 
μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την 

οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου», τόνισε ο κ. Χειλάς. 

Δυστυχώς, οι μισοί από τους ασθενείς στη χώρα μας, που γνωρίζουν ότι 

πάσχουν από τη νόσο, εξακολουθούν να καπνίζουν, είπε η συντονίστρια 
της ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ Ανδριάνα Παπαϊωάννου, επίκουρη 

καθηγήτρια Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Οι Έλληνες με χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια είναι υπερδιπλάσιοι 
από τις Ελληνίδες. Το ποσοστό των πασχόντων μεταξύ των καπνιστών είναι 

11,6% και μεταξύ των καπνιστριών 4,8%. Επιπλέον, η νόσος επηρεάζει 
περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό παρά τον αστικό. 



Ιδιαίτερα επικίνδυνες οι λοιμώξεις 

Εκτός από τους ήδη πάσχοντες, άλλο 1 εκατομμύριο άνδρες και γυναίκες 

στη χώρα μας βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο, 
πρόσθεσε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της ΕΠΕ Νίκος Τζανάκης, 

καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. 

«Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη εφέτος. Όχι μόνο για τους ασθενείς που 
γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, 

καθώς και για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο 
να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο», είπε. «Βρισκόμαστε μπροστά στον 

κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών. Ο κορωνοϊός και 
η γρίπη είναι μόνο δύο από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από 

αυτούς τους ιούς μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους 
ασθενείς με ΧΑΠ». 

Γι’ αυτό τον λόγο, πρόσθεσε, η ΕΠΕ καλεί τους ασθενείς να εμβολιαστούν 

πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται. Καλεί επίσης όλους τους 
καπνιστές ηλικίας άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο 

για: 

• Να υποβληθούν σε σπιρομέτρηση 

• Να εξεταστούν 

• Να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το 

κάπνισμα 
 

Πηγή 
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Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας 

 Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα 
αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 
εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε 
χρόνο.  

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, 
αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την 
αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο 
μέλλον. 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. Οφείλεται, 
σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα 
και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά 
χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας 
ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. 

Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια», εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας 
ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η 
Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». «Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους 
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(τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των 
πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο 
ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και 
λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί 
τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου 
λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην 
πιο προχωρημένη της μορφή. 

Σε αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, να κοιμηθεί, 
να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει 
μια αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από 
την οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου». 

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη 
Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’Παν. Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η 
ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει ότι: «10 ενήλικες 
καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες 
νοσούν, το 56% από αυτούς,δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότιπάσχουν,ενώ οι μισοί 
πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν.Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από 
τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό 
πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά 
είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, 
ανέρχεται στα €5.582. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας 
παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ το άμεσο κόστος στα €2.809. Το 
άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται στα €1.374 
ανά έτος». 

Έτσι θα καθαρίσετε τους πνεύμονές σας σε τρεις 
μέρες! 

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ,Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική 
Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε:«Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, όχι 
μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και 
δεν το γνωρίζουν,και επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που 
βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά 
στον κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και 
τη γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς 
αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ 
αυτό καλούμε 

τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με την 
ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε επίσης όλους τους καπνιστές άνω των 35 
ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και 
βεβαίως να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα». 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 
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https://www.fiftififti.eu/2022/04/05/%CE%AD%CF%84%CF%83%CE%B9-%CE%B8%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%83%CE%B1%CF%82/


Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ, 
«συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα Υγείας 
της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ 
Κόνιτσας),όχι μόνο για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για 
να επισημάνει τον κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον 
«σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 

 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, Στέλιος 
Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ,αφουγκραζόμενη τα διεθνή 
δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση 
ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα 
πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων. Η μονάδα αυτή προσεγγίζει σε κλινικό 
επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, 
συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη 
μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που είναι σε κίνδυνο 
να αναπτύξουν τη νόσο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη 
διάγνωση της νόσου αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται 
σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση 
της νόσου στο μέλλον». 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ανάργυρος 
Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι: «Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με 
σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία 
θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της 
ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. Χρειάζεται, λοιπόν, 
διαμόρφωση πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη, πρώιμη διάγνωση 
και παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της Γενικής/Οικογενειακής 
Ιατρικής και της ειδικότητας της Πνευμονολογίας. Στη Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για 
τη ΧΑΠ, θα συνοδευτεί φέτος από τη “συνάντηση” της επιστήμης με την τοπική 
κοινωνία, με άμεσο αντίκτυπο στον ασθενή της περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο 
επίκεντρο έχοντας την ευκαιρία της ενημέρωσης και του κλινικού ελέγχου, σε ένα 
πλαίσιο υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών». 

Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 2022, 
στηρίζουν με την ευγενική τους χορηγία οι εταιρείες: AstraZeneca, Chiesi, Elpen, 
Guidotti, Menarini. 
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Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, 

μια ύπουλη ασθένεια με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. Η 

φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη 

ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η 

ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, 

αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να 

την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της 

νόσου στο μέλλον. «Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του 

ανθρώπου σήμερα. Οφείλεται, σε ... 
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αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να 

την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της 

νόσου στο μέλλον. «Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του 

ανθρώπου σήμερα. Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η 

ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε ορισμένους 

επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. ... 
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Μια ύπουλη ασθένεια με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες Η 

μονάδα πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων της ΕΠΕ θα επισκεφθεί τα ΚΥ 

Αρεόπολης, Αβδήρων και Κόνιτσας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη 

ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η 

ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, 

αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να 

την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της 

νόσου στο μέλλον. «Η ΧΑΠ είναι ... 
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Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα 
αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 
6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια 
θανάτους κάθε χρόνο. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, αλλά και η έγκαιρη 
ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την 
αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της 
νόσου στο μέλλον.  
«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου 
σήμερα. Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η 
ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε ορισμένους 
επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, 
συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, 
προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά 
συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως 



η σιωπηλή ασθένεια» εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της 
ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η 
Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». «Η ΧΑΠ αποφράζει 
τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει 
κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 
50-60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να έχει 
ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που 
συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να 
αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και 
του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει 
την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Σε 
αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, 
να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει 
σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική μορφή διαβίωσης, 
καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά του 
και την παροχή οξυγόνου».   

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, 
Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. 
Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα 
δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει ότι: «10 ενήλικες 
καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 
600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν 
γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να 
καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις 
γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον 
αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα 
τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό 
οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα €5.582. Το 
έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) 
ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ το άμεσο κόστος στα €2.809. Το άμεσο 
μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται στα 
€1.374 ανά έτος». 



Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής 
Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε: «Η 
χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για τους ασθενείς 
που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το 
γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες 
που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. 
Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία 
αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 2 από 
αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, 
μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με 
ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε  

τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που 
συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε 
επίσης όλους τους καπνιστές άνω των 35 ετών να επισκεφθούν 
έναν πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως 
να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το 
κάπνισμα». 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 
Ημέρας ΧΑΠ, «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
σε 3 επιλεγμένα Κέντρα Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ 
Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο 
για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να 
επισημάνει τον κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας 
για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της 
ΕΠΕ, Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, 
αφουγκραζόμενη τα διεθνή δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην 
πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο 
να αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης 
αναπνευστικών νοσημάτων. Η μονάδα αυτή προσεγγίζει σε κλινικό 

https://forkeratea.com/tag/000/


επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της 
σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων 
περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη μέσω διαχειριστικής 
υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που είναι σε κίνδυνο να 
αναπτύξουν τη νόσο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι η 
έγκαιρη διάγνωση της νόσου αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη 
περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει 
κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο 
μέλλον». 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, Ανάργυρος Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι: 
«Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. 
Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, 
καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της ποιότητας 
ζωής του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. Χρειάζεται, 
λοιπόν, διαμόρφωση πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την 
πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως 
αποτέλεσμα συνεργασίας της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της 
ειδικότητας της Πνευμονολογίας. Στη Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για 
τη ΧΑΠ, θα συνοδευτεί φέτος από τη “συνάντηση” της επιστήμης με 
την τοπική κοινωνία, με άμεσο αντίκτυπο στον ασθενή της 
περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας την ευκαιρία 
της ενημέρωσης και του κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο υψηλής 
ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών».  

Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 
2022, στηρίζουν με την ευγενική τους χορηγία οι 
εταιρείες: AstraZeneca,Chiesi, Elpen,Guidotti,Menarini. 

Πηγή: Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας 
(ΧΑΠ) – Ο «σιωπηλός δολοφόνος» που απειλεί 1.000.000 Έλληνες    
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Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
(ΧΑΠ) βρίσκει την... 
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Η έγκαιρη διάγνωση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ), αλλά και η 
έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει 
κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον. Η ΧΑΠ ευθύνεται 
για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο, αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία, με αφορμή την  Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, 
16 Νοεμβρίου. 
«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. Οφείλεται, σε 
ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε 
ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, 
συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες 
ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό 
και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια», αναφέρει η ΕΠΕ. 

Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει 
κυριολεκτικά ... 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις εδώ: Newsbase - Google News  

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο  
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Κομβική σημασία για την διαχείριση και την έκβαση της χρόνιας 
αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) έχει η έγκαιρη διάγνωση και η 
έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την 
αναπτύξουν στο μέλλον 

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) αναπτύσσεται «σιωπηρά» επί 
χρόνια και μόνο όταν καταστραφεί σημαντικό τμήμα των πνευμόνων αρχίζει ο 
ασθενής να έχει συμπτώματα, προειδοποιούν επιστήμονες από την Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Η νόσος αποτελεί παγκοσμίως σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας. Το 
2019 έπασχαν από αυτήν περισσότερα από 212 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο 
τον κόσμο. Κόστισε επίσης τη ζωή σε περισσότερα από 3,3 εκατομμύρια 
ανθρώπους. 

