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Φυματίωση: Η πανδημία και ο πόλεμος 
υπονομεύουν την πρόοδο που είχε 
συντελεστεί για την καταπολέμησή 
της 

 

 

 

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες 
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης - Για 
πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες καταγράφηκε 
αύξηση των θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως - 
Γιατί προβληματίζουν τους ειδικούς οι συνέπειες της 
σύρραξης στην Ουκρανία 
 
 



Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης (24/3) αφού λόγω της 
πανδημίας COVID-19 για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες καταγράφηκε 
αύξηση των θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως, κυρίως λόγω του 
περιορισμού πρόσβασης των πασχόντων σε υπηρεσίες υγείας. 
 
Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος τα τελευταία δύο χρόνια στο επίσης 
αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα, τη COVID-19, αλλά και ο 
πόλεμος στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 
πολυανθεκτικής φυματίωσης, θέτουν σε κίνδυνο την πρόοδο που είχε 
συντελεστεί τα προηγούμενα χρόνια στην καταπολέμηση της νόσου και 
τον στόχο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για εξάλειψη της 
ως το 2030. 
 
Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, η 
καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης, 
αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του ΠΟΥ: 
 
• Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων 
φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012). 
• Για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση των 
θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 
1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση με 
1.400.000 το 2019). 
• Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν θεραπεία για 
πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσα φυματική λοίμωξη (κατά 
15% και 21% αντίστοιχα). 
• Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται 
πλέον για την καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως. 
 
Μελέτες εκτιμούν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα περιστατικά 
φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι 
από φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της 
πανδημίας και της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. 
 
Επιπλέον η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα 
υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα 
παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη φυματίωση 
στη χώρα και οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία 

https://www.protothema.gr/greece/article/1107483/fumatiosi-auxithikan-ta-krousmata-stin-ellada-to-2020/
https://www.protothema.gr/world/article/1225132/koronoios-kata-25-auxithikan-oi-thanatoi-apo-alkool-stin-pandimia/


επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης στην Ευρώπη. 
 
Στην Ελλάδα, η φυματίωση πλήττει κυρίως πληθυσμούς που διαβιούν 
σε δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης καθώς το βακτήριο Mycobacterium 
tuberculosis που προκαλεί τη φυματίωση μεταδίδεται με την εισπνοή 
μολυσματικών μικροσταγονιδίων, που εκπέμπονται με το βήχα ή την 
ομιλία από άτομα με ενεργό νόσο. Συνεπώς ο συγχρωτισμός σε ελλιπείς 
συνθήκες υγιεινής ευνοεί την εξάπλωσή της. 
 
«Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και πρόσβασης σε 
θεραπεία αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα επόμενα έτη. Στο πλαίσιο 
αυτό, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος για τον έλεγχο της 
Φυματίωσης και ενός Εθνικού μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο 
επιτακτική, προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά η εξάλειψη 
του νοσήματος στη χώρα», σημειώνει ο Χαράλαμπος Μόσχος, 
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, συντονιστής της Επιστημονικής Ομάδας 
Εργασίας Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια 
της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ). 
 
Επενδύστε στην εξάλειψη της φυματίωσης - Σώστε ζωές 
 
Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα 
Φυματίωσης καθώς στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Δρ Robert Koch 
ανακοίνωσε την ανακάλυψη του μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, 
γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στη διάγνωση και την αντιμετώπιση της 
νόσου. 
 
Η φυματίωση είναι μια πανάρχαια νόσος που παρά την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία της, συνεχίζει να αποτελεί μία 
από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία. Από το 2007 και 
μέχρι την πανδημία COVID-19 αποτελoύσε την συχνότερη αιτία 
θανάτου από λοιμώδες νόσημα. Φέτος, το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας 
Φυματίωσης είναι "Invest to End TB. Save Lives" (Επενδύστε στην 
εξάλειψη της φυματίωσης - Σώστε ζωές) και αντικατοπτρίζει την 
ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για 
εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη φροντίδα και την πρόληψη της 
φυματίωσης, προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων 
ηγετών για την οριστική εξάλειψη της νόσου. 
 



Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), σχεδιάζει την 
επανεκκίνηση στρατηγικών δράσεων, ώστε να μεταστραφεί η αρνητική 
επίδραση της πανδημίας στην αντιμετώπιση της φυματίωσης και να 
περιοριστούν οι επιπτώσεις της σοβαρής αυτής νόσου στην Ελλάδα. 
 
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας 
των Περιφερειακών Ενοτήτων, τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων 
(ΕΟΦ) και τις επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες, ο ΕΟΔΥ καταγράφει τις 
ανάγκες που αφορούν στην επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, στην 
ιχνηλάτηση των στενών επαφών των πασχόντων, στην παροχή 
φροντίδας για τους πάσχοντες, και στην εκπαίδευση του υγειονομικού 
προσωπικού στη διάγνωση, θεραπεία και έλεγχο της διασποράς της 
νόσου. Η αποτύπωση των υφιστάμενων αναγκών αποτελεί εργαλείο για 
τη διαμόρφωση ενός εφαρμόσιμου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη 
φυματίωση. 
 
«Κύρια σημεία στόχευσης για τις Μονάδες Υγείας αποτελούν η έγκαιρη 
πρόσβαση των πασχόντων σε υπηρεσίες υγείας με δυνατότητα 
αντιμετώπισης της φυματίωσης, η διασφάλιση διαθεσιμότητας 
αντιφυματικών φαρμάκων, και η συνεχιζόμενη φροντίδα με 
παρακολούθηση και ολοκλήρωση της απαιτούμενης πολύμηνης 
αντιφυματικής θεραπείας, ώστε να προλαμβάνονται οι αναζωπυρώσεις 
της νόσου και η ανάπτυξη αντοχής στα αντιφυματικά 
φάρμακα», σημειώνει ο ΕΟΔΥ σε σχετική ανακοίνωσή του. 
 
Παράλληλα, σημεία στόχευσης για τη δημόσια υγεία είναι η 
ευαισθητοποίηση του κοινού και του υγειονομικού προσωπικού, η 
διασύνδεση των ευάλωτων πληθυσμών με μονάδες υγείας, καθώς και 
των μονάδων υγείας με τα εργαστήρια αναφοράς για τη φυματίωση, και 
ο αποστιγματισμός των πασχόντων. 
  

https://www.protothema.gr/tag/eody/


 

 

ΕΠΕ: Επιτακτική η ανάγκη ίδρυσης 
Εθνικού Προγράμματος ελέγχου της 
Φυματίωσης και η κατάρτιση Εθνικού 
Mητρώου 

 

 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία τόνισε την 

ανάγκη ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος για τον 

έλεγχο της Φυματίωσης και ενός Εθνικού μητρώου 



Φυματίωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 

Φυματίωσης στις 24 Μαρτίου. 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης 
καθώς στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την 
ανακάλυψη του μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε 
τον δρόμο στη διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 

Η φυματίωση είναι μια πανάρχαια νόσος που παρά την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία της, συνεχίζει να αποτελεί 
μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία. Από 
το 2007 και μέχρι την πανδημία COVID-19 αποτελoύσε την 
συχνότερη αιτία θανάτου από λοιμώδες νόσημα. 

 

Φέτος, το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) είναι «Invest to End TB. 
SaveLives» και αντικατοπτρίζει την ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας 
και της καινοτομίας, καθώς και για εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη 
φροντίδα και την πρόληψη της φυματίωσης, προκειμένου να τηρηθούν 
οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για την οριστική εξάλειψη της 
νόσου. 

