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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) πραγματοποίησε συνάντηση την Πέμπτη 20 

Οκτωβρίου 2016, και ώρα 12.30΄ στη Βουλή των Ελλήνων με τον  Α΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής, κ. 

Αναστάσιο Κουράκη και τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. 

Νικόλαο Μανιό,  με θέμα την καταγραφή των προβλημάτων και την  κατάθεση προτάσεων για 

την αντιμετώπιση της Φυματίωσης στην Ελλάδα. 

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα γενικά δεδομένα για τη φυματίωση, με ιδιαίτερη έμφαση 

στα ελληνικά όπου από το 2015 τα κρούσματα φυματίωσης στην Ελλάδα παρουσιάζουν μια 

σταθερή μείωση στο γενικό πληθυσμό, με κατά μέσο όρο 500-600 περιστατικά ετησίως. Όμως 

τα σωφρονιστικά καταστήματα, τα κέντρα κράτησης αλλοδαπών και οι δομές φιλοξενίας 

προσφύγων-μεταναστών, όπου οι συνθήκες συγχρωτισμού και η ανεπάρκεια μέτρων ατομικής 

προστασίας  ευνοούν  τη μετάδοση της νόσου,  αποτελούν  πληθυσμό- στόχο στον οποίο  

οφείλουν να επικεντρωθούν οι υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. Το ίδιο ισχύει και για τους 

εξαρτημένους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, που συχνά παρουσιάζουν HIV λοίμωξη ή 

ηπατίτιδα C. 

Στη συνέχεια κατατέθηκαν οι προτάσεις της ΕΠΕ και οι απαραίτητες δράσεις για την 

αντιμετώπιση της φυματίωσης στην Ελλάδα καθώς αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας 

στη χώρα μας. 

Αναλυτικά: 

 Επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Φυματίωση (2007) 

 Εκσυγχρονισμός και ενδυνάμωση της επιδημιολογικής επιτήρησης της φυματίωσης, 

συμπεριλαμβανομένης και της πολυανθεκτικής μορφής της  

 Επικαιροποίηση του Δικτύου Εργαστηριακής Διάγνωσης της Φυματίωσης 

 Δωρεάν χορήγηση της αντιφυματικής αγωγής 

 Διαμόρφωση εθνικών πρωτοκόλλων ελέγχου της φυματίωσης και διερεύνησης του 

περιβάλλοντος, με έμφαση στις φυλακές και στα κέντρα πρώτης υποδοχής και 

ταυτοποίησης αλλά και φιλοξενίας προσφύγων μεταναστών όπως και στις 

μεταναστευτικές κοινότητας 

 Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, του κοινού και των ευάλωτων ομάδων 

πληθυσμού με ειδικά πολιτισμικά προσαρμοσμένα προγράμματα πρόληψης.  

 Απρόσκοπτη διαθεσιμότητα και πρόσβαση σε όλα τα αντιφυματικά φάρμακα   

 Εισαγωγή νέων αντιφυματικών φαρμάκων 

 Ενίσχυση Αντιφυματικών Ιατρείων και δυνατότητα εφαρμογής της άμεσα επιβλεπόμενης 

βραχυχρόνιας θεραπείας (DOTS) 

 Δημιουργία Μονάδας Πολυανθεκτικής Φυματίωσης στη Θεσσαλονίκη 

 Ενίσχυση της  Μονάδας Πολυανθεκτικής Φυματίωσης  στο Νοσοκομείο  «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 
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 Ανακατασκευή της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων στο Νοσοκομείο  «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» για τη 

νοσηλεία ασθενών με φυματίωση 

 Ενίσχυση και αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων 

 Διαμόρφωση σαφούς και καθορισμένου νομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση 

ασθενών με μεταδοτική φυματίωση (απομόνωση, εξασφάλιση συμμόρφωσης) 

 

Στην εισήγηση των προτάσεων, τα μέλη της αντιπροσωπείας της ΕΠΕ, τόνισαν ότι η ΕΠΕ μέσα σε 

