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Προς 

  

Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ κ. Κοντό 

  

Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ κ. Μπραβάκο 

 

Κοινοποίηση  

  

Υπουργό Υγείας Μ. Βορίδη 

 

Α.Π: 3944                                                                          Αθήνα,  16 Δεκεμβρίου 2014 

 

 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

 

Έκπληξη και δυσαρέσκεια μας προκάλεσε η Επιστολή της 14/12/2014 της Ένωσης 

Γενικής Ιατρικής προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Κοντό και τον Αντιπρόεδρο του 

ΕΟΠΥΥ κ. Μπραβάκο με Κοινοποίηση στον Υπουργό Υγείας κ. Μ. Βορίδη, όπου 

υποστηρίζουν πως ο Γενικός/ Οικογενειακός Ιατρός είναι απόλυτα αρμόδιος ιατρός για 

τη διαχείριση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας.  

  

Κάτι τέτοιο δεν έχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση και μπορεί να οδηγήσει σε 

υποβέλτιστη αντιμετώπιση των ασθενών με ΧΑΠ με προφανείς δυσάρεστες συνέπειες. 

 

 

1. Αποτελεί η ΧΑΠ αντικείμενο εκπαίδευσης στη Γενική Ιατρική;  

  

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης της γενικής ιατρικής στην Ελλάδα δεν περιλαμβάνει 

ούτε 1 ημέρα εκπαίδευσης-κλινικής άσκησης στην πνευμονολογία-φυματιολογία. 

Ως εκ τούτου οι Έλληνες Γενικοί Ιατροί δεν είναι καθόλου εκπαιδευμένοι από τους 

ειδικούς στην ΧΑΠ.  
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2. Ο πρόσφατος ιδρυτικός νόμος του Π.Ε.Δ.Υ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4238 

«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 

λοιπές διατάξεις» ορίζει πως «οι Οικογενειακοί Ιατροί παρέχουν δέσμη υπηρεσιών 

υγείας η οποία περιλαμβάνει τη διαχείριση των πλέον συχνών χρόνιων νοσημάτων και 

καταστάσεων στην κοινότητα, των μειζόνων παραγόντων κινδύνου και των υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας και αποκατάστασης, και εξασφαλίζει το συντονισμό και τη 

διασύνδεση με άλλους ειδικούς ιατρούς του Τοπικού Δικτύου κατά περίπτωση, καθώς 

και με τα Νοσοκομεία Αναφοράς. Καθήκοντα Οικογενειακού Ιατρού μπορούν να 

ασκούν όλοι οι ιατροί με τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και 

Παιδιατρικής».   

Είναι προφανές πως καμία ειδική αναφορά δεν γίνεται στη ΧΑΠ και ασφαλώς και 

οι παιδίατροι και οι παθολόγοι που εκτός των γενικών ιατρών μπορούν να ασκούν 

καθήκοντα οικογενειακού ιατρού δεν μπορούν να διαγνώσουν την ΧΑΠ για τον 

απλούστατο λόγο ότι δεν έχουν εκπαιδευτεί στην εκτέλεση και την ερμηνεία της 

σπιρομέτρησης που είναι η μοναδική εξέταση που θέτει τη διάγνωση της ΧΑΠ. 

  

 

3. Πότε πρέπει να παραπέμπει ο Γενικός Ιατρός τους ασθενείς με ΧΑΠ σε ειδικό 

Πνευμονολόγο σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες;  

  

Στα πλαίσια του πρόσφατα περατωμένου έργου, χρηματοδοτημένου από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, «Ανάπτυξη 13 Κατευθυνήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη 

διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας» με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Χρήστο Λιονή, Καθηγητή Γενικής 

Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, 

αναπτύχθηκαν και «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διαχείριση της Χρόνιας 

Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας στην ΠΦΥ». Στη σύνθεση της ομάδας ομοφωνίας 

περιλαμβάνονταν δυο εκπρόσωποι της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), 

συντονιστές της Ομάδας ΧΑΠ της ΕΠΕ, οι Πνευμονολόγοι κ.κ. Χειλάς και 

Μιχαηλίδης. Οι οδηγίες διερευνούν ανάμεσα στα άλλα και το πότε θα πρέπει να 

παραπέμπεται ο ασθενής με ΧΑΠ σε εξειδικευμένο ιατρό- πνευμονολόγο και 

συστήνουν «να γίνεται παραπομπή των ασθενών με ΧΑΠ σε εξειδικευμένο ιατρό 

ανεξαρτήτως του σταδίου της νόσου, όταν υπάρχει κλινική ένδειξη (διαγνωστική 

αβεβαιότητα, ταχύτερη έκπτωση του FEV1, αξιολόγηση ανάγκης έναρξης 

οξυγονοθεραπείας, έναρξη συμπτωμάτων σε ασθενείς κάτω των 40 ετών ή 

οικογενειακό ιστορικό ανεπάρκειας άλφα 1-αντιθρυψίνης κ.ά. ) Σύσταση 39».  

 



3 
 

Είναι προφανές ότι χωρίς τον ειδικό πνευμονολόγο θα υπάρχει πάντα διαγνωστική 

αβεβαιότητα καθώς δεν μπορεί να εκτελεσθεί και να ερμηνευτεί η απαραίτητη για 

τη διάγνωση εξέταση της σπιρομέτρησης.  

