
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTERS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONLINE ΜΕΣΑ 



 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία για 
δεύτερη χρονιά στήριξε την Ομάδα 
Αιγαίου 

 
 

ygeiamou.gr team  20/05/2022 11:46:31 

 
 

Σε εννέα νησιά εξετάστηκαν στο πνευμονολογικό ιατρείο 
συνολικά 290 άτομα, σχεδόν τριπλάσιος αριθμός συγκριτικά με 
την περσινή χρονιά 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία (ΕΠΕ), συμμετείχε στον 28ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου που 
διήρκησε συνολικά έντεκα (11) ημέρες (5-15 Μαΐου 2022). Η Ομάδα 
επισκέφτηκε εννιά νησιά της άγονης γραμμής (Φούρνοι, Αγαθονήσι, 
Θύμαινα, Αρκιοί, Λειψοί, Πάτμος, Δονούσα, Ανάφη, Κουφονήσι), όπου 
διενήργησε ιατρικές, αιματολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις στους 
κατοίκους των νησιών. 

Στην αποστολή συμμετείχαν πέντε ιατροί Πνευμονολόγοι, οι 
κυρίες Νίκη Γιαννιού, Νικολέττα Ροβίνα, Παρασκευή Κατσαούνου, 
Ιωάννα Τσιώκου, Λαμπρινή Βλάσση και ο τεχνικός κ. Βιορέλης 



Δρούγιας για τη διεξαγωγή των σπιρομετρήσεων. Στο πνευμονολογικό 
ιατρείο εξετάστηκαν συνολικά 290 άτομα, σχεδόν τριπλάσιος αριθμός 
συγκριτικά με την περσινή χρονιά, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο 
βαθμό στη δυσκολία διεξαγωγής εξετάσεων και προληπτικού ελέγχου, 
λόγω πανδημίας. Από την εξέταση των κατοίκων της περιοχής 
διαπιστώθηκε υψηλή επίπτωση άσθματος και ατοπίας. 

 

Εντυπωσιακό ήταν το υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης για τον 
ιό SARS-CoV2, τη γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο στους κατοίκους της 
περιοχής. Διενεργήθηκαν σπιρομετρήσεις, όπου υπήρχε ένδειξη από το 
ιστορικό και την κλινική εικόνα, ενώ οι ασθενείς είχαν την ευκαιρία να 
συζητήσουν με τους ειδικούς και να λάβουν πλάνο ελέγχου του 
άσθματος και οδηγίες για τη σωστή χρήση της φαρμακευτικής τους 
αγωγής. 

Φέτος, για πρώτη χρονιά υπήρχε η δυνατότητα ελέγχου με διαθωρακικό 
υπέρηχο, στον οποίο υπεβλήθησαν αρκετοί ασθενείς POST COVID με 
εμμένοντα αναπνευστικά συμπτώματα. Ο διαθωρακικός υπέρηχος 
παρείχε τη δυνατότητα διάγνωσης της πνευμονίας σε κάποιους 
ασθενείς που εξετάσθηκαν, σε νησιά όπου δεν υπήρχε η δυνατότητα 
ακτινολογικού ελέγχου. Στις περιπτώσεις όπου ήταν αναγκαίο, η ιατρική 
ομάδα συνέστησε και διασύνδεσε τους ασθενείς σε ειδικά κέντρα για 
περαιτέρω έλεγχο, όπως π.χ. για μελέτη ύπνου, βρογχοσκόπηση, ιατρεία 
διακοπής καπνίσματος. Επίσης στο πλαίσιο της ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα πρόληψης η κ. Παρασκευή 
Κατσαούνου στην Πάτμο έδωσε διάλεξη με τίτλο «Προλαμβάνοντας το 
νόσημα με τη μεγαλύτερη θνησιμότητα και νοσηρότητα». 



 

Τα μέλη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας που συμμετείχαν 
στον 28ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου τονίζουν: «για μια ακόμη χρονιά 
η συμμετοχή μας στην αποστολή της Ομάδας Αιγαίου μας γέμισε χαρά 
και ικανοποίηση. Η αλληλεπίδρασή μας με μια ομάδα ανθρώπων με 
κοινό όραμα, που εθελοντικά προσφέρουν βοήθεια με όποιο τρόπο 
μπορούν, ανιδιοτελώς, στα πιο απομακρυσμένα σημεία της επικράτειας 
αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Η μεγάλη ανταπόκριση των κατοίκων 
των ακριτικών νησιών και η ευγνωμοσύνη τους αποτελούν την 
καλύτερη ανταμοιβή στην προσπάθεια αυτή. Μέσω της συνεργασίας 
μας με την Ομάδα Αιγαίου, προσβλέπουμε στη συνέχιση της υλοποίησης 
και της στήριξης δράσεων που προάγουν την ισότιμη πρόσβαση στην 
υγεία και προσδοκούμε να συμβάλλουμε με τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο στην παροχή ιατρικής φροντίδας, ιδιαίτερα στους κατοίκους 
περιοχών με δύσκολή πρόσβαση, όπως είναι τα ακριτικά μας νησιά». 

Ομάδα Αιγαίου: Η Ομάδα Αιγαίου είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται από το 1995 στα μικρά και 
ακριτικά νησιά του Αρχιπελάγους προσφέροντας, σε αμιγώς εθελοντική 
βάση, ιατρικές υπηρεσίες, έργα για αναβάθμιση υποδομών, ενημέρωση 
σε επίκαιρα θέματα καθώς και διεξαγωγή πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων. 

  



 

Η  Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
στηρίζει την Ομάδα Αιγαίου με τη 
συμμετοχή της στον 28ο Διάπλου 

Η Ομάδα επισκέφτηκε εννέα νησιά της άγονης γραμμής. 
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Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, 
συμμετείχε στον 28ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου που διήρκησε συνολικά 
έντεκα ημέρες (5-15 Μαΐου 2022). Η Ομάδα επισκέφτηκε εννιά νησιά της άγονης 
γραμμής (Φούρνοι, Αγαθονήσι, Θύμαινα, Αρκιοί, Λειψοί, Πάτμος, Δονούσα, 
Ανάφη, Κουφονήσι), όπου διενήργησε ιατρικές, αιματολογικές και 
μικροβιολογικές εξετάσεις στους κατοίκους των νησιών. 

Στην αποστολή συμμετείχαν πέντε ιατροί Πνευμονολόγοι, οι κ.κ Νίκη Γιαννιού, 
Νικολέττα Ροβίνα, Παρασκευή Κατσαούνου, Ιωάννα Τσιώκου, Λαμπρινή Βλάσση 
και ο τεχνικός κ. Βιορέλης Δρούγιας για τη διεξαγωγή των σπιρομετρήσεων. Στο 
πνευμονολογικό ιατρείο εξετάστηκαν συνολικά 290 άτομα, σχεδόν τριπλάσιος 
αριθμός συγκριτικά με την περσινή χρονιά, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο 
βαθμό στη δυσκολία διεξαγωγής εξετάσεων και προληπτικού ελέγχου, λόγω 



πανδημίας. Από την εξέταση των κατοίκων της περιοχής διαπιστώθηκε υψηλή 
επίπτωση άσθματος και ατοπίας. 

0   
Εντυπωσιακό ήταν το υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης για τον ιό SARS-
CoV2, τη γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο στους κατοίκους της περιοχής. 
Διενεργήθηκαν σπιρομετρήσεις, όπου υπήρχε ένδειξη από το ιστορικό και την 
κλινική εικόνα, ενώ οι ασθενείς είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους 
ειδικούς και να λάβουν πλάνο ελέγχου του άσθματος και οδηγίες για τη σωστή 
χρήση της φαρμακευτικής τους αγωγής. 

Φέτος, για πρώτη χρονιά υπήρχε η δυνατότητα ελέγχου με διαθωρακικό 
υπέρηχο, στον οποίο υπεβλήθησαν αρκετοί ασθενείς POST COVID με 
εμμένοντα αναπνευστικά συμπτώματα. Ο διαθωρακικός υπέρηχος παρείχε τη 
δυνατότητα διάγνωσης της πνευμονίας σε κάποιους ασθενείς που εξετάσθηκαν, 
σε νησιά όπου δεν υπήρχε η δυνατότητα ακτινολογικού ελέγχου.  Στις 
περιπτώσεις όπου ήταν αναγκαίο, η ιατρική ομάδα συνέστησε και διασύνδεσε 
τους ασθενείς σε ειδικά κέντρα για περαιτέρω έλεγχο, όπως π.χ. για μελέτη 
ύπνου, βρογχοσκόπηση, ιατρεία διακοπής καπνίσματος. Επίσης στο πλαίσιο της 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα πρόληψης η κ. 
Παρασκευή Κατσαούνου στην Πάτμο έδωσε διάλεξη με τίτλο «Προλαμβάνοντας 
το νόσημα με τη μεγαλύτερη θνησιμότητα και νοσηρότητα». 

Τα μέλη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας που συμμετείχαν στον 28ο 
Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου τονίζουν: «για μια ακόμη χρονιά η συμμετοχή μας 
στην αποστολή της Ομάδας Αιγαίου μας γέμισε χαρά και ικανοποίηση. Η 
αλληλεπίδρασή μας με μια ομάδα ανθρώπων με κοινό όραμα, που εθελοντικά 
προσφέρουν βοήθεια με όποιο τρόπο μπορούν, ανιδιοτελώς, στα πιο 
απομακρυσμένα σημεία της επικράτειας αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Η 
μεγάλη ανταπόκριση των κατοίκων των ακριτικών νησιών και η ευγνωμοσύνη 
τους αποτελούν την καλύτερη ανταμοιβή στην προσπάθεια αυτή. Μέσω της 
συνεργασίας μας με την Ομάδα Αιγαίου, προσβλέπουμε στη συνέχιση της 
υλοποίησης και της στήριξης δράσεων που προάγουν την ισότιμη πρόσβαση 
στην υγεία και προσδοκούμε να συμβάλλουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο 
στην παροχή ιατρικής φροντίδας, ιδιαίτερα στους κατοίκους περιοχών με 
δύσκολή πρόσβαση, όπως είναι τα ακριτικά μας νησιά». 

Ομάδα Αιγαίου: Η Ομάδα Αιγαίου είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η 
οποία δραστηριοποιείται από το 1995 στα μικρά και ακριτικά νησιά 
του  Αρχιπελάγους προσφέροντας, σε αμιγώς εθελοντική βάση, ιατρικές 
υπηρεσίες, έργα για αναβάθμιση υποδομών, ενημέρωση σε επίκαιρα θέματα 
καθώς  και διεξαγωγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  

 

  



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Δωρεάν 

εξετάσεις σε 9 νησιά της άγονης γραμμής 

• 20 Μαΐου 2022 | 12:30 

 

Η ΕΠΕ στήριξε την Ομάδα Αιγαίου με τη συμμετοχή της στον 28ο 

Διάπλου. Σε εννέα νησιά εξετάστηκαν στο πνευμονολογικό 

ιατρείο 290 ασθενείς. Ελέγχθηκαν και για εμμένοντα 

συμπτώματα μετά την COVID-19. 

Δωρεάν εξετάσεις στους κατοίκους εννέα νησιών της άγονης γραμμής 

πραγματοποίησε κλιμάκιο ιατρών της Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας (ΕΠΕ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της για δεύτερη συνεχή 

χρονιά στον Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου. 

Ο Διάπλους ήταν ο 28ος στη σειρά. Διεξήχθη το δεκαήμερο 5-15 Μαΐου 

2022 και επισκέφθηκε τους Φούρνους, το Αγαθονήσι, τη Θύμαινα, 

τους Αρκιούς, τους Λειψούς, την Πάτμο, τη Δονούσα, την Ανάφη και το 

Κουφονήσι. 

Οι γιατροί της ΕΠΕ που συμμετείχαν διενήργησαν ιατρικές, 

αιματολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις σε συνολικά 290 

κατοίκους των νησιών. Οι ιατροί πνευμονολόγοι κυρίες Νίκη 

Γιαννιού, Νικολέττα Ροβίνα, Παρασκευή Κατσαούνου, Ιωάννα Τσιώκου 



και Λαμπρινή Βλάσση. Συμμετείχε επίσης ο τεχνικός  Βιορέλης 

Δρούγιας για τη διεξαγωγή των σπιρομετρήσεων. 

Ο αριθμός των ασθενών που εξετάσθηκαν φέτος ήταν σχεδόν 

τριπλάσιος από τον αντίστοιχο της περυσινής χρονιάς. Η διαφορά 

αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις δυσκολίες που επικρατούσαν 

πέρυσι στη διεξαγωγή εξετάσεων και προληπτικού ελέγχου, λόγω 

πανδημίας. Από την εξέταση των κατοίκων της περιοχής 

διαπιστώθηκε υψηλή επίπτωση άσθματος και ατοπίας. 

Εντυπωσιακό ήταν το υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης για τον 

κορωνοϊό, τη γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο στους κατοίκους της 

περιοχής. Οι γιατροί της ΕΠΕ διενέργησαν και σπιρομετρήσεις σε 

όσους ασθενείς είχαν ένδειξη από το ιστορικό και την κλινική εικόνα 

τους. 