Στη χώρα μας, υπολογίζεται ότι νοσούν σχεδόν 600.000 άτομα, αλλά περισσότεροι 
από τους μισούς ασθενείς (το 56%) δεν το γνωρίζουν. 



Στο 90% των περιπτώσεων η ΧΑΠ οφείλεται στο κάπνισμα. Για τα 
υπόλοιπα  περιστατικά ενοχοποιείται η ατμοσφαιρική ρύπανση στα αστικά κέντρα 
και η έκθεση σε χημικά σε ορισμένους χώρους εργασίας. 

Τα στοιχεία αυτά παρέθεσαν μέλη της ΕΠΕ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (16 Νοεμβρίου). Όπως εξήγησε 
ο πνευμονολόγος Γεώργιος Χειλάς, συντονιστής της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ και 
επιμελητής Α’ ΕΣΥ στην 5η Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου Σωτηρία, η 
ΧΑΠ συνήθως αναπτύσσεται επί 10-15 χρόνια, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις 
που δεν ανησυχούν τους ασθενείς. 

Η νόσος «αποφράσσει τους βρόγχους και καταστρέφει τους ιστούς των 
πνευμόνων», είπε. «Μόνο όταν καταστραφεί το 50-60% των πνευμόνων αρχίζει ο 
ασθενής να έχει ανησυχητικά συμπτώματα». Στα συμπτώματα αυτά 
συμπεριλαμβάνονται: 

• Βήχας 
• Απόχρεμψης (φλέγματα) 
• Εύκολο λαχάνιασμα (δύσπνοια) 
• Κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά οδηγούν στο νοσοκομείο 

Καταστροφική η συνέχιση του καπνίσματος 
Αν ο ασθενής εξακολουθήσει να αγνοεί αυτά τα συμπτώματα και συνεχίσει το 
κάπνισμα, επιτρέπει στη ΧΑΠ να εξελιχθεί περαιτέρω. Στην πιο προχωρημένη της 
μορφή, η νόσος  εμποδίζει τον ασθενή να διεκπεραιώσει τις καθημερινές δουλειές 
του, να κοιμηθεί, να συμμετέχει σε οικογενειακές εκδηλώσεις και να έχει 
σεξουαλική ζωή. «Τελικώς, διάγει μία αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος 
στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου», 
τόνισε ο κ. Χειλάς. 

Δυστυχώς, οι μισοί από τους ασθενείς στη χώρα μας, που γνωρίζουν ότι πάσχουν 
από τη νόσο, εξακολουθούν να καπνίζουν, είπε η συντονίστρια της ομάδας ΧΑΠ 
της ΕΠΕ Ανδριάνα Παπαϊωάννου, επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Οι Έλληνες με χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια είναι υπερδιπλάσιοι από τις 
Ελληνίδες. Το ποσοστό των πασχόντων μεταξύ των καπνιστών είναι 11,6% και 
μεταξύ των καπνιστριών 4,8%. Επιπλέον, η νόσος επηρεάζει περισσότερο τον 
αγροτικό πληθυσμό παρά τον αστικό. 

Ιδιαίτερα επικίνδυνες οι λοιμώξεις 
Εκτός από τους ήδη πάσχοντες, άλλο 1 εκατομμύριο άνδρες και γυναίκες στη 
χώρα μας βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο, πρόσθεσε 
από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της ΕΠΕ Νίκος Τζανάκης, καθηγητής 
Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. 



«Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη εφέτος. Όχι μόνο για τους ασθενείς που 
γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, καθώς 
και για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν 
μελλοντικά τη νόσο», είπε. «Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια 
πανσπερμία αναπνευστικών ιών. Ο κορωνοϊός και η γρίπη είναι μόνο δύο από 
αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από αυτούς τους ιούς μπορεί να εξελιχθεί 
επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ». 

Γι’ αυτό τον λόγο, πρόσθεσε, η ΕΠΕ καλεί τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως 
με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται. Καλεί επίσης όλους τους καπνιστές ηλικίας 
άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο για: 

• Να υποβληθούν σε σπιρομέτρηση 
• Να εξεταστούν 
• Να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα 
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Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας 

Ο “σιωπηλός δολοφόνος” που απειλεί 1.000.000 Έλληνες. 

  

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 

(ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας 

που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους 

κάθε χρόνο.Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση 

της νόσου, αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να 

την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο 

μέλλον. 

  

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. Οφείλεται, σε 

ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε 

ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, 

συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες 

ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό 

και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια», εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, 

Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ 

«Η ΣΩΤΗΡΙΑ». «Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και 

καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% 



των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά συμπτώματα 

και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο 

ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και 

του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να 

εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Σε αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει 

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

και να έχει σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος 

στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου». 

