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Η μετάλλαξη του κορωνοϊού δεν μειώνει την ισχύ 

του εμβολίου  

Η πανδημία καθυστέρησε τη διάγνωση σοβαρών νοσημάτων 
16/12/2020 - 20:21 

 

Με αφορμή τα όσα λέγονται για την ισχύ του εμβολίου σε έναν ιό που 

μεταλλάσσεται, η επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ  Παρασκευή 

Κατσαούνου, σημείωσε ότι, η μετάλλαξη δεν θα επηρεάσει το εμβόλιο γιατί 

έχει φτιαχτεί χρησιμοποιώντας γενετικό υλικό το οποίο έχει σχέση με τον τρόπο 

με τον οποίο ο ιός προσβάλλει τα κύτταρά μας. 

«Προς το παρόν δεν έχουμε ενδείξεις ότι ο ιός μεταλλάσσεται ταχύτατα, που 

είναι σημαντικό, και ότι οι μεταλλάξεις που έχουν εμφανιστεί αφορούν το 

κομμάτι για το οποίο έχει φτιαχτεί το εμβόλιο. Οπότε περιμένουμε. Προς το 

παρόν δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό», επεσήμανε η κ. Κατσαούνου. 

Στην πρώτη γραμμή οι πνευμονολόγοι 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ)  διοργάνωσε συνέντευξη 

Τύπου εν όψει του 29ου Πανελληνίου Πνευμονολογικού Συνεδρίου (17-

20 Δεκεμβρίου) και τα κύρια θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν το εμβόλιο κατά 

του κορονοϊού, η καθυστέρηση διάγνωσης σοβαρών νοσημάτων λόγω της 

πανδημίας και ο αναγκαίος επαναπροσδιορισμός του χάρτη Πνευμονολογικών 

Κλινικών. 
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Για τον σημαντικό ρόλο των πνευμονολόγων στην πανδημία μίλησε ο πρόεδρος 

της ΕΠΕ καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ  Στέλιος Λουκίδης, υπογραμμίζοντας ότι: 

«Οι πνευμονολόγοι σε όλες τις βαθμίδες υγείας, ήταν στην πρώτη γραμμή και 

προσπάθησαν από την πρώτη στιγμή να δείξουν πραγματικά την αξία της 

ειδικότητας, ειδικά στον τομέα της αναπνευστικής ανεπάρκειας, που είναι 

γνωστό ότι ήταν και η σοβαρότερη επιπλοκή των ασθενών με λοίμωξη από Covid 

– 19 και αυτή που ουσιαστικά τους οδηγούσε στη μονάδα εντατικής θεραπείας». 

Η πανδημία καθυστέρησε τη διάγνωση σοβαρών νοσημάτων 

Ο κ. Λουκίδης αναφέρθηκε και στην καθυστέρηση διάγνωσης ασθενών για 

καρκίνο του πνεύμονα, που καταγράφηκε στη χώρα μας κατά το πρώτο κύμα 

της πανδημίας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των νέων διαγνώσεων της νόσου την 

περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2020 μειώθηκε κατά 50%, σε σχέση με το 2019 και το 

2018! 

«Ελπίζω ότι μετά το τέλος ή την ομαλοποίηση αυτής της πανδημίας, θα γίνει 

ένας επαναπροσδιορισμός των Πνευμονολογικών Κλινικών στην 

Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν πλέον Πνευμονολογικές Κλινικές σε όλα τα 

μεγάλα νοσοκομεία. Πράγμα που δεν συμβαίνει σήμερα», είπε χαρακτηριστικά 

ο κ. Λουκίδης. 

Ανάγκη δημιουργίας Πνευμονολογικών Κλινικών 

Την αναγκαιότητα δημιουργίας Πνευμονολογικών Κλινικών επεσήμανε και ο 

αν. καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ  Πέτρος Μπακάκος λέγοντας 

χαρακτηριστικά:                                                                                                                «Η 

μονάδα εντατικής θεραπείας είναι η τελευταία γραμμή άμυνας, είναι εκεί που 

θέλεις να σώσεις τον άρρωστο από το βέβαιο θάνατο. Αλλά πριν φτάσεις εκεί, 

ένα ανάχωμα για τη μείωση των εισαγωγών στη μονάδα εντατικής θεραπείας θα 

ήταν η σωστή λειτουργία των Πνευμονολογικών Κλινικών, οι οποίες 

παραλαμβάνουν τα περιστατικά που νοσούν από Covid-19 και μέχρι να φτάσουν 

στο σημείο να απαιτήσουν εισαγωγή στη ΜΕΘ υπάρχουν μέθοδοι 

αντιμετώπισης της αναπνευστικής ανεπάρκειας, που είναι η αιτία που τους 

οδηγεί στη μονάδα, όπως είναι η χρήση συσκευών μη επεμβατικού μηχανικού 

αερισμού ή συσκευών προωθημένης οξυγόνωσης, οι οποίοι μπορούν να 

γλιτώσουν τον ασθενή από την ανάγκη διασωλήνωσης και εισαγωγής σε ΜΕΘ». 
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Καθηγήτρια πνευμονολογίας στο ΕΚΠΑ: Η μετάλλαξη 
του κορωνοϊού δεν θα επηρεάσει το εμβόλιο 

 

16/12/2020, 22:14 

«Προς το παρόν δεν έχουμε ενδείξεις ότι ο ιός μεταλλάσσεται 
ταχύτατα, που είναι σημαντικό, και ότι οι μεταλλάξεις που έχουν 
εμφανιστεί αφορούν το κομμάτι για το οποίο έχει φτιαχτεί το 
εμβόλιο», τόνισε η Παρασκευή Κατσαούνου 
 
Με αφορμή τα όσα λέγονται για την ισχύ του εμβολίου σε έναν ιό που μεταλλάσσεται, 

η επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Παρασκευή Κατσαούνου, κατά τη 

διάρκεια συνέντευξης Τύπου είπε ότι η μετάλλαξη δεν θα επηρεάσει το εμβόλιο 

γιατί έχει φτιαχτεί χρησιμοποιώντας γενετικό υλικό το οποίο έχει σχέση με τον 

τρόπο με τον οποίο ο ιός προσβάλλει τα κύτταρά μας. 

 

«Προς το παρόν δεν έχουμε ενδείξεις ότι ο ιός μεταλλάσσεται ταχύτατα, που είναι 

σημαντικό, και ότι οι μεταλλάξεις που έχουν εμφανιστεί αφορούν το κομμάτι για το οποίο 

έχει φτιαχτεί το εμβόλιο. Οπότε περιμένουμε. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερα 

ανησυχητικό», επεσήμανε η κ. Κατσαούνου. 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) διοργάνωσε συνέντευξη Τύπου εν όψει 

του 29ου Πανελληνίου Πνευμονολογικού Συνεδρίου (17-20 Δεκεμβρίου) και τα 

κύρια θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, η 

καθυστέρηση διάγνωσης σοβαρών νοσημάτων λόγω της πανδημίας και ο αναγκαίος 

επαναπροσδιορισμός του χάρτη Πνευμονολογικών Κλινικών. 

https://www.protothema.gr/koronoios-live/article/1074959/vretania-anisuhia-prokalei-mia-metallaxi-tou-koronoiou-notia-tis-horas-opou-parousiazetai-auxisi-krousmaton/


 

7 

 

Για τον σημαντικό ρόλο των πνευμονολόγων στην πανδημία μίλησε ο πρόεδρος της 

ΕΠΕ καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ Στέλιος Λουκίδης, υπογραμμίζοντας το εξής: «Οι 

πνευμονολόγοι σε όλες τις βαθμίδες υγείας, ήταν στην πρώτη γραμμή και προσπάθησαν 

από την πρώτη στιγμή να δείξουν πραγματικά την αξία της ειδικότητας, ειδικά στον 

τομέα της αναπνευστικής ανεπάρκειας, που είναι γνωστό ότι ήταν και η σοβαρότερη 

επιπλοκή των ασθενών με λοίμωξη από Covid - 19 και αυτή που ουσιαστικά τους 

οδηγούσε στη μονάδα εντατικής θεραπείας». 

 

Η πανδημία καθυστέρησε τη διάγνωση σοβαρών νοσημάτων 

 

Ο κ. Λουκίδης αναφέρθηκε και στην καθυστέρηση διάγνωσης ασθενών για καρκίνο του 

πνεύμονα, που καταγράφηκε στη χώρα μας κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των νέων διαγνώσεων της νόσου την περίοδο 

Μαρτίου-Μαΐου 2020 μειώθηκε κατά 50%, σε σχέση με το 2019 και το 2018! 

 

«Ελπίζω ότι μετά το τέλος ή την ομαλοποίηση αυτής της πανδημίας, θα γίνει ένας 

επαναπροσδιορισμός των Πνευμονολογικών Κλινικών στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα 

υπάρξουν πλέον Πνευμονολογικές Κλινικές σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία. Πράγμα που 

δεν συμβαίνει σήμερα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λουκίδης. 

Την αναγκαιότητα δημιουργίας Πνευμονολογικών Κλινικών επεσήμανε και ο αν. 

καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Πέτρος Μπακάκος λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η 

μονάδα εντατικής θεραπείας είναι η τελευταία γραμμή άμυνας, είναι εκεί που θέλεις να 

σώσεις τον άρρωστο από το βέβαιο θάνατο. Αλλά πριν φτάσεις εκεί, ένα ανάχωμα για τη 

μείωση των εισαγωγών στη μονάδα εντατικής θεραπείας θα ήταν η σωστή λειτουργία 

των Πνευμονολογικών Κλινικών, οι οποίες παραλαμβάνουν τα περιστατικά που νοσούν 

από Covid-19 και μέχρι να φτάσουν στο σημείο να απαιτήσουν εισαγωγή στη ΜΕΘ 

υπάρχουν μέθοδοι αντιμετώπισης της αναπνευστικής ανεπάρκειας, που είναι η αιτία που 

τους οδηγεί στη μονάδα, όπως είναι η χρήση συσκευών μη επεμβατικού μηχανικού 

αερισμού ή συσκευών προωθημένης οξυγόνωσης, οι οποίοι μπορούν να γλιτώσουν τον 

ασθενή από την ανάγκη διασωλήνωσης και εισαγωγής σε ΜΕΘ». 
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Η μετάλλαξη του κορωνοϊού δεν μειώνει την ισχύ 

του εμβολίου  

Η πανδημία καθυστέρησε τη διάγνωση σοβαρών νοσημάτων 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 16/12/2020 - 20:51 

 

Με αφορμή τα όσα λέγονται για την ισχύ του εμβολίου σε έναν ιό που μεταλλάσσεται, 

η επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Παρασκευή Κατσαούνου, κατά τη 

διάρκεια συνέντευξης Τύπου είπε ότι, η μετάλλαξη δεν θα επηρεάσει το εμβόλιο γιατί 

έχει φτιαχτεί χρησιμοποιώντας γενετικό υλικό το οποίο έχει σχέση με τον τρόπο με τον 

οποίο ο ιός προσβάλλει τα κύτταρά μας. 

«Προς το παρόν δεν έχουμε ενδείξεις ότι ο ιός μεταλλάσσεται ταχύτατα, που είναι σημαντικό, 

και ότι οι μεταλλάξεις που έχουν εμφανιστεί αφορούν το κομμάτι για το οποίο έχει φτιαχτεί 

το εμβόλιο. Οπότε περιμένουμε. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό», 

επεσήμανε η κ. Κατσαούνου.   