Οι ασθενείς είχαν επίσης την ευκαιρία να συζητήσουν με τους 

ειδικούς. Έλαβαν ακόμα πλάνο ελέγχου του άσθματος και οδηγίες για 

τη σωστή χρήση της φαρμακευτικής αγωγής. 

 

Έλεγχος και για την εμμένουσα COVID-19 

Εφέτος δόθηκε επίσης η δυνατότητα ελέγχου με διαθωρακικό 

υπερηχογράφημα. Σε αυτό υπεβλήθησαν αρκετοί ασθενείς με 

εμμένοντα αναπνευστικά συμπτώματα μετά τη λοίμωξη COVID-19. 



Το διαθωρακικό υπερηχογράφημα παρείχε τη δυνατότητα διάγνωσης 

πνευμονίας σε ορισμένους από τους ασθενείς που εξετάσθηκαν. Οι 

ασθενείς αυτοί κατοικούν σε νησιά όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα 

ακτινολογικού ελέγχου. 

Στις περιπτώσεις όπου ήταν αναγκαίο, οι γιατροί της ΕΠΕ συνέστησαν 

και διασύνδεσαν τους ασθενείς σε ειδικά κέντρα για περαιτέρω 

έλεγχο, όπως: 

• Για μελέτη ύπνου 

• Για βρογχοσκόπηση 

• Για διακοπή του καπνίσματος 

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε 

θέματα πρόληψης, εξ άλλου, η κυρία Παρασκευή Κατσαούνου έδωσε 

διάλεξη στην Πάτμο με τίτλο «Προλαμβάνοντας το νόσημα με τη 

μεγαλύτερη θνησιμότητα και νοσηρότητα». 

Οι συμμετέχοντες στην αποστολή εξέφρασαν την βούλησή τους να 

συνεχίσουν τη στήριξη δράσεων «που προάγουν την ισότιμη 

πρόσβαση στην υγεία». Και συμπλήρωσαν: «Προσδοκούμε να 

συμβάλλουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην παροχή ιατρικής 

φροντίδας, ιδιαίτερα στους κατοίκους περιοχών με δύσκολή 

πρόσβαση, όπως είναι τα ακριτικά μας νησιά». 

 



 

ΕΠΕ: Για δεύτερη χρονιά στηρίζει την Ομάδα 
Αιγαίου με τη συμμετοχή της στον 28ο Διάπλου 
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Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία, συμμετείχε στον 28ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου που 
διήρκησε συνολικά έντεκα (11) ημέρες (5-15 Μαΐου 2022).  

Η Ομάδα επισκέφτηκε εννιά νησιά της άγονης γραμμής (Φούρνοι, Αγαθονήσι, Θύμαινα, 
Αρκιοί, Λειψοί, Πάτμος, Δονούσα, Ανάφη, Κουφονήσι), όπου διενήργησε ιατρικές, 
αιματολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις στους κατοίκους των νησιών. 

Στην αποστολή συμμετείχαν πέντε ιατροί Πνευμονολόγοι, οι κυρίεςΝίκη Γιαννιού, 
Νικολέττα Ροβίνα, Παρασκευή Κατσαούνου, Ιωάννα Τσιώκου, Λαμπρινή Βλάσση και ο 
τεχνικός κ. Βιορέλης Δρούγιας για τη διεξαγωγή των σπιρομετρήσεων. Στο 
πνευμονολογικό ιατρείο εξετάστηκαν συνολικά 290 άτομα, σχεδόν τριπλάσιος αριθμός 
συγκριτικά με την περσινή χρονιά, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη 
δυσκολία διεξαγωγής εξετάσεων και προληπτικού ελέγχου, λόγω πανδημίας. Από την 
εξέταση των κατοίκων της περιοχής διαπιστώθηκε υψηλή επίπτωση άσθματος και 
ατοπίας. 

Εντυπωσιακό ήταν το υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης για τον ιό SARS-CoV2, 
τη γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο στους κατοίκους της περιοχής. Διενεργήθηκαν 

https://www.news4health.gr/news/author/385-news4healthteam


σπιρομετρήσεις, όπου υπήρχε ένδειξη από το ιστορικό και την κλινική εικόνα, ενώ οι 
ασθενείς είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους ειδικούς και να λάβουν πλάνο 
ελέγχου του άσθματος και οδηγίες για τη σωστή χρήση της φαρμακευτικής τους 
αγωγής. 
Φέτος, για πρώτη χρονιά υπήρχε η δυνατότητα ελέγχου με διαθωρακικό υπέρηχο, στον 
οποίο υπεβλήθησαν αρκετοί ασθενείς POSTCOVID με εμμένοντα αναπνευστικά 
συμπτώματα. Ο διαθωρακικός υπέρηχος παρείχε τη δυνατότητα διάγνωσης της 
πνευμονίας σε κάποιους ασθενείς που εξετάσθηκαν, σε νησιά όπου δεν υπήρχε η 
δυνατότητα ακτινολογικού ελέγχου. Στις περιπτώσεις όπου ήταν αναγκαίο, η ιατρική 
ομάδα συνέστησε και διασύνδεσε τους ασθενείς σε ειδικά κέντρα για περαιτέρω 
έλεγχο, όπως π.χ. για μελέτη ύπνου, βρογχοσκόπηση, ιατρεία διακοπής καπνίσματος. 
Επίσης στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα 
πρόληψης η κ. Παρασκευή Κατσαούνου στην Πάτμο έδωσε διάλεξη με τίτλο 
«Προλαμβάνοντας το νόσημα με τη μεγαλύτερη θνησιμότητα και νοσηρότητα». 

Τα μέλη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας που συμμετείχανστον 28ο Διάπλου 
της Ομάδας Αιγαίουτονίζουν: «για μια ακόμη χρονιά η συμμετοχή μας στην αποστολή 
της Ομάδας Αιγαίου μας γέμισε χαρά και ικανοποίηση. Η αλληλεπίδρασή μας με μια 
ομάδα ανθρώπων με κοινό όραμα, που εθελοντικά προσφέρουν βοήθεια με όποιο 
τρόπο μπορούν, ανιδιοτελώς, στα πιο απομακρυσμένα σημεία της επικράτειας 
αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Η μεγάλη ανταπόκριση των κατοίκων των ακριτικών 
νησιών και η ευγνωμοσύνη τους αποτελούν την καλύτερη ανταμοιβή στην προσπάθεια 
αυτή. Μέσω της συνεργασίας μας με την Ομάδα Αιγαίου, προσβλέπουμε στη συνέχιση 
της υλοποίησης και της στήριξης δράσεων που προάγουν την ισότιμη πρόσβαση στην 
υγεία και προσδοκούμε να συμβάλλουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην 
παροχή ιατρικής φροντίδας, ιδιαίτερα στους κατοίκους περιοχών με δύσκολή 
πρόσβαση, όπως είναι τα ακριτικά μας νησιά». 

 



 

Πνευμονολογικές εξετάσεις σε 9 

νησιά από την Ομάδα Αιγαίου 

και την Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρία 
19 ΜΑΪΟΥ 2022 

 

 
Για δεύτερη χρονιά, η ΕΠΕ στηρίζει την Ομάδα Αιγαίου με τη συμμετοχή της 
στον 28ο Διάπλου 

Σε εννέα νησιά εξετάστηκαν στο πνευμονολογικό ιατρείο συνολικά 290 
άτομα,  σχεδόν τριπλάσιος αριθμός συγκριτικά με την περσινή χρονιά. 

Φέτος, για πρώτη χρονιά πραγματοποιήθηκε έλεγχος με διαθωρακικό υπέρηχο, 
σε αρκετούς ασθενείς POST COVID με εμμένοντα αναπνευστικά συμπτώματα. 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, 
συμμετείχε στον 28ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου που διήρκησε συνολικά 
έντεκα (11) ημέρες (5-15 Μαΐου 2022). Η Ομάδα επισκέφτηκε εννιά νησιά της 
άγονης γραμμής (Φούρνοι, Αγαθονήσι, Θύμαινα, Αρκιοί, Λειψοί, Πάτμος, 

https://economico.gr/wp-content/uploads/2022/05/%CE%A66.jpg


Δονούσα, Ανάφη, Κουφονήσι), όπου διενήργησε ιατρικές, αιματολογικές και 
μικροβιολογικές εξετάσεις στους κατοίκους των νησιών. 

Στην αποστολή συμμετείχαν πέντε ιατροί Πνευμονολόγοι, οι κυρίες Νίκη 
Γιαννιού, Νικολέττα Ροβίνα, Παρασκευή Κατσαούνου, Ιωάννα Τσιώκου, 
Λαμπρινή Βλάσση και ο τεχνικός κ. Βιορέλης Δρούγιας για τη διεξαγωγή των 
σπιρομετρήσεων. Στο πνευμονολογικό ιατρείο εξετάστηκαν συνολικά 290 
άτομα, σχεδόν τριπλάσιος αριθμός συγκριτικά με την περσινή 
χρονιά, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη δυσκολία διεξαγωγής 
εξετάσεων και προληπτικού ελέγχου, λόγω πανδημίας. Από την εξέταση των 
κατοίκων της περιοχής διαπιστώθηκε υψηλή επίπτωση άσθματος και 
ατοπίας. 

Εντυπωσιακό ήταν το υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης για τον ιό 
SARS-CoV2, τη γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο στους κατοίκους της περιοχής. 
Διενεργήθηκαν σπιρομετρήσεις, όπου υπήρχε ένδειξη από το ιστορικό και την 
κλινική εικόνα, ενώ οι ασθενείς είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους 
ειδικούς και να λάβουν πλάνο ελέγχου του άσθματος και οδηγίες για τη 
σωστή χρήση της φαρμακευτικής τους αγωγής. 

Φέτος, για πρώτη χρονιά υπήρχε η δυνατότητα ελέγχου με διαθωρακικό 
υπέρηχο, στον οποίο υπεβλήθησαν αρκετοί ασθενείς POST COVID με 
εμμένοντα αναπνευστικά συμπτώματα. Ο διαθωρακικός υπέρηχος παρείχε τη 
δυνατότητα διάγνωσης της πνευμονίας σε κάποιους ασθενείς που 
εξετάσθηκαν, σε νησιά όπου δεν υπήρχε η δυνατότητα ακτινολογικού 
ελέγχου.  Στις περιπτώσεις όπου ήταν αναγκαίο, η ιατρική ομάδα συνέστησε 
και διασύνδεσε τους ασθενείς σε ειδικά κέντρα για περαιτέρω έλεγχο, όπως 
π.χ. για μελέτη ύπνου, βρογχοσκόπηση, ιατρεία διακοπής καπνίσματος. Επίσης 
στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα 
πρόληψης η κ. Παρασκευή Κατσαούνου στην Πάτμο έδωσε διάλεξη με 
τίτλο «Προλαμβάνοντας το νόσημα με τη μεγαλύτερη θνησιμότητα και 
νοσηρότητα». 

Τα μέλη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας που συμμετείχαν στον 
28ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου τονίζουν: «για μια ακόμη χρονιά η συμμετοχή 
μας στην αποστολή της Ομάδας Αιγαίου μας γέμισε χαρά και ικανοποίηση. Η 
αλληλεπίδρασή μας με μια ομάδα ανθρώπων με κοινό όραμα, που εθελοντικά 
προσφέρουν βοήθεια με όποιο τρόπο μπορούν, ανιδιοτελώς, στα πιο 
απομακρυσμένα σημεία της επικράτειας αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Η 
μεγάλη ανταπόκριση των κατοίκων των ακριτικών νησιών και η ευγνωμοσύνη 
τους αποτελούν την καλύτερη ανταμοιβή στην προσπάθεια αυτή. Μέσω της 
συνεργασίας μας με την Ομάδα Αιγαίου, προσβλέπουμε στη συνέχιση της 
υλοποίησης και της στήριξης δράσεων που προάγουν την ισότιμη πρόσβαση στην 
υγεία και προσδοκούμε να συμβάλλουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην 



παροχή ιατρικής φροντίδας, ιδιαίτερα στους κατοίκους περιοχών με δύσκολή 
πρόσβαση, όπως είναι τα ακριτικά μας νησιά». 

 Ομάδα Αιγαίου: Η Ομάδα Αιγαίου είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η 
οποία δραστηριοποιείται από το 1995 στα μικρά και ακριτικά νησιά 
του  Αρχιπελάγους προσφέροντας, σε αμιγώς εθελοντική βάση, ιατρικές 
υπηρεσίες, έργα για αναβάθμιση υποδομών, ενημέρωση σε επίκαιρα θέματα 
καθώς  και διεξαγωγή πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων. https://youtu.be/U58l2KozIuA 

  

https://youtu.be/U58l2KozIuA


 

Για δεύτερη χρονιά, η ΕΠΕ στηρίζει την 

Ομάδα Αιγαίου με τη συμμετοχή της στον 

28ο Διάπλου 

από Κατερίνα Δασκαλοπούλου 19/05/2022 - 16:54  

Σε εννέα νησιά εξετάστηκαν στο πνευμονολογικό ιατρείο συνολικά 290 άτομα, σχεδόν 

τριπλάσιος αριθμός συγκριτικά με την περσινή χρονιά 

Φέτος, για πρώτη χρονιά πραγματοποιήθηκε έλεγχος με διαθωρακικό υπέρηχο, σε 

αρκετούς ασθενείς POST COVID με εμμένοντα αναπνευστικά συμπτώματα. 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, συμμετείχε στον 

28ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου που διήρκησε συνολικά έντεκα (11) ημέρες (5-15 

Μαΐου 2022). Η Ομάδα επισκέφτηκε εννιά νησιά της άγονης γραμμής (Φούρνοι, 

Αγαθονήσι, Θύμαινα, Αρκιοί, Λειψοί, Πάτμος, Δονούσα, Ανάφη, Κουφονήσι), όπου 

διενήργησε ιατρικές, αιματολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις στους κατοίκους των 

νησιών. 