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Φυματίωσης, η Επιστημονική Oμάδα 
Εργασίας Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά 
Μυκοβακτηρίδιατης ΕΠΕ, υπεύθυνες της οποίας είναι οι Ιατροί 
Πνευμονολόγοι, Φυματιολόγοι, Λουκέρη Αγγελική, Μανίκα Αικατερίνη 
αναφέρουν σχετικά με τη νόσο: 

Στις μέρες μας ένα άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα, η 
COVID-19 έχει σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας 
κοινότητας, θέτοντας σε κίνδυνο την πρόοδο των τελευταίων ετών 
στην καταπολέμηση της φυματίωσης. Η δυσχερής πρόσβαση των 
ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, η καθυστερημένη διάγνωση 
και η αδυναμία παρακολούθησης, αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα 
επιδημιολογικά δεδομένα του Π.Ο.Υ. 

Πιο συγκεκριμένα: 

• Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων 
περιπτώσεων φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα 
επίπεδα του 2012). 



• Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των 
θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται 
ότι 1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε 
σύγκριση με 1.400.000 το 2019). 

• Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που 
έλαβαν θεραπεία για πολυανθεκτική φυματίωση και 
λανθάνουσα φυματική λοίμωξη (κατά 15% και 21% αντίστοιχα). 

• Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που 
διατίθενται πλέον για την καταπολέμηση της φυματίωσης 
παγκοσμίως. 

Η δυσοίωνη πρόβλεψη για το μέλλον 
της φυματίωσης 
 

Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα 
περιστατικά φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 
εκατομμύρια και οι θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 
εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας και της 
επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. Επιπλέον η πολεμική σύρραξη 
στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής 
φυματίωσης, αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας 
σχετικών με τη Φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε εκατομμύρια 
προσφύγων, αποτελώντας μία επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της 
φυματίωσης στην Ευρώπη. 

Ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος Φυματιολόγος, Συντονιστής 
της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη 
Φυματικά Μυκοβακτηρίδιατης ΕΠΕ τονίζει: «Στην Ελλάδα οι συνέπειες 
της μειωμένης διάγνωσης και πρόσβασης σε θεραπεία αναμένεται να 
γίνουν εμφανείς τα επόμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη ίδρυσης 
Εθνικού Προγράμματος για τον έλεγχο της Φυματίωσης και ενός Εθνικού 
μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο επιτακτική,προκειμένου να 
επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά η εξάλειψη του νοσήματος στη χώρα». 

 

  

https://www.news4health.gr/news/tag/%CE%A6%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%97
https://www.news4health.gr/news/tag/%CE%95%CE%A0%CE%95


 

 

 

 

Φυματίωση: Παγκόσμιος 
συναγερμός για την αύξηση των 
θανάτων 
Mία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία συνεχίζει να αποτελεί η 

φυματίωση, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία 

της. 



Από το 2007 και μέχρι την πανδημία COVID-19 αποτελούσε την συχνότερη 

αιτία θανάτου από λοιμώδες νόσημα. Με αφορμή τη σημερινή παγκόσμια 

ημέρα κατά της φυματίωσης, ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της 

Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει ότι στις μέρες μας 

ένα άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα, η COVID-19, έχει 

σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, θέτοντας 

σε κίνδυνο την πρόοδο των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της 

φυματίωσης. 

Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, η 

καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης 

αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του 

Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας (ΠΟΥ). 

Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων 

φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012). Για πρώτη φορά 

μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων από φυματίωση 

παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω 

φυματίωσης (σε σύγκριση με 1.400.000 το 2019). 

Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν θεραπεία για 

πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσα φυματική λοίμωξη(κατά 15% 

και 21% αντίστοιχα). Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που 

διατίθενται πλέον για την καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως. 

Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και πρόσβασης σε 

θεραπεία αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα επόμενα έτη, σημειώνει ο 

καθηγητής. 

Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος για 

τον έλεγχο της φυματίωσης και ενός Εθνικού Μητρώου Φυματίωσης είναι 

ακόμη πιο επιτακτική, προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά η 

εξάλειψη του νοσήματος στη χώρα. 

Δυσοίωνες οι προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες, αναφέρει ο κ. 

Λουκίδης. Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα 

νέα περιστατικά φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και 

οι θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων 

της πανδημίας και της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. 

 



Επιπλέον, η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα 

υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα παρακωλύει 

την παροχή υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη φυματίωση στη χώρα και 

οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία επιπλέον απειλή για 

τον έλεγχο της φυματίωσης στην Ευρώπη, τονίζει ο κ. Λουκίδης. 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης καθώς 

στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη του 

μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στην 

διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 

Φέτος το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας είναι «Invest to End TB. Save Lives» και αντικατοπτρίζει 

την ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για 

εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη φροντίδα και την πρόληψη της 

φυματίωσης, προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων 

ηγετών για την οριστική εξάλειψη της νόσου. 

 

  



 

 

 

Επιτακτική η ανάγκη ίδρυσης 

Εθνικού Προγράμματος για τον 

έλεγχο της Φυματίωσης και η 

κατάρτιση Εθνικού Mητρώου 
Την επόμενη πενταετία, τα νέα περιστατικά φυματίωσης μπορεί να 

αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 

εκατομμύρια, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες 

 

 

 



Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης καθώς 

στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη του 

μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στη 

διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 

Η φυματίωση είναι μια πανάρχαια νόσος που παρά την πρόοδο που έχει 

σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία της, συνεχίζει να αποτελεί μία 

από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία. Από το 2007 

και μέχρι την πανδημία COVID-19 αποτελoύσε την συχνότερη αιτία 

θανάτου από λοιμώδες νόσημα. 

 

  



 

 

Επιτακτική η ανάγκη ίδρυσης 

Εθνικού Προγράμματος για τον 

έλεγχο της Φυματίωσης και η 

κατάρτιση Εθνικού Mητρώου 
 

 

 

Την επόμενη πενταετία, τα νέα περιστατικά φυματίωσης μπορεί να 

αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι από φυματίωση κατά 

1,4 εκατομμύρια, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες. 

Αθήνα, 23 Maρτίου 2022. Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως 

Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης καθώς στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Dr 

Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη του μυκοβακτηρίδιου της 



φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στη διάγνωση και την 

αντιμετώπιση της νόσου. 

 

 Η φυματίωση είναι μια πανάρχαια νόσος που παρά την πρόοδο που 

έχει σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία της, συνεχίζει να 

αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία. 

Από το 2007 και μέχρι την πανδημία COVID-19 αποτελoύσε την 

συχνότερη αιτία θανάτου από λοιμώδες νόσημα. 

Φέτος, το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) είναι «Invest to End TB. Save 

Lives» και αντικατοπτρίζει την ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και 

της καινοτομίας, καθώς και για εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη 

φροντίδα και την πρόληψη της φυματίωσης, προκειμένου να 

τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για την οριστική 

εξάλειψη της νόσου. 

 

 

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Φυματίωσης, η Επιστημονική 

Oμάδα Εργασίας Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά 

https://www.youweekly.gr/article/survivor/680243-survivor-5-rakos-psyxologika-h-eyrydikh-papadopoyloy-to-aithma-ths-sthn-paragwgh?utm_source=widget&utm_medium=link&utm_campaign=viral-article
https://www.youweekly.gr/article/survivor/680243-survivor-5-rakos-psyxologika-h-eyrydikh-papadopoyloy-to-aithma-ths-sthn-paragwgh?utm_source=widget&utm_medium=link&utm_campaign=viral-article


Μυκοβακτηρίδια της ΕΠΕ, υπεύθυνες της οποίας είναι οι Ιατροί 

Πνευμονολόγοι, Φυματιολόγοι, Λουκέρη Αγγελική, Μανίκα Αικατερίνη 

αναφέρουν σχετικά με τη νόσο: 

Στις μέρες μας ένα άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα, η 

COVID-19 έχει σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας 

κοινότητας, θέτοντας σε κίνδυνο την πρόοδο των τελευταίων ετών 

στην καταπολέμηση της φυματίωσης. Η δυσχερής πρόσβαση των 

ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, η καθυστερημένη διάγνωση 

και η αδυναμία παρακολούθησης, αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα 

επιδημιολογικά δεδομένα του Π.Ο.Υ. 

Πιο συγκεκριμένα: 

• Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων 

φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012). 

• Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων 

από φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 

άνθρωποι πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση με 1.400.000 το 

2019). 

• Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν θεραπεία για 

πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσα φυματική λοίμωξη 

(κατά 15% και 21% αντίστοιχα). 

• Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται 

πλέον για την καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως. 

 

Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα 

περιστατικά φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια 

και οι θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των 

επιπτώσεων της πανδημίας και της επιβάρυνσης του συστήματος 

υγείας. Επιπλέον η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με 

ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα 

παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη Φυματίωση 

στη χώρα και οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία 

επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης στην Ευρώπη. 

Ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος Φυματιολόγος, 

Συντονιστής της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας Φυματίωση και 



Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια της ΕΠΕ τονίζει: «Στην 

Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και πρόσβασης σε 

θεραπεία αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα επόμενα έτη. Στο πλαίσιο 

αυτό, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος για τον έλεγχο της 

Φυματίωσης και ενός Εθνικού μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο 

επιτακτική, προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά η 

εξάλειψη του νοσήματος στη χώρα». 

Φυματίωση: Aπό το Εργαστήριο στην Κλινική Πράξη 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης ο Σύλλογος Ελευθέρων 

Επαγγελματιών Υγείας Πνευμονολόγων Ιατρών Περιφέρειας Ηπείρου 

και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία υπό την αιγίδα του Ιατρικού 

Συλλόγου Ιωαννίνων διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα: «Φυματίωση: 

Aπό το Εργαστήριο στην Κλινική Πράξη», με την συμμετοχή της 

Ιατρικής Κοινότητας. Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκε 

έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Ιστορική αναδρομή σε Σανατόρια της 

Ελλάδας και στο Σανατόριο των Ιωαννίνων». 

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος 

Λουκίδης αναφερόμενος στη σημασία της ημερίδας αλλά και το ρόλο 

του Πνευμονολόγου στην αντιμετώπιση της Φυματίωσης επισημαίνει: 

«Με μεγάλη χαρά συμμετείχαμε στην εκδήλωση που οργάνωσαν οι 

ιδιώτες Πνευμονολόγοι Ηπείρου με θέμα τη Φυματίωση. Γυρνώντας 

το χρόνο πίσω και ανασκοπώντας την ιστορία της Φυματίωσης θα 

δούμε πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος του Πνευμονολόγου στην 

αντιμετώπιση της. Αυτό το ρόλο ενισχύουμε και σήμερα και δείχνουμε 

ότι όλοι πρέπει όχι μόνο να γνωρίζουμε για τη νόσο αλλά και να 

αφυπνίζουμε κοινό και ιατρούς για την έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη 

και αντιμετώπισή της». 

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελματιών Υγείας 

Πνευμονολόγων Ιατρών Περιφέρειας Ηπείρου, Μαρία Μανιάτη, 

Πνευμονολόγος, τονίζει: «Η Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης 

υπενθυμίζει ότι ακόμη και σήμερα 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι 

πεθαίνουν από φυματίωση και ότι το 1/3 του πληθυσμού παγκόσμια 

έχει μολυνθεί. Η πανδημία από τον SARS-COVID- 19 τα τελευταία δύο 

χρόνια έθεσε άλλες προτεραιότητες. Τώρα όμως καθώς 

επανερχόμαστε σιγά σιγά στην καθημερινότητα θα πρέπει να 



επικεντρωθούμε και στα άλλα νοσήματα. Περισσότερο σήμερα, η 

πανδημία έφερε στο προσκήνιο την αναγκαιότητα για αποτελεσματικά 

φάρμακα αλλά και νέα ασφαλή εμβόλια στη φαρέτρα μας. Εμβόλια και 

φάρμακα διαθέσιμα σε όλο τον πλανήτη». 
 

  



 

 

 

 

Επιτακτική η ανάγκη ίδρυσης 

Εθνικού Προγράμματος για τον 

έλεγχο της Φυματίωσης και η 

κατάρτιση Εθνικού Mητρώου 
 



Την επόμενη πενταετία, τα νέα περιστατικά 

φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 

εκατομμύρια και οι θάνατοι από φυματίωση κατά 

1,4 εκατομμύρια, σύμφωνα με πρόσφατες 

μελέτες. 

  

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια 

Ημέρα Φυματίωσης καθώς στις 24 Μαρτίου του 

1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την 

ανακάλυψη του μυκοβακτηρίδιου της 

φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στη 

διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 

Η φυματίωση είναι μια πανάρχαια νόσος που 

παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη 

διάγνωση και τη θεραπεία της, συνεχίζει να 

αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την 

παγκόσμια υγεία. Από το 2007 και μέχρι την 

πανδημία COVID-19 αποτελoύσε την συχνότερη 

αιτία θανάτου από λοιμώδες νόσημα. 

Φέτος, το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα 

Φυματίωσης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας (Π.Ο.Υ) είναι «Invest to End 

TB. Save Lives» και αντικατοπτρίζει την ανάγκη 

για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, 

καθώς και για εξασφάλιση επαρκών πόρων για 

τη φροντίδα και την πρόληψη της φυματίωσης, 

προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των 

παγκόσμιων ηγετών για την οριστική εξάλειψη της 

νόσου. 



Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Φυματίωσης, η 

Επιστημονική Oμάδα Εργασίας Φυματίωση και 

Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια της 

ΕΠΕ, υπεύθυνες της οποίας είναι οι Ιατροί 

Πνευμονολόγοι, Φυματιολόγοι, Λουκέρη 

Αγγελική, Μανίκα Αικατερίνη αναφέρουν σχετικά 

με τη νόσο: 

 

Στις μέρες μας ένα άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο 

λοιμώδες νόσημα, η COVID-19 έχει σχεδόν 

μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας 

κοινότητας, θέτοντας σε κίνδυνο την πρόοδο των 

τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της 

φυματίωσης. Η δυσχερής πρόσβαση των 

ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, η 

καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία 

παρακολούθησης, αντικατοπτρίζεται στα 

πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του Π.Ο.Υ. 

 

Πιο συγκεκριμένα: 

• Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των 

νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων 

φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα 

επίπεδα του 2012). 

• Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη 

παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων από 

φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 

υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι 

πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση με 

1.400.000 το 2019). 



 

Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που 

έλαβαν θεραπεία για πολυανθεκτική φυματίωση 

και λανθάνουσα φυματική λοίμωξη (κατά 15% και 

21% αντίστοιχα). 
 

• Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους 

πόρους που διατίθενται πλέον για την 

καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως. 

 

Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την 

επόμενη πενταετία τα νέα περιστατικά 

φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 

εκατομμύρια και οι θάνατοι από φυματίωση κατά 

1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της 

πανδημίας και της επιβάρυνσης του συστήματος 

υγείας. Επιπλέον η πολεμική σύρραξη στην 

Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 

παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα 

παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας 

σχετικών με τη Φυματίωση στη χώρα και οδηγεί 

σε εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία 

επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης 

στην Ευρώπη. 

 

Ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος 

Φυματιολόγος, Συντονιστής ενός Επιστημονικής 

Ομάδας Εργασίας Φυματίωση και Λοιμώξεις από 

Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια ενός ΕΠΕ τονίζει: 

«Στην Ελλάδα οι συνέπειες ενός μειωμένης 



διάγνωσης και πρόσβασης σε θεραπεία 

αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα επόμενα έτη. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού 

Προγράμματος για τον έλεγχο ενός Φυματίωσης 

και ενός Εθνικού μητρώου Φυματίωσης είναι 

ακόμη πιο επιτακτική, προκειμένου να επιτευχθεί ο 

έλεγχος και τελικά η εξάλειψη του νοσήματος στη 

χώρα». 