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ)  διοργάνωσε συνέντευξη Τύπου εν όψει του 29ου 

Πανελληνίου Πνευμονολογικού Συνεδρίου (17-20 Δεκεμβρίου)   και τα κύρια θέματα που 

αναπτύχθηκαν ήταν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, η καθυστέρηση διάγνωσης σοβαρών 
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νοσημάτων λόγω της πανδημίας και ο αναγκαίος επαναπροσδιορισμός του χάρτη 

Πνευμονολογικών Κλινικών. 

Για το σημαντικό ρόλο των πνευμονολόγων στην πανδημία μίλησε ο πρόεδρος της ΕΠΕ 

καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ  Στέλιος Λουκίδης, υπογραμμίζοντας ότι: « Οι πνευμονολόγοι σε 

όλες τις βαθμίδες υγείας,  ήταν  στην πρώτη γραμμή και προσπάθησαν από την πρώτη στιγμή 

να δείξουν πραγματικά την αξία της ειδικότητας, ειδικά στον τομέα της αναπνευστικής 

ανεπάρκειας, που είναι γνωστό ότι ήταν και η σοβαρότερη επιπλοκή των ασθενών με λοίμωξη 

από Covid - 19 και αυτή που ουσιαστικά τους οδηγούσε στη μονάδα εντατικής θεραπείας». 

Η πανδημία καθυστέρησε τη διάγνωση σοβαρών νοσημάτων 

Ο κ. Λουκίδης αναφέρθηκε και στην καθυστέρηση διάγνωσης ασθενών για καρκίνο του 

πνεύμονα, που καταγράφηκε στη χώρα μας κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των νέων διαγνώσεων της νόσου την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 

2020 μειώθηκε κατά 50%, σε σχέση με το 2019 και το 2018! 

«Ελπίζω ότι μετά το τέλος ή την ομαλοποίηση αυτής της πανδημίας, θα γίνει ένας 

επαναπροσδιορισμός των Πνευμονολογικών Κλινικών στην Ελλάδα. 

Πιστεύω ότι θα υπάρξουν πλέον Πνευμονολογικές Κλινικές σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία. 

Πράγμα που δεν συμβαίνει σήμερα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λουκίδης. 

Την αναγκαιότητα δημιουργίας Πνευμονολογικών Κλινικών επισήμανε και ο αν. καθηγητής 

Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Πέτρος Μπακάκος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η μονάδα εντατικής 

θεραπείας είναι η τελευταία γραμμή άμυνας, είναι εκεί που θέλεις να σώσεις τον άρρωστο 

από το βέβαιο θάνατο. Αλλά πριν φτάσεις εκεί, ένα ανάχωμα για τη μείωση των εισαγωγών 

στη μονάδα εντατικής θεραπείας θα ήταν η σωστή λειτουργία των Πνευμονολογικών 

Κλινικών, οι οποίες παραλαμβάνουν τα περιστατικά που νοσούν από Covid-19 και μέχρι να 

φτάσουν στο σημείο να απαιτήσουν εισαγωγή στη ΜΕΘ υπάρχουν μέθοδοι αντιμετώπισης της 

αναπνευστικής ανεπάρκειας, που είναι η αιτία που τους οδηγεί στη μονάδα, όπως είναι η 

χρήση συσκευών μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού ή συσκευών προωθημένης 

οξυγόνωσης, οι οποίοι μπορούν να γλιτώσουν τον ασθενή από την ανάγκη διασωλήνωσης και 

εισαγωγής σε ΜΕΘ». 
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Δεν μειώνει την ισχύ του εμβολίου              

η μετάλλαξη του ιού 
16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 
 

Η μετάλλαξη του ιού δεν αλλάζει την ισχύ του εμβολίου σύμφωνα με 

την επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Παρασκευή 

Κατσαούνου, δίνοντας απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο το εμβόλιο θα 

έχει επιτυχία στην περίπτωση μετάλλαξης του Covid-19. 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου 

η κ.  Κατσαούνου  σημείωσε πως μια μετάλλαξη δεν θα επηρεάσει το 

εμβόλιο γιατί έχει φτιαχτεί χρησιμοποιώντας γενετικό υλικό το οποίο 

έχει σχέση με τον τρόπο με τον οποίο ο ιός προσβάλλει τα κύτταρά μας. 

Όπως τόνισε «Προς το παρόν δεν έχουμε ενδείξεις ότι ο ιός 

μεταλλάσσεται ταχύτατα, που είναι σημαντικό, και ότι οι μεταλλάξεις 

που έχουν εμφανιστεί αφορούν το κομμάτι για το οποίο έχει φτιαχτεί 

το εμβόλιο. Οπότε περιμένουμε. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι 

ιδιαίτερα ανησυχητικό». 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ)  διοργάνωσε συνέντευξη 

Τύπου εν όψει του 29ου Πανελληνίου Πνευμονολογικού Συνεδρίου (17-
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20 Δεκεμβρίου)  όπου εκτός της κ. Κατσαούνου μίλησε και 

ο πρόεδρος της ΕΠΕ καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ  Στέλιος 

Λουκίδης, υπογραμμίζοντας ότι: « Οι πνευμονολόγοι σε όλες τις 

βαθμίδες υγείας,  ήταν  στην πρώτη γραμμή και προσπάθησαν από την 

πρώτη στιγμή να δείξουν πραγματικά την αξία της ειδικότητας, ειδικά 

στον τομέα της αναπνευστικής ανεπάρκειας, που είναι γνωστό ότι ήταν 

και η σοβαρότερη επιπλοκή των ασθενών με λοίμωξη από Covid – 19 

και αυτή που ουσιαστικά τους οδηγούσε στη μονάδα εντατικής 

θεραπείας». 

Επίσης  αναφέρθηκε και στην καθυστέρηση διάγνωσης ασθενών για 

καρκίνο του πνεύμονα, που καταγράφηκε στη χώρα μας κατά το πρώτο 

κύμα της πανδημίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των νέων 

διαγνώσεων της νόσου την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2020 μειώθηκε 

κατά 50%, σε σχέση με το 2019 και το 2018! 

«Ελπίζω ότι μετά το τέλος ή την ομαλοποίηση αυτής της πανδημίας, θα 

γίνει ένας επαναπροσδιορισμός των Πνευμονολογικών Κλινικών στην 

Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν πλέον Πνευμονολογικές Κλινικές σε 

όλα τα μεγάλα νοσοκομεία. Πράγμα που δεν συμβαίνει σήμερα», είπε 

χαρακτηριστικά ο κ. Λουκίδης. 

Την αναγκαιότητα δημιουργίας Πνευμονολογικών Κλινικών επεσήμανε 

και ο  αν. καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ  Πέτρος 

Μπακάκος λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η μονάδα εντατικής θεραπείας 

είναι η τελευταία γραμμή άμυνας, είναι εκεί που θέλεις να σώσεις τον 

άρρωστο από το βέβαιο θάνατο. Αλλά πριν φτάσεις εκεί, ένα ανάχωμα 

για τη μείωση των εισαγωγών στη μονάδα εντατικής θεραπείας θα 

ήταν η σωστή λειτουργία των Πνευμονολογικών Κλινικών, οι οποίες 

παραλαμβάνουν τα περιστατικά που νοσούν από Covid-19 και μέχρι να 

φτάσουν στο σημείο να απαιτήσουν εισαγωγή στη ΜΕΘ υπάρχουν 

μέθοδοι αντιμετώπισης της αναπνευστικής ανεπάρκειας, που είναι η 

αιτία που τους οδηγεί στη μονάδα, όπως είναι η χρήση συσκευών μη 

επεμβατικού μηχανικού αερισμού ή συσκευών προωθημένης 

οξυγόνωσης, οι οποίοι μπορούν να γλιτώσουν τον ασθενή από την 

ανάγκη διασωλήνωσης και εισαγωγής σε ΜΕΘ». 
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Με αφορμή τα όσα λέγονται για την ισχύ του εμβολίου σε έναν ιό που 

μεταλλάσσεται, η επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας 

ΕΚΠΑ  Παρασκευή Κατσαούνου, σημείωσε ότι, η μετάλλαξη δεν θα 

επηρεάσει το εμβόλιο γιατί έχει φτιαχτεί χρησιμοποιώντας γενετικό υλικό 

το οποίο έχει σχέση με τον τρόπο με τον οποίο ο ιός προσβάλλει τα 

κύτταρά μας. 

«Προς το παρόν δεν έχουμε ενδείξεις ότι ο ιός μεταλλάσσεται ταχύτατα, 

που είναι σημαντικό, και ότι οι μεταλλάξεις που έχουν εμφανιστεί 

αφορούν το κομμάτι για το οποίο έχει φτιαχτεί το εμβόλιο. Οπότε 

περιμένουμε. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό», 

επεσήμανε η κ. Κατσαούνου. 

Στην πρώτη γραμμή οι πνευμονολόγοι 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ)  διοργάνωσε 

συνέντευξη Τύπου εν όψει του 29ου Πανελληνίου Πνευμονολογικού 

Συνεδρίου (17-20 Δεκεμβρίου) και τα κύρια θέματα που 

αναπτύχθηκαν ήταν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, η καθυστέρηση 

διάγνωσης σοβαρών νοσημάτων λόγω της πανδημίας και ο αναγκαίος 

επαναπροσδιορισμός του χάρτη Πνευμονολογικών Κλινικών. 
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Για τον σημαντικό ρόλο των πνευμονολόγων στην πανδημία μίλησε ο 

πρόεδρος της ΕΠΕ καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ  Στέλιος Λουκίδης, 

υπογραμμίζοντας ότι: «Οι πνευμονολόγοι σε όλες τις βαθμίδες υγείας, 

ήταν στην πρώτη γραμμή και προσπάθησαν από την πρώτη στιγμή να 

δείξουν πραγματικά την αξία της ειδικότητας, ειδικά στον τομέα της 

αναπνευστικής ανεπάρκειας, που είναι γνωστό ότι ήταν και η σοβαρότερη 

επιπλοκή των ασθενών με λοίμωξη από Covid – 19 και αυτή που 

ουσιαστικά τους οδηγούσε στη μονάδα εντατικής θεραπείας». 

Η πανδημία καθυστέρησε τη διάγνωση σοβαρών νοσημάτων 

Ο κ. Λουκίδης αναφέρθηκε και στην καθυστέρηση διάγνωσης ασθενών 

για καρκίνο του πνεύμονα, που καταγράφηκε στη χώρα μας κατά το 

πρώτο κύμα της πανδημίας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των νέων διαγνώσεων της νόσου την 

περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2020 μειώθηκε κατά 50%, σε σχέση με το 2019 

και το 2018! 

«Ελπίζω ότι μετά το τέλος ή την ομαλοποίηση αυτής της πανδημίας, θα 

γίνει ένας επαναπροσδιορισμός των Πνευμονολογικών Κλινικών στην 

Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν πλέον Πνευμονολογικές Κλινικές σε 

όλα τα μεγάλα νοσοκομεία. Πράγμα που δεν συμβαίνει σήμερα», είπε 

χαρακτηριστικά ο κ. Λουκίδης. 