  

Η< 

 κ. Παρασκευή Κατσαούνου κατά την ομιλία της στην Πάτμο με τίτλο 

«Προλαμβάνοντας το νόσημα με τη μεγαλύτερη θνησιμότητα και νοσηρότητα»  

Στην αποστολή συμμετείχαν πέντε ιατροί Πνευμονολόγοι, οι κυρίες Νίκη Γιαννιού, 

Νικολέττα Ροβίνα, Παρασκευή Κατσαούνου, Ιωάννα Τσιώκου, Λαμπρινή Βλάσση 

και ο τεχνικός κ. Βιορέλης Δρούγιας για τη διεξαγωγή των σπιρομετρήσεων. Στο 

πνευμονολογικό ιατρείο εξετάστηκαν συνολικά 290 άτομα, σχεδόν τριπλάσιος αριθμός 

https://cityportal.gr/author/katerina-dask/


συγκριτικά με την περσινή χρονιά, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη 

δυσκολία διεξαγωγής εξετάσεων και προληπτικού ελέγχου, λόγω πανδημίας. Από την 

εξέταση των κατοίκων της περιοχής διαπιστώθηκε υψηλή επίπτωση άσθματος και 

ατοπίας. 

 

 

Εντυπωσιακό ήταν το υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης για τον ιό SARS-CoV2, 

τη γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο στους κατοίκους της περιοχής. Διενεργήθηκαν 



σπιρομετρήσεις, όπου υπήρχε ένδειξη από το ιστορικό και την κλινική εικόνα, ενώ οι 

ασθενείς είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους ειδικούς και να λάβουν πλάνο 

ελέγχου του άσθματος και οδηγίες για τη σωστή χρήση της φαρμακευτικής τους αγωγής. 

 

Φέτος, για πρώτη χρονιά υπήρχε η δυνατότητα ελέγχου με διαθωρακικό υπέρηχο, στον 

οποίο υπεβλήθησαν αρκετοί ασθενείς POST COVID με εμμένοντα αναπνευστικά 

συμπτώματα. Ο διαθωρακικός υπέρηχος παρείχε τη δυνατότητα διάγνωσης της 

πνευμονίας σε κάποιους ασθενείς που εξετάσθηκαν, σε νησιά όπου δεν υπήρχε η 

δυνατότητα ακτινολογικού ελέγχου.  Στις περιπτώσεις όπου ήταν αναγκαίο, η ιατρική 

ομάδα συνέστησε και διασύνδεσε τους ασθενείς σε ειδικά κέντρα για περαιτέρω έλεγχο, 

όπως π.χ. για μελέτη ύπνου, βρογχοσκόπηση, ιατρεία διακοπής καπνίσματος. Επίσης στο 

πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα πρόληψης η κ. 

Παρασκευή Κατσαούνου στην Πάτμο έδωσε διάλεξη με τίτλο «Προλαμβάνοντας το 

νόσημα με τη μεγαλύτερη θνησιμότητα και νοσηρότητα». 

 



 

 

Τα μέλη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας που συμμετείχαν στον 28ο Διάπλου 

της Ομάδας Αιγαίου τονίζουν: «για μια ακόμη χρονιά η συμμετοχή μας στην αποστολή της 

Ομάδας Αιγαίου μας γέμισε χαρά και ικανοποίηση. Η αλληλεπίδρασή μας με μια ομάδα 

ανθρώπων με κοινό όραμα, που εθελοντικά προσφέρουν βοήθεια με όποιο τρόπο μπορούν, 

ανιδιοτελώς, στα πιο απομακρυσμένα σημεία της επικράτειας αποτελεί μια μοναδική 

εμπειρία. Η μεγάλη ανταπόκριση των κατοίκων των ακριτικών νησιών και η ευγνωμοσύνη 

τους αποτελούν την καλύτερη ανταμοιβή στην προσπάθεια αυτή. Μέσω της συνεργασίας 

μας με την Ομάδα Αιγαίου, προσβλέπουμε στη συνέχιση της υλοποίησης και της στήριξης 

δράσεων που προάγουν την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και προσδοκούμε να 

συμβάλλουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην παροχή ιατρικής φροντίδας, ιδιαίτερα 

στους κατοίκους περιοχών με δύσκολή πρόσβαση, όπως είναι τα ακριτικά μας νησιά». 

  

Ομάδα Αιγαίου: Η Ομάδα Αιγαίου είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η 

οποία δραστηριοποιείται από το 1995 στα μικρά και ακριτικά νησιά του  Αρχιπελάγους 

προσφέροντας, σε αμιγώς εθελοντική βάση, ιατρικές υπηρεσίες, έργα για αναβάθμιση 

υποδομών, ενημέρωση σε επίκαιρα θέματα καθώς  και διεξαγωγή πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων. 
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Για δεύτερη χρονιά, η ΕΠΕ στηρίζει την Ομάδα Αιγαίου με τη 
συμμετοχή της στον 28ο Διάπλου 

Σε εννέα νησιά εξετάστηκαν στο πνευμονολογικό ιατρείο συνολικά 
290 άτομα,  σχεδόν τριπλάσιος αριθμός συγκριτικά με την περσινή 
χρονιά. 

Φέτος, για πρώτη χρονιά πραγματοποιήθηκε έλεγχος με διαθωρακικό 
υπέρηχο, σε αρκετούς ασθενείς POST COVID με εμμένοντα αναπνευστικά 
συμπτώματα. 

https://healthmag.gr/author/papanima/
https://healthmag.gr/pnevmonologikes-exetaseis-se-9-nisia-apo-tin-omada-aigaiou-kai-tin-elliniki-pnevmonologiki-etairia/
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Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, 
συμμετείχε στον 28ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου που διήρκησε 
συνολικά έντεκα (11) ημέρες (5-15 Μαΐου 2022). Η Ομάδα επισκέφτηκε 
εννιά νησιά της άγονης γραμμής (Φούρνοι, Αγαθονήσι, Θύμαινα, Αρκιοί, 
Λειψοί, Πάτμος, Δονούσα, Ανάφη, Κουφονήσι), όπου διενήργησε 
ιατρικές, αιματολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις στους 
κατοίκους των νησιών. 

Στην αποστολή συμμετείχαν πέντε ιατροί Πνευμονολόγοι, οι 
κυρίες Νίκη Γιαννιού, Νικολέττα Ροβίνα, Παρασκευή Κατσαούνου, 
Ιωάννα Τσιώκου, Λαμπρινή Βλάσση και ο τεχνικός κ. Βιορέλης 
Δρούγιας για τη διεξαγωγή των σπιρομετρήσεων. Στο πνευμονολογικό 
ιατρείο εξετάστηκαν συνολικά 290 άτομα, σχεδόν τριπλάσιος αριθμός 
συγκριτικά με την περσινή χρονιά, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο 
βαθμό στη δυσκολία διεξαγωγής εξετάσεων και προληπτικού ελέγχου, 
λόγω πανδημίας. Από την εξέταση των κατοίκων της περιοχής 
διαπιστώθηκε υψηλή επίπτωση άσθματος και ατοπίας. 

Εντυπωσιακό ήταν το υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης για τον 
ιό SARS-CoV2, τη γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο στους κατοίκους της 
περιοχής. Διενεργήθηκαν σπιρομετρήσεις, όπου υπήρχε ένδειξη από 
το ιστορικό και την κλινική εικόνα, ενώ οι ασθενείς είχαν την ευκαιρία 
να συζητήσουν με τους ειδικούς και να λάβουν πλάνο ελέγχου του 
άσθματος και οδηγίες για τη σωστή χρήση της φαρμακευτικής τους 
αγωγής. 

Φέτος, για πρώτη χρονιά υπήρχε η δυνατότητα ελέγχου με 
διαθωρακικό υπέρηχο, στον οποίο υπεβλήθησαν αρκετοί ασθενείς 
POST COVID με εμμένοντα αναπνευστικά συμπτώματα. Ο 
διαθωρακικός υπέρηχος παρείχε τη δυνατότητα διάγνωσης της 
πνευμονίας σε κάποιους ασθενείς που εξετάσθηκαν, σε νησιά όπου δεν 
υπήρχε η δυνατότητα ακτινολογικού ελέγχου.  Στις περιπτώσεις όπου 
ήταν αναγκαίο, η ιατρική ομάδα συνέστησε και διασύνδεσε τους 
ασθενείς σε ειδικά κέντρα για περαιτέρω έλεγχο, όπως π.χ. για 
μελέτη ύπνου, βρογχοσκόπηση, ιατρεία διακοπής καπνίσματος. Επίσης 
στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε 



θέματα πρόληψης η κ. Παρασκευή Κατσαούνου στην Πάτμο έδωσε 
διάλεξη με τίτλο «Προλαμβάνοντας το νόσημα με τη μεγαλύτερη 
θνησιμότητα και νοσηρότητα». 

Τα μέλη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας που συμμετείχαν 
στον 28ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου τονίζουν: «για μια ακόμη χρονιά 
η συμμετοχή μας στην αποστολή της Ομάδας Αιγαίου μας γέμισε χαρά 
και ικανοποίηση. Η αλληλεπίδρασή μας με μια ομάδα ανθρώπων με κοινό 
όραμα, που εθελοντικά προσφέρουν βοήθεια με όποιο τρόπο μπορούν, 
ανιδιοτελώς, στα πιο απομακρυσμένα σημεία της επικράτειας αποτελεί 
μια μοναδική εμπειρία. Η μεγάλη ανταπόκριση των κατοίκων των 
ακριτικών νησιών και η ευγνωμοσύνη τους αποτελούν την καλύτερη 
ανταμοιβή στην προσπάθεια αυτή. Μέσω της συνεργασίας μας με την 
Ομάδα Αιγαίου, προσβλέπουμε στη συνέχιση της υλοποίησης και της 
στήριξης δράσεων που προάγουν την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και 
προσδοκούμε να συμβάλλουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην 
παροχή ιατρικής φροντίδας, ιδιαίτερα στους κατοίκους περιοχών με 
δύσκολή πρόσβαση, όπως είναι τα ακριτικά μας νησιά». 

  

Ομάδα Αιγαίου: Η Ομάδα Αιγαίου είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται από το 1995 στα μικρά και ακριτικά 
νησιά του  Αρχιπελάγους προσφέροντας, σε αμιγώς εθελοντική βάση, 
ιατρικές υπηρεσίες, έργα για αναβάθμιση υποδομών, ενημέρωση σε 
επίκαιρα θέματα καθώς  και διεξαγωγή πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων. https://youtu.be/U58l2KozIuA 

 

  

https://youtu.be/U58l2KozIuA


 

Για δεύτερη χρονιά, η ΕΠΕ στηρίζει την 
Ομάδα Αιγαίου με τη συμμετοχή της στον 

28ο Διάπλου 

 
19-05-2022 

Σε εννέα νησιά εξετάστηκαν στο πνευμονολογικό ιατρείο συνολικά 290 
άτομα,  σχεδόν τριπλάσιος αριθμός συγκριτικά με την περσινή χρονιά. 

Φέτος, για πρώτη χρονιά πραγματοποιήθηκε έλεγχος με διαθωρακικό υπέρηχο, σε 
αρκετούς ασθενείς POST COVID με εμμένοντα αναπνευστικά συμπτώματα. 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, συμμετείχε στον 
28ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου που διήρκησε συνολικά έντεκα (11) ημέρες (5-15 
Μαΐου 2022). Η Ομάδα επισκέφτηκε εννιά νησιά της άγονης γραμμής (Φούρνοι, 
Αγαθονήσι, Θύμαινα, Αρκιοί, Λειψοί, Πάτμος, Δονούσα, Ανάφη, Κουφονήσι), όπου 
διενήργησε ιατρικές, αιματολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις στους κατοίκους 
των νησιών. 

Στην αποστολή συμμετείχαν πέντε ιατροί Πνευμονολόγοι, οι κυρίες Νίκη Γιαννιού, 
Νικολέττα Ροβίνα, Παρασκευή Κατσαούνου, Ιωάννα Τσιώκου, Λαμπρινή 
Βλάσση και ο τεχνικός κ. Βιορέλης Δρούγιας για τη διεξαγωγή των σπιρομετρήσεων. 
Στο πνευμονολογικό ιατρείο εξετάστηκαν συνολικά 290 άτομα, σχεδόν τριπλάσιος 
αριθμός συγκριτικά με την περσινή χρονιά, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο 
βαθμό στη δυσκολία διεξαγωγής εξετάσεων και προληπτικού ελέγχου, λόγω 
πανδημίας. Από την εξέταση των κατοίκων της περιοχής διαπιστώθηκε υψηλή 
επίπτωση άσθματος και ατοπίας. 

