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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

✓ Μεταξύ των καρκίνων, ο καρκίνος του πνεύμονα (ΚΠ) ευθύνεται για 

τους περισσότερους θανάτους.  

✓ Κάθε χρόνο, θρηνούμε από τον ΚΠ περισσότερα θύματα από όσα από 

τον καρκίνο του παχέος εντέρου, του προστάτη και του μαστού μαζί.  

✓ Παρά τα προγράμματα πρόληψης και διακοπής του καπνίσματος, που 

συνεχίζουν να αποτελούν πρώτη προτεραιότητα, ο ΚΠ εξακολουθεί να 

είναι ο υπ´αριθμόν ένας κίνδυνος, με την επιβίωση να παραμένει πολύ 

χαμηλή.  
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Παλαιότερες προσπάθειες να ενταχθεί ο ΚΠ σε προγράμματα πρόληψης 

(screening), όπως ο καρκίνος του μαστού, του εντέρου και του προστάτη, 

προκειμένου να πετύχουμε έγκαιρη διάγνωση, επομένως και οριστική θεραπεία, 

απέτυχαν.  

Τελευταία,  με τη χρήση της χαμηλής δόσης αξονικής τομογραφίας θώρακα 

(LDCT) κατορθώσαμε να αναπτύξουμε παγκοσμίως προγράμματα πρόληψης 

του ΚΠ, που παρουσιάζουν σπουδαία αποτελέσματα με σημαντική μείωση της 

θνησιμότητας. 

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης κατά του ΚΠ αυξάνει σημαντικά την 

εντόπιση των προσυμπτωματικών περιπτώσεων, δηλαδή την εντόπιση του  

 

ΚΠ σε πολύ αρχικά στάδια πριν εκδηλωθούν συμπτώματα, επομένως και την 

οριστική ίαση με τους κατάλληλους θεραπευτικούς χειρισμούς.   
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προγραμμάτισε, υλοποίησε και προσφέρει  

 

 

 

            

 

 

Κωνσταντίνου Ελευθερία Λαζαράτου Αγγελική Κουτσοκέρα Αλεξάνδρα 
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ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 

✓ 

(τα pack years υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τον ημερήσιο αριθμό πακέτου 

τσιγάρων επί τα χρόνια καπνίσματος.  Πχ καπνιστής 20 pack years μπορεί να είναι 

αυτός που καπνίζει 1 πακέτο ημερησίως για 20 χρόνια, ή 2 πακέτα ημερησίως για 10 

χρόνια ή ½ πακέτο ημερησίως για 40 χρόνια) 

 

 

 

 

✓ 

όπως άτομα με οικογενειακό ιστορικό ΚΠ και άτομα που 

εκτίθενται σε αυξημένο επαγγελματικό κίνδυνο πχ σε έκθεση ασβέστου, αμιάντου κλπ   
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ο ΚΠ αποτελεί παγκόσμια την κύρια αιτία θανάτων από καρκίνο και τούτο διότι 

όταν γίνεται η διάγνωση είναι τις περισσότερες φορές πολύ αργά. Εάν η 

διάγνωση θα μπορούσε να γίνει σε πρώιμο στάδιο είναι πιθανό να υπάρχει και 

επιτυχής αντιμετώπιση. Τα συμπτώματα είναι μη ειδικά και δεν εμφανίζονται, 

παρά μόνο σε προχωρημένο στάδιο.  

«Το άτομο αυτό μπήκε ΣΩΣΤΑ σε προληπτικό πρόγραμμα για τον καρκίνο του πνεύμονα πριν 6 χρόνια, όταν εμφάνισε ένα οζίδιο σε τυχαίο 

έλεγχο. Έξι χρόνια μετά το οζίδιο παρουσίασε κακοήθη εξαλλαγή που διαγνώσθηκε ΕΓΚΑΙΡΑ γιατί το άτομο συνέχισε να είναι τακτικό στον 

ετήσιο έλεγχό του. Το άτομο αυτό τελικά ΣΩΘΗΚΕ γιατί είχε μπεί σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ για τον καρκίνο του πνεύμονα» 

Ενημερωθείτε, ποτέ δεν είναι αργά!  

Το πρόγραμμα μπορεί να ανιχνεύσει ένα ΚΠ σε 

πολύ αρχικό στάδιο πριν ακόμα να εκδηλωθούν συμπτώματα. Στο στάδιο αυτό η 

κατάλληλη θεραπεία, συντηρητική ή χειρουργική, μπορεί να οδηγήσει στην 

πλήρη ίαση της νόσου.
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ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Μετά την επικοινωνία με τη γραμματεία του προγράμματος, δημιουργείται ο 

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ, όπου καταχωρείται το πλήρες 

ατομικό αναμνηστικό του εξεταζόμενου.  

Στον ίδιο φάκελο θα καταχωρούνται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, οι ιατρικές 

πράξεις και οι γνωματεύσεις που θα προκύψουν σε όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος.  

Ο ατομικός φάκελος είναι αυστηρά προσωπικός και ευρίσκεται ανά πάσα 

στιγμή στη διάθεση του εξεταζόμενου.    

Το πρόγραμμα στηρίζεται στη χρήση αξονικής 

τομογραφίας θώρακα χωρίς σκιαγραφικό και με χαμηλή δόση ακτινοβολίας 

(LDCT), ίσης με το ήμισυ περίπου της ακτινοβολίας που παίρνουμε από το 

περιβάλλον κάθε χρόνο.  

Εάν δεν προκύψει παθολογικό εύρημα από την ανάλυση της LDCT, 

καταχωρείται απλά η εξέταση στον ατομικό φάκελο του εξεταζόμενου, ο οποίος 

καλείται να επαναλάβει την εξέταση μετά 1 έτος. Η γραμματεία του 

προγράμματος αναλαμβάνει την υπενθύμιση και την κάθε διαδικασία για την 

επόμενη εξέταση, δίχως να ταλαιπωρηθεί καθόλου ο εξεταζόμενος.    
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Σε αντίθετη περίπτωση, η εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα της Πρότυπης 

Μονάδας Επεμβατικής Πνευμονολογίας θα μπορεί να ανιχνεύσει ένα ΚΠ σε 

πολύ αρχικό στάδιο, όταν είναι πολύ πιθανή ακόμα και η πλήρης ίαση, και να 

αναλάβει, με βάση τις διεθνείς οδηγίες, την αντιμετώπιση.  
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Η είναι η μόνη που διαθέτει 

ταυτόχρονα:

 

 

 

 

 

Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα 

και σε άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν, δίχως να 

απαιτείται η φυσική τους παρουσία   

 

 

Η είναι η μόνη που λειτουργεί 

ταυτόχρονα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, διαθέτει δίκτυο 

συνεργαζομένων ιατρών σε αρκετές πόλεις της χώρας, οι οποίοι 

διαθέτουν την ανάλογη τεχνογνωσία και μπορούν να υποστηρίξουν το 

πρόγραμμα δίχως να χρειαστεί η 

μετακίνηση σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη του ατόμου που θα επιθυμεί 

ενταχθεί στο πρόγραμμα 

➢  

Το πρόγραμμα  είναι μια κοινωνική 

προσφορά του επιστημονικού δυναμικού της 

ως ελάχιστη συμπαράσταση στη 

δύσκολη μάχη κατά του ΚΠ.  

Οι εργαστηριακές εξετάσεις του προγράμματος καλύπτονται από όλα σχεδόν τα 

ασφαλιστικά ταμεία. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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