Ανάγκη δημιουργίας Πνευμονολογικών Κλινικών 

Την αναγκαιότητα δημιουργίας Πνευμονολογικών Κλινικών επεσήμανε 

και ο αν. καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ  Πέτρος Μπακάκος 

λέγοντας χαρακτηριστικά: 

«Η μονάδα εντατικής θεραπείας είναι η τελευταία γραμμή άμυνας, είναι 

εκεί που θέλεις να σώσεις τον άρρωστο από το βέβαιο θάνατο. Αλλά πριν 

φτάσεις εκεί, ένα ανάχωμα για τη μείωση των εισαγωγών στη μονάδα 

εντατικής θεραπείας θα ήταν η σωστή λειτουργία των Πνευμονολογικών 

Κλινικών, οι οποίες παραλαμβάνουν τα περιστατικά που νοσούν από 

Covid-19 και μέχρι να φτάσουν στο σημείο να απαιτήσουν εισαγωγή στη 

ΜΕΘ υπάρχουν μέθοδοι αντιμετώπισης της αναπνευστικής ανεπάρκειας, 

που είναι η αιτία που τους οδηγεί στη μονάδα, όπως είναι η χρήση 

συσκευών μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού ή συσκευών 

προωθημένης οξυγόνωσης, οι οποίοι μπορούν να γλιτώσουν τον ασθενή 

από την ανάγκη διασωλήνωσης και εισαγωγής σε ΜΕΘ». 
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Τετάρτη, 16-Δεκ-2020 22:19 

Καθηγήτρια πνευμονολογίας στο ΕΚΠΑ: 

Η μετάλλαξη του κορονοϊού δεν                    

θα επηρεάσει το εμβόλιο 

 

Με αφορμή τα όσα λέγονται για την ισχύ του εμβολίου σε έναν ιό που 

μεταλλάσσεται, η επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ  Παρασκευή 

Κατσαούνου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου  είπε ότι, η μετάλλαξη δεν θα 

επηρεάσει το εμβόλιο γιατί έχει φτιαχτεί χρησιμοποιώντας γενετικό υλικό το 

οποίο έχει σχέση με τον τρόπο με τον οποίο ο ιός προσβάλλει τα κύτταρά μας. 

"Προς το παρόν δεν έχουμε ενδείξεις ότι ο ιός μεταλλάσσεται ταχύτατα, που είναι 

σημαντικό, και ότι οι μεταλλάξεις που έχουν εμφανιστεί αφορούν το κομμάτι για 

το οποίο έχει φτιαχτεί το εμβόλιο. Οπότε περιμένουμε. Προς το παρόν δεν έχουμε 

κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό", επεσήμανε η κ. Κατσαούνου.   

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ)  διοργάνωσε συνέντευξη Τύπου εν 

όψει του 29ου Πανελληνίου Πνευμονολογικού Συνεδρίου (17-20 Δεκεμβρίου)   και 

τα κύρια θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, η 

καθυστέρηση διάγνωσης σοβαρών νοσημάτων λόγω της πανδημίας και ο 

αναγκαίος επαναπροσδιορισμός του χάρτη Πνευμονολογικών Κλινικών. 
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Για τον σημαντικό ρόλο των πνευμονολόγων στην πανδημία μίλησε ο πρόεδρος 

της ΕΠΕ καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ  Στέλιος Λουκίδης, υπογραμμίζοντας ότι:" Οι 

πνευμονολόγοι σε όλες τις βαθμίδες υγείας,  ήταν  στην πρώτη γραμμή και 

προσπάθησαν από την πρώτη στιγμή να δείξουν πραγματικά την αξία της 

ειδικότητας, ειδικά στον τομέα της αναπνευστικής ανεπάρκειας, που είναι γνωστό 

ότι ήταν και η σοβαρότερη επιπλοκή των ασθενών με λοίμωξη από Covid - 19 και 

αυτή που ουσιαστικά τους οδηγούσε στη μονάδα εντατικής θεραπείας". 

Η πανδημία καθυστέρησε τη διάγνωση σοβαρών νοσημάτων 

Ο κ. Λουκίδης αναφέρθηκε και στην καθυστέρηση διάγνωσης ασθενών για 

καρκίνο του πνεύμονα, που καταγράφηκε στη χώρα μας κατά το πρώτο κύμα της 

πανδημίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των νέων διαγνώσεων της νόσου 

την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2020 μειώθηκε κατά 50%, σε σχέση με το 2019 και 

το 2018! 

"Ελπίζω ότι μετά το τέλος ή την ομαλοποίηση αυτής της πανδημίας, θα γίνει ένας 

επαναπροσδιορισμός των Πνευμονολογικών Κλινικών στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι 

θα υπάρξουν πλέον Πνευμονολογικές Κλινικές σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία. 

Πράγμα που δεν συμβαίνει σήμερα", είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λουκίδης. 

Την αναγκαιότητα δημιουργίας Πνευμονολογικών Κλινικών επεσήμανε και ο αν. 

καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ  Πέτρος Μπακάκος λέγοντας χαρακτηριστικά: 

"Η μονάδα εντατικής θεραπείας είναι η τελευταία γραμμή άμυνας, είναι εκεί που 

θέλεις να σώσεις τον άρρωστο από το βέβαιο θάνατο. Αλλά πριν φτάσεις εκεί, ένα 

ανάχωμα για τη μείωση των εισαγωγών στη μονάδα εντατικής θεραπείας θα ήταν 

η σωστή λειτουργία των Πνευμονολογικών Κλινικών, οι οποίες παραλαμβάνουν 

τα περιστατικά που νοσούν από Covid-19 και μέχρι να φτάσουν στο σημείο να 

απαιτήσουν εισαγωγή στη ΜΕΘ υπάρχουν μέθοδοι αντιμετώπισης της 

αναπνευστικής ανεπάρκειας, που είναι η αιτία που τους οδηγεί στη μονάδα, όπως 

είναι η χρήση συσκευών μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού ή συσκευών 

προωθημένης οξυγόνωσης, οι οποίοι μπορούν να γλιτώσουν τον ασθενή από την 

ανάγκη διασωλήνωσης και εισαγωγής σε ΜΕΘ". 
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Η μετάλλαξη του κορωνοϊού δεν μειώνει 

την ισχύ του εμβολίου 
Με αφορμή τα όσα λέγονται για την ισχύ του εμβολίου σε έναν ιό 

που μεταλλάσσεται, η Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ 

κ. Παρασκευή Κατσαούνου είπε ότι, η μετάλλαξη δεν θα επηρεάσει 

το εμβόλιο. 
Δημοσίευση: 17 Δεκεμβρίου 2020 

  

 

Το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, η καθυστέρηση διάγνωσης σοβαρών 

νοσημάτων λόγω της πανδημίας και ο αναγκαίος επαναπροσδιορισμός του 

χάρτη Πνευμονολογικών Κλινικών, ήταν μερικά από τα θέματα για τα οποία 

ενημερώθηκαν οι δημοσιογράφοι σε Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου, ενόψει 

του 29ου Πανελληνίου Πνευμονολογικού Συνεδρίου, που διοργανώνει η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και θα πραγματοποιηθεί 

διαδικτυακά 17-20 Δεκεμβρίου 2020. 

Για τον σημαντικό ρόλο των πνευμονολόγων στην πανδημία, μίλησε ο 

Πρόεδρος της ΕΠΕ καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ κ. Στέλιος Λουκίδης, 

υπογραμμίζοντας ότι: «Οι πνευμονολόγοι σε όλες τις βαθμίδες υγείας, είτε στο 

ιδιωτικό ιατρείο, είτε στα κέντρα υγείας  και στην πρωτοβάθμια φροντίδα, τα 

νοσοκομεία, τις μονάδες εντατικής θεραπείας, ήταν μπροστά. Ήταν στην 

πρώτη γραμμή και προσπάθησαν από την πρώτη στιγμή  να δείξουν 

πραγματικά την αξία της ειδικότητας, ειδικά στον τομέα της αναπνευστικής 

ανεπάρκειας, που είναι  γνωστό ότι ήταν και η σοβαρότερη επιπλοκή των 

ασθενών με λοίμωξη από COVID– 19 και αυτή που ουσιαστικά τους οδηγούσε 

στη μονάδα εντατικής θεραπείας». 
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Η πανδημία καθυστέρησε τη διάγνωση σοβαρών νοσημάτων 

Ο κ. Λουκίδης αναφέρθηκε και στην καθυστέρηση διάγνωσης ασθενών για 

καρκίνο του πνεύμονα, που καταγράφηκε στη χώρα μας κατά το πρώτο κύμα 

της πανδημίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των νέων διαγνώσεων της 

νόσου την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2020 μειώθηκε κατά 50%, σε σχέση με το 

2019 και το 2018! 

«Ελπίζω ότι μετά το τέλος ή την ομαλοποίηση αυτής της πανδημίας, θα γίνει 

ένας επαναπροσδιορισμός των Πνευμονολογικών Κλινικών στην Ελλάδα. 

Πιστεύω ότι θα υπάρξουν πλέον Πνευμονολογικές Κλινικές σε όλα τα μεγάλα 

νοσοκομεία. Πράγμα που δεν συμβαίνει σήμερα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. 

Λουκίδης. 

Οι Πνευμονολογικές κλινικές ανάχωμα για τις νοσηλείες στις ΜΕΘ 

Την αναγκαιότητα δημιουργίας Πνευμονολογικών Κλινικών επεσήμανε και ο 

Αν. Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ κ. Πέτρος Μπακάκος, λέγοντας 

χαρακτηριστικά: «Η μονάδα εντατικής θεραπείας είναι η τελευταία γραμμή 

άμυνας, είναι εκεί που  θέλεις να σώσεις τον άρρωστο από το βέβαιο θάνατο. 

Αλλά πριν φτάσεις εκεί, ένα ανάχωμα για τη μείωση των εισαγωγών στη 

μονάδα εντατικής θεραπείας θα ήταν η σωστή λειτουργία των 

Πνευμονολογικών Κλινικών, οι οποίες παραλαμβάνουν τα περιστατικά που 

νοσούν από Covid-19 και μέχρι να φτάσουν στο σημείο να απαιτήσουν 

εισαγωγή στη ΜΕΘ υπάρχουν μέθοδοι αντιμετώπισης της αναπνευστικής 

ανεπάρκειας, που είναι η αιτία που τους οδηγεί στη μονάδα, όπως είναι η 

χρήση συσκευών μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού ή συσκευών 

προωθημένης οξυγόνωσης, οι οποίοι μπορούν να γλιτώσουν τον ασθενή από 

την ανάγκη διασωλήνωσης  και εισαγωγής σε ΜΕΘ». 

Το εμβόλιο και η μετάλλαξη του ιού 

Με αφορμή τα όσα λέγονται για την ισχύ του εμβολίου σε έναν ιό που 

μεταλλάσσεται, η Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ κ. Παρασκευή 

Κατσαούνου είπε ότι, η μετάλλαξη δεν θα επηρεάσει το εμβόλιο γιατί έχει 

φτιαχτεί χρησιμοποιώντας γενετικό υλικό το οποίο έχει σχέση με τον τρόπο 

με τον οποίο ο ιός προσβάλλει τα κύτταρα μας.  

«Προς το παρόν δεν έχουμε ενδείξεις ότι ο ιός μεταλλάσσεται ταχύτατα, που 

είναι σημαντικό, και ότι οι μεταλλάξεις που έχουν εμφανιστεί αφορούν το 

κομμάτι για το οποίο έχει φτιαχτεί το εμβόλιο. Οπότε περιμένουμε. Προς το 

παρόν δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό», επεσήμανε η κ. Κατσαούνου. 