Εντυπωσιακό ήταν το υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης για τον ιό SARS-CoV2, 
τη γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο στους κατοίκους της περιοχής. Διενεργήθηκαν 
σπιρομετρήσεις, όπου υπήρχε ένδειξη από το ιστορικό και την κλινική εικόνα, ενώ οι 
ασθενείς είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους ειδικούς και να λάβουν πλάνο 
ελέγχου του άσθματος και οδηγίες για τη σωστή χρήση της φαρμακευτικής τους 
αγωγής. 

Φέτος, για πρώτη χρονιά υπήρχε η δυνατότητα ελέγχου με διαθωρακικό υπέρηχο, στον 
οποίο υπεβλήθησαν αρκετοί ασθενείς POST COVID με εμμένοντα αναπνευστικά 
συμπτώματα. Ο διαθωρακικός υπέρηχος παρείχε τη δυνατότητα διάγνωσης της 



πνευμονίας σε κάποιους ασθενείς που εξετάσθηκαν, σε νησιά όπου δεν υπήρχε η 
δυνατότητα ακτινολογικού ελέγχου.  Στις περιπτώσεις όπου ήταν αναγκαίο, η ιατρική 
ομάδα συνέστησε και διασύνδεσε τους ασθενείς σε ειδικά κέντρα για περαιτέρω 
έλεγχο, όπως π.χ. για μελέτη ύπνου, βρογχοσκόπηση, ιατρεία διακοπής καπνίσματος. 
Επίσης στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα 
πρόληψης η κ. Παρασκευή Κατσαούνου στην Πάτμο έδωσε διάλεξη με 
τίτλο «Προλαμβάνοντας το νόσημα με τη μεγαλύτερη θνησιμότητα και νοσηρότητα». 

Τα μέλη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας που συμμετείχαν στον 28ο Διάπλου 
της Ομάδας Αιγαίου τονίζουν: «για μια ακόμη χρονιά η συμμετοχή μας στην αποστολή 
της Ομάδας Αιγαίου μας γέμισε χαρά και ικανοποίηση. Η αλληλεπίδρασή μας με μια 
ομάδα ανθρώπων με κοινό όραμα, που εθελοντικά προσφέρουν βοήθεια με όποιο τρόπο 
μπορούν, ανιδιοτελώς, στα πιο απομακρυσμένα σημεία της επικράτειας αποτελεί μια 
μοναδική εμπειρία. Η μεγάλη ανταπόκριση των κατοίκων των ακριτικών νησιών και η 
ευγνωμοσύνη τους αποτελούν την καλύτερη ανταμοιβή στην προσπάθεια αυτή. Μέσω 
της συνεργασίας μας με την Ομάδα Αιγαίου, προσβλέπουμε στη συνέχιση της υλοποίησης 
και της στήριξης δράσεων που προάγουν την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και 
προσδοκούμε να συμβάλλουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην παροχή ιατρικής 
φροντίδας, ιδιαίτερα στους κατοίκους περιοχών με δύσκολή πρόσβαση, όπως είναι τα 
ακριτικά μας νησιά». 

 
Παρασκευή Κατσαούνου κατά την ομιλία της στην Πάτμο με τίτλο «Προλαμβάνοντας  
Στιγμιότυπo από τη διενέργεια εξετάσεων στους κατοίκους των ακριτικών νησιών. 
 
Στιγμιότυπo από τη διενέργεια εξετάσεων στους κατοίκους των ακριτικών νησιών. 

Ομάδα Αιγαίου: Η Ομάδα Αιγαίου είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η 
οποία δραστηριοποιείται από το 1995 στα μικρά και ακριτικά νησιά του  Αρχιπελάγους 
προσφέροντας, σε αμιγώς εθελοντική βάση, ιατρικές υπηρεσίες, έργα για αναβάθμιση 
υποδομών, ενημέρωση σε επίκαιρα θέματα καθώς  και διεξαγωγή πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων. https://youtu.be/U58l2KozIuA 

https://youtu.be/U58l2KozIuA
https://www.healthview.gr/gia-deyteri-chronia-i-epe-stirizei-tin-omada-aigaioy-me-ti-symmetochi-tis-ston-28o-diaploy/_f3/


 

Για δεύτερη χρονιά, η ΕΠΕ 
στηρίζει την Ομάδα Αιγαίου με τη 
συμμετοχή της στον 28ο Διάπλου 
 
 
 
 
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, συμμετείχε 

στον 28ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου που διήρκησε συνολικά έντεκα (11) ημέρες (5-15 

Μαΐου 2022). Η Ομάδα επισκέφτηκε εννιά νησιά της άγονης γραμμής (Φούρνοι, 

Αγαθονήσι, Θύμαινα, Αρκιοί, Λειψοί, Πάτμος, Δονούσα, Ανάφη, Κουφονήσι), όπου 

διενήργησε ιατρικές, αιματολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις στους κατοίκους 

των νησιών. 

Στην αποστολή συμμετείχαν πέντε ιατροί Πνευμονολόγοι, οι κυρίες Νίκη Γιαννιού, 

Νικολέττα Ροβίνα, Παρασκευή Κατσαούνου, Ιωάννα Τσιώκου, Λαμπρινή 

Βλάσση και ο τεχνικός κ. Βιορέλης Δρούγιας για τη διεξαγωγή των σπιρομετρήσεων. 

Στο πνευμονολογικό ιατρείο εξετάστηκαν συνολικά 290 άτομα, σχεδόν τριπλάσιος 

αριθμός συγκριτικά με την περσινή χρονιά, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο 

βαθμό στη δυσκολία διεξαγωγής εξετάσεων και προληπτικού ελέγχου, λόγω 

πανδημίας. Από την εξέταση των κατοίκων της περιοχής διαπιστώθηκε υψηλή 

επίπτωση άσθματος και ατοπίας. 

Εντυπωσιακό ήταν το υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης για τον ιό SARS-CoV2, τη 

γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο στους κατοίκους της περιοχής. Διενεργήθηκαν 

σπιρομετρήσεις, όπου υπήρχε ένδειξη από το ιστορικό και την κλινική εικόνα, ενώ οι 

ασθενείς είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους ειδικούς και να λάβουν πλάνο 

ελέγχου του άσθματος και οδηγίες για τη σωστή χρήση της φαρμακευτικής τους 

αγωγής. 

Φέτος, για πρώτη χρονιά υπήρχε η δυνατότητα ελέγχου με διαθωρακικό υπέρηχο, στον 

οποίο υπεβλήθησαν αρκετοί ασθενείς POST COVID με εμμένοντα αναπνευστικά 

συμπτώματα. Ο διαθωρακικός υπέρηχος παρείχε τη δυνατότητα διάγνωσης της 

πνευμονίας σε κάποιους ασθενείς που εξετάσθηκαν, σε νησιά όπου δεν υπήρχε η 

δυνατότητα ακτινολογικού ελέγχου.  Στις περιπτώσεις όπου ήταν αναγκαίο, η ιατρική 

ομάδα συνέστησε και διασύνδεσε τους ασθενείς σε ειδικά 

κέντρα για περαιτέρω έλεγχο, όπως π.χ. για μελέτη ύπνου, βρογχοσκόπηση, ιατρεία 

διακοπής καπνίσματος. Επίσης στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του 



κοινού σε θέματα πρόληψης η κ. Παρασκευή Κατσαούνου στην Πάτμο έδωσε διάλεξη 

με τίτλο «Προλαμβάνοντας το νόσημα με τη μεγαλύτερη θνησιμότητα και νοσηρότητα». 

Τα μέλη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας που συμμετείχαν στον 28ο Διάπλου 

της Ομάδας Αιγαίου τονίζουν: «για μια ακόμη χρονιά η συμμετοχή μας στην αποστολή της 

Ομάδας Αιγαίου μας γέμισε χαρά και ικανοποίηση. Η αλληλεπίδρασή μας με μια ομάδα 

ανθρώπων με κοινό όραμα, που εθελοντικά προσφέρουν βοήθεια με όποιο τρόπο μπορούν, 

ανιδιοτελώς, στα πιο απομακρυσμένα σημεία της επικράτειας αποτελεί μια μοναδική 

εμπειρία. Η μεγάλη ανταπόκριση των κατοίκων των ακριτικών νησιών και η ευγνωμοσύνη 

τους αποτελούν την καλύτερη ανταμοιβή στην προσπάθεια αυτή. Μέσω της συνεργασίας μας 

με την Ομάδα Αιγαίου, προσβλέπουμε στη συνέχιση της υλοποίησης και της στήριξης 

δράσεων που προάγουν την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και προσδοκούμε να 

συμβάλλουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην παροχή ιατρικής φροντίδας, ιδιαίτερα 

στους κατοίκους περιοχών με δύσκολή πρόσβαση, όπως είναι τα ακριτικά μας νησιά». 

  



 

28ος Διάπλους Αιγαίου, με συμμετοχή της 
ΕΠΕ για δεύτερη χρονιά 
20 Μαΐου 2022 

 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία, συμμετείχε στον 28ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου που 
διήρκησε συνολικά έντεκα (11) ημέρες (5-15 Μαΐου 2022). Η 
Ομάδα επισκέφτηκε εννιά νησιά της άγονης γραμμής (Φούρνοι, 
Αγαθονήσι, Θύμαινα, Αρκιοί, Λειψοί, Πάτμος, Δονούσα, Ανάφη, 
Κουφονήσι), όπου διενήργησε ιατρικές, αιματολογικές και 
μικροβιολογικές εξετάσεις στους κατοίκους των νησιών.   

Σε εννέα νησιά, εξετάστηκαν στο πνευμονολογικό ιατρείο συνολικά 290 

άτομα, σχεδόν τριπλάσιος αριθμός συγκριτικά με την περσινή χρονιά, 
γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη δυσκολία διεξαγωγής 
εξετάσεων και προληπτικού ελέγχου, λόγω πανδημίας. Από την εξέταση 
των κατοίκων της περιοχής διαπιστώθηκε υψηλή επίπτωση άσθματος και 
ατοπίας. 

Στην αποστολή συμμετείχαν πέντε ιατροί Πνευμονολόγοι, οι 
κυρίες: Παρασκευή Κατσαούνου, Νίκη Γιαννιού, Νικολέττα Ροβίνα, 
Ιωάννα Τσιώκου, Λαμπρινή Βλάσση και ο τεχνικός κ. Βιορέλης 
Δρούγιας, για τη διεξαγωγή των σπιρομετρήσεων. 



Εντυπωσιακό ήταν το υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης για τον ιό 
SARS-CoV2, τη γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο στους κατοίκους της 
περιοχής. Διενεργήθηκαν σπιρομετρήσεις, όπου υπήρχε ένδειξη από το 
ιστορικό και την κλινική εικόνα, ενώ οι ασθενείς είχαν την ευκαιρία να 
συζητήσουν με τους ειδικούς και να λάβουν πλάνο ελέγχου του άσθματος 
και οδηγίες για τη σωστή χρήση της φαρμακευτικής τους αγωγής. 

Φέτος, για πρώτη χρονιά υπήρχε η δυνατότητα ελέγχου με διαθωρακικό 
υπέρηχο, στον οποίο υπεβλήθησαν αρκετοί ασθενείς POST COVID με 
εμμένοντα αναπνευστικά συμπτώματα. Ο διαθωρακικός υπέρηχος παρείχε 
τη δυνατότητα διάγνωσης της πνευμονίας σε κάποιους ασθενείς που 
εξετάσθηκαν, σε νησιά όπου δεν υπήρχε η δυνατότητα ακτινολογικού 
ελέγχου.  Στις περιπτώσεις όπου ήταν αναγκαίο, η ιατρική ομάδα 

συνέστησε και διασύνδεσε τους ασθενείς σε ειδικά κέντρα για περαιτέρω 
έλεγχο, όπως π.χ. για μελέτη ύπνου, βρογχοσκόπηση, ιατρεία διακοπής 
καπνίσματος. 
Επίσης στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε 
θέματα πρόληψης η κ. Παρασκευή Κατσαούνου στην Πάτμο έδωσε διάλεξη 
με τίτλο, «Προλαμβάνοντας το νόσημα με τη μεγαλύτερη 
θνησιμότητα και νοσηρότητα». 