 

Στην περαιτέρω ανάλυση της σύστασης αναφέρεται πως «η γνώμη ειδικού μπορεί να 

είναι χρήσιμη σε οποιοδήποτε στάδιο της νόσου. Παραπομπή του ασθενή μπορεί 

να γίνει για τη διάγνωση της νόσου, τον αποκλεισμό άλλης παθολογίας, τον 

καθησυχασμό του ασθενή, την ενίσχυση της προσπάθειας διακοπής καπνίσματος, 

τη βελτιστοποίηση του θεραπευτικού σχήματος ή την εκτίμηση της ανάγκης πιο 

πολύπλοκων και δαπανηρών θεραπειών σε περιπτώσεις ασθενών με σοβαρού 

σταδίου ΧΑΠ».  

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία συμφωνεί απόλυτα με αυτές τις οδηγίες 

που τονίζουν τον απαραίτητο και αναντικατάστατο ρόλο του πνευμονολόγου στην 

αντιμετώπιση των ασθενών με ΧΑΠ. 

  

4. Μπορούν και/ ή πρέπει οι Γενικοί Γιατροί να διενεργούν Σπιρομετρήσεις;  

 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης της γενικής ιατρικής στην Ελλάδα δεν περιλαμβάνει 

ούτε 1 ημέρα εκπαίδευσης-κλινικής άσκησης στην πνευμονολογία-φυματιολογία. 

Ως εκ τούτου οι Έλληνες Γενικοί Ιατροί δεν είναι καθόλου εκπαιδευμένοι από τους 

ειδικούς στην εκτέλεση και ερμηνεία της σπιρομέτρησης. 

 

Η οδηγία της GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease)- Global 

Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, «η σπιρομέτρηση, 

είναι εφικτή με καλές ποιοτικά μετρήσεις σε κάθε είδους δομή υπηρεσιών υγείας και θα 

πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους τους επαγγελματίες υγείας που φροντίζουν 

ασθενείς με ΧΑΠ», αναφέρεται σε επαγγελματίες υγείας που έχουν λάβει την 

κατάλληλη εκπαίδευση. Άρα κάτι τέτοιο δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στη χώρα μας 

για τους γενικούς ιατρούς λόγω της μη ύπαρξης προγράμματος εκπαίδευσής τους 

στην σπιρομέτρηση κατά τη λήψη της ειδικότητος. 

 

5. Σύμφωνα με το GOLD Spirometry Guide- 2010 Update 

(http://www.goldcopd.org/other-resources-gold-spirometry-guide.html),  

«παρόλο που η χρήση του σπιρόμετρου στην ΠΦΥ αυξάνεται παγκόσμια, σε μερικές 

χώρες η χρήση τους είναι ακόμα φτωχή». Στις χώρες που η σπιρομέτρηση 

χρησιμοποιείται ευρύτερα στην ΠΦΥ υπάρχουν ανησυχίες για την τεχνική ικανότητα 

των επαγγελματιών της ΠΦΥ να πραγματοποιούν τη σπιρομέτρηση και να ερμηνεύουν 

τα αποτελέσματα. Πολλοί από τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες και τους άλλους 
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επαγγελματίες υγείας στην ΠΦΥ είχαν περιορισμένη τυπική εκπαίδευση στη 

σπιρομέτρηση.»  

Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα που οι μόνοι εκπαιδευμένοι στη σπιρομέτρηση 

ιατροί είναι οι πνευμονολόγοι-φυματιολόγοι. 

 

«Πολλοί γιατροί ΠΦΥ εμφανίζονται αναποφάσιστοι στο να αγοράσουν ένα 

σπιρόμετρο, λόγων αμφιβολιών τους για τη σωστή πραγματοποίηση και ερμηνεία της 

σπιρομέτρησης».  

Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα που οι μόνοι εκπαιδευμένοι στη σπιρομέτρηση 

ιατροί είναι οι πνευμονολόγοι-φυματιολόγοι. 

 

«Παρόλα αυτά επιδημιολογικά στοιχεία συνηγορούν πως τόσο η καθυστερημένη 

διάγνωση, όσο και η υποδιάγνωση της ΧΑΠ είναι συχνές- προβλήματα που η πιο 

ευρεία χρήση της σπιρομέτρησης θα βοηθούσε να αντιμετωπιστούν.  

Υπάρχει λοιπόν μια σημαντική ανάγκη να ενθαρρυνθεί η χρήση της 

σπιρομέτρησης στην ΠΦΥ από τους ειδικούς πνευμονολόγους-φυματιολόγους και 

όχι από συναδέλφους μη εκπαιδευμένους στη σπιρομέτρηση. 

 

Συμπερασματικά, μόνο ο πνευμονολόγος-φυματιολόγος έχει την κατάλληλη 

εκπαίδευση για τη σωστή διάγνωση και διαχείριση ασθενών με ΧΑΠ και οι 

ειδικότητες των γενικών ιατρών και των παθολόγων μπορούν μόνο να 

συνεπικουρούν σε άμεση και απαραίτητη συνεργασία με τον ειδικό πνευμονολόγο-

φυματιολόγο όταν η άμεση πρόσβαση του ασθενούς στον ειδικό είναι δυσχερής. 

  

Με τιμή, 

Για το Δ.Σ. της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 

 

 

        Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

         

        Τουμπής Μιχαήλ  

 

     Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

 

 

       

   Θεόδωρος Βασιλακόπουλος 

 