Καμπάνια για την πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου του πνεύμονα 

Στο Συνέδριο θα αναπτυχθούν θέματα για όλο το φάσμα των αναπνευστικών 

παθήσεων, όπως η κυστική ίνωση και η πνευμονική ίνωση, η φυματίωση  που 

παραμένει σημαντικό πρόβλημα με έμφαση στο προσφυγικό πληθυσμό, η 
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χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το άσθμα, οι λοιμώξεις non COVID, οι 

διάμεσες πνευμονοπάθειες, η επιδημιολογική εικόνα της Ελλάδας, η διαχείριση 

της COVID-19 σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας και κέντρων υγείας κ.ά. 

Τέλος, ένα από τα πολλά σημαντικά που θα ανακοινωθούν στο συνέδριο είναι 

και η καμπάνια της Πνευμονολογικής Εταιρείας που αφορά στη δυνατότητα 

της πρώιμης ανίχνευσης του καρκίνου του πνεύμονα μέσω της αξονικής 

τομογραφίας. Η καμπάνια θα αρχίσει μέσα στο 2021 και η ΕΠΕ θα 

προσπαθήσει να πείσει και την Πολιτεία να εισαγάγει την πρώιμη διάγνωση 

στον Ασφαλιστικό Τομέα, ώστε να μπορούν οι ασφαλισμένοι να έχουν 

πρόσβαση σε αυτή την εξέταση, μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με 

συγκεκριμένο πρωτόκολλο και με συγκεκριμένες ενδείξεις. 
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ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ 

Η μετάλλαξη του κορωνοϊού δεν μειώνει 
την ισχύ του εμβολίου 

 

ΥΓΕΙΑ16|12|2020 | 20:44 

Με αφορμή τα όσα λέγονται για την ισχύ του εμβολίου σε έναν ιό που 

μεταλλάσσεται, η επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας 

ΕΚΠΑ  Παρασκευή Κατσαούνου, σημείωσε ότι, η μετάλλαξη δεν θα 

επηρεάσει το εμβόλιο γιατί έχει φτιαχτεί χρησιμοποιώντας γενετικό 

υλικό το οποίο έχει σχέση με τον τρόπο με τον οποίο ο ιός 

προσβάλλει τα κύτταρά μας. 

«Προς το παρόν δεν έχουμε ενδείξεις ότι ο ιός μεταλλάσσεται ταχύτατα, που είναι 

σημαντικό, και ότι οι μεταλλάξεις που έχουν εμφανιστεί αφορούν το κομμάτι για το 

οποίο έχει φτιαχτεί το εμβόλιο. Οπότε περιμένουμε. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι 

ιδιαίτερα ανησυχητικό», επεσήμανε η κ. Κατσαούνου. 

Στην πρώτη γραμμή οι πνευμονολόγοι 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ)  διοργάνωσε συνέντευξη Τύπου εν 

όψει του 29ου Πανελληνίου Πνευμονολογικού Συνεδρίου (17-20 Δεκεμβρίου) και 

τα κύρια θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, η 

καθυστέρηση διάγνωσης σοβαρών νοσημάτων λόγω της πανδημίας και ο 

αναγκαίος επαναπροσδιορισμός του χάρτη Πνευμονολογικών Κλινικών. 
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Για τον σημαντικό ρόλο των πνευμονολόγων στην πανδημία μίλησε ο πρόεδρος 

της ΕΠΕ καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ  Στέλιος Λουκίδης, υπογραμμίζοντας ότι: 

«Οι πνευμονολόγοι σε όλες τις βαθμίδες υγείας, ήταν στην πρώτη γραμμή και 

προσπάθησαν από την πρώτη στιγμή να δείξουν πραγματικά την αξία της 

ειδικότητας, ειδικά στον τομέα της αναπνευστικής ανεπάρκειας, που είναι γνωστό 

ότι ήταν και η σοβαρότερη επιπλοκή των ασθενών με λοίμωξη από Covid – 19 και 

αυτή που ουσιαστικά τους οδηγούσε στη μονάδα εντατικής θεραπείας». 

Η πανδημία καθυστέρησε τη διάγνωση σοβαρών νοσημάτων 

Ο κ. Λουκίδης αναφέρθηκε και στην καθυστέρηση διάγνωσης ασθενών για καρκίνο 

του πνεύμονα, που καταγράφηκε στη χώρα μας κατά το πρώτο κύμα της 

πανδημίας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των νέων διαγνώσεων της νόσου την περίοδο 

Μαρτίου-Μαΐου 2020 μειώθηκε κατά 50%, σε σχέση με το 2019 και το 2018! 

«Ελπίζω ότι μετά το τέλος ή την ομαλοποίηση αυτής της πανδημίας, θα γίνει ένας 

επαναπροσδιορισμός των Πνευμονολογικών Κλινικών στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι 

θα υπάρξουν πλέον Πνευμονολογικές Κλινικές σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία. 

Πράγμα που δεν συμβαίνει σήμερα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λουκίδης. 

Ανάγκη δημιουργίας Πνευμονολογικών Κλινικών 

Την αναγκαιότητα δημιουργίας Πνευμονολογικών Κλινικών επεσήμανε και ο αν. 

καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ  Πέτρος Μπακάκος λέγοντας χαρακτηριστικά: 

«Η μονάδα εντατικής θεραπείας είναι η τελευταία γραμμή άμυνας, είναι εκεί που 

θέλεις να σώσεις τον άρρωστο από το βέβαιο θάνατο. Αλλά πριν φτάσεις εκεί, ένα 

ανάχωμα για τη μείωση των εισαγωγών στη μονάδα εντατικής θεραπείας θα ήταν η 

σωστή λειτουργία των Πνευμονολογικών Κλινικών, οι οποίες παραλαμβάνουν τα 

περιστατικά που νοσούν από Covid-19 και μέχρι να φτάσουν στο σημείο να 

απαιτήσουν εισαγωγή στη ΜΕΘ υπάρχουν μέθοδοι αντιμετώπισης της 

αναπνευστικής ανεπάρκειας, που είναι η αιτία που τους οδηγεί στη μονάδα, όπως 

είναι η χρήση συσκευών μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού ή συσκευών 

προωθημένης οξυγόνωσης, οι οποίοι μπορούν να γλιτώσουν τον ασθενή από την 

ανάγκη διασωλήνωσης και εισαγωγής σε ΜΕΘ». 
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Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία:               
Η μετάλλαξη του κορονοϊού δεν μειώνει 
την ισχύ του εμβολίου 
17 December 2020 Συνέδρια / Εκδηλώσεις 

Εν όψει του 29ου Πανελληνίου Πνευμονολογικού 

Συνεδρίου που διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία (ΕΠΕ), το οποίο λαμβάνει χώρα διαδικτυακά από 

τις 17 έως τις 20 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε σχετική 

διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου, όπου παρουσιάστηκαν τα 

σημαντικότερα θέματα που θα απασχολήσουν τους 

επιστήμονες. 

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ κ. Στέλιος 

Λουκίδης, υπογράμμισε ότι: «Οι πνευμονολόγοι, σε όλες τις 

βαθμίδες υγείας, είτε στο ιδιωτικό ιατρείο, είτε στα κέντρα υγείας και στην πρωτοβάθμια 

φροντίδα, τα νοσοκομεία, τις μονάδες εντατικής θεραπείας, ήταν μπροστά. Ήταν στην 

πρώτη γραμμή και προσπάθησαν από την πρώτη στιγμή να δείξουν πραγματικά την αξία 

της ειδικότητας – ειδικά στον τομέα της αναπνευστικής ανεπάρκειας, η οποία υπήρξε και 

η σοβαρότερη επιπλοκή των ασθενών με λοίμωξη από Covid-19, και αυτή που 

ουσιαστικά τους οδηγούσε στη μονάδα εντατικής θεραπείας». 

 

Η πανδημία καθυστέρησε τη διάγνωση σοβαρών νοσημάτων 

 

Ο κ. Λουκίδης αναφέρθηκε και στην καθυστέρηση διάγνωσης ασθενών για καρκίνο 

του πνεύμονα, που καταγράφηκε στη χώρα μας, κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των νέων διαγνώσεων της νόσου την περίοδο 

Μαρτίου-Μαΐου 2020 μειώθηκε κατά 50%, σε σχέση με το 2019 και το 2018! 

«Ελπίζω ότι, μετά το τέλος ή την ομαλοποίηση αυτής της πανδημίας, θα γίνει 

ένας επαναπροσδιορισμός των Πνευμονολογικών Κλινικών στην Ελλάδα. 

https://www.healthupdate.gr/category/teleftaies-ekselikseis/sinedia-ekdilwseis/
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Πιστεύω ότι θα υπάρξουν πλέον Πνευμονολογικές Κλινικές σε όλα τα μεγάλα 

νοσοκομεία. Πράγμα που δεν συμβαίνει σήμερα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λουκίδης. 
 

Οι Πνευμονολογικές Κλινικές ανάχωμα για τις νοσηλείες στις ΜΕΘ 
 

Την αναγκαιότητα δημιουργίας Πνευμονολογικών Κλινικών επεσήμανε και ο Αν. 

Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ κ. Πέτρος Μπακάκος: 

«Η μονάδα εντατικής θεραπείας είναι η τελευταία γραμμή άμυνας, είναι εκεί που θέλεις 

να σώσεις τον άρρωστο από τον βέβαιο θάνατο. Αλλά πριν φτάσεις εκεί, ένα ανάχωμα 

για τη μείωση των εισαγωγών στη μονάδα εντατικής θεραπείας θα ήταν η σωστή 

λειτουργία των Πνευμονολογικών Κλινικών, οι οποίες παραλαμβάνουν τα 

περιστατικά που νοσούν από Covid-19. Μέχρι να φτάσουν στο σημείο να απαιτήσουν 

εισαγωγή στη ΜΕΘ, υπάρχουν μέθοδοι αντιμετώπισης της αναπνευστικής ανεπάρκειας 

(που είναι και η αιτία που τους οδηγεί στη μονάδα), όπως είναι η χρήση συσκευών μη 

επεμβατικού μηχανικού αερισμού ή συσκευών προωθημένης οξυγόνωσης, οι οποίοι 

μπορούν να γλιτώσουν τον ασθενή από την ανάγκη διασωλήνωσης και εισαγωγής σε 

ΜΕΘ». 
 

Το εμβόλιο και η μετάλλαξη του ιού 
 

Με αφορμή τα όσα λέγονται για την ισχύ του εμβολίου σε έναν ιό που μεταλλάσσεται, η 

Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, κα Παρασκευή Κατσαούνου, είπε ότι 

η μετάλλαξη δεν θα επηρεάσει το εμβόλιο, γιατί έχει φτιαχτεί χρησιμοποιώντας γενετικό 

υλικό που έχει σχέση με τον τρόπο με τον οποίο ο ιός προσβάλλει τα κύτταρά μας. 

«Προς το παρόν δεν έχουμε ενδείξεις ότι ο ιός μεταλλάσσεται ταχύτατα, που είναι 

σημαντικό, και ότι οι μεταλλάξεις που έχουν εμφανιστεί αφορούν στο κομμάτι για 

το οποίο έχει φτιαχτεί το εμβόλιο. Οπότε περιμένουμε. Προς το παρόν δεν έχουμε 

κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό», επεσήμανε η κα Κατσαούνου. 