Τα μέλη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας που συμμετείχαν στον 
28ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου τονίζουν: «για μια ακόμη χρονιά η 
συμμετοχή μας στην αποστολή της Ομάδας Αιγαίου μας γέμισε χαρά και 
ικανοποίηση. Η αλληλεπίδρασή μας με μια ομάδα ανθρώπων με κοινό 
όραμα, που εθελοντικά προσφέρουν βοήθεια με όποιο τρόπο μπορούν, 
ανιδιοτελώς, στα πιο απομακρυσμένα σημεία της επικράτειας αποτελεί μια 
μοναδική εμπειρία. Η μεγάλη ανταπόκριση των κατοίκων των ακριτικών 
νησιών και η ευγνωμοσύνη τους αποτελούν την καλύτερη ανταμοιβή στην 
προσπάθεια αυτή. Μέσω της συνεργασίας μας με την Ομάδα Αιγαίου, 
προσβλέπουμε στη συνέχιση της υλοποίησης και της στήριξης δράσεων 
που προάγουν την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και προσδοκούμε να 
συμβάλλουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην παροχή ιατρικής 
φροντίδας, ιδιαίτερα στους κατοίκους περιοχών με δύσκολή πρόσβαση, 
όπως είναι τα ακριτικά μας νησιά». 



 

ΕΠΕ: Για δεύτερη χρονιά στηρίζει την 
Ομάδα Αιγαίου με τη συμμετοχή της στον 
28ο Διάπλου 

 
ΗΟμάδα Αιγαίου εξορμά από το 1995 στα μικρά και ακριτικά 
νησιά του  Αρχιπελάγους προσφέροντας, σε αμιγώς εθελοντική βάση, 
ιατρικές υπηρεσίες, έργα για αναβάθμιση υποδομών, ενημέρωση σε 
επίκαιρα θέματα καθώς  και διεξαγωγή πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία, συμμετείχε στον 28ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου που 
διήρκησε συνολικά έντεκα (11) ημέρες (από 5 έως 15 Μαΐου 2022). Η 
Ομάδα επισκέφτηκε εννιά νησιά της άγονης γραμμής 
(Φούρνοι, Αγαθονήσι, Θύμαινα, Αρκιοί, Λειψοί, Πάτμος, Δονούσα, Ανά
φη, Κουφονήσι), όπου διενήργησε ιατρικές, αιματολογικές και 
μικροβιολογικές εξετάσεις στους κατοίκους των νησιών. 
Στην αποστολή συμμετείχαν πέντε ιατροί Πνευμονολόγοι, οι 
κυρίες Νίκη Γιαννιού, Νικολέττα Ροβίνα, Παρασκευή Κατσαούνου, 
Ιωάννα Τσιώκου, Λαμπρινή Βλάσση και ο τεχνικός κ. Βιορέλης 
Δρούγιας για τη διεξαγωγή των σπιρομετρήσεων. Στο 
πνευμονολογικό ιατρείο εξετάστηκαν συνολικά 290 άτομα, σχεδόν 

https://omadaaigaiou.gr/el/
https://hts.org.gr/
https://hts.org.gr/


τριπλάσιος αριθμός συγκριτικά με την περσινή χρονιά, γεγονός που 
αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη δυσκολία διεξαγωγής εξετάσεων 
και προληπτικού ελέγχου, λόγω πανδημίας. Από την εξέταση των 
κατοίκων της περιοχής διαπιστώθηκε υψηλή επίπτωση άσθματος και 
ατοπίας. 

Εντυπωσιακό ήταν το υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης για 
τον ιό SARS-CoV2, τη γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο στους κατοίκους 
της περιοχής. Διενεργήθηκαν σπιρομετρήσεις, όπου υπήρχε ένδειξη 
από το ιστορικό και την κλινική εικόνα, ενώ οι ασθενείς είχαν την 
ευκαιρία να συζητήσουν με τους ειδικούς και να λάβουν πλάνο 
ελέγχου του άσθματος και οδηγίες για τη σωστή χρήση της 
φαρμακευτικής τους αγωγής. 

Φέτος, για πρώτη χρονιά υπήρχε η δυνατότητα ελέγχου με 
διαθωρακικό υπέρηχο, στον οποίο υπεβλήθησαν αρκετοί ασθενείς 
POST COVID με εμμένοντα αναπνευστικά συμπτώματα. Ο 
διαθωρακικός υπέρηχος παρείχε τη δυνατότητα διάγνωσης της 
πνευμονίας σε κάποιους ασθενείς που εξετάσθηκαν, σε νησιά όπου 
δεν υπήρχε η δυνατότητα ακτινολογικού ελέγχου.  Στις περιπτώσεις 
όπου ήταν αναγκαίο, η ιατρική ομάδα συνέστησε και διασύνδεσε τους 
ασθενείς σε ειδικά κέντρα για περαιτέρω έλεγχο, όπως π.χ. για 
μελέτη ύπνου, βρογχοσκόπηση, ιατρεία διακοπής καπνίσματος. 
Επίσης στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του 
κοινού σε θέματα πρόληψης η κ. Παρασκευή Κατσαούνου στην Πάτμο 
έδωσε διάλεξη με τίτλο «Προλαμβάνοντας το νόσημα με τη 
μεγαλύτερη θνησιμότητα και νοσηρότητα». 

  

 



Τα μέλη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας που συμμετείχαν 
στον 28ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου τονίζουν: «για μια ακόμη χρονιά 
η συμμετοχή μας στην αποστολή της Ομάδας Αιγαίου μας γέμισε χαρά 
και ικανοποίηση. Η αλληλεπίδρασή μας με μια ομάδα ανθρώπων με 
κοινό όραμα, που εθελοντικά προσφέρουν βοήθεια με όποιο τρόπο 
μπορούν, ανιδιοτελώς, στα πιο απομακρυσμένα σημεία της επικράτειας 
αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Η μεγάλη ανταπόκριση των κατοίκων 
των ακριτικών νησιών και η ευγνωμοσύνη τους αποτελούν την 
καλύτερη ανταμοιβή στην προσπάθεια αυτή. Μέσω της συνεργασίας 
μας με την Ομάδα Αιγαίου, προσβλέπουμε στη συνέχιση της υλοποίησης 
και της στήριξης δράσεων που προάγουν την ισότιμη πρόσβαση στην 
υγεία και προσδοκούμε να συμβάλλουμε με τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο στην παροχή ιατρικής φροντίδας, ιδιαίτερα στους κατοίκους 
περιοχών με δύσκολή πρόσβαση, όπως είναι τα ακριτικά μας νησιά». 

 
 

 
 



 
 

 



 

Για δεύτερη χρονιά, η ΕΠΕ στηρίζει την 
Ομάδα Αιγαίου με τη συμμετοχή της στον 

28ο Διάπλου 

20 Μαΐου, 2022 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
Σε εννέα νησιά εξετάστηκαν στο πνευμονολογικό ιατρείο 
συνολικά 290 άτομα, σχεδόν τριπλάσιος αριθμός συγκριτικά 
με την περσινή χρονιά 

  

Φέτος, για πρώτη χρονιά πραγματοποιήθηκε έλεγχος με διαθωρακικό υπέρηχο, 
σε αρκετούς ασθενείς POST COVID με εμμένοντα αναπνευστικά συμπτώματα. 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, 
συμμετείχε στον 28ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου που διήρκησε συνολικά 
έντεκα (11) ημέρες (5-15 Μαΐου 2022). Η Ομάδα επισκέφτηκε εννιά νησιά της 
άγονης γραμμής (Φούρνοι, Αγαθονήσι, Θύμαινα, Αρκιοί, Λειψοί, Πάτμος, 
Δονούσα, Ανάφη, Κουφονήσι), όπου διενήργησε ιατρικές, αιματολογικές και 
μικροβιολογικές εξετάσεις στους κατοίκους των νησιών. 

 

Στην αποστολή συμμετείχαν πέντε ιατροί Πνευμονολόγοι, οι κυρίες Νίκη 
Γιαννιού, Νικολέττα Ροβίνα, Παρασκευή Κατσαούνου, Ιωάννα Τσιώκου, 



Λαμπρινή Βλάσση και ο τεχνικός κ. Βιορέλης Δρούγιας για τη διεξαγωγή των 
σπιρομετρήσεων. Στο πνευμονολογικό ιατρείο εξετάστηκαν συνολικά 290 
άτομα, σχεδόν τριπλάσιος αριθμός συγκριτικά με την περσινή 
χρονιά, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη δυσκολία διεξαγωγής 
εξετάσεων και προληπτικού ελέγχου, λόγω πανδημίας. Από την εξέταση των 
κατοίκων της περιοχής διαπιστώθηκε υψηλή επίπτωση άσθματος και ατοπίας. 

 

 

Εντυπωσιακό ήταν το υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης για τον ιό SARS-
CoV2, τη γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο στους κατοίκους της περιοχής. 
Διενεργήθηκαν σπιρομετρήσεις, όπου υπήρχε ένδειξη από το ιστορικό και την 
κλινική εικόνα, ενώ οι ασθενείς είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους 
ειδικούς και να λάβουν πλάνο ελέγχου του άσθματος και οδηγίες για τη σωστή 
χρήση της φαρμακευτικής τους αγωγής. 



 

Φέτος, για πρώτη χρονιά υπήρχε η δυνατότητα ελέγχου με διαθωρακικό 
υπέρηχο, στον οποίο υπεβλήθησαν αρκετοί ασθενείς POST COVID με 
εμμένοντα αναπνευστικά συμπτώματα. Ο διαθωρακικός υπέρηχος παρείχε τη 
δυνατότητα διάγνωσης της πνευμονίας σε κάποιους ασθενείς που εξετάσθηκαν, 
σε νησιά όπου δεν υπήρχε η δυνατότητα ακτινολογικού ελέγχου.  Στις 
περιπτώσεις όπου ήταν αναγκαίο, η ιατρική ομάδα συνέστησε και διασύνδεσε 
τους ασθενείς σε ειδικά κέντρα για περαιτέρω έλεγχο, όπως π.χ. για μελέτη 
ύπνου, βρογχοσκόπηση, ιατρεία διακοπής καπνίσματος. Επίσης στο πλαίσιο της 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα πρόληψης η 
κ. Παρασκευή Κατσαούνου στην Πάτμο έδωσε διάλεξη με 
τίτλο «Προλαμβάνοντας το νόσημα με τη μεγαλύτερη θνησιμότητα και 
νοσηρότητα». 

 



 

Τα μέλη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας που συμμετείχαν στον 
28ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου τονίζουν: «για μια ακόμη χρονιά η συμμετοχή 
μας στην αποστολή της Ομάδας Αιγαίου μας γέμισε χαρά και ικανοποίηση. Η 
αλληλεπίδρασή μας με μια ομάδα ανθρώπων με κοινό όραμα, που εθελοντικά 
προσφέρουν βοήθεια με όποιο τρόπο μπορούν, ανιδιοτελώς, στα πιο 
απομακρυσμένα σημεία της επικράτειας αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Η 
μεγάλη ανταπόκριση των κατοίκων των ακριτικών νησιών και η ευγνωμοσύνη 
τους αποτελούν την καλύτερη ανταμοιβή στην προσπάθεια αυτή. Μέσω της 
συνεργασίας μας με την Ομάδα Αιγαίου, προσβλέπουμε στη συνέχιση της 
υλοποίησης και της στήριξης δράσεων που προάγουν την ισότιμη πρόσβαση 
στην υγεία και προσδοκούμε να συμβάλλουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο 
στην παροχή ιατρικής φροντίδας, ιδιαίτερα στους κατοίκους περιοχών με δύσκολή 
πρόσβαση, όπως είναι τα ακριτικά μας νησιά». 

  

Ομάδα Αιγαίου: Η Ομάδα Αιγαίου είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η 
οποία δραστηριοποιείται από το 1995 στα μικρά και ακριτικά νησιά 
του  Αρχιπελάγους προσφέροντας, σε αμιγώς εθελοντική βάση, ιατρικές 
υπηρεσίες, έργα για αναβάθμιση υποδομών, ενημέρωση σε επίκαιρα θέματα 
καθώς  και διεξαγωγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

 



 

Η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία στηρίζει για 2η χρονιά 
την Ομάδα Αιγαίου 
E-Farmako.Gr20/05/22 

 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, 

συμμετείχε στον 28ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου που διήρκησε συνολικά 

έντεκα ημέρες (5-15 Μαΐου 2022). Η Ομάδα επισκέφτηκε εννιά νησιά της άγονης 

γραμμής (Φούρνοι, Αγαθονήσι, Θύμαινα, Αρκιοί, Λειψοί, Πάτμος, Δονούσα, 

Ανάφη, Κουφονήσι), όπου διενήργησε ιατρικές, αιματολογικές και 

μικροβιολογικές εξετάσεις στους κατοίκους των νησιών.   

Σε εννέα νησιά, εξετάστηκαν στο πνευμονολογικό ιατρείο συνολικά 290 άτομα, 

σχεδόν τριπλάσιος αριθμός συγκριτικά με την περσινή χρονιά, γεγονός που 

αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη δυσκολία διεξαγωγής εξετάσεων και 



προληπτικού ελέγχου, λόγω πανδημίας. Από την εξέταση των κατοίκων της 

περιοχής διαπιστώθηκε υψηλή επίπτωση άσθματος και ατοπίας. 

Στην αποστολή συμμετείχαν πέντε ιατροί Πνευμονολόγοι, οι κυρίες Παρασκευή 

Κατσαούνου, Νίκη Γιαννιού, Νικολέττα Ροβίνα, Ιωάννα Τσιώκου, Λαμπρινή 

Βλάσση και ο τεχνικός κ. Βιορέλης Δρούγιας για τη διεξαγωγή των 

σπιρομετρήσεων.  