  

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη 

Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’Παν. Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η 

ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει ότι: «10 ενήλικες 

καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, 

το 56% από αυτούς,δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότιπάσχουν,ενώ οι μισοί πάσχοντες 

συνεχίζουν να καπνίζουν.Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες – 

11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ 

στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο 

συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα €5.582. Το έμμεσο 

κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ το 

άμεσο κόστος στα €2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) 

υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος». 

  

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ,Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε:«Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για 

τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το 

γνωρίζουν,και επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε 

κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο 



νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι 

μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί να 

εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε τους 

ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με την ευθύνη 

του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε επίσης όλους τους καπνιστές άνω των 35 ετών να 

επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να 

βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα». 

  

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 

  

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ, 

«συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα Υγείας της 

επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας),όχι μόνο 

για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει τον 

κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που 

ονομάζεται ΧΑΠ. 

  

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, Στέλιος 

Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ,αφουγκραζόμενη τα διεθνή 

δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση 

ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα 

πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων. Η μονάδα αυτή προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο 

αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας 

έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη μέσω διαχειριστικής 

υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. 

Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου αλλά και η 



έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει 

κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον». 

  

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 

Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ανάργυρος 

Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι: «Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με σημαντική 

νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου 

παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής 

του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. Χρειάζεται, λοιπόν, διαμόρφωση 

πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση 

στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της 

ειδικότητας της Πνευμονολογίας. Στη Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, θα 

συνοδευτεί φέτος από τη “συνάντηση” της επιστήμης με την τοπική κοινωνία, με άμεσο 

αντίκτυπο στον ασθενή της περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας την 

ευκαιρία της ενημέρωσης και του κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο υψηλής ποιότητας 

παρεχόμενων υπηρεσιών». 

  

Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 2022, στηρίζουν με 

την ευγενική τους χορηγία οι εταιρείες: AstraZeneca, Chiesi, Elpen, Guidotti, Menarini. 

  

Πηγή: www.iatronet.gr 

  

http://www.iatronet.gr/


 

ΧΑΠ: Ο «σιωπηλός δολοφόνος» που 

απειλεί 1.000.000 Έλληνες 
  17/11/2022   

 
 
Η έγκαιρη διάγνωση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ), αλλά 
και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την 
αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο 
μέλλον. 
Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο, αναφέρει η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία, με αφορμή την  Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής 
Πνευμονοπάθειας, 16 Νοεμβρίου. 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. Οφείλεται, σε 
ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε 
ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, 
συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες 
ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και 
χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια», αναφέρει η ΕΠΕ. 

Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει 
κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των 
πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά συμπτώματα και 
κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής 
συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του 
εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί 
στην πιο προχωρημένη της μορφή, προειδοποιούν οι ειδικοί. 

https://alphapatras.gr/wp-content/uploads/2022/11/2-131.jpg


 Η ΧΑΠ με αριθμούς 
Δέκα ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 
Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ 
οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο 
από τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό 
πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 
10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται 
στα 5.582 ευρώ. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) 
ανέρχεται στα 1.398,3 ευρώ ενώ το άμεσο κόστος στα 2.809 ευρώ. Το άμεσο μη ιατρικό 
(χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται στα 1.374 ευρώ ανά έτος. Η ΧΑΠ 
είναι μια νόσος με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι 
αποτελεί την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα 
επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. 

Πανσπερμία αναπνευστικών ιών 
Οι εκπρόσωποι της ΕΠΕ προειδοποιούν ότι η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, όχι 
μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν 
το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται 
σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο 
νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι 
μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί να 
εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό οι επιστήμονες 
καλούν τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με 
την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Επίσης καλούν όλους τους καπνιστές άνω των 35 
ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και 
βεβαίως να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα. 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 Κέντρα Υγείας 
(ΚΥ) 
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ, 
«συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα Υγείας της 
επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι 
μόνο για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει τον 
κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που 
ονομάζεται ΧΑΠ. 

Η ΕΠΕ έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων, η οποία 
προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της 
σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και 
στην πρόληψη μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που είναι 
σε κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. 