Καμπάνια για την πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου του πνεύμονα 

Στο Συνέδριο θα αναπτυχθούν θέματα για όλο το φάσμα των αναπνευστικών 

παθήσεων, όπως η κυστική ίνωση και η πνευμονική ίνωση, η φυματίωση που 

παραμένει σημαντικό πρόβλημα με έμφαση στο προσφυγικό πληθυσμό, η χρόνια 

αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το άσθμα, οι λοιμώξεις non COVID, οι διάμεσες 

πνευμονοπάθειες, η επιδημιολογική εικόνα της Ελλάδας, η διαχείριση του 

Covid σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας και κέντρων υγείας κ.ά. 

Τέλος, ένα από τα πολλά σημαντικά που θα ανακοινωθούν στο συνέδριο είναι και 

η καμπάνια της Πνευμονολογικής Εταιρείας που αφορά στη δυνατότητα της 

πρώιμης ανίχνευσης του καρκίνου του πνεύμονα μέσω της αξονικής 

τομογραφίας. Η καμπάνια θα αρχίσει μέσα στο 2021, και η ΕΠΕ θα προσπαθήσει να 

πείσει και την Πολιτεία να εισάγει την πρώιμη διάγνωση στον Ασφαλιστικό Τομέα, ώστε 

να μπορούν οι ασφαλισμένοι να έχουν πρόσβαση σε αυτή την εξέταση, μέσω της 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με συγκεκριμένο πρωτόκολλο και με συγκεκριμένες 

ενδείξεις. 
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Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020, 21:36 

Η μετάλλαξη του κορονοϊού δε μειώνει 
την ισχύ του εμβολίου - Τι δείχνει νέα 

έρευνα

 
Με αφορμή τα όσα λέγονται για την ισχύ του εμβολίου σε έναν ιό που 

μεταλλάσσεται, η επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ  Παρασκευή 

Κατσαούνου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου  είπε ότι, η μετάλλαξη 

δεν θα επηρεάσει το εμβόλιο γιατί έχει φτιαχτεί χρησιμοποιώντας γενετικό 

υλικό το οποίο έχει σχέση με τον τρόπο με τον οποίο ο ιός προσβάλλει τα 

κύτταρά μας. 

«Προς το παρόν δεν έχουμε ενδείξεις ότι ο ιός μεταλλάσσεται ταχύτατα, που 

είναι σημαντικό, και ότι οι μεταλλάξεις που έχουν εμφανιστεί αφορούν το 

κομμάτι για το οποίο έχει φτιαχτεί το εμβόλιο. Οπότε περιμένουμε. Προς το 

παρόν δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό», επεσήμανε η κ. 

Κατσαούνου.   

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ)  διοργάνωσε συνέντευξη 

Τύπου εν όψει του 29ου Πανελληνίου Πνευμονολογικού Συνεδρίου (17 -20 

Δεκεμβρίου)   και τα κύρια θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν το εμβόλιο κατά 

του κορονοϊού, η καθυστέρηση διάγνωσης σοβαρών νοσημάτων λόγω της 

πανδημίας και ο αναγκαίος επαναπροσδιορισμός του χάρτη 

Πνευμονολογικών Κλινικών.  
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Για τον σημαντικό ρόλο των πνευμονολόγων στην πανδημία μίλησε ο 

πρόεδρος της ΕΠΕ καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ  Στέλιος Λουκίδης, 

υπογραμμίζοντας ότι: « Οι πνευμονολόγοι σε όλες τις βαθμίδες 

υγείας,  ήταν  στην πρώτη γραμμή και προσπάθησαν από την πρώτη στιγμή 

να δείξουν πραγματικά την αξία της ειδικότητας, ειδικά στον τομέα της 

αναπνευστικής ανεπάρκειας, που είναι γνωστό ότι ήταν και η σοβαρότερη 

επιπλοκή των ασθενών με λοίμωξη από Covid - 19 και αυτή που ουσιαστικά 

τους οδηγούσε στη μονάδα εντατικής θεραπείας».  

Η πανδημία καθυστέρησε τη διάγνωση σοβαρών νοσημάτων  

Ο κ. Λουκίδης αναφέρθηκε και στην καθυστέρηση διάγνωσης ασθενών για 

καρκίνο του πνεύμονα, που καταγράφηκε στη χώρα μας κατά το πρώτο κύμα 

της πανδημίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των νέων διαγνώσεων 

της νόσου την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2020 μειώθηκε κατά 50%, σε σχέση 

με το 2019 και το 2018! 

«Ελπίζω ότι μετά το τέλος ή την ομαλοποίηση αυτής της πανδημίας, θα γίνει 

ένας επαναπροσδιορισμός  των Πνευμονολογικών Κλινικών στην Ελλάδα. 

Πιστεύω ότι θα υπάρξουν πλέον Πνευμονολογικές Κλινικές σε όλα τα 

μεγάλα νοσοκομεία. Πράγμα που δεν συμβαίνει σήμερα», είπε 

χαρακτηριστικά ο κ. Λουκίδης.  

Την αναγκαιότητα δημιουργίας Πνευμονολογικών Κλινικών επεσήμ ανε και 

ο αν. καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ  Πέτρος Μπακάκος λέγοντας 

χαρακτηριστικά: «Η μονάδα εντατικής θεραπείας είναι η τελευταία γραμμή 

άμυνας, είναι εκεί που θέλεις να σώσεις τον άρρωστο από το βέβαιο θάνατο. 

Αλλά πριν φτάσεις εκεί, ένα ανάχωμα για τη μείωση των εισαγωγών στη 

μονάδα εντατικής θεραπείας θα ήταν η σωστή λειτουργία των 

Πνευμονολογικών Κλινικών, οι οποίες παραλαμβάνουν τα περιστατικά που 

νοσούν από Covid-19 και μέχρι να φτάσουν στο σημείο να απαιτήσουν 

εισαγωγή στη ΜΕΘ υπάρχουν μέθοδοι αντιμετώπισης της αναπνευστικής 

ανεπάρκειας, που είναι η αιτία που τους οδηγεί στη μονάδα, όπως είναι η 

χρήση συσκευών μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού ή συσκευών 

προωθημένης οξυγόνωσης, οι οποίοι μπορούν να γλιτώσουν τον ασθενή από 

την ανάγκη διασωλήνωσης και εισαγωγής σε ΜΕΘ». 
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Καθηγήτρια ΕΚΠΑ: Η μετάλλαξη              
του κορωνοϊού δεν μειώνει την ισχύ            
του εμβολίου 
21:2216 Δεκεμβρίου 2020 

 

Newsroom eleftherostypos.gr 

Με αφορμή τα όσα λέγονται για την ισχύ του εμβολίου σε έναν ιό που 

μεταλλάσσεται, η επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Παρασκευή 

Κατσαούνου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου είπε ότι, η μετάλλαξη δεν 

θα επηρεάσει το εμβόλιο γιατί έχει φτιαχτεί χρησιμοποιώντας γενετικό 

υλικό το οποίο έχει σχέση με τον τρόπο με τον οποίο ο ιός προσβάλλει τα 

κύτταρά μας. 

«Προς το παρόν δεν έχουμε ενδείξεις ότι ο ιός μεταλλάσσεται ταχύτατα, που 

είναι σημαντικό, και ότι οι μεταλλάξεις που έχουν εμφανιστεί αφορούν το 

κομμάτι για το οποίο έχει φτιαχτεί το εμβόλιο. Οπότε περιμένουμε. Προς το 

παρόν δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό», επεσήμανε η κ. Κατσαούνου. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) διοργάνωσε συνέντευξη Τύπου 

εν όψει του 29ου Πανελληνίου Πνευμονολογικού Συνεδρίου (17-20 

Δεκεμβρίου) και τα κύρια θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν το εμβόλιο κατά 

του κορονοϊού, η καθυστέρηση διάγνωσης σοβαρών νοσημάτων λόγω της 
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πανδημίας και ο αναγκαίος επαναπροσδιορισμός του χάρτη 

Πνευμονολογικών Κλινικών. 

Για τον σημαντικό ρόλο των πνευμονολόγων στην πανδημία μίλησε ο 

πρόεδρος της ΕΠΕ καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ Στέλιος Λουκίδης, 

υπογραμμίζοντας ότι: « Οι πνευμονολόγοι σε όλες τις βαθμίδες υγείας, ήταν 

στην πρώτη γραμμή και προσπάθησαν από την πρώτη στιγμή να δείξουν 

πραγματικά την αξία της ειδικότητας, ειδικά στον τομέα της αναπνευστικής 

ανεπάρκειας, που είναι γνωστό ότι ήταν και η σοβαρότερη επιπλοκή των 

ασθενών με λοίμωξη από Covid – 19 και αυτή που ουσιαστικά τους οδηγούσε 

στη μονάδα εντατικής θεραπείας». 

Η πανδημία καθυστέρησε τη διάγνωση σοβαρών νοσημάτων 

Ο κ. Λουκίδης αναφέρθηκε και στην καθυστέρηση διάγνωσης ασθενών για 

καρκίνο του πνεύμονα, που καταγράφηκε στη χώρα μας κατά το πρώτο κύμα 

της πανδημίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των νέων διαγνώσεων 

της νόσου την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2020 μειώθηκε κατά 50%, σε σχέση με 

το 2019 και το 2018! 

«Ελπίζω ότι μετά το τέλος ή την ομαλοποίηση αυτής της πανδημίας, θα γίνει 

ένας επαναπροσδιορισμός των Πνευμονολογικών Κλινικών στην Ελλάδα. 

Πιστεύω ότι θα υπάρξουν πλέον Πνευμονολογικές Κλινικές σε όλα τα μεγάλα 

νοσοκομεία. Πράγμα που δεν συμβαίνει σήμερα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. 

Λουκίδης. 

Την αναγκαιότητα δημιουργίας Πνευμονολογικών Κλινικών επεσήμανε και ο 

αν. καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Πέτρος Μπακάκος λέγοντας 

χαρακτηριστικά: «Η μονάδα εντατικής θεραπείας είναι η τελευταία γραμμή 

άμυνας, είναι εκεί που θέλεις να σώσεις τον άρρωστο από το βέβαιο θάνατο. 

Αλλά πριν φτάσεις εκεί, ένα ανάχωμα για τη μείωση των εισαγωγών στη 

μονάδα εντατικής θεραπείας θα ήταν η σωστή λειτουργία των 

Πνευμονολογικών Κλινικών, οι οποίες παραλαμβάνουν τα περιστατικά που 

νοσούν από Covid-19 και μέχρι να φτάσουν στο σημείο να απαιτήσουν 

εισαγωγή στη ΜΕΘ υπάρχουν μέθοδοι αντιμετώπισης της αναπνευστικής 

ανεπάρκειας, που είναι η αιτία που τους οδηγεί στη μονάδα, όπως είναι η 

χρήση συσκευών μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού ή συσκευών 

προωθημένης οξυγόνωσης, οι οποίοι μπορούν να γλιτώσουν τον ασθενή από 

την ανάγκη διασωλήνωσης και εισαγωγής σε ΜΕΘ». 
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Κατσαούνου: Η μετάλλαξη του κορωνοϊού 

δεν μειώνει την ισχύ του εμβολίου 
 22:13 16/12 

 

Με αφορμή τα όσα λέγονται για την ισχύ του εμβολίου σε έναν ιό 

που μεταλλάσσεται, η επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας 

ΕΚΠΑ  Παρασκευή Κατσαούνου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης 

Τύπου  είπε ότι, η μετάλλαξη δεν θα επηρεάσει το εμβόλιο γιατί έχει 

φτιαχτεί χρησιμοποιώντας γενετικό υλικό το οποίο έχει σχέση με 

τον τρόπο με τον οποίο ο ιός προσβάλλει τα κύτταρά μας. 