Εντυπωσιακό ήταν το υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης για τον ιό SARS-

CoV2, τη γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο στους κατοίκους της περιοχής. 

Διενεργήθηκαν σπιρομετρήσεις, όπου υπήρχε ένδειξη από το ιστορικό και την 

κλινική εικόνα, ενώ οι ασθενείς είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους 

ειδικούς και να λάβουν πλάνο ελέγχου του άσθματος και οδηγίες για τη σωστή 

χρήση της φαρμακευτικής τους αγωγής. 

  

  

Φέτος, για πρώτη χρονιά υπήρχε η δυνατότητα ελέγχου με διαθωρακικό υπέρηχο, 

στον οποίο υπεβλήθησαν αρκετοί ασθενείς POST COVID με εμμένοντα 

αναπνευστικά συμπτώματα. Ο διαθωρακικός υπέρηχος παρείχε τη δυνατότητα 

διάγνωσης της πνευμονίας σε κάποιους ασθενείς που εξετάσθηκαν, σε νησιά όπου 

δεν υπήρχε η δυνατότητα ακτινολογικού ελέγχου.  Στις περιπτώσεις όπου ήταν 

αναγκαίο, η ιατρική ομάδα συνέστησε και διασύνδεσε τους ασθενείς σε ειδικά 



κέντρα για περαιτέρω έλεγχο, όπως π.χ. για μελέτη ύπνου, βρογχοσκόπηση, 

ιατρεία διακοπής καπνίσματος. Επίσης στο πλαίσιο της ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα πρόληψης η κ. Παρασκευή Κατσαούνου 

στην Πάτμο έδωσε διάλεξη με τίτλο «Προλαμβάνοντας το νόσημα με τη 

μεγαλύτερη θνησιμότητα και νοσηρότητα». 

Τα μέλη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας που συμμετείχαν στον 

28ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου τονίζουν: «για μια ακόμη χρονιά η συμμετοχή μας 

στην αποστολή της Ομάδας Αιγαίου μας γέμισε χαρά και ικανοποίηση. Η 

αλληλεπίδρασή μας με μια ομάδα ανθρώπων με κοινό όραμα, που εθελοντικά 

προσφέρουν βοήθεια με όποιο τρόπο μπορούν, ανιδιοτελώς, στα πιο 

απομακρυσμένα σημεία της επικράτειας αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Η 

μεγάλη ανταπόκριση των κατοίκων των ακριτικών νησιών και η ευγνωμοσύνη 

τους αποτελούν την καλύτερη ανταμοιβή στην προσπάθεια αυτή. Μέσω της 

συνεργασίας μας με την Ομάδα Αιγαίου, προσβλέπουμε στη συνέχιση της 

υλοποίησης και της στήριξης δράσεων που προάγουν την ισότιμη πρόσβαση στην 

υγεία και προσδοκούμε να συμβάλλουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην 

παροχή ιατρικής φροντίδας, ιδιαίτερα στους κατοίκους περιοχών με δύσκολή 

πρόσβαση, όπως είναι τα ακριτικά μας νησιά». 

  



 

Η ΕΠΕ στηρίζει την Ομάδα 

Αιγαίου με τη συμμετοχή της 

στον 28ο Διάπλου 
19 Μαΐου, 2022 0 

 Σε εννέα νησιά εξετάστηκαν στο πνευμονολογικό ιατρείο συνολικά 290 

άτομα,  σχεδόν τριπλάσιος αριθμός συγκριτικά με την περσινή χρονιά 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, συμμετείχε 

στον 28ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου που διήρκησε συνολικά έντεκα (11) ημέρες (5-15 

Μαΐου 2022). Η Ομάδα επισκέφτηκε εννιά νησιά της άγονης γραμμής (Φούρνοι, 

Αγαθονήσι, Θύμαινα, Αρκιοί, Λειψοί, Πάτμος, Δονούσα, Ανάφη, Κουφονήσι), όπου 

διενήργησε ιατρικές, αιματολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις στους κατοίκους 

των νησιών. 

Στην αποστολή συμμετείχαν πέντε ιατροί Πνευμονολόγοι, οι κυρίες Νίκη Γιαννιού, 

Νικολέττα Ροβίνα, Παρασκευή Κατσαούνου, Ιωάννα Τσιώκου, Λαμπρινή 

Βλάσση και ο τεχνικός κ. Βιορέλης Δρούγιας για τη διεξαγωγή των σπιρομετρήσεων. 

Στο πνευμονολογικό ιατρείο εξετάστηκαν συνολικά 290 άτομα, σχεδόν τριπλάσιος 

αριθμός συγκριτικά με την περσινή χρονιά, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο 

βαθμό στη δυσκολία διεξαγωγής εξετάσεων και προληπτικού ελέγχου, λόγω 

πανδημίας. Από την εξέταση των κατοίκων της περιοχής διαπιστώθηκε υψηλή 

επίπτωση άσθματος και ατοπίας. 

Εντυπωσιακό ήταν το υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης για τον ιό SARS-CoV2, τη 

γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο στους κατοίκους της περιοχής. Διενεργήθηκαν 

σπιρομετρήσεις, όπου υπήρχε ένδειξη από το ιστορικό και την κλινική εικόνα, ενώ οι 

ασθενείς είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους ειδικούς και να λάβουν πλάνο 

ελέγχου του άσθματος και οδηγίες για τη σωστή χρήση της φαρμακευτικής τους 

αγωγής. 

https://iatrikostypos.com/i-epe-stirizei-tin-omada-aigaioy-me-ti-symmetochi-tis-ston-28o-diaploy/
https://iatrikostypos.com/i-epe-stirizei-tin-omada-aigaioy-me-ti-symmetochi-tis-ston-28o-diaploy/
https://iatrikostypos.com/i-epe-stirizei-tin-omada-aigaioy-me-ti-symmetochi-tis-ston-28o-diaploy/
https://iatrikostypos.com/2022/05/19/
https://iatrikostypos.com/i-epe-stirizei-tin-omada-aigaioy-me-ti-symmetochi-tis-ston-28o-diaploy/#respond


 

Φέτος, για πρώτη χρονιά υπήρχε η δυνατότητα ελέγχου με διαθωρακικό υπέρηχο, στον 

οποίο υπεβλήθησαν αρκετοί ασθενείς POST COVID με εμμένοντα αναπνευστικά 

συμπτώματα. Ο διαθωρακικός υπέρηχος παρείχε τη δυνατότητα διάγνωσης της 

πνευμονίας σε κάποιους ασθενείς που εξετάσθηκαν, σε νησιά όπου δεν υπήρχε η 

δυνατότητα ακτινολογικού ελέγχου.  Στις περιπτώσεις όπου ήταν αναγκαίο, η ιατρική 

ομάδα συνέστησε και διασύνδεσε τους ασθενείς σε ειδικά κέντρα για περαιτέρω έλεγχο, 

όπως π.χ. για μελέτη ύπνου, βρογχοσκόπηση, ιατρεία διακοπής καπνίσματος. Επίσης 

στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα πρόληψης η 

κ. Παρασκευή Κατσαούνου στην Πάτμο έδωσε διάλεξη με τίτλο «Προλαμβάνοντας το 

νόσημα με τη μεγαλύτερη θνησιμότητα και νοσηρότητα». 

Τα μέλη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας που συμμετείχαν στον 28ο Διάπλου 

της Ομάδας Αιγαίου τονίζουν: «για μια ακόμη χρονιά η συμμετοχή μας στην αποστολή της 

Ομάδας Αιγαίου μας γέμισε χαρά και ικανοποίηση. Η αλληλεπίδρασή μας με μια ομάδα 

ανθρώπων με κοινό όραμα, που εθελοντικά προσφέρουν βοήθεια με όποιο τρόπο μπορούν, 

ανιδιοτελώς, στα πιο απομακρυσμένα σημεία της επικράτειας αποτελεί μια μοναδική 

εμπειρία. Η μεγάλη ανταπόκριση των κατοίκων των ακριτικών νησιών και η ευγνωμοσύνη 

τους αποτελούν την καλύτερη ανταμοιβή στην προσπάθεια αυτή. Μέσω της συνεργασίας μας 

με την Ομάδα Αιγαίου, προσβλέπουμε στη συνέχιση της υλοποίησης και της στήριξης 

δράσεων που προάγουν την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και προσδοκούμε να 

συμβάλλουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην παροχή ιατρικής φροντίδας, ιδιαίτερα 

στους κατοίκους περιοχών με δύσκολή πρόσβαση, όπως είναι τα ακριτικά μας νησιά». 

Ομάδα Αιγαίου: Η Ομάδα Αιγαίου είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η 

οποία δραστηριοποιείται από το 1995 στα μικρά και ακριτικά νησιά του  Αρχιπελάγους 

προσφέροντας, σε αμιγώς εθελοντική βάση, ιατρικές υπηρεσίες, έργα για αναβάθμιση 

υποδομών, ενημέρωση σε επίκαιρα θέματα καθώς  και διεξαγωγή πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων. https://youtu.be/U58l2KozIuA 

https://youtu.be/U58l2KozIuA
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Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, συμμετείχε στον 28ο Διάπλου της 

Ομάδας Αιγαίου που διήρκησε συνολικά έντεκα (11) ημέρες (5-15 Μαΐου 2022). Η Ομάδα επισκέφτηκε 

εννιά νησιά της άγονης γραμμής (Φούρνοι, Αγαθονήσι, Θύμαινα, Αρκιοί, Λειψοί, Πάτμος, Δονούσα, 

Ανάφη, Κουφονήσι), όπου διενήργησε ιατρικές, αιματολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις στους 

κατοίκους των νησιών. 

Στην αποστολή συμμετείχαν πέντε ιατροί Πνευμονολόγοι, οι κυρίες Νίκη Γιαννιού, Νικολέττα Ροβίνα, 

Παρασκευή Κατσαούνου, Ιωάννα Τσιώκου, Λαμπρινή Βλάσση και ο τεχνικός κ. Βιορέλης Δρούγιας για τη 

διεξαγωγή των σπιρομετρήσεων. Στο πνευμονολογικό ιατρείο εξετάστηκαν συνολικά 290 άτομα, σχεδόν 

τριπλάσιος αριθμός συγκριτικά με την περσινή χρονιά, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη 

δυσκολία διεξαγωγής εξετάσεων και προληπτικού ελέγχου, λόγω πανδημίας. Από την εξέταση των 

κατοίκων της περιοχής διαπιστώθηκε υψηλή επίπτωση άσθματος και ατοπίας. 

Εντυπωσιακό ήταν το υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης για τον ιό SARS-CoV2, τη γρίπη και τον 

πνευμονιόκοκκο στους κατοίκους της περιοχής. Διενεργήθηκαν σπιρομετρήσεις, όπου υπήρχε ένδειξη από 

το ιστορικό και την κλινική εικόνα, ενώ οι ασθενείς είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους ειδικούς 

και να λάβουν πλάνο ελέγχου του άσθματος και οδηγίες για τη σωστή χρήση της φαρμακευτικής τους 

αγωγής. 

Φέτος, για πρώτη χρονιά υπήρχε η δυνατότητα ελέγχου με διαθωρακικό υπέρηχο, στον οποίο υπεβλήθησαν 

αρκετοί ασθενείς POSTCOVIDμε εμμένοντα αναπνευστικά συμπτώματα.Ο διαθωρακικός υπέρηχος 

παρείχε τη δυνατότητα διάγνωσης της πνευμονίας σε κάποιους ασθενείς που εξετάσθηκαν, σε νησιά όπου 

δεν υπήρχε η δυνατότητα ακτινολογικού ελέγχου. Στις περιπτώσεις όπου ήταν αναγκαίο, η ιατρική ομάδα 

συνέστησε και διασύνδεσε τους ασθενείς σε ειδικά 

 

κέντρα για περαιτέρω έλεγχο, όπως π.χ. για μελέτη ύπνου, βρογχοσκόπηση, ιατρεία διακοπής καπνίσματος. 

Επίσης στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα πρόληψης η κ. 

Παρασκευή Κατσαούνου στην Πάτμο έδωσε διάλεξη με τίτλο «Προλαμβάνοντας το νόσημα με τη 

μεγαλύτερη θνησιμότητα και νοσηρότητα». 

Τα μέλη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας που συμμετείχαν στον 28ο Διάπλου της Ομάδας 

Αιγαίου τονίζουν: «για μια ακόμη χρονιά η συμμετοχή μας στην αποστολή της Ομάδας Αιγαίου μας γέμισε 

χαρά και ικανοποίηση. Η αλληλεπίδρασή μας με μια ομάδα ανθρώπων με κοινό όραμα, που εθελοντικά 

προσφέρουν βοήθεια με όποιο τρόπο μπορούν, ανιδιοτελώς, στα πιο απομακρυσμένα σημεία της 

επικράτειας αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Η μεγάλη ανταπόκριση των κατοίκων των ακριτικών νησιών 

και η ευγνωμοσύνη τους αποτελούν την καλύτερη ανταμοιβή στην προσπάθεια αυτή. Μέσω της 

συνεργασίας μας με την Ομάδα Αιγαίου, προσβλέπουμε στη συνέχιση της υλοποίησης και της στήριξης 

δράσεων που προάγουν την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και προσδοκούμε να συμβάλλουμε με τον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο στην παροχή ιατρικής φροντίδας, ιδιαίτερα στους κατοίκους περιοχών με δύσκολή 

πρόσβαση, όπως είναι τα ακριτικά μας νησιά». 