 

Φυματίωση: Aπό το Εργαστήριο στην Κλινική 

Πράξη 

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης ο 

Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Υγείας 

Πνευμονολόγων Ιατρών Περιφέρειας Ηπείρου και 

η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία υπό την 

αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων 

διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα: «Φυματίωση: Aπό 

το Εργαστήριο στην Κλινική Πράξη», με την 

συμμετοχή της Ιατρικής Κοινότητας. Στο πλαίσιο 

της ημερίδας πραγματοποιήθηκε έκθεση 

φωτογραφίας με θέμα «Ιστορική αναδρομή σε 

Σανατόρια της Ελλάδας και στο Σανατόριο των 

Ιωαννίνων». 

 



 

 

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ καθηγητής Πνευμονολογίας 

ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης αναφερόμενος στη 

σημασία της ημερίδας αλλά και το ρόλο του 

Πνευμονολόγου στην αντιμετώπιση της 

Φυματίωσης επισημαίνει: «Με μεγάλη χαρά 

συμμετείχαμε στην εκδήλωση που οργάνωσαν οι 

ιδιώτες Πνευμονολόγοι Ηπείρου με θέμα τη 

Φυματίωση. Γυρνώντας το χρόνο πίσω και 

ανασκοπώντας την ιστορία της Φυματίωσης θα 

δούμε πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος του 

Πνευμονολόγου στην αντιμετώπιση της. Αυτό το 

ρόλο ενισχύουμε και σήμερα και δείχνουμε ότι 

όλοι πρέπει όχι μόνο να γνωρίζουμε για τη νόσο 

αλλά και να αφυπνίζουμε κοινό και ιατρούς για 

την έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπισή 

της». 



 

 

Η Πρόεδρος του 

Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελματιών Υγείας 

Πνευμονολόγων Ιατρών Περιφέρειας 

Ηπείρου, Μαρία Μανιάτη, Πνευμονολόγος, 

τονίζει: «Η Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης 

υπενθυμίζει ότι ακόμη και σήμερα 1,4 εκατομμύρια 

άνθρωποι πεθαίνουν από φυματίωση και ότι το 

1/3 του πληθυσμού παγκόσμια έχει μολυνθεί. Η 

πανδημία από τον SARS–COVID– 19 τα τελευταία 

δύο χρόνια έθεσε άλλες προτεραιότητες. Τώρα 

όμως καθώς επανερχόμαστε σιγά σιγά στην 

καθημερινότητα θα πρέπει να επικεντρωθούμε και 

στα άλλα νοσήματα. Περισσότερο σήμερα, η 

πανδημία έφερε στο προσκήνιο την αναγκαιότητα 

για αποτελεσματικά φάρμακα αλλά και νέα 

ασφαλή εμβόλια στη φαρέτρα μας. Εμβόλια και 

φάρμακα διαθέσιμα σε όλο τον πλανήτη». 

  



 

 

 

 

 

 

Αύξηση των θανάτων από φυματίωση 
παγκοσμίως- Δυσοίωνες προβλέψεις 
για τα επόμενα χρόνια 
 

 

 

 

 

Mία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία, συνεχίζει να 

αποτελεί η φυματίωση, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διάγνωση 



και τη θεραπεία της. Από το 2007 και μέχρι την πανδημία COVID-19 

αποτελούσε την συχνότερη αιτία θανάτου από λοιμώδες νόσημα. 

 

Με αφορμή τη σημερινή παγκόσμια ημέρα κατά της φυματίωσης, ο καθηγητής 

της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

και πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει 

ότι στις μέρες μας ένα άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα η 

COVID-19 έχει σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας 

κοινότητας, θέτοντας σε κίνδυνο την πρόοδο των τελευταίων ετών στην 

καταπολέμηση της φυματίωσης. Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με 

φυματίωση στις δομές υγείας, η καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία 

παρακολούθησης αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα 

του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας (ΠΟΥ). 

Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων 

φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012). Για πρώτη φορά 

μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων από φυματίωση 

παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω 

φυματίωσης (σε σύγκριση με 1.400.000 το 2019). Μειώθηκε σημαντικά ο 

αριθμός των ατόμων που έλαβαν θεραπεία για πολυανθεκτική φυματίωση και 

λανθάνουσα φυματική λοίμωξη(κατά 15% και 21% αντίστοιχα). 

 

Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται πλέον για 



την καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως. Στην Ελλάδα οι συνέπειες 

της μειωμένης διάγνωσης και πρόσβασης σε θεραπεία αναμένεται να γίνουν 

εμφανείς τα επόμενα έτη, σημειώνει ο καθηγητής. Στο πλαίσιο αυτό, 

προσθέτει, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος για τον έλεγχο της 

φυματίωσης και ενός Εθνικού Μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο 

επιτακτική, προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά η εξάλειψη του 

νοσήματος στη χώρα. 

Δυσοίωνες οι προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες, αναφέρει ο κ. 

Λουκίδης. Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα 

νέα περιστατικά φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι 

θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της 

πανδημίας και της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. Επιπλέον, η πολεμική 

σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 

παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή 

υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε 

εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία επιπλέον απειλή για τον έλεγχο 

της φυματίωσης στην Ευρώπη, τονίζει ο κ. Λουκίδης. 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης καθώς 

στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη του 



μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στην 

διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 

Φέτος το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας είναι «Invest to End TB. Save Lives» και αντικατοπτρίζει την 

ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για 

εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη φροντίδα και την πρόληψη της 

φυματίωσης, προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων 

ηγετών για την οριστική εξάλειψη της νόσου. 

 

  



 

 

 

 

 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Φυματίωσης: Δυσοίωνες οι 
προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια 
 

 

 

Mία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία συνεχίζει να 

αποτελεί η φυματίωση, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διάγνωση 

και τη θεραπεία της. Από το 2007 και μέχρι την πανδημία COVID-19 

αποτελούσε την συχνότερη αιτία θανάτου από λοιμώδες νόσημα. Με αφορμή 

τη σημερινή παγκόσμια ημέρα κατά της φυματίωσης, ο καθηγητής της 

Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 

πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει ότι 



στις μέρες μας ένα άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα η COVID-

19 έχει σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, 

θέτοντας σε κίνδυνο την πρόοδο των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση 

της φυματίωσης. Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις 

δομές υγείας, η καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης 

αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του Παγκόσμιου 

Οργανισμού υγείας (ΠΟΥ). 

Τα τελευταία δεδομένα για τη φυματίωση 

Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων 

φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012). Για πρώτη φορά 

μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων από φυματίωση 

παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω 

φυματίωσης (σε σύγκριση με 1.400.000 το 2019). Μειώθηκε σημαντικά ο 

αριθμός των ατόμων που έλαβαν θεραπεία για πολυανθεκτική φυματίωση και 

λανθάνουσα φυματική λοίμωξη(κατά 15% και 21% αντίστοιχα). Παρατηρήθηκε 

σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται πλέον για την καταπολέμηση 

της φυματίωσης παγκοσμίως. 

Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και πρόσβασης σε 

θεραπεία αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα επόμενα έτη, σημειώνει ο 

καθηγητής. Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού 

Προγράμματος για τον έλεγχο της φυματίωσης και ενός Εθνικού Μητρώου 

Φυματίωσης είναι ακόμη πιο επιτακτική, προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος 

και τελικά η εξάλειψη του νοσήματος στη χώρα. 

Δυσοίωνες οι προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες, αναφέρει ο κ. Λουκίδης. 

Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα 

περιστατικά φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι 

θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της 

πανδημίας και της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. Επιπλέον, η πολεμική 

σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής 

φυματίωσης, αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας 

σχετικών με τη φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, 



αποτελώντας μία επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης στην 

Ευρώπη, τονίζει ο κ. Λουκίδης. 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης καθώς στις 

24 Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη του 

μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στην 

διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 

Φέτος το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας είναι "Invest to End TB. Save Lives" και αντικατοπτρίζει την 

ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για 

εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη φροντίδα και την πρόληψη της φυματίωσης, 

προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για την 

οριστική εξάλειψη της νόσου. 