ΠΗΓΗ 

  

https://www.enikos.gr/ygeia/o-siopilos-dolofonos-pou-apeilei-1-000-000-ellines/1884840/


 

 

 
Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής 
Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) 
 

 
Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022, 23:14 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει 

την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 
6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, αλλά και η 
έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική 

σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον.  
«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. Οφείλεται, σε ποσοστό 
90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε ορισμένους 
επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, 
η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά 
συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια» 
εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 

5η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». «Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους 
αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. 
Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο ασθενής αρχίζει να έχει 
ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο 
νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της 
απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την 
αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Σε αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί 
να κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, να κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και 
να έχει σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική μορφή διαβίωσης, καθηλωμένος στο σπίτι, 
απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά του και την παροχή οξυγόνου».   
Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», σχετικά με τα 

δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα μας αναφέρει ότι: «10 ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν 



από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, 
δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες 
πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει 
περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα τα 
αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ 
ανά ασθενή, ανέρχεται στα €5.582. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας 
παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1.398,3 ενώ το άμεσο κόστος στα €2.809. Το άμεσο μη ιατρικό 
(χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος». 
Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε: «Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για τους 
ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, και 
επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να 
αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια 
πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση 
με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους 
ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε  
τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με την ευθύνη 
του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε επίσης όλους τους καπνιστές άνω των 35 ετών να 
επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να 
βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα». 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ, «συναντά» φέτος 

την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα Κέντρα Υγείας της επικράτειας (17/11 
– ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει 

σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση 
της κοινωνίας για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, Στέλιος Λουκίδης, 

Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: «Η ΕΠΕ, αφουγκραζόμενη τα διεθνή δεδομένα, τα οποία 
επικεντρώνονται στην πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να 
αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων. Η μονάδα αυτή 
προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της 
σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη 
μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν 
τη νόσο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου αλλά και 
η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική 
σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον». 
Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής 
Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ανάργυρος Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, 

τόνισε ότι: «Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται 
ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα 
επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. Χρειάζεται, 
λοιπόν, διαμόρφωση πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και 
παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της 
ειδικότητας της Πνευμονολογίας. Στη Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, θα συνοδευτεί φέτος 
από τη “συνάντηση” της επιστήμης με την τοπική κοινωνία, με άμεσο αντίκτυπο στον ασθενή της 
περιφέρειας, ο οποίος θα βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας την ευκαιρία της ενημέρωσης και του 
κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών».  
Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 2022, στηρίζουν με την 
ευγενική τους χορηγία οι εταιρείες: AstraZeneca,Chiesi, Elpen,Guidotti,Menarini. 
 

Zougla.gr  

https://www.zougla.gr/ygeia/farmako---nea/article/pagosmia-imeraxronias-apofraktikis-pnevmonopa8ias-xap---o-siopilos-dolofonos-pou-apili-1000000-elines
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Ο «σιωπηλός δολοφόνος» που απειλεί 
1.000.000 Έλληνες 

 
Η έγκαιρη διάγνωση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας 

(ΧΑΠ), αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε 

κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και 

πρόγνωση της νόσου στο μέλλον. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια 

θανάτους κάθε χρόνο, αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, με 

αφορμή την  Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, 

16 Νοεμβρίου. 

 

 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. 

Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση 

σε αστικά κέντρα και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι 

ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια 
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αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει 

ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και 

χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια», αναφέρει η ΕΠΕ. 

Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και 

καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο 

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

έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που 

συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα 

ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου 

λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να 

εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή, προειδοποιούν οι ειδικοί. 

 Η ΧΑΠ με αριθμούς 

Δέκα ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή 

περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, 

δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να 

καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες – 

11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό 

(15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά 

είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά 

ασθενή, ανέρχεται στα 5.582 ευρώ. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή 

(κόστος απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα 1.398,3 ευρώ ενώ 

το άμεσο κόστος στα 2.809 ευρώ. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, 

χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται στα 1.374 ευρώ ανά έτος. Η ΧΑΠ είναι 

μια νόσος με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται 

ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την 

σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς, 

αλλά και των συστημάτων υγείας. 

Πανσπερμία αναπνευστικών ιών 

Οι εκπρόσωποι της ΕΠΕ προειδοποιούν ότι η χρονική συγκυρία είναι 

ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, 



αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για 

τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να 

αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο 

νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη 

γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από 

τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους 

ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό οι επιστήμονες καλούν τους ασθενείς να 

εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που συνιστώνται με την ευθύνη 

του Πνευμονολόγου τους. Επίσης καλούν όλους τους καπνιστές άνω των 

35 ετών να επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να 

εξεταστούν και βεβαίως να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να 

διακόψουν το κάπνισμα. 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 Κέντρα 

Υγείας (ΚΥ) 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 

Ημέρας ΧΑΠ, «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 

επιλεγμένα Κέντρα Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 

23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει 

σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο 

και να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον «σιωπηλό δολοφόνο» 

που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Η ΕΠΕ έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων, 

η οποία προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη 

λειτουργική ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι 

στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη μέσω 

διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που είναι σε 

κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. 
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ΧΑΠ: Ο "σιωπηλός δολοφόνος" που απειλεί 
1.000.000 Έλληνες 

 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη 

ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. 

Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, 

αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο 

να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση 

της νόσου στο μέλλον.  

 

 

"Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. 

Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση 

σε αστικά κέντρα και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι 

ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια 
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αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει 

ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και 

χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια" εξηγεί ο Συντονιστής Ομάδας 

ΧΑΠ της ΕΠΕ, Γεώργιος Χειλάς, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 5η 

Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ". "Η ΧΑΠ αποφράζει τους 

βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και καταστρέφει 

κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. 

Δυστυχώς, μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο 

ασθενής αρχίζει να έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας 

και λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής 

συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της 

απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, 

αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της μορφή. Σε 

αυτήν, ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει καθημερινές οικιακές δουλειές, να 

κοιμηθεί, να μετέχει σε οικογενειακές διασκεδάσεις και να έχει 

σεξουαλική ζωή. Τελικώς, ζει μια αναπηρική μορφή διαβίωσης, 

καθηλωμένος στο σπίτι, απόλυτα εξαρτημένος από την οικογένειά του 

και την παροχή οξυγόνου".   

Η Συντονίστρια της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, Ανδριάνα Παπαϊωάννου, 

Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, A’ Παν. Πνευμονολογική 

Κλινική, ΓΝΝΘΑ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ", σχετικά με τα δεδομένα της ΧΑΠ στη χώρα 

μας αναφέρει ότι: "10 ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ 

(10%), δηλαδή περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, 

δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες 

συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από 

τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο τον 

αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα τα 

αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό οικονομικό 

φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα €5.582. Το έμμεσο κόστος ανά 

ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) ανέρχεται στα €1.398,3 

ενώ το άμεσο κόστος στα €2.809. Το άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, 

χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται στα €1.374 ανά έτος". 



Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, Νίκος Τζανάκης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 

Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, τόνισε: "Η χρονική συγκυρία είναι 

ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, 

αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για 

τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να 

αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο 

νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη 

γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από 

τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους 

ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό καλούμε  

τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα εμβόλια που 

συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Καλούμε επίσης 

όλους τους καπνιστές άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν 

πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να 

βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα". 

Η ΕΠΕ "συναντά" φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 
3 Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 

Ημέρας ΧΑΠ, "συναντά" φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 

επιλεγμένα Κέντρα Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 

23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει 

σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο 

και να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον "σιωπηλό δολοφόνο" 

που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Όπως αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, 

Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ: "Η ΕΠΕ, 

αφουγκραζόμενη τα διεθνή δεδομένα, τα οποία επικεντρώνονται στην 

πρώιμη διάγνωση και ταυτοποίηση ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο να 

αναπτύξουν ΧΑΠ, έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών 



νοσημάτων. Η μονάδα αυτή προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και 

αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, 

συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην 

πρόληψη μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων 

που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. Είναι σημαντικό να 

καταλάβουμε όλοι ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου αλλά και η έγκαιρη 

ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, 

έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο 

μέλλον". 

Ο Διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας 

Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 

Ανάργυρος Μαριόλης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι: "Η ΧΑΠ είναι 

μια νόσος με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται 

ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την 

σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς, 

αλλά και των συστημάτων υγείας. Χρειάζεται, λοιπόν, διαμόρφωση 

πολιτικών υγείας που σχετίζονται με την πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και 

παρέμβαση στην ΠΦΥ, ως αποτέλεσμα συνεργασίας της 

Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της ειδικότητας της 

Πνευμονολογίας. Στη Μάνη, η Παγκόσμια Ημέρα για τη ΧΑΠ, θα 

συνοδευτεί φέτος από τη "συνάντηση” της επιστήμης με την τοπική 

κοινωνία, με άμεσο αντίκτυπο στον ασθενή της περιφέρειας, ο οποίος θα 

βρεθεί στο επίκεντρο έχοντας την ευκαιρία της ενημέρωσης και του 

κλινικού ελέγχου, σε ένα πλαίσιο υψηλής ποιότητας παρεχόμενων 

υπηρεσιών".  

Την πρωτοβουλία της ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ 

2022, στηρίζουν με την ευγενική τους χορηγία οι εταιρείες: AstraZeneca, 

Chiesi, Elpen, Guidotti, Menarini. 
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ΝΕΑ ΤΩΡΑ Capital  
 
Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη 
ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ 
ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, αλλά και η έγκαιρη 
ανακάλυψη περιπτώσεων π&omi... 
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Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας 
Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας 
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Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στη Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα αναστατωμένη 
ύστερα από 3 χρόνια πανδημίας που έχει κοστίσει 6,5 εκατομμύρια ζωές. Η ΧΑΠ 
ευθύνεται για 3 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο.Η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία επισημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, αλλά και η έγκαιρη 
ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει 
κομβική σημασία στη διαχείριση και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον. «Η ΧΑΠ 
είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. Οφείλεται, σε 
ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα 
και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για 
πολλά χρόνια, συνήθως πάνω απa... 
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Ο «σιωπηλός δολοφόνος» που 

απειλεί 1.000.000 Έλληνες 

16 Νοεμβρίου 2022 

 
 

Η έγκαιρη διάγνωση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας 

(ΧΑΠ), αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται σε 

κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση και 

πρόγνωση της νόσου στο μέλλον. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 εκατομμύρια 

θανάτους κάθε χρόνο, αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, με 

αφορμή την  Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, 16 

Νοεμβρίου. 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου σήμερα. 

Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η ατμοσφαιρική ρύπανση 

σε αστικά κέντρα και σε ορισμένους επαγγελματικούς χώρους δεν είναι 

ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια 

αναπτύσσεται σιωπηλά, προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει 

ανησυχητικά συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και 

χαρακτηρίζεται ως η σιωπηλή ασθένεια», αναφέρει η ΕΠΕ. 

Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) και 

καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, μόνο όταν 

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



ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και λοίμωξης που συχνά 

τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής συνεχίσει να αγνοεί τα 

ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της απόχρεμψης και του εύκολου 

λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί 

στην πιο προχωρημένη της μορφή, προειδοποιούν οι ειδικοί. 

 Η ΧΑΠ με αριθμούς 

Δέκα ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή περίπου 

600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 300.000, δεν γνωρίζουν 

ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες 

πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο από τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ 

επηρεάζει περισσότερο τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά 

κέντρα και στην Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο 

συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα 5.582 ευρώ. 

Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) 

ανέρχεται στα 1.398,3 ευρώ ενώ το άμεσο κόστος στα 2.809 ευρώ. Το άμεσο 

μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται στα 1.374 

ευρώ ανά έτος. Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με σημαντική νοσηρότητα και 

θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία θανάτου 

παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης της 

ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των συστημάτων υγείας. 

Πανσπερμία αναπνευστικών ιών 

Οι εκπρόσωποι της ΕΠΕ προειδοποιούν ότι η χρονική συγκυρία είναι 

ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι πάσχουν, 

αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, και επιπροσθέτως για τους 

περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν 

μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο νόσησης από μια 

πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 

2 από αυτούς. Η νόσηση με κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί 

να εξελιχθεί επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό οι 

επιστήμονες καλούν τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα τα 

εμβόλια που συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. Επίσης 

καλούν όλους τους καπνιστές άνω των 35 ετών να επισκεφθούν έναν 

πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν και βεβαίως να 

βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν το κάπνισμα. 



Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας σε 3 Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 

ΧΑΠ, «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 επιλεγμένα 

Κέντρα Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 

25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, 

αλλά κυρίως για να επισημάνει τον κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση της 

κοινωνίας για τον «σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Η ΕΠΕ έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων, η 

οποία προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και αξιολογεί τη λειτουργική 

ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας έτσι στην αποκάλυψη 

νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη μέσω διαχειριστικής 

υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν 

τη νόσο. 

Πηγή: enikos.gr 
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Ο «σιωπηλός δολοφόνος» που απειλεί 
1.000.000 Έλληνες 
 
Γράφτηκε από τον Π.Ε.Ν.Ε.Ν. 
 

 

Η έγκαιρη διάγνωση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας 

(ΧΑΠ), αλλά και η έγκαιρη ανακάλυψη περιπτώσεων που βρίσκονται 

σε κίνδυνο να την αναπτύξουν, έχει κομβική σημασία στη διαχείριση 

και πρόγνωση της νόσου στο μέλλον. Η ΧΑΠ ευθύνεται για 3 

εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο, αναφέρει η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία, με αφορμή την  Παγκόσμια Ημέρα 

Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, 16 Νοεμβρίου. 

«Η ΧΑΠ είναι μια από τις πιο ύπουλες ασθένειες του ανθρώπου 

σήμερα. Οφείλεται, σε ποσοστό 90%, στο κάπνισμα αν και η 

ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικά κέντρα και σε ορισμένους 

επαγγελματικούς χώρους δεν είναι ευκαταφρόνητη. Για πολλά χρόνια, 

συνήθως πάνω από 10-15, η ασθένεια αναπτύσσεται σιωπηλά, 

https://penen.gr/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD/itemlist/user/584-%CF%80-%CE%B5-%CE%BD-%CE%B5-%CE%BD


προκαλώντας ήπιες ενοχλήσεις, χωρίς να δίνει ανησυχητικά 

συμπτώματα που να προειδοποιούν. Γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως η 

σιωπηλή ασθένεια», αναφέρει η ΕΠΕ. 