 

Ομάδα Αιγαίου: Η Ομάδα Αιγαίου είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η οποία 

https://www.eumedline.eu/category/Reportaz-Ygeias


δραστηριοποιείται από το 1995 στα μικρά και ακριτικά νησιά του Αρχιπελάγους προσφέροντας, σε αμιγώς 

εθελοντική βάση, ιατρικές υπηρεσίες, έργα για αναβάθμιση υποδομών, ενημέρωση σε επίκαιρα θέματα 

καθώς και διεξαγωγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων. https://youtu.be/U58l2KozIuA 
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Για δεύτερη χρονιά, η ΕΠΕ 

στηρίζει την Ομάδα Αιγαίου με 

τη συμμετοχή της στον 28ο 

Διάπλου 
19 Μαΐου 2022 

Σε εννέα νησιά εξετάστηκαν στο πνευμονολογικό ιατρείο 

συνολικά 290 άτομα,  σχεδόν τριπλάσιος αριθμός συγκριτικά με 

την περσινή χρονιά. 

Φέτος, για πρώτη χρονιά πραγματοποιήθηκε έλεγχος με διαθωρακικό 

υπέρηχο, σε αρκετούς ασθενείς POST COVID με εμμένοντα 

αναπνευστικά συμπτώματα. 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, 

συμμετείχε στον 28ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου που διήρκησε 

συνολικά έντεκα (11) ημέρες (5-15 Μαΐου 2022). Η Ομάδα επισκέφτηκε 

εννιά νησιά της άγονης γραμμής (Φούρνοι, Αγαθονήσι, Θύμαινα, Αρκιοί, 

Λειψοί, Πάτμος, Δονούσα, Ανάφη, Κουφονήσι), όπου διενήργησε 



ιατρικές, αιματολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις στους κατοίκους 

των νησιών. 

Στην αποστολή συμμετείχαν πέντε ιατροί Πνευμονολόγοι, οι 

κυρίες Νίκη Γιαννιού, Νικολέττα Ροβίνα, Παρασκευή 

Κατσαούνου, Ιωάννα Τσιώκου, Λαμπρινή Βλάσση και ο τεχνικός 

κ. Βιορέλης Δρούγιας για τη διεξαγωγή των σπιρομετρήσεων. Στο 

πνευμονολογικό ιατρείο εξετάστηκαν συνολικά 290 άτομα, σχεδόν 

τριπλάσιος αριθμός συγκριτικά με την περσινή χρονιά, γεγονός 

που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη δυσκολία διεξαγωγής εξετάσεων 

και προληπτικού ελέγχου, λόγω πανδημίας. Από την εξέταση των 

κατοίκων της περιοχής διαπιστώθηκε υψηλή επίπτωση άσθματος και 

ατοπίας. 

Εντυπωσιακό ήταν το υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης για τον ιό 

SARS-CoV2, τη γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο στους κατοίκους της 

περιοχής. Διενεργήθηκαν σπιρομετρήσεις, όπου υπήρχε ένδειξη από το 

ιστορικό και την κλινική εικόνα, ενώ οι ασθενείς είχαν την ευκαιρία να 

συζητήσουν με τους ειδικούς και να λάβουν πλάνο ελέγχου του 

άσθματος και οδηγίες για τη σωστή χρήση της φαρμακευτικής τους 

αγωγής. 

Φέτος, για πρώτη χρονιά υπήρχε η δυνατότητα ελέγχου με διαθωρακικό 

υπέρηχο, στον οποίο υπεβλήθησαν αρκετοί ασθενείς POST COVID με 

εμμένοντα αναπνευστικά συμπτώματα. Ο διαθωρακικός υπέρηχος 

παρείχε τη δυνατότητα διάγνωσης της πνευμονίας σε κάποιους ασθενείς 



που εξετάσθηκαν, σε νησιά όπου δεν υπήρχε η δυνατότητα 

ακτινολογικού ελέγχου.  Στις περιπτώσεις όπου ήταν αναγκαίο, η ιατρική 

ομάδα συνέστησε και διασύνδεσε τους ασθενείς σε ειδικά κέντρα για 

περαιτέρω έλεγχο, όπως π.χ. για μελέτη ύπνου, βρογχοσκόπηση, ιατρεία 

διακοπής καπνίσματος. Επίσης στο πλαίσιο της ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα πρόληψης η κ. Παρασκευή 

Κατσαούνου στην Πάτμο έδωσε διάλεξη με τίτλο «Προλαμβάνοντας το 

νόσημα με τη μεγαλύτερη θνησιμότητα και νοσηρότητα». 

Τα μέλη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας που συμμετείχαν 

στον 28ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου τονίζουν: «για μια ακόμη χρονιά η 

συμμετοχή μας στην αποστολή της Ομάδας Αιγαίου μας γέμισε χαρά και 

ικανοποίηση. Η αλληλεπίδρασή μας με μια ομάδα ανθρώπων με κοινό 

όραμα, που εθελοντικά προσφέρουν βοήθεια με όποιο τρόπο μπορούν, 

ανιδιοτελώς, στα πιο απομακρυσμένα σημεία της επικράτειας αποτελεί 

μια μοναδική εμπειρία. Η μεγάλη ανταπόκριση των κατοίκων των 

ακριτικών νησιών και η ευγνωμοσύνη τους αποτελούν την καλύτερη 

ανταμοιβή στην προσπάθεια αυτή. Μέσω της συνεργασίας μας με την 

Ομάδα Αιγαίου, προσβλέπουμε στη συνέχιση της υλοποίησης και της 

στήριξης δράσεων που προάγουν την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και 

προσδοκούμε να συμβάλλουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην 

παροχή ιατρικής φροντίδας, ιδιαίτερα στους κατοίκους περιοχών με 

δύσκολή πρόσβαση, όπως είναι τα ακριτικά μας νησιά». 



 

Στιγμιότυπo από τη διενέργεια εξετάσεων στους κατοίκους των 

ακριτικών νησιών. 

  

 

Στιγμιότυπo από τη διενέργεια εξετάσεων στους κατοίκους των 

ακριτικών νησιών. 

  

 

Στιγμιότυπo από τη διενέργεια εξετάσεων στους κατοίκους των 

ακριτικών νησιών. 

  



 

Παρασκευή Κατσαούνου κατά την ομιλία της στην Πάτμο με τίτλο 

«Προλαμβάνοντας το νόσημα με τη μεγαλύτερη θνησιμότητα και 

νοσηρότητα». 

  

 

Στιγμιότυπo από τη διενέργεια εξετάσεων στους κατοίκους των 

ακριτικών νησιών. 

  

 

Στιγμιότυπo από τη διενέργεια εξετάσεων στους κατοίκους των 

ακριτικών νησιών. 

  



 

Στιγμιότυπo από τη διενέργεια εξετάσεων στους κατοίκους των 

ακριτικών νησιών. 

 

Ομάδα Αιγαίου: Η Ομάδα Αιγαίου είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική 

Εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται από το 1995 στα μικρά και ακριτικά 

νησιά του  Αρχιπελάγους προσφέροντας, σε αμιγώς εθελοντική βάση, 

ιατρικές υπηρεσίες, έργα για αναβάθμιση υποδομών, ενημέρωση σε 

επίκαιρα θέματα καθώς  και διεξαγωγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

https://youtu.be/U58l2KozIuA 
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Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Δωρεάν εξετάσεις σε 9 νησιά της 
άγονης γραμμής 

• 20 Μαΐου, 2022 

• Ιατροπαιδεία 

Η ΕΠΕ στήριξε την Ομάδα Αιγαίου με τη συμμετοχή της στον 28ο Διάπλου. Σε 
εννέα νησιά εξετάστηκαν στο πνευμονολογικό ιατρείο 290 ασθενείς. Ελέγχθηκαν 
και για εμμένοντα συμπτώματα μετά την COVID-19. The post Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία: Δωρεάν εξετά... 

Η ΕΠΕ στήριξε την Ομάδα Αιγαίου με τη συμμετοχή της στον 28ο Διάπλου. Σε 
εννέα νησιά εξετάστηκαν στο πνευμονολογικό ιατρείο 290 ασθενείς. Ελέγχθηκαν 
και για εμμένοντα συμπτώματα μετά την COVID-19. 

The post Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Δωρεάν εξετάσεις σε 9 νησιά της 
άγονης γραμμής appeared first on Iatropedia. 

  

https://www.healthwatcher.gr/2022/05/20/
https://www.healthwatcher.gr/author/iatropedia/
https://www.healthwatcher.gr/author/iatropedia/
https://www.iatropedia.gr/eidiseis/elliniki-pnevmonologiki-etaireia-dorean-eksetaseis-se-9-nisia-tis-agonis-grammis/155294/
https://www.iatropedia.gr/eidiseis/elliniki-pnevmonologiki-etaireia-dorean-eksetaseis-se-9-nisia-tis-agonis-grammis/155294/
https://www.iatropedia.gr/
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Ομάδα Αιγαίου 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία, συμμετείχε στον 28ο Διάπλου της Ομάδας 

Αιγαίου που διήρκησε συνολικά έντεκα (11) ημέρες (5-15 Μαΐου 

2022). Η Ομάδα επισκέφτηκε εννιά νησιά της άγονης γραμμής 

(Φούρνοι, Αγαθονήσι, Θύμαινα, Αρκιοί, Λειψοί, Πάτμος, Δονούσα, 

Ανάφη, Κουφονήσι), όπου διενήργησε ιατρικές, αιματολογικές 

και μικροβιολογικές εξετάσεις στους κατοίκους των νησιών. 

Στην αποστολή συμμετείχαν πέντε ιατροί Πνευμονολόγοι, οι 

κυρίες Νίκη Γιαννιού, Νικολέττα Ροβίνα, Παρασκευή 

Κατσαούνου, Ιωάννα Τσιώκου, Λαμπρινή Βλάσση και ο τεχνικός 

κ. Βιορέλης Δρούγιας για τη διεξαγωγή των σπιρομετρήσεων. 

Στο πνευμονολογικό ιατρείο εξετάστηκαν συνολικά 290 άτομα, 

σχεδόν τριπλάσιος αριθμός συγκριτικά με την περσινή 

χρονιά, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη δυσκολία 

διεξαγωγής εξετάσεων και προληπτικού ελέγχου, λόγω 

πανδημίας. Από την εξέταση των κατοίκων της περιοχής 

διαπιστώθηκε υψηλή επίπτωση άσθματος και ατοπίας. 

Εντυπωσιακό ήταν το υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης 

για τον ιό SARS-CoV2, τη γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο στους 

κατοίκους της περιοχής. Διενεργήθηκαν σπιρομετρήσεις, όπου 

υπήρχε ένδειξη από το ιστορικό και την κλινική εικόνα, ενώ οι 

ασθενείς είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους ειδικούς και 

να λάβουν πλάνο ελέγχου του άσθματος και οδηγίες για τη 

σωστή χρήση της φαρμακευτικής τους αγωγής. 

https://www.naxospress.gr/tags/omada-aigaioy
https://www.naxospress.gr/tags/omada-aigaioy
https://www.naxospress.gr/tags/omada-aigaioy


 

Φέτος, για πρώτη χρονιά υπήρχε η δυνατότητα ελέγχου με 

διαθωρακικό υπέρηχο, στον οποίο υπεβλήθησαν αρκετοί 

ασθενείς POST COVID με εμμένοντα αναπνευστικά συμπτώματα. 

Ο διαθωρακικός υπέρηχος παρείχε τη δυνατότητα διάγνωσης 

της πνευμονίας σε κάποιους ασθενείς που εξετάσθηκαν, σε 

νησιά όπου δεν υπήρχε η δυνατότητα ακτινολογικού 

ελέγχου.  Στις περιπτώσεις όπου ήταν αναγκαίο, η ιατρική ομάδα 

συνέστησε και διασύνδεσε τους ασθενείς σε ειδικά κέντρα για 

περαιτέρω έλεγχο, όπως π.χ. για μελέτη ύπνου, βρογχοσκόπηση, 

ιατρεία διακοπής καπνίσματος. Επίσης στο πλαίσιο της 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα 

πρόληψης η κ. Παρασκευή Κατσαούνου στην Πάτμο έδωσε 

διάλεξη με τίτλο «Προλαμβάνοντας το νόσημα με τη μεγαλύτερη 

θνησιμότητα και νοσηρότητα». 

Τα μέλη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας που 

συμμετείχαν στον 28ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου τονίζουν: 

«για μια ακόμη χρονιά η συμμετοχή μας στην αποστολή της 

Ομάδας Αιγαίου μας γέμισε χαρά και ικανοποίηση. Η 

αλληλεπίδρασή μας με μια ομάδα ανθρώπων με κοινό όραμα, που 

εθελοντικά προσφέρουν βοήθεια με όποιο τρόπο μπορούν, 



ανιδιοτελώς, στα πιο απομακρυσμένα σημεία της επικράτειας 

αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Η μεγάλη ανταπόκριση των 

κατοίκων των ακριτικών νησιών και η ευγνωμοσύνη τους 

αποτελούν την καλύτερη ανταμοιβή στην προσπάθεια αυτή. 