αυτά τα πλαίσια έχει να επιδείξει τις ακόλουθες δράσεις: 

 

 Προτάσεις και πρόγραμμα προς υλοποίηση για τις φυλακές προς την Περιφέρεια Αττικής  

 Προτάσεις για τα κέντρα προσφύγων και μεταναστών προς τον Αναπληρωτή Υπουργό 

Μεταναστευτικής Πολιτικής  

 Διαμόρφωση προτάσεων για συμμετοχή μας σε πρόγραμμα κοινής δράσης της ΕΕ, από 

τη Διεύθυνση Καταναλωτών και Υγείας (CHAFEA), έναντι τριών νοσημάτων ήτοι HIV, 

HCV, και TB 

 Εκπόνηση κατευθυντήριων οδηγιών υπό το ΚΕΕΛΠΝΟ για τη θεραπεία της φυματίωσης, 

της λανθάνουσας φυματίωσης και της διπλής λοίμωξης, φυματίωσης και HIV/AIDS  

 Προτάσεις προς τη Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας του 

ΕΟΠΥΥ για την σύνδεση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και της κατανάλωσης 

αντιφυματικών φαρμάκων 

 Οικονομική κάλυψη, με το ποσό των 50.000 ευρώ, της υλικοτεχνικής μελέτης για τη 

ανακατασκευή θαλάμων αρνητικής πίεσης στο Νοσοκομείο «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» που όμως δεν 

υλοποιείται 

 Πρόσκληση προς τη Κεντρική Ένωση Δήμων της Ελλάδας με στόχο τη συνεργασία όλων 

των εμπλεκομένων φορέων σε μια συλλογική προσπάθεια για την ενημέρωση, πρόληψη, 

διάγνωση και αντιμετώπιση της φυματίωσης. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές 

εκδηλώσεις σε διάφορους δήμους.  

 Πραγματοποίηση πολλαπλών, ενημερωτικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων που 

απευθύνονται όχι μόνο σε Πνευμονολόγους αλλά σε όλους τους εμπλεκόμενους με τη 

φυματίωση επαγγελματιών υγείας.  

 

Ο κ. Κουράκης και ο κ. Μανιός συνεχάρησαν την πρωτοβουλία και κυρίως τον αγώνα, την δράση 

και τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την ΕΠΕ για την αντιμετώπιση της φυματίωσης 

στην χώρα μας, σε μια δύσκολη περίοδο. Στη συνέχεια αποφάσισαν την Σύγκλιση της Διαρκούς 

Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, στην οποία προεδρεύει ο κ. Μανιός. Η εν λόγω Επιτροπή 

είναι αρμόδια επί σχετικών θεμάτων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας. Κύριο αντικείμενο της σύγκλισης της 

Επιτροπής θα είναι η «Αντιμετώπιση της Φυματίωσης στην Ελλάδα. Προτάσεις–Σχεδιασμός» με 

προτεινόμενη ημερομηνία 25 Νοεμβρίου-5 Δεκεμβρίου 2016.  Επίσης, οι κ. Κουράκης και κ. 

Μανιός σημείωσαν ότι θα καταβληθεί προσπάθεια συμμετοχής Ευρωβουλευτών και της 

αρμόδιας Επιτρόπου της Ε.Ε. ώστε να γίνει μια πλήρης ενημέρωση για τη φυματίωση και τους 

πρόσφυγες. 
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Στη συνάντηση παρέστησαν : 

Τουμπής Μιχάλης, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Πρόεδρος ΕΠΕ 

Τσικρικά Σταματούλα, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγο, Συντονίστρια Ομάδας Φυματίωσης ΕΠΕ 

Μπότση Χρυσούλα, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Συντονίστρια Ομάδας Φυματίωσης ΕΠΕ 

Βογιατζάκης  Ευάγγελος, Βιοπαθολόγος - Κλινικός Μικροβιολόγος, Συντονιστής Διευθυντής 

Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων 

Παπαβασιλείου Απόστολος, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Διευθυντής Αντιφυματικού 

Τμήματος και  Μονάδας Πολυανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία». 