«Προς το παρόν δεν έχουμε ενδείξεις ότι ο ιός μεταλλάσσεται ταχύτατα, που είναι 

σημαντικό, και ότι οι μεταλλάξεις που έχουν εμφανιστεί αφορούν το κομμάτι για το 

οποίο έχει φτιαχτεί το εμβόλιο. Οπότε περιμένουμε. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι 

ιδιαίτερα ανησυχητικό», επεσήμανε η κ. Κατσαούνου.   

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ)  διοργάνωσε συνέντευξη Τύπου εν όψει 

του 29ου Πανελληνίου Πνευμονολογικού Συνεδρίου (17-20 Δεκεμβρίου)   και τα 

κύρια θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, η 

καθυστέρηση διάγνωσης σοβαρών νοσημάτων λόγω της πανδημίας και ο αναγκαίος 

επαναπροσδιορισμός του χάρτη Πνευμονολογικών Κλινικών. 

https://media.real.gr/filesystem/images/20201211/low/ae_252863_237066.JPG
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Για τον σημαντικό ρόλο των πνευμονολόγων στην πανδημία μίλησε ο πρόεδρος της 

ΕΠΕ καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ  Στέλιος Λουκίδης, υπογραμμίζοντας ότι: « Οι 

πνευμονολόγοι σε όλες τις βαθμίδες υγείας,  ήταν  στην πρώτη γραμμή και 

προσπάθησαν από την πρώτη στιγμή να δείξουν πραγματικά την αξία της 

ειδικότητας, ειδικά στον τομέα της αναπνευστικής ανεπάρκειας, που είναι γνωστό 

ότι ήταν και η σοβαρότερη επιπλοκή των ασθενών με λοίμωξη από Covid - 19 και 

αυτή που ουσιαστικά τους οδηγούσε στη μονάδα εντατικής θεραπείας». 

Η πανδημία καθυστέρησε τη διάγνωση σοβαρών νοσημάτων 

Ο κ. Λουκίδης αναφέρθηκε και στην καθυστέρηση διάγνωσης ασθενών για καρκίνο 

του πνεύμονα, που καταγράφηκε στη χώρα μας κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των νέων διαγνώσεων της νόσου την περίοδο 

Μαρτίου-Μαΐου 2020 μειώθηκε κατά 50%, σε σχέση με το 2019 και το 2018! 

«Ελπίζω ότι μετά το τέλος ή την ομαλοποίηση αυτής της πανδημίας, θα γίνει ένας 

επαναπροσδιορισμός των Πνευμονολογικών Κλινικών στην Ελλάδα. 

Πιστεύω ότι θα υπάρξουν πλέον Πνευμονολογικές Κλινικές σε όλα τα μεγάλα 

νοσοκομεία. Πράγμα που δεν συμβαίνει σήμερα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. 

Λουκίδης. 

Την αναγκαιότητα δημιουργίας Πνευμονολογικών Κλινικών επεσήμανε και ο αν. 

καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ  Πέτρος Μπακάκος λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η 

μονάδα εντατικής θεραπείας είναι η τελευταία γραμμή άμυνας, είναι εκεί που θέλεις 

να σώσεις τον άρρωστο από το βέβαιο θάνατο. Αλλά πριν φτάσεις εκεί, ένα ανάχωμα 

για τη μείωση των εισαγωγών στη μονάδα εντατικής θεραπείας θα ήταν η σωστή 

λειτουργία των Πνευμονολογικών Κλινικών, οι οποίες παραλαμβάνουν τα 

περιστατικά που νοσούν από Covid-19 και μέχρι να φτάσουν στο σημείο να 

απαιτήσουν εισαγωγή στη ΜΕΘ υπάρχουν μέθοδοι αντιμετώπισης της 

αναπνευστικής ανεπάρκειας, που είναι η αιτία που τους οδηγεί στη μονάδα, όπως 

είναι η χρήση συσκευών μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού ή συσκευών 

προωθημένης οξυγόνωσης, οι οποίοι μπορούν να γλιτώσουν τον ασθενή από την 

ανάγκη διασωλήνωσης και εισαγωγής σε ΜΕΘ». 
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Κορωνοϊός: Η μετάλλαξη του ιού 

δεν μειώνει την ισχύ του εμβολίου 
Newsroom 
 Ανανεώθηκε: Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020 22:48 

1    

Ο 
SARS-CoV-2 από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (Φωτογραφία αρχείου)NIAID-RML via AP 

Με αφορμή τα όσα λέγονται για την ισχύ του εμβολίου σε έναν ιό που 

μεταλλάσσεται, η επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας του 

ΕΚΠΑ, Παρασκευή Κατσαούνου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου είπε 

ότι, η μετάλλαξη δεν θα επηρεάσει το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού γιατί 

έχει φτιαχτεί χρησιμοποιώντας γενετικό υλικό το οποίο έχει σχέση με τον 

τρόπο με τον οποίο ο ιός προσβάλλει τα κύτταρά μας. 

«Προς το παρόν δεν έχουμε ενδείξεις ότι ο ιός μεταλλάσσεται ταχύτατα, που 

είναι σημαντικό, και ότι οι μεταλλάξεις που έχουν εμφανιστεί αφορούν το 

κομμάτι για το οποίο έχει φτιαχτεί το εμβόλιο. Οπότε περιμένουμε. Προς το 

παρόν δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό», επεσήμανε η κ. Κατσαούνου. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) διοργάνωσε συνέντευξη Τύπου 

εν όψει του 29ου Πανελληνίου Πνευμονολογικού Συνεδρίου (17-20 

Δεκεμβρίου) και τα κύρια θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν το εμβόλιο κατά 

του κορωνοϊού, η καθυστέρηση διάγνωσης σοβαρών νοσημάτων λόγω της 

https://www.cnn.gr/tag/emvolio-koronoios
https://www.cnn.gr/tag/koronoios
https://www.cnn.gr/tag/ellhnikh-pneymonologikh-etaireia
https://www.cnn.gr/tag/koronoios


 

30 

πανδημίας και ο αναγκαίος επαναπροσδιορισμός του χάρτη 

Πνευμονολογικών Κλινικών. 

Για τον σημαντικό ρόλο των πνευμονολόγων στην πανδημία μίλησε ο 

πρόεδρος της ΕΠΕ και καθηγητής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, 

υπογραμμίζοντας ότι: 

«Οι πνευμονολόγοι σε όλες τις βαθμίδες υγείας, ήταν στην πρώτη γραμμή και 

προσπάθησαν από την πρώτη στιγμή να δείξουν πραγματικά την αξία της 

ειδικότητας, ειδικά στον τομέα της αναπνευστικής ανεπάρκειας, που είναι 

γνωστό ότι ήταν και η σοβαρότερη επιπλοκή των ασθενών με λοίμωξη από 

Covid - 19 και αυτή που ουσιαστικά τους οδηγούσε στη μονάδα εντατικής 

θεραπείας». 

Η πανδημία καθυστέρησε τη διάγνωση σοβαρών νοσημάτων 

Ο κ. Λουκίδης αναφέρθηκε και στην καθυστέρηση διάγνωσης ασθενών για 

καρκίνο του πνεύμονα, που καταγράφηκε στη χώρα μας κατά το πρώτο κύμα 

της πανδημίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των νέων διαγνώσεων 

της νόσου την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2020 μειώθηκε κατά 50%, σε σχέση με 

το 2019 και το 2018! 

«Ελπίζω ότι μετά το τέλος ή την ομαλοποίηση αυτής της πανδημίας, θα γίνει 

ένας επαναπροσδιορισμός των Πνευμονολογικών Κλινικών στην Ελλάδα. 

Πιστεύω ότι θα υπάρξουν πλέον Πνευμονολογικές Κλινικές σε όλα τα μεγάλα 

νοσοκομεία. Πράγμα που δεν συμβαίνει σήμερα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. 

Λουκίδης. 

Την αναγκαιότητα δημιουργίας Πνευμονολογικών Κλινικών επεσήμανε και ο 

αν. καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Πέτρος Μπακάκος, λέγοντας 

χαρακτηριστικά: 

«Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας είναι η τελευταία γραμμή άμυνας, είναι 

εκεί που θέλεις να σώσεις τον άρρωστο από το βέβαιο θάνατο. Αλλά πριν 

φτάσεις εκεί, ένα ανάχωμα για τη μείωση των εισαγωγών στη μονάδα 

εντατικής θεραπείας θα ήταν η σωστή λειτουργία των Πνευμονολογικών 

Κλινικών, οι οποίες παραλαμβάνουν τα περιστατικά που νοσούν από Covid-19 

και μέχρι να φτάσουν στο σημείο να απαιτήσουν εισαγωγή στη ΜΕΘ υπάρχουν 

μέθοδοι αντιμετώπισης της αναπνευστικής ανεπάρκειας, που είναι η αιτία 

που τους οδηγεί στη μονάδα, όπως είναι η χρήση συσκευών μη επεμβατικού 

μηχανικού αερισμού ή συσκευών προωθημένης οξυγόνωσης, οι οποίοι 

μπορούν να γλιτώσουν τον ασθενή από την ανάγκη διασωλήνωσης και 

εισαγωγής σε ΜΕΘ». 

 

https://www.cnn.gr/tag/meth
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Δραματική καθυστέρηση στη διάγνωση ασθενών 
για καρκίνο του πνεύμονα λόγω πανδημίας 
Συντάκτης: Αιμίλιος Νεγκής on: 15/12/2020,  

 
Δραματική καθυστέρηση στη διάγνωση ασθενών για καρκίνο του 
πνεύμονα καταγράφηκε στη χώρα μας κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των νέων διαγνώσεων της νόσου την 
περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2020 μειώθηκε κατά 50%, σε σχέση με το 2019 και το 
2018! 

Αυτό έδειξε μεγάλη μελέτη, που πραγματοποιήθηκε σε 10 πνευμονολογικές 
κλινικές σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, μεγάλη 
μείωση άνω του 50% καταγράφηκε και 
στις βρογχοσκοπήσεις σε άτομα με υποψία 
καρκίνου του πνεύμονα. 

Τα αποτελέσματά της μελέτης θα 
παρουσιαστούν στο 29ο Πανελλήνιο 
Πνευμονολογικό Συνέδριο, το οποίο 
οργανώνει διαδικτυακά η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) 17-19 
Δεκεμβρίου. 

https://virus.com.gr/author/enegis/
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Ο πρόεδρος της ΕΠΕ κ. Στέλιος Λουκίδης τόνισε ότι προφανώς η καθυστέρηση 
στη διάγνωση οφείλεται στο φόβο των ανθρώπων λόγω της πανδημίας. 
Υπογράμμισε όμως ότι δεν πρέπει να υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς 
τα άτομα με covid-19 δεν νοσηλεύονται στην ίδια πτέρυγα. Επίσης, πρέπει να 
ξεκαθαριστεί ότι όλοι οι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε 
βρογχοσκόπηση ή άλλους είδους επεμβατική διαδικασία, υποβάλλονται σε 
μοριακό τεστ για τον νέο ιό. 