Η ΧΑΠ αποφράζει τους βρόγχους (τους αεραγωγούς που αναπνέουμε) 

και καταστρέφει κυριολεκτικά τους ιστούς των πνευμόνων. Δυστυχώς, 

μόνο όταν το 50-60% των πνευμόνων έχει καταστραφεί, ο ασθενής 

αρχίζει να έχει ανησυχητικά συμπτώματα και κρίσεις δύσπνοιας και 

λοίμωξης που συχνά τον οδηγούν στο νοσοκομείο. Αν ο ασθενής 

συνεχίσει να αγνοεί τα ενοχλητικά συμπτώματα του βήχα, της 

απόχρεμψης και του εύκολου λαχανιάσματος (δύσπνοια) και να 

καπνίζει, αφήνει την αρρώστια να εξελιχθεί στην πιο προχωρημένη της 

μορφή, προειδοποιούν οι ειδικοί. 

 Η ΧΑΠ με αριθμούς 

Δέκα ενήλικες καπνιστές στους 100 πάσχουν από ΧΑΠ (10%), δηλαδή 

περίπου 600.000 Έλληνες νοσούν, το 56% από αυτούς, δηλαδή 

300.000, δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν, ενώ οι μισοί πάσχοντες 

συνεχίζουν να καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν 2,5 φορές περισσότερο 

από τις γυναίκες – 11,6% έναντι 4,8%. Η ΧΑΠ επηρεάζει περισσότερο 

τον αγροτικό πληθυσμό (15,1%), ενώ στα αστικά κέντρα και στην 

Αθήνα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,1% και 6%. Το ετήσιο συνολικό 

οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή, ανέρχεται στα 5.582 ευρώ. Το 

έμμεσο κόστος ανά ασθενή (κόστος απώλειας παραγωγικότητας) 

ανέρχεται στα 1.398,3 ευρώ ενώ το άμεσο κόστος στα 2.809 ευρώ. Το 

άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) υπολογίζεται 

στα 1.374 ευρώ ανά έτος. Η ΧΑΠ είναι μια νόσος με σημαντική 

νοσηρότητα και θνησιμότητα. Πλέον, εκτιμάται ότι αποτελεί την 3η αιτία 

θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας την σημαντικό παράγοντα 

επιβάρυνσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς, αλλά και των 

συστημάτων υγείας. 

Πανσπερμία αναπνευστικών ιών 

Οι εκπρόσωποι της ΕΠΕ προειδοποιούν ότι η χρονική συγκυρία είναι 

ιδιαίτερη φέτος, όχι μόνο για τους ασθενείς που γνωρίζουν ότι 

πάσχουν, αλλά και για όσους πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, και 



επιπροσθέτως για τους περίπου 1.000.000 Έλληνες που βρίσκονται 

σε κίνδυνο να αναπτύξουν μελλοντικά τη νόσο. Βρισκόμαστε μπροστά 

στον κίνδυνο νόσησης από μια πανσπερμία αναπνευστικών ιών με τον 

κορονοϊό και τη γρίπη να είναι μόνο 2 από αυτούς. Η νόσηση με 

κάποιον ή κάποιους από τους ιούς αυτούς, μπορεί να εξελιχθεί 

επικίνδυνα ή και μοιραία για τους ασθενείς με ΧΑΠ. Γι’ αυτό οι 

επιστήμονες καλούν τους ασθενείς να εμβολιαστούν πλήρως με όλα 

τα εμβόλια που συνιστώνται με την ευθύνη του Πνευμονολόγου τους. 

Επίσης καλούν όλους τους καπνιστές άνω των 35 ετών να 

επισκεφθούν έναν πνευμονολόγο, να σπιρομετρηθούν, να εξεταστούν 

και βεβαίως να βοηθηθούν με ειδική παρέμβαση ώστε να διακόψουν 

το κάπνισμα. 

Η ΕΠΕ «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 3 
Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 

Ημέρας ΧΑΠ, «συναντά» φέτος την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε 

3 επιλεγμένα Κέντρα Υγείας της επικράτειας (17/11 – ΚΥ Αρεόπολης, 

23/11 – ΚΥ Αβδήρων, 25/11 – ΚΥ Κόνιτσας), όχι μόνο για να 

συνεισφέρει σε εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά κυρίως για να επισημάνει 

τον κίνδυνο και να αυξήσει την επίγνωση της κοινωνίας για τον 

«σιωπηλό δολοφόνο» που ονομάζεται ΧΑΠ. 

Η ΕΠΕ έχει δημιουργήσει μονάδα πρόληψης αναπνευστικών 

νοσημάτων, η οποία προσεγγίζει σε κλινικό επίπεδο αλλά και αξιολογεί 

τη λειτουργική ικανότητα, μέσω της σπιρομέτρησης, συμβάλλοντας 

έτσι στην αποκάλυψη νέων περιπτώσεων ΧΑΠ ή/και στην πρόληψη 

μέσω διαχειριστικής υποστήριξης των περιπτώσεων εκείνων που είναι 

σε κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. 

  

Πηγή: enikos.gr 
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