 

  



 

 

 

 

 

24 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα 

κατά της  Φυματίωσης  
 

 

 

 

Η φυματίωση είναι μια πανάρχαια νόσος που παρά την πρόοδο που έχει 

σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία της, συνεχίζει να  αποτελεί μία από 

τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία. Από το 2007 και μέχρι την 

πανδημία COVID-19  αποτελούσε την συχνότερη αιτία θανάτου από λοιμώδες 

νόσημα,  

Ο Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος 



Λουκίδης, αναφέρει ότι στις μέρες μας ένα άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο 

λοιμώδες νόσημα  η COVID-19 έχει σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της 

παγκόσμιας κοινότητας, θέτοντας σε κίνδυνο την πρόοδο των τελευταίων ετών 

στην καταπολέμηση της φυματίωσης. Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με 

φυματίωση στις δομές υγείας, η καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία 

παρακολούθησης αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα 

του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας (ΠΟΥ).  

Πιο συγκεκριμένα: 

• Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων 

φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012) 

• Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων 

από φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 

άνθρωποι πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση  με 1.400.000  το 

2019) 

• Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν θεραπεία για 

πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσα φυματική λοίμωξη (κατά 

15% και 21% αντίστοιχα) 

• Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται πλέον 

για την καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως 

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες. Πρόσφατες μελέτες 

συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα περιστατικά φυματίωσης 

μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι από φυματίωση κατά 

1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας και της επιβάρυνσης 

του συστήματος υγείας. Επιπλέον η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια 

χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα 

παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη Φυματίωση στη 

χώρα και οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία επιπλέον 

απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης στην Ευρώπη. 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης καθώς στις 

24 Μαρτίου του 1882 ο Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη του 

μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στην 

διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 

Φέτος το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας είναι "Invest to End TB. Save Lives" και αντικατοπτρίζει την 

ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για 

εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη φροντίδα και την πρόληψη της 



φυματίωσης, προκείμενου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών 

για την οριστική εξάλειψη της νόσου. 

Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και πρόσβασης 

σε  θεραπεία αναμένεται να  γίνουν εμφανείς τα επόμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό, 

η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος για τον έλεγχο της Φυματίωσης και 

ενός Εθνικού μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο επιτακτική προκειμένου να 

επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά  η εξάλειψη του νοσήματος στη χώρα. 

 

  



 

 

 

 

 

Αύξηση των θανάτων από φυματίωση 
παγκοσμίως-Δυσοίωνες οι προβλέψεις 
για τα επόμενα χρόνια 

 

 

 

Mία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία συνεχίζει να αποτελεί 

η φυματίωση, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διάγνωση και τη 

θεραπεία της. 

Από το 2007 και μέχρι την πανδημία COVID-19 αποτελούσε την συχνότερη αιτία 

θανάτου από λοιμώδες νόσημα. Με αφορμή τη σημερινή παγκόσμια ημέρα κατά 

της φυματίωσης, ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Πνευμονολογικής 

Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει ότι στις μέρες μας ένα άλλο αερογενώς 

μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα η COVID-19 έχει σχεδόν μονοπωλήσει το 

ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, θέτοντας σε κίνδυνο την πρόοδο των 



τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της φυματίωσης. Η δυσχερής πρόσβαση 

των ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, η καθυστερημένη διάγνωση και η 

αδυναμία παρακολούθησης αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα επιδημιολογικά 

δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας (ΠΟΥ). 

Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων 
φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012). Για πρώτη φορά 
μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων από φυματίωση 
παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω 
φυματίωσης (σε σύγκριση με 1.400.000 το 2019). Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός 
των ατόμων που έλαβαν θεραπεία για πολυανθεκτική φυματίωση και 
λανθάνουσα φυματική λοίμωξη(κατά 15% και 21% αντίστοιχα). Παρατηρήθηκε 
σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται πλέον για την καταπολέμηση 
της φυματίωσης παγκοσμίως. Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης 
διάγνωσης και πρόσβασης σε θεραπεία αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα 
επόμενα έτη, σημειώνει ο καθηγητής. Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει, η ανάγκη 
ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος για τον έλεγχο της φυματίωσης και ενός Εθνικού 
Μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο επιτακτική, προκειμένου να επιτευχθεί ο 
έλεγχος και τελικά η εξάλειψη του νοσήματος στη χώρα. 

Δυσοίωνες οι προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες, αναφέρει ο κ. Λουκίδης. 
Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα περιστατικά 
φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι από 
φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας και 
της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. Επιπλέον, η πολεμική σύρραξη στην 
Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, 
αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη 
φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία 
επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης στην Ευρώπη, τονίζει ο κ. 
Λουκίδης. 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης καθώς στις 24 
Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη του 
μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στην διάγνωση 
και την αντιμετώπιση της νόσου. 

Φέτος το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας είναι «Invest to End TB. Save Lives» και αντικατοπτρίζει την 
ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για εξασφάλιση 
επαρκών πόρων για τη φροντίδα και την πρόληψη της φυματίωσης, προκειμένου 
να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για την οριστική εξάλειψη 
της νόσου. 



 

 

Φυματίωση: Οι θάνατοι αυξάνονται 
για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες 
– Η περίπτωση της Ελλάδας 

 

 

 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα κατά 
της φυματίωσης, ενώ η πανάρχαια αυτή νόσος συνεχίζει να 
διεκδικεί θύματα ακόμα και σήμερα. 
Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία 
της, η φυματίωση συνεχίζει να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες 
απειλές για την παγκόσμια υγεία. Από το 2007 και μέχρι την 

https://www.newsit.gr/tags/fymatiosi/


πανδημία COVID-19 αποτελούσε την συχνότερη αιτία θανάτου από 
λοιμώδες νόσημα. 
Ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Πνευμονολογικής 
Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει ότι στις μέρες μας ένα άλλο 
αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα η COVID-19 έχει σχεδόν 
μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, θέτοντας σε 
κίνδυνο την πρόοδο των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της 
φυματίωσης. 

Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές 
υγείας, η καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης 
αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του 
Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας (ΠΟΥ). 

Πιο συγκεκριμένα: 

• Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων 
περιπτώσεων φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα 
επίπεδα του 2012) 

• Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση 
των θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 
υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω 
φυματίωσης (σε σύγκριση με 1.400.000 το 2019) 

• Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν 
θεραπεία για πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσα 
φυματική λοίμωξη (κατά 15% και 21% αντίστοιχα) 

• Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που 
διατίθενται πλέον για την καταπολέμηση της φυματίωσης 
παγκοσμίως 

 
Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες. 
Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα 
περιστατικά φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 
εκατομμύρια και οι θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια 
εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας και της επιβάρυνσης του 
συστήματος υγείας. 
Επιπλέον η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με 
ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, 
αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας σχετικών 



με τη Φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, 
αποτελώντας μία επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης 
στην Ευρώπη. 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης 
καθώς στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την 
ανακάλυψη του μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που 
άνοιξε τον δρόμο στην διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 

Φέτος, το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι «Invest to End TB. Save Lives» 
και αντικατοπτρίζει την ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της 
καινοτομίας, καθώς και για εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη 
φροντίδα και την πρόληψη της φυματίωσης, προκείμενου να 
τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για την οριστική 
εξάλειψη της νόσου. 

Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και 
πρόσβασης σε θεραπεία αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα επόμενα 
έτη. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος για 
τον έλεγχο της Φυματίωσης και ενός Εθνικού μητρώου Φυματίωσης 
είναι ακόμη πιο επιτακτική προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος και 
τελικά η εξάλειψη του νοσήματος στη χώρα. 

 

  



 

 

 

 

 

Φυματίωση: Οι θάνατοι αυξάνονται για πρώτη 

φορά μετά από δεκαετίες – Η περίπτωση της 

Ελλάδας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα κατά 

της φυματίωσης, ενώ η πανάρχαια αυτή νόσος συνεχίζει να 

διεκδικεί θύματα ακόμα και σήμερα. 