Το πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι, σύμφωνα 
με την κα Παρασκευή Κατσαούνου, 
Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας, στο 
νοσοκομείο Ευαγγελισμός, πολλοί 
ασθενείς προσέφυγαν με τόσο μεγάλη 
καθυστέρηση, που η διάγνωση του καρκίνου 
έγινε σε πολύ προχωρημένο στάδιο 3 ή 4, 
στο οποίο οι θεραπευτικές δυνατότητες είναι 
περιορισμένες. 

Από την άλλη, είναι σημαντικό ότι  δεν υπήρξαν 
καθυστερήσεις στη θεραπεία ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα. 
Επίσης, δεν υπήρξε μόλυνση των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα ή άλλης 
πνευμονικής νόσου από covid-19, τουλάχιστον στο πρώτο κύμα, γεγονός που 
δείχνει ότι τα μέτρα που ελήφθησαν στις πνευμονολογικές κλινικές ήταν 
αποτελεσματικά. 

Ο γ.γ. της εταιρείας κ. Λευτέρης Ζέρβας ανέφερε ότι η ΕΠΕ θα ρίξει βάρος 
στον καρκίνο του πνεύμονα το 2021 προς 
δύο κατευθύνσεις: 

1. Ενίσχυση των δράσεων για διακοπή 
του καπνίσματος. 

2. Εκστρατεία ενημέρωσης για την αξία 
της πρώιμης διάγνωσης με τη χρήση 
της χαμηλής δόσης αξονικής 
τομογραφίας του πνεύμονα. 

 

Ο κ. Λουκίδης σημείωσε πως η πανδημία ανέδειξε την αξία της πνευμονολογίας 
και την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των κλινικών σε γενικά νοσοκομεία με 
συγκεκριμένο σχέδιο λειτουργίας πνευμονολογικών κλινικών. Ακόμη, υπάρχει 
ανάγκη ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με πνευμονολόγους. 

Το συνέδριο έχει πλούσια θέματα για όλο το φάσμα των αναπνευστικών 
παθήσεων, όπως η κυστική ίνωση, η φυματίωση και η χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι θα υπάρξει ειδικό στρογγυλό 
τραπέζι για τα νέα καπνικά προϊόντα, καθώς και ξεχωριστό πάνελ με φοιτητές 
ιατρικής για θέματα που αφορούν κυρίως την ΠΦΥ. 
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Η μετάλλαξη του κορωνοϊού δεν μειώνει 
την ισχύ του εμβολίου. 
NEWSROOM 
17 Δεκεμβρίου, 2020 

 

Η καθυστέρηση διάγνωσης σοβαρών νοσημάτων όπως ο καρκίνος του πνεύμονα, 

λόγω της πανδημίας, το εμβόλιο του κορωνοϊού και ο αναγκαίος επαναπροσδιορισμός 

του χάρτη Πνευμονολογικών Κλινικών, ήταν μερικά από τα θέματα που τονίσθηκαν 

στη Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου, εν όψει του 29ου Πανελληνίου Πνευμονολογικού 

Συνεδρίου, που διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). Το 

διαδικτυακό συνέδριο ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2020. 

Για τον σημαντικό ρόλο των πνευμονολόγων στην πανδημία μίλησε ο Πρόεδρος της 

ΕΠΕ καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ κ. Στέλιος Λουκίδης, υπογραμμίζοντας ότι: « Οι 

πνευμονολόγοι σε όλες τις βαθμίδες υγείας, είτε στο ιδιωτικό ιατρείο, είτε στα κέντρα 

υγείας  και στην πρωτοβάθμια φροντίδα, τα νοσοκομεία, τις μονάδες εντατικής 

θεραπείας, ήταν μπροστά. Ήταν στην πρώτη γραμμή και προσπάθησαν από την 

πρώτη στιγμή  να δείξουν πραγματικά την αξία της ειδικότητας, ειδικά στον τομέα της 

αναπνευστικής ανεπάρκειας, που είναι  γνωστό ότι ήταν και η σοβαρότερη επιπλοκή 

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


 

34 

των ασθενών με λοίμωξη από Covid – 19 και αυτή που ουσιαστικά τους οδηγούσε στη 

μονάδα εντατικής θεραπείας». 

Η πανδημία καθυστέρησε τη διάγνωση σοβαρών νοσημάτων 

Ο κ. Λουκίδης αναφέρθηκε και στην καθυστέρηση διάγνωσης ασθενών για καρκίνο 

του πνεύμονα, που καταγράφηκε στη χώρα μας κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των νέων διαγνώσεων της νόσου την περίοδο 

Μαρτίου-Μαΐου 2020 μειώθηκε κατά 50%, σε σχέση με το 2019 και το 2018! 

«Ελπίζω ότι μετά το τέλος ή την ομαλοποίηση αυτής της πανδημίας, θα γίνει ένας 

επαναπροσδιορισμός των Πνευμονολογικών Κλινικών στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα 

υπάρξουν πλέον Πνευμονολογικές Κλινικές σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία. Πράγμα που 

δεν συμβαίνει σήμερα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λουκίδης. 

 

Οι Πνευμονολογικές κλινικές ανάχωμα για τις νοσηλείες στις ΜΕΘ 

Την αναγκαιότητα δημιουργίας Πνευμονολογικών Κλινικών επεσήμανε και ο Αν. 

Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ κ. Πέτρος Μπακάκος λέγοντας 

χαρακτηριστικά: «Η μονάδα εντατικής θεραπείας είναι η τελευταία γραμμή άμυνας, 

είναι εκεί που  θέλεις να σώσεις τον άρρωστο από το βέβαιο θάνατο. Αλλά πριν 

φτάσεις εκεί, ένα ανάχωμα για τη μείωση των εισαγωγών στη μονάδα εντατικής 

θεραπείας θα ήταν η σωστή λειτουργία των Πνευμονολογικών Κλινικών, οι οποίες 

παραλαμβάνουν τα περιστατικά που νοσούν από Covid-19 και μέχρι να φτάσουν στο 

σημείο να απαιτήσουν εισαγωγή στη ΜΕΘ υπάρχουν μέθοδοι αντιμετώπισης της 
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αναπνευστικής ανεπάρκειας, που είναι η αιτία που τους οδηγεί στη μονάδα, όπως 

είναι η χρήση συσκευών μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού ή συσκευών 

προωθημένης οξυγόνωσης, οι οποίοι μπορούν να γλιτώσουν τον ασθενή από την 

ανάγκη διασωλήνωσης  και εισαγωγής σε ΜΕΘ». 

Το εμβόλιο και η μετάλλαξη του ιού 

Με αφορμή τα όσα λέγονται για την ισχύ του εμβολίου σε έναν ιό που μεταλλάσσεται, 

η Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ κα Παρασκευή 

Κατσαούνου είπε ότι, η μετάλλαξη δεν θα επηρεάσει το εμβόλιο γιατί έχει φτιαχτεί 

χρησιμοποιώντας γενετικό υλικό το οποίο έχει σχέση με τον τρόπο με τον οποίο ο ιός 

προσβάλλει τα κύτταρα μας. 

«Προς το παρόν δεν έχουμε ενδείξεις ότι ο ιός μεταλλάσσεται ταχύτατα, που είναι 

σημαντικό, και ότι οι μεταλλάξεις που έχουν εμφανιστεί αφορούν το κομμάτι για το 

οποίο έχει φτιαχτεί το εμβόλιο. Οπότε περιμένουμε. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι 

ιδιαίτερα ανησυχητικό», επεσήμανε η κα Κατσαούνου. 

Καμπάνια για την πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου του πνεύμονα 

Στο Συνέδριο θα αναπτυχθούν θέματα για όλο το φάσμα των αναπνευστικών 

παθήσεων, όπως η κυστική ίνωση και η πνευμονική ίνωση, η φυματίωση  που 

παραμένει σημαντικό πρόβλημα με έμφαση στο προσφυγικό πληθυσμό, η χρόνια 

αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το άσθμα, οι λοιμώξεις non COVID, οι διάμεσες 

πνευμονοπάθειες, η επιδημιολογική εικόνα της Ελλάδας, η διαχείριση του Covid σε 

επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας και κέντρων υγείας κ.ά. 

Ενα από τα πολλά σημαντικά που θα ανακοινωθούν στο συνέδριο είναι και η 

καμπάνια της Πνευμονολογικής Εταιρείας που αφορά στη δυνατότητα της πρώιμης 

ανίχνευσης του καρκίνου του πνεύμονα μέσω της αξονικής τομογραφίας. Η 

καμπάνια θα αρχίσει μέσα στο 2021 και η ΕΠΕ θα προσπαθήσει να πείσει και την 

Πολιτεία να εισάγει την πρώιμη διάγνωση στον Ασφαλιστικό Τομέα, ώστε να μπορούν 

οι ασφαλισμένοι να έχουν πρόσβαση σε αυτή την εξέταση, μέσω της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης με συγκεκριμένο πρωτόκολλο και με συγκεκριμένες ενδείξεις. 
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20:44 | 16.12.2020 

Η μετάλλαξη του κορωνοϊού δεν μειώνει 
την ισχύ του εμβολίου 

Με αφορμή τα όσα λέγονται για την ισχύ του εμβολίου σε έναν ιό που 

μεταλλάσσεται, η επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ 

Παρασκευή Κατσαούνου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου 

(16/12/20) είπε ότι, η μετάλλαξη δεν θα επηρεάσει το εμβόλιο γιατί 

έχει φτιαχτεί χρησιμοποιώντας γενετικό υλικό το οποίο έχει σχέση με 

τον τρόπο με τον οποίο ο ιός προσβάλλει τα κύτταρά μας 

 

«Προς το παρόν δεν έχουμε ενδείξεις ότι ο ιός μεταλλάσσεται ταχύτατα, που 

είναι σημαντικό, και ότι οι μεταλλάξεις που έχουν εμφανιστεί αφορούν το κομμάτι 

για το οποίο έχει φτιαχτεί το εμβόλιο. Οπότε περιμένουμε. Προς το παρόν δεν 

έχουμε κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό», επεσήμανε η κ. Κατσαούνου.  

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ)  διοργάνωσε συνέντευξη Τύπου εν 

όψει του 29ου Πανελληνίου Πνευμονολογικού Συνεδρίου (17-20 

Δεκεμβρίου)   και τα κύρια θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν το εμβόλιο κατά του 

κορονοϊού, η καθυστέρηση διάγνωσης σοβαρών νοσημάτων λόγω της 

πανδημίας και ο αναγκαίος επαναπροσδιορισμός του χάρτη Πνευμονολογικών 

Κλινικών. 

Για τον σημαντικό ρόλο των πνευμονολόγων στην πανδημία μίλησε ο πρόεδρος 

της ΕΠΕ καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ  Στέλιος Λουκίδης, υπογραμμίζοντας ότι: « 
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Οι πνευμονολόγοι σε όλες τις βαθμίδες υγείας,  ήταν  στην πρώτη γραμμή και 

προσπάθησαν από την πρώτη στιγμή να δείξουν πραγματικά την αξία της 

ειδικότητας, ειδικά στον τομέα της αναπνευστικής ανεπάρκειας, που είναι 

γνωστό ότι ήταν και η σοβαρότερη επιπλοκή των ασθενών με λοίμωξη από 

Covid - 19 και αυτή που ουσιαστικά τους οδηγούσε στη μονάδα εντατικής 

θεραπείας». 

Η πανδημία καθυστέρησε τη διάγνωση σοβαρών νοσημάτων 

Ο κ. Λουκίδης αναφέρθηκε και στην καθυστέρηση διάγνωσης ασθενών για 

καρκίνο του πνεύμονα, που καταγράφηκε στη χώρα μας κατά το πρώτο κύμα 

της πανδημίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των νέων διαγνώσεων της 

νόσου την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2020 μειώθηκε κατά 50%, σε σχέση με το 

2019 και το 2018! 