Μέσω της συνεργασίας μας με την Ομάδα Αιγαίου, προσβλέπουμε 

στη συνέχιση της υλοποίησης και της στήριξης δράσεων που 

προάγουν την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και προσδοκούμε να 

συμβάλλουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην παροχή 

ιατρικής φροντίδας, ιδιαίτερα στους κατοίκους περιοχών με 

δύσκολή πρόσβαση, όπως είναι τα ακριτικά μας νησιά». 
  



 

Για δεύτερη χρονιά, η ΕΠΕ στηρίζει την Ομάδα Αιγαίου με τη 
συμμετοχή της στον 28ο Διάπλου 

• 1   Ειδήσεις 
Σχετικό άρθρο 

Για δεύτερη χρονιά, η ΕΠΕ στηρίζει την Ομάδα Αιγαίου με τη συμμετοχή της στον 28ο Διάπλου 

, για πρώτη χρονιά πραγματοποιήθηκε έλεγχος με διαθωρακικό υπέρηχο, σε αρκετούς ασθενείς 
POST COVID με εμμένοντα αναπνευστικά συμπτώματα. Για δεύτερη συνεχόμενη 
Tromaktiko.gr  •  Πριν από 5 μέρες, 18 ώρες 

 
Tromaktiko.gr 

Lifestyle 

Για δεύτερη χρονιά, η ΕΠΕ στηρίζει την Ομάδα Αιγαίου με τη 
συμμετοχή της στον 28ο Διάπλου 

• 1   Ειδήσεις 
Σχετικό άρθρο 

Για δεύτερη χρονιά, η ΕΠΕ στηρίζει την Ομάδα Αιγαίου με τη συμμετοχή της στον 28ο Διάπλου 

συγκριτικά με την περσινή χρονιά Φέτος, για πρώτη χρονιά πραγματοποιήθηκε έλεγχος με 
διαθωρακικό υπέρηχο, σε αρκετούς ασθενείς POST COVID με εμμένοντα 
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Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Δωρεάν εξετάσεις σε 

9 νησιά της άγονης γραμμής 

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022, 12:42 Iatropedia.gr 

Η ΕΠΕ στήριξε την Ομάδα Αιγαίου με τη συμμετοχή της στον 28ο Διάπλου. Σε εννέα 

νησιά εξετάστηκαν στο πνευμονολογικό ιατρείο 290 ασθενείς. Ελέγχθηκαν και για 

εμμένοντα συμπτώματα μετά την COVID-19. Περισσότερα » 

Ελληνική Πνευμονολογική ΕταιρείαΕΠΕΝησιά Άγονης ΓραμμήςΑιγαίοCovid-19Κορωνοϊός 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία για δεύτερη χρονιά 

στήριξε την Ομάδα Αιγαίου 

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022, 11:49 ygeiamou.gr 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ), 

συμμετείχε στον 28ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου που διήρκησε συνολικά έντεκα (11) 

ημέρες (5-15 Μαΐου 2022)... Περισσότερα » 

Ελληνική Πνευμονολογική ΕταιρείαΕΠΕΑιγαίοΝησιά Άγονης ΓραμμήςΑκριτικά ΝησιάΔωδεκάνησαΑγαθονήσι 

 

Πνευμονολογικές εξετάσεις σε 9 νησιά από την Ομάδα 

Αιγαίου και την Ελληνική Πνευμονολογική εταιρία 

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022, 19:24 economico.gr 

Για δεύτερη χρονιά, η ΕΠΕ στηρίζει την Ομάδα Αιγαίου με τη συμμετοχή της στον 28ο 

Διάπλου Σε εννέα νησιά εξετάστηκαν στο πνευμονολογικό ιατρείο συνολικά 290 

άτομα,  σχεδόν τριπλάσιος αριθμός συγκριτικά με την περσινή χρονιά... Περισσότερα » 

ΑιγαίοΕλληνικές Εταιρίες 

 

Για δεύτερη χρονιά, η ΕΠΕ στηρίζει την Ομάδα Αιγαίου με 

τη συμμετοχή της στον 28ο Διάπλου 

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022, 18:19 tromaktiko 
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Σε εννέα νησιά εξετάστηκαν στο πνευμονολογικό ιατρείο συνολικά 290 άτομα,  σχεδόν 

τριπλάσιος αριθμός συγκριτικά με την περσινή χρονιά... Περισσότερα » 

Αιγαίο 

 

Για δεύτερη χρονιά, η ΕΠΕ στηρίζει την Ομάδα Αιγαίου με 

τη συμμετοχή της στον 28ο Διάπλου 

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022, 18:02 healthview.gr 

Σε εννέα νησιά εξετάστηκαν στο πνευμονολογικό ιατρείο συνολικά 290 άτομα,  σχεδόν 

τριπλάσιος αριθμός συγκριτικά με την περσινή χρονιά... Περισσότερα » 
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Για δεύτερη χρονιά, η ΕΠΕ στηρίζει την Ομάδα Αιγαίου με 

τη συμμετοχή της στον 28ο Διάπλου 

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022, 16:23 allabouthealth.gr 

 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, συμμετείχε 
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Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: 
Δωρεάν εξετάσεις σε 9 νησιά της 

άγονης γραμμής 

 
12:32 - 20/05/2022 

Η ΕΠΕ στήριξε την Ομάδα Αιγαίου με τη συμμετοχή της στον 28ο Διάπλου. 

Σε εννέα νησιά εξετάστηκαν στο πνευμονολογικό ιατρείο 290 ασθενείς. 

Ελέγχθηκαν και για εμμένοντα συμπτώματα μετά την COVID-19. The post 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Δωρεάν εξετάσεις σε 9 νησιά της 

άγονης γραμμής appeared first on Iatropedia. 

  



 

 

 

 

Για δεύτερη χρονιά, η ΕΠΕ 
στηρίζει την Ομάδα Αιγαίου 
με τη συμμετοχή της στον 28ο 
Διάπλου 
19 Μαΐου 2022 18:17 

 
  

Σε εννέα νησιά εξετάστηκαν στο πνευμονολογικό ιατρείο συνολικά 
290 άτομα,  σχεδόν τριπλάσιος αριθμός συγκριτικά με την περσινή 

χρονιά. 

Φέτος, για πρώτη χρονιά πραγματοποιήθηκε έλεγχος με διαθωρακικό 
υπέρηχο, σε αρκετούς ασθενείς POST COVID με εμμένοντα αναπνευστικά 

συμπτώματα. 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, 
συμμετείχε στον 28ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου που διήρκησε συνολικά 

έντεκα (11) ημέρες (5-15 Μαΐου 2022). Η Ομάδα επισκέφτηκε εννιά νησιά 
της άγονης γραμμής (Φούρνοι, Αγαθονήσι, Θύμαινα, Αρκιοί, Λειψοί, 

Πάτμος, Δονούσα, Ανάφη, Κουφονήσι), όπου διενήργησε ιατρικές, 
αιματολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις στους κατοίκους των νησιών. 

Στην αποστολή συμμετείχαν πέντε ιατροί Πνευμονολόγοι, οι κυρίες Νίκη 
Γιαννιού, Νικολέττα Ροβίνα, Παρασκευή Κατσαούνου, Ιωάννα 

Τσιώκου, Λαμπρινή Βλάσση και ο τεχνικός κ. Βιορέλης Δρούγιας για 
τη διεξαγωγή των σπιρομετρήσεων. Στο πνευμονολογικό ιατρείο 

εξετάστηκαν συνολικά 290 άτομα, σχεδόν τριπλάσιος αριθμός 
συγκριτικά με την περσινή χρονιά, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο 

βαθμό στη δυσκολία διεξαγωγής εξετάσεων και προληπτικού ελέγχου, 



λόγω πανδημίας. Από την εξέταση των κατοίκων της περιοχής 
διαπιστώθηκε υψηλή επίπτωση άσθματος και ατοπίας. 

Εντυπωσιακό ήταν το υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης για τον ιό 

SARS-CoV2, τη γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο στους κατοίκους της 
περιοχής. Διενεργήθηκαν σπιρομετρήσεις, όπου υπήρχε ένδειξη από το 

ιστορικό και την κλινική εικόνα, ενώ οι ασθενείς είχαν την ευκαιρία να 
συζητήσουν με τους ειδικούς και να λάβουν πλάνο ελέγχου του άσθματος 

και οδηγίες για τη σωστή χρήση της φαρμακευτικής τους αγωγής. 

Φέτος, για πρώτη χρονιά υπήρχε η δυνατότητα ελέγχου με διαθωρακικό 
υπέρηχο, στον οποίο υπεβλήθησαν αρκετοί ασθενείς POST COVID με 
εμμένοντα αναπνευστικά συμπτώματα. Ο διαθωρακικός υπέρηχος παρείχε 

τη δυνατότητα διάγνωσης της πνευμονίας σε κάποιους ασθενείς που 
εξετάσθηκαν, σε νησιά όπου δεν υπήρχε η δυνατότητα ακτινολογικού 

ελέγχου.  Στις περιπτώσεις όπου ήταν αναγκαίο, η ιατρική ομάδα 
συνέστησε και διασύνδεσε τους ασθενείς σε ειδικά κέντρα για περαιτέρω 

έλεγχο, όπως π.χ. για μελέτη ύπνου, βρογχοσκόπηση, ιατρεία διακοπής 
καπνίσματος. Επίσης στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

του κοινού σε θέματα πρόληψης η κ. Παρασκευή Κατσαούνου στην 
Πάτμο έδωσε διάλεξη με τίτλο «Προλαμβάνοντας το νόσημα με τη 

μεγαλύτερη θνησιμότητα και νοσηρότητα». 

Τα μέλη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας που συμμετείχαν στον 
28ο Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου τονίζουν: «για μια ακόμη χρονιά η 

συμμετοχή μας στην αποστολή της Ομάδας Αιγαίου μας γέμισε χαρά και 
ικανοποίηση. Η αλληλεπίδρασή μας με μια ομάδα ανθρώπων με κοινό 

όραμα, που εθελοντικά προσφέρουν βοήθεια με όποιο τρόπο μπορούν, 
ανιδιοτελώς, στα πιο απομακρυσμένα σημεία της επικράτειας αποτελεί μια 
μοναδική εμπειρία. Η μεγάλη ανταπόκριση των κατοίκων των ακριτικών 

νησιών και η ευγνωμοσύνη τους αποτελούν την καλύτερη ανταμοιβή στην 
προσπάθεια αυτή. Μέσω της συνεργασίας μας με την Ομάδα Αιγαίου, 

προσβλέπουμε στη συνέχιση της υλοποίησης και της στήριξης δράσεων 
που προάγουν την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και προσδοκούμε να 

συμβάλλουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην παροχή ιατρικής 
φροντίδας, ιδιαίτερα στους κατοίκους περιοχών με δύσκολή πρόσβαση, 

όπως είναι τα ακριτικά μας νησιά». 

 



Στιγμιότυπo από τη διενέργεια εξετάσεων στους κατοίκους των ακριτικών 
νησιών. 

  

 
Στιγμιότυπo από τη διενέργεια εξετάσεων στους κατοίκους των ακριτικών 
νησιών. 

  

 
Στιγμιότυπo από τη διενέργεια εξετάσεων στους κατοίκους των ακριτικών 
νησιών. 

  

 
Παρασκευή Κατσαούνου κατά την ομιλία της στην Πάτμο με τίτλο 

«Προλαμβάνοντας το νόσημα με τη μεγαλύτερη θνησιμότητα και 
νοσηρότητα». 

  

 
Στιγμιότυπo από τη διενέργεια εξετάσεων στους κατοίκους των ακριτικών 
νησιών. 

  



 
Στιγμιότυπo από τη διενέργεια εξετάσεων στους κατοίκους των ακριτικών 

νησιών. 
  

 
Στιγμιότυπo από τη διενέργεια εξετάσεων στους κατοίκους των ακριτικών 

νησιών. 

 

Ομάδα Αιγαίου: Η Ομάδα Αιγαίου είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται από το 1995 στα μικρά και ακριτικά 

νησιά του  Αρχιπελάγους προσφέροντας, σε αμιγώς εθελοντική βάση, 
ιατρικές υπηρεσίες, έργα για αναβάθμιση υποδομών, ενημέρωση σε 

επίκαιρα θέματα καθώς  και διεξαγωγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 
https://youtu.be/U58l2KozIuA 
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Η ΕΠΕ στήριξε την Ομάδα Αιγαίου με τη συμμετοχή της στον 28ο Διάπλου. Σε εννέα νησιά 

εξετάστηκαν στο πνευμονολογικό ιατρείο 290 ασθενείς. Ελέγχθηκαν και για εμμένοντα 

συμπτώματα μετά την COVID-19. 

The post Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Δωρεάν εξετάσεις σε 9 νησιά της άγονης 

γραμμής appeared first on Iatropedia. 
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >> 
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