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διάγνωση και τη 

θεραπεία της, η φυματίωση συνεχίζει να αποτελεί μία από τις 



μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία. Από το 2007 και 

μέχρι την πανδημία COVID-19 αποτελούσε την συχνότερη αιτία 

θανάτου από λοιμώδες νόσημα. 

Ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Πνευμονολογικής 

Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει ότι στις μέρες μας ένα άλλο 

αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα η COVID-19 έχει σχεδόν 

μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, θέτοντας 

σε κίνδυνο την πρόοδο των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση 

της φυματίωσης. 

Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές 

υγείας, η καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία 

παρακολούθησης αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα επιδημιολογικά 

δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας (ΠΟΥ). 

Πιο συγκεκριμένα: 

• Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων 

περιπτώσεων φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα 

επίπεδα του 2012) 

• Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των 

θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται 

ότι 1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε 

σύγκριση με 1.400.000 το 2019) 

• Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν 

θεραπεία για πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσα 

φυματική λοίμωξη (κατά 15% και 21% αντίστοιχα) 

• Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που 

διατίθενται πλέον για την καταπολέμηση της φυματίωσης 

παγκοσμίως 



Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες. 

Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα 

νέα περιστατικά φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 

εκατομμύρια και οι θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια 

εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας και της επιβάρυνσης του 

συστήματος υγείας. 

Επιπλέον η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με 

ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, 

αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας σχετικών 

με τη Φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, 

αποτελώντας μία επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης 

στην Ευρώπη. 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης 

καθώς στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την 

ανακάλυψη του μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που 

άνοιξε τον δρόμο στην διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 

Φέτος, το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι «Invest to End TB. Save Lives» 

και αντικατοπτρίζει την ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της 

καινοτομίας, καθώς και για εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη 

φροντίδα και την πρόληψη της φυματίωσης, προκείμενου να 

τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για την οριστική 

εξάλειψη της νόσου. 

Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και 

πρόσβασης σε θεραπεία αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα επόμενα 

έτη. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος 

για τον έλεγχο της Φυματίωσης και ενός Εθνικού μητρώου 

Φυματίωσης είναι ακόμη πιο επιτακτική προκειμένου να επιτευχθεί 

ο έλεγχος και τελικά η εξάλειψη του νοσήματος στη χώρα. 

  



 

 

 

 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Φυματίωσης: Αύξηση των θανάτων – 
Δυσοίωνες οι προβλέψεις 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης: Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη 
παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως. 

 

Mία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία συνεχίζει να 
αποτελεί η φυματίωση, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διάγνωση και 
τη θεραπεία της. Από το 2007 και μέχρι την πανδημία COVID-19 αποτελούσε την 
συχνότερη αιτία θανάτου από λοιμώδες νόσημα. 

Με αφορμή τη σημερινή παγκόσμια ημέρα κατά της φυματίωσης, ο καθηγητής 
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
και πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει ότι 
στις μέρες μας ένα άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα η COVID-19 



έχει σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, θέτοντας 
σε κίνδυνο την πρόοδο των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της 
φυματίωσης. 

Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές 
υγείας, η καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία 
παρακολούθησης αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα επιδημιολογικά 
δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας (ΠΟΥ). 

Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων 
φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012). Για πρώτη φορά 
μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων από φυματίωση 
παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω 
φυματίωσης (σε σύγκριση με 1.400.000 το 2019). 

Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν θεραπεία για 
πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσα φυματική λοίμωξη(κατά 15% και 
21% αντίστοιχα). Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που 
διατίθενται πλέον για την καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως. 

Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και πρόσβασης σε 
θεραπεία αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα επόμενα έτη, σημειώνει ο 
καθηγητής. Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού 
Προγράμματος για τον έλεγχο της φυματίωσης και ενός Εθνικού Μητρώου 
Φυματίωσης είναι ακόμη πιο επιτακτική, προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος 
και τελικά η εξάλειψη του νοσήματος στη χώρα. 

Δυσοίωνες οι προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες, αναφέρει ο κ. Λουκίδης. 
Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα 
περιστατικά φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι 
θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της 
πανδημίας και της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. 

Επιπλέον, η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά 
ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή 
υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε 
εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της 
φυματίωσης στην Ευρώπη, τονίζει ο κ. Λουκίδης. 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης καθώς στις 
24 Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη του 
μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στην 
διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 

https://www.flash.gr/tag/oukrania


Φέτος το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι «Invest to End TB. Save Lives» 
και αντικατοπτρίζει την ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της 
καινοτομίας, καθώς και για εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη 
φροντίδα και την πρόληψη της φυματίωσης, προκειμένου να 
τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για την οριστική 
εξάλειψη της νόσου. 

 

  



 

Φυματίωση: Επιτακτική η ανάγκη ίδρυσης 
Εθνικού Προγράμματος για τον έλεγχο της 
νόσου 
 

 
 
 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης οι επιστήμονες αναφέρουν πως 
την επόμενη 5ετία, τα νέα περιστατικά μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατ. και 
οι θάνατοι κατά 1,4 εκατ. 
 
Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας, 
Στ. Λουκίδης, αναφέρει ότι στις μέρες μας ένα άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο 
λοιμώδες νόσημα η Covid-19 έχει σχεδόν μονοπωλήσει το ιατρικό ενδιαφέρον, 
θέτοντας σε κίνδυνο την πρόοδο των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της 
φυματίωσης. 
 
Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, 
η καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης αντικατοπτρίζεται 
στα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του Π.Ο.Υ. τα οποία αναφέρουν για το 
2020 μείωση των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων φυματίωσης κατά 18% 
παγκοσμίως και παράλληλα για πρώτη φορά μετά από 10 έτη αύξηση των 
θανάτων παγκοσμίως. 
 



Επιπλέον, ο πόλεμος στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 
παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών 
υγείας σχετικών με τη φυματίωση και οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, 
αποτελώντας μία επιπλέον απειλή στην Ευρώπη. 
 
Φέτος το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα είναι «Invest to End TB. Save Lives» και 
αντικατοπτρίζει την ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς 
και για εξασφάλιση επαρκών πόρων για φροντίδα και πρόληψη. 
 

  



 

 

 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Φυματίωσης: Καθυστερημένη διάγνωση 
και αύξηση των θανάτων παγκοσμίως 

Η φυματίωση είναι μια πανάρχαια νόσος που παρά την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διάγνωση και τη 
θεραπεία της, συνεχίζει να αποτελεί μία από τις 
μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία. 

 

 

 



 

Από το 2007 και μέχρι την πανδημία COVID-19 αποτελούσε την 
συχνότερη αιτία θανάτου από λοιμώδες νόσημα, 

Ο Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας, 
Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει ότι στις μέρες μας ένα άλλο αερογενώς 
μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα η COVID-19 έχει σχεδόν μονοπωλήσει 
το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, θέτοντας σε κίνδυνο την 
πρόοδο των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της φυματίωσης. Η 
δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, η 
καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης 
αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του 
Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας (ΠΟΥ). 
 

Πιο συγκεκριμένα: 

• Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων 
φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012) 

• Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων 
από φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 
άνθρωποι πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση με 1.400.000 το 
2019) 

• Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν θεραπεία για 
πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσα φυματική λοίμωξη (κατά 
15% και 21% αντίστοιχα) 
 

• Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται πλέον 
για την καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως 

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες. Πρόσφατες 
μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα περιστατικά 
φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι 
από φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της 
πανδημίας και της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. 

Επιπλέον η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα 
υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα 



παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη Φυματίωση 
στη χώρα και οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία 
επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης στην Ευρώπη. 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης 
καθώς στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την 
ανακάλυψη του μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε 
τον δρόμο στην διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 

Φέτος το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι «Invest to End TB. Save Lives» και 
αντικατοπτρίζει την ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της 
καινοτομίας, καθώς και για εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη 
φροντίδα και την πρόληψη της φυματίωσης, προκείμενου να τηρηθούν 
οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για την οριστική εξάλειψη της 
νόσου. 

Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και πρόσβασης σε 
θεραπεία αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα επόμενα έτη. Στο πλαίσιο 
αυτό, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος για τον έλεγχο της 
Φυματίωσης και ενός Εθνικού μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο 
επιτακτική προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά η εξάλειψη 
του νοσήματος στη χώρα. 
 

 

  



 

 

 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης: 

Αύξηση των θανάτων παγκοσμίως, 

δυσοίωνες οι προβλέψεις το μέλλον 
 

24 Μαρτίου σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης. 

Mία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία συνεχίζει να αποτελεί η 

φυματίωση, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία της. 

Από το 2007 και μέχρι την πανδημία COVID-19 αποτελούσε την συχνότερη αιτία 

θανάτου από λοιμώδες νόσημα. 

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Με αφορμή τη σημερινή παγκόσμια ημέρα κατά της φυματίωσης, ο καθηγητής της 

Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 

πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει ότι στις 

μέρες μας ένα άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα η COVID-19 έχει 

σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, θέτοντας σε κίνδυνο 

την πρόοδο των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της φυματίωσης. 



Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, η 

καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης αντικατοπτρίζεται στα 

πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας (ΠΟΥ). 

Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων φυματίωσης 

κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012). 

Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων από φυματίωση 

παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω 

φυματίωσης (σε σύγκριση με 1.400.000 το 2019). Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός 

των ατόμων που έλαβαν θεραπεία για πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσα 

φυματική λοίμωξη (κατά 15% και 21% αντίστοιχα). 

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται πλέον για την 

καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως. Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης 

διάγνωσης και πρόσβασης σε θεραπεία αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα επόμενα 

έτη, σημειώνει ο καθηγητής. Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού 

Προγράμματος για τον έλεγχο της φυματίωσης και ενός Εθνικού Μητρώου 

Φυματίωσης είναι ακόμη πιο επιτακτική, προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος και 

τελικά η εξάλειψη του νοσήματος στη χώρα. 

Δυσοίωνες οι προβλέψεις για την 
φυματίωση 
Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες, αναφέρει ο κ. Λουκίδης. 

Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα περιστατικά 

φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι από φυματίωση 

κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας και της επιβάρυνσης 

του συστήματος υγείας. Επιπλέον, η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με 

ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα παρακωλύει την 

παροχή υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε 

εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της 

φυματίωσης στην Ευρώπη, τονίζει ο κ. Λουκίδης. 

Γιατί η σημερινή ημέρα έχει καθιερωθεί ως 
Παγκόσμια Ημέρα κατά Φυματίωσης 
Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης καθώς στις 24 

Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη του 

μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στην διάγνωση και 

την αντιμετώπιση της νόσου. 

Φέτος το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας είναι «Invest to End TB. Save Lives» και αντικατοπτρίζει την ανάγκη για 

ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για εξασφάλιση επαρκών πόρων 

για τη φροντίδα και την πρόληψη της φυματίωσης, προκειμένου να τηρηθούν οι 

δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για την οριστική εξάλειψη της νόσου. 

 



 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της 

Φυματίωσης: Αύξηση των 

θανάτων παγκοσμίως, δυσοίωνες 

οι προβλέψεις το μέλλον  

 

24 Μαρτίου σήμερα, Παγκόσμια 

Ημέρα κατά της Φυματίωσης. 

 



Mία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια 

υγεία συνεχίζει να αποτελεί η φυματίωση, παρά την 

πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διάγνωση και τη 

θεραπεία της. Από το 2007 και μέχρι την πανδημία 

COVID-19 αποτελούσε την συχνότερη αιτία θανάτου 

από λοιμώδες νόσημα. 

Με αφορμή τη σημερινή παγκόσμια ημέρα κατά της 

φυματίωσης, ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

και πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος 

Λουκίδης, αναφέρει ότι στις μέρες μας ένα άλλο 

αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα η COVID-

19 έχει σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της 

παγκόσμιας κοινότητας, θέτοντας σε κίνδυνο την 

πρόοδο των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της 

φυματίωσης. 

 

Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση 

στις δομές υγείας, η καθυστερημένη διάγνωση και η 

αδυναμία παρακολούθησης αντικατοπτρίζεται στα 

πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του Παγκόσμιου 

Οργανισμού υγείας (ΠΟΥ). 

 



Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των 

νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων φυματίωσης κατά 

18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012). 

Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε 

αύξηση των θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως. 

Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι 

πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση με 

1.400.000 το 2019). Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός 

των ατόμων που έλαβαν θεραπεία για πολυανθεκτική 

φυματίωση και λανθάνουσα φυματική λοίμωξη (κατά 

15% και 21% αντίστοιχα).    

Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που 

διατίθενται πλέον για την καταπολέμηση της 

φυματίωσης παγκοσμίως. Στην Ελλάδα οι συνέπειες 

της μειωμένης διάγνωσης και πρόσβασης σε 

θεραπεία αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα επόμενα 

έτη, σημειώνει ο καθηγητής. Στο πλαίσιο αυτό, 

προσθέτει, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος 

για τον έλεγχο της φυματίωσης και ενός Εθνικού 

Μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο επιτακτική, 

προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά η 

εξάλειψη του νοσήματος στη χώρα. 

Δυσοίωνες οι προβλέψεις για την φυματίωση 

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι 

δυσοίωνες, αναφέρει ο κ. Λουκίδης. Πρόσφατες 



μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα 

νέα περιστατικά φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν 

κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι από φυματίωση 

κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της 

πανδημίας και της επιβάρυνσης του συστήματος 

υγείας. Επιπλέον, η πολεμική σύρραξη στην 

Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 

παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα 

παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας σχετικών 

με τη φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε εκατομμύρια 

προσφύγων, αποτελώντας μία επιπλέον απειλή για 

τον έλεγχο της φυματίωσης στην Ευρώπη, τονίζει ο κ. 

Λουκίδης. 

Γιατί η σημερινή ημέρα έχει καθιερωθεί ως 

Παγκόσμια Ημέρα κατά Φυματίωσης 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα 

Φυματίωσης καθώς στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Dr 

Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη του 

μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που 

άνοιξε τον δρόμο στην διάγνωση και την 

αντιμετώπιση της νόσου. 

Φέτος το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης 

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι «Invest to 

End TB. Save Lives» και αντικατοπτρίζει την ανάγκη 

για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς 

και για εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη φροντίδα 



και την πρόληψη της φυματίωσης, προκειμένου να 

τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για 

την οριστική εξάλειψη της νόσου.    

 

  



 

 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Φυματίωσης: Αύξηση των 
θανάτων παγκοσμίως – 
Δυσοίωνο το μέλλον 

 
Mία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία συνεχίζει 

να αποτελεί η φυματίωση, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη 

διάγνωση και τη θεραπεία της. 

Από το 2007 και μέχρι την πανδημία COVID-19 αποτελούσε την 

συχνότερη αιτία θανάτου από λοιμώδες νόσημα. 

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης, 

ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Πνευμονολογικής 

Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει ότι στις μέρες μας ένα άλλο 

αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα η COVID-19 έχει σχεδόν 

μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, θέτοντας σε 

κίνδυνο την πρόοδο των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της 

φυματίωσης. 

Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές 

υγείας, η καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης 

αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα 

του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας (ΠΟΥ). 

https://unric.org/el/%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CE%BFp%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%83-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%AF/


Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων 

περιπτώσεων φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα 

του 2012). Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση 

των θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως. 

Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω 

φυματίωσης (σε σύγκριση με 1.400.000 το 2019). Μειώθηκε σημαντικά 

ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν θεραπεία για πολυανθεκτική 

φυματίωση και λανθάνουσα φυματική λοίμωξη(κατά 15% και 21% 

αντίστοιχα). Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που 

διατίθενται πλέον για την καταπολέμηση της φυματίωσης 

παγκοσμίως. Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης 

και πρόσβασης σε θεραπεία αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα 

επόμενα έτη, σημειώνει ο καθηγητής. Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει, η 

ανάγκη ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος για τον έλεγχο της 

φυματίωσης και ενός Εθνικού Μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο 

επιτακτική, προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά η 

εξάλειψη του νοσήματος στη χώρα. 

Δυσοίωνες οι προβλέψεις για το μέλλον  

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες, αναφέρει 

ο κ. Λουκίδης. Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη 

πενταετία τα νέα περιστατικά φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 

6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια 

εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας και της επιβάρυνσης του 

συστήματος υγείας. 

Επιπλέον, η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με 

ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα 

παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη φυματίωση 

στη χώρα και οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία 

επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης στην Ευρώπη, τονίζει 

ο κ. Λουκίδης. 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης 

καθώς στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την 

ανακάλυψη του μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που 

άνοιξε τον δρόμο στην διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 

https://health4u.gr/nea-ygeias/ayxisi-ton-thanaton-fymatiosi/


Φέτος το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι «Invest to End TB. Save Lives» και 

αντικατοπτρίζει την ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της 

καινοτομίας, καθώς και για εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη 

φροντίδα και την πρόληψη της φυματίωσης, προκειμένου να 

τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για την οριστική 

εξάλειψη της νόσου. 

  



 

Αύξηση των θανάτων από 
φυματίωση παγκοσμίως: 
Δυσοίωνες οι προβλέψεις 
 

 

Mία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία συνεχίζει 

να αποτελεί η φυματίωση, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί 

στη διάγνωση και τη θεραπεία της. 

Από το 2007 και μέχρι την πανδημία της COVID-19 αποτελούσε την 

συχνότερη αιτία θανάτου από λοιμώδες νόσημα. Με αφορμή τη σημερινή 

παγκόσμια ημέρα κατά της φυματίωσης, ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της 

Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει ότι στις μέρες μας 

ένα άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα η COVID-19 έχει 

σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, θέτοντας 



σε κίνδυνο την πρόοδο των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της 

φυματίωσης. Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις 

δομές υγείας, η καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία 

παρακολούθησης αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα επιδημιολογικά 

δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας (ΠΟΥ). 

Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων 

φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012). Για πρώτη 

φορά μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων από 

φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι 

πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση με 1.400.000 το 2019). 

Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν θεραπεία για 

πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσα φυματική λοίμωξη(κατά 15% 

και 21% αντίστοιχα). Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που 

διατίθενται πλέον για την καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως. 

Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και πρόσβασης σε 

θεραπεία αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα επόμενα έτη, σημειώνει ο 

καθηγητής. Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού 

Προγράμματος για τον έλεγχο της φυματίωσης και ενός Εθνικού Μητρώου 

Φυματίωσης είναι ακόμη πιο επιτακτική, προκειμένου να επιτευχθεί ο 

έλεγχος και τελικά η εξάλειψη του νοσήματος στη χώρα. 

Δυσοίωνες οι προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες, αναφέρει ο κ. 
Λουκίδης. Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα 
νέα περιστατικά φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια 

και οι θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των 
επιπτώσεων της πανδημίας και της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. 

Επιπλέον, η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα 
υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα παρακωλύει 

την παροχή υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη φυματίωση στη χώρα και 
οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία επιπλέον απειλή για 

τον έλεγχο της φυματίωσης στην Ευρώπη, τονίζει ο κ. Λουκίδης. 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης καθώς 
την 24η Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη 

του μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στην 
διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 

Φέτος το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας είναι «Invest to End TB. Save Lives» και αντικατοπτρίζει 
την ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για 



εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη φροντίδα και την πρόληψη της 
φυματίωσης, προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων 

ηγετών για την οριστική εξάλειψη της νόσου. 

  



 

 

Φυματίωση, μία από τις μεγαλύτερες 
απειλές για την παγκόσμια υγεία – 
Δυσοίωνες οι προβλέψεις 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης η 24η Μαρτίου 
 

 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης σήμερα και το λοιμώδες νόσημα 
συνεχίζει να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία, 
παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία της. Από το 
2007 και μέχρι την πανδημία COVID-19, η φυματίωση αποτελούσε τη 
συχνότερη αιτία θανάτου από λοιμώδες νόσημα. 

Με αφορμή τη σημερινή παγκόσμια ημέρα κατά της φυματίωσης, ο καθηγητής 
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει ότι στις 
μέρες μας ένα άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα η COVID-19 έχει 
σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, θέτοντας σε 
κίνδυνο την πρόοδο των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της φυματίωσης. 

https://www.newsbeast.gr/tag/fumatiwsi/


Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, η 
καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης αντικατοπτρίζεται 
στα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας 
(ΠΟΥ). 

Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων 
φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012). Για πρώτη φορά 
μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων από φυματίωση 
παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω 
φυματίωσης (σε σύγκριση με 1.400.000 το 2019). Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός 
των ατόμων που έλαβαν θεραπεία για πολυανθεκτική φυματίωση και 
λανθάνουσα φυματική λοίμωξη(κατά 15% και 21% αντίστοιχα). Παρατηρήθηκε 
σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται πλέον για την καταπολέμηση 
της φυματίωσης παγκοσμίως. Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης 
διάγνωσης και πρόσβασης σε θεραπεία αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα 
επόμενα έτη, σημειώνει ο καθηγητής. Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει, η ανάγκη 
ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος για τον έλεγχο της φυματίωσης και ενός Εθνικού 
Μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο επιτακτική, προκειμένου να επιτευχθεί ο 
έλεγχος και τελικά η εξάλειψη του νοσήματος στη χώρα. 

Δυσοίωνες οι προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες, αναφέρει ο κ. Λουκίδης, 
σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Πρόσφατες μελέτες 
συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα περιστατικά φυματίωσης 
μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι από φυματίωση 
κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας και της 
επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. Επιπλέον, η πολεμική σύρραξη στην 
Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, 
αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη 
φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία 
επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης στην Ευρώπη, τονίζει ο κ. 
Λουκίδης. 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης καθώς στις 
24 Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη του 
μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στην 
διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 

Φέτος το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας είναι «Invest to End TB. Save Lives» και αντικατοπτρίζει την 
ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για εξασφάλιση 
επαρκών πόρων για τη φροντίδα και την πρόληψη της φυματίωσης, προκειμένου 
να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για την οριστική εξάλειψη 
της νόσου. 

 

https://www.newsbeast.gr/portraita/arthro/2010576/o-giatros-pou-apallaxe-tin-anthropotita-apo-ti-fimatiosi-rompert-koch
https://www.newsbeast.gr/portraita/arthro/2010576/o-giatros-pou-apallaxe-tin-anthropotita-apo-ti-fimatiosi-rompert-koch
https://www.newsbeast.gr/portraita/arthro/2010576/o-giatros-pou-apallaxe-tin-anthropotita-apo-ti-fimatiosi-rompert-koch


 

 

 

Δυσοίωνες οι προβλέψεις για τη 
φυματίωση - Αυξήθηκαν οι 
θάνατοι παγκοσμίως 

Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των 
νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων 
φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα 
επίπεδα του 2012). 

 

Mία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία συνεχίζει να 

αποτελεί η φυματίωση, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη 

διάγνωση και τη θεραπεία της. 



Από το 2007 και μέχρι την πανδημία COVID-19 αποτελούσε την 

συχνότερη αιτία θανάτου από λοιμώδες νόσημα. Με αφορμή τη σημερινή 

παγκόσμια ημέρα κατά της φυματίωσης, ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος 

της Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει ότι στις 

μέρες μας ένα άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα η COVID-

19 έχει σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, 

θέτοντας