«Ελπίζω ότι μετά το τέλος ή την ομαλοποίηση αυτής της πανδημίας, θα γίνει 

ένας επαναπροσδιορισμός των Πνευμονολογικών Κλινικών στην Ελλάδα. 

Πιστεύω ότι θα υπάρξουν πλέον Πνευμονολογικές Κλινικές σε όλα τα μεγάλα 

νοσοκομεία. Πράγμα που δεν συμβαίνει σήμερα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. 

Λουκίδης. 

Την αναγκαιότητα δημιουργίας Πνευμονολογικών Κλινικών επεσήμανε και ο αν. 

καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ  Πέτρος Μπακάκος λέγοντας 

χαρακτηριστικά: «Η μονάδα εντατικής θεραπείας είναι η τελευταία γραμμή 

άμυνας, είναι εκεί που θέλεις να σώσεις τον άρρωστο από το βέβαιο θάνατο. 

Αλλά πριν φτάσεις εκεί, ένα ανάχωμα για τη μείωση των εισαγωγών στη μονάδα 

εντατικής θεραπείας θα ήταν η σωστή λειτουργία των Πνευμονολογικών 

Κλινικών, οι οποίες παραλαμβάνουν τα περιστατικά που νοσούν από Covid-19 

και μέχρι να φτάσουν στο σημείο να απαιτήσουν εισαγωγή στη ΜΕΘ υπάρχουν 

μέθοδοι αντιμετώπισης της αναπνευστικής ανεπάρκειας, που είναι η αιτία που 

τους οδηγεί στη μονάδα, όπως είναι η χρήση συσκευών μη επεμβατικού 

μηχανικού αερισμού ή συσκευών προωθημένης οξυγόνωσης, οι οποίοι 

μπορούν να γλιτώσουν τον ασθενή από την ανάγκη διασωλήνωσης και 

εισαγωγής σε ΜΕΘ». 
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«Η μετάλλαξη του κορονοϊού δεν 

μειώνει την ισχύ του εμβολίου» 

Το συμπέρασμα που έγινε γνωστό κατά τη συνέντευξη 

Τύπου της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 

 

ΥΓΕΙΑΚΟΡΟΝΟΪΟΣ  21:15 •16/12/2020 

 

 

Αρκετά είναι αυτά που λέγονται ή διασπείρονται από διάφορες «πηγές» 
όσον αφορά την ισχύ του εμβολίου σε έναν ιό που μεταλλάσσεται, όπως 
ο κορονοϊός. Η επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠ, Παρασκευή 
Κατσαούνου, τοποθετήθηκε σχετικά κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου. 

Όπως είπε, η μετάλλαξη δεν θα επηρεάσει το εμβόλιο, γιατί έχει 
φτιαχτεί χρησιμοποιώντας γενετικό υλικό το οποίο έχει σχέση με τον 
τρόπο με τον οποίο ο ιός προσβάλλει τα κύτταρά μας. «Προς το παρόν 
δεν έχουμε ενδείξεις ότι ο ιός μεταλλάσσεται ταχύτατα, που είναι 
σημαντικό, και ότι οι μεταλλάξεις που έχουν εμφανιστεί αφορούν το 
κομμάτι για το οποίο έχει φτιαχτεί το εμβόλιο. Οπότε περιμένουμε. 
Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό», επισήμανε. 

https://www.newsbeast.gr/health
https://www.newsbeast.gr/health/coronavirus
https://www.newsbeast.gr/tag/embolio
https://www.newsbeast.gr/tag/koronoios
https://www.newsbeast.gr/tag/metallakseis
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Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) διοργάνωσε συνέντευξη 
Τύπου εν όψει του 29ου Πανελληνίου Πνευμονολογικού Συνεδρίου (17-
20 Δεκεμβρίου) και τα κύρια θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν το 
εμβόλιο κατά του κορονοϊού, η καθυστέρηση διάγνωσης σοβαρών 
νοσημάτων λόγω της πανδημίας και ο αναγκαίος επαναπροσδιορισμός 
του χάρτη Πνευμονολογικών Κλινικών. 

Για τον σημαντικό ρόλο των πνευμονολόγων στην πανδημία μίλησε ο 
πρόεδρος της ΕΠΕ καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, 
υπογραμμίζοντας: «Οι πνευμονολόγοι σε όλες τις βαθμίδες υγείας, 
ήταν στην πρώτη γραμμή και προσπάθησαν από την πρώτη στιγμή να 
δείξουν πραγματικά την αξία της ειδικότητας, ειδικά στον τομέα της 
αναπνευστικής ανεπάρκειας, που είναι γνωστό ότι ήταν και η 
σοβαρότερη επιπλοκή των ασθενών με λοίμωξη από Covid-19 και αυτή 
που ουσιαστικά τους οδηγούσε στη ΜΕΘ». 

«Η πανδημία καθυστέρησε τη διάγνωση σοβαρών νοσημάτων» 

Ο κ. Λουκίδης αναφέρθηκε και στην καθυστέρηση διάγνωσης ασθενών 
για καρκίνο του πνεύμονα, που καταγράφηκε στη χώρα μας κατά το 
πρώτο κύμα της πανδημίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των 
νέων διαγνώσεων της νόσου την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2020 
μειώθηκε κατά 50%, σε σχέση με το 2019 και το 2018! 

«Ελπίζω ότι μετά το τέλος ή την ομαλοποίηση αυτής της πανδημίας, 
θα γίνει ένας επαναπροσδιορισμός των Πνευμονολογικών Κλινικών 
στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν πλέον Πνευμονολογικές 
Κλινικές σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία. Πράγμα που δεν συμβαίνει 
σήμερα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λουκίδης σύμφωνα με όσα 
μεταφέρει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. 

Την αναγκαιότητα δημιουργίας Πνευμονολογικών Κλινικών επεσήμανε 
και ο αν. καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Πέτρος Μπακάκος, 
λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η μονάδα εντατικής θεραπείας είναι η 
τελευταία γραμμή άμυνας, είναι εκεί που θέλεις να σώσεις τον 
άρρωστο από το βέβαιο θάνατο. 

Αλλά, πριν φτάσεις εκεί, ένα ανάχωμα για τη μείωση των εισαγωγών 
στη μονάδα εντατικής θεραπείας θα ήταν η σωστή λειτουργία των 
Πνευμονολογικών Κλινικών, οι οποίες παραλαμβάνουν τα περιστατικά 
που νοσούν από Covid-19 και μέχρι να φτάσουν στο σημείο να 
απαιτήσουν εισαγωγή στη ΜΕΘ υπάρχουν μέθοδοι αντιμετώπισης της 
αναπνευστικής ανεπάρκειας, που είναι η αιτία που τους οδηγεί στη 
μονάδα, όπως είναι η χρήση συσκευών μη επεμβατικού μηχανικού 
αερισμού ή συσκευών προωθημένης οξυγόνωσης, οι οποίοι μπορούν να 
γλιτώσουν τον ασθενή από την ανάγκη διασωλήνωσης και εισαγωγής 
σε ΜΕΘ». 

https://www.newsbeast.gr/tag/elliniki-pneumonologiki-etaireia
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16.12.2020 | 21:02 

Η μετάλλαξη του κορωνοϊού                

δεν μειώνει την ισχύ του εμβολίου 

Η επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας Παρασκευή 
Κατσαούνου εξηγεί: Ο τρόπος που φτιάχτηκε το εμβόλιο 
για τον κορονοϊό δεν μειώνει την αποτελεσματικότητά του 

σε ενδεχόμενη μετάλλαξη του ιού. 

Η Παρασκευή Κατσαούνου ξεκαθάρισε 

ότι η μετάλλαξη του κορωνοϊού δεν 

επηρεάζει την ισχύ του εμβολίου κατά της 

Covid-19. 

Η επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας 

ΕΚΠΑ διευκρίνισε ότι το εμβόλιο έχει 

φτιαχτεί με γενετικό υλικό, το οποίο έχει σχέση με τον τρόπο που ο ιός 

«χτυπά» τα κύτταρα του οργανισμού. 

«Προς το παρόν δεν έχουμε ενδείξεις ότι ο ιός μεταλλάσσεται ταχύτατα 

-που είναι σημαντικό- και ότι οι μεταλλάξεις που έχουν εμφανιστεί 

αφορούν το κομμάτι για το οποίο έχει φτιαχτεί το εμβόλιο. Οπότε 

περιμένουμε. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό» 

ανέφερε η κα Κατσαούνου.   

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ)  διοργάνωσε 

συνέντευξη Τύπου εν όψει του 29ου Πανελληνίου 

Πνευμονολογικού Συνεδρίου (17-20 Δεκεμβρίου) και τα κύρια 

θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, η 

καθυστέρηση διάγνωσης σοβαρών νοσημάτων λόγω της πανδημίας 

Covid-19 και ο αναγκαίος επαναπροσδιορισμός του χάρτη 

Πνευμονολογικών Κλινικών. 

Στέλιος Λουκίδης: Η πανδημία κορωνοϊού καθυστέρησε τη 

διάγνωση σοβαρών νοσημάτων 

Από τη μεριά του ο πρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ, 

Στέλιος Λουκίδης, αναφέρθηκε και στην καθυστέρηση διάγνωσης 
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ασθενών για καρκίνο του πνεύμονα, που καταγράφηκε στη χώρα μας 

κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας κορωνοϊού. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των νέων διαγνώσεων της νόσου 

την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2020 μειώθηκε κατά 50%, σε σχέση με το 

2019 και το 2018. 

«Ελπίζω ότι μετά το τέλος ή την ομαλοποίηση αυτής της πανδημίας, θα 

γίνει ένας επαναπροσδιορισμός των Πνευμονολογικών Κλινικών στην 

Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν πλέον Πνευμονολογικές Κλινικές σε 

όλα τα μεγάλα νοσοκομεία. Πράγμα που δεν συμβαίνει σήμερα» τόνισε 

ο κ. Λουκίδης. 

Την αναγκαιότητα δημιουργίας Πνευμονολογικών Κλινικών επεσήμανε 

και ο αν. καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ  Πέτρος Μπακάκος, 

λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 

είναι η τελευταία γραμμή άμυνας, είναι εκεί που θέλεις να σώσεις τον 

άρρωστο από το βέβαιο θάνατο». 

«Αλλά πριν φτάσεις εκεί, ένα ανάχωμα για τη μείωση των εισαγωγών 

στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας θα ήταν η σωστή λειτουργία των 

Πνευμονολογικών Κλινικών, οι οποίες παραλαμβάνουν τα περιστατικά 

που νοσούν από Covid-19 και μέχρι να φτάσουν στο σημείο να 

απαιτήσουν εισαγωγή στη ΜΕΘ υπάρχουν μέθοδοι αντιμετώπισης της 

αναπνευστικής ανεπάρκειας, που είναι η αιτία που τους οδηγεί στη 

μονάδα, όπως είναι η χρήση συσκευών μη επεμβατικού μηχανικού 

αερισμού ή συσκευών προωθημένης οξυγόνωσης, οι οποίοι μπορούν 

να γλιτώσουν τον ασθενή από την ανάγκη διασωλήνωσης και 

εισαγωγής σε ΜΕΘ». 

 
 
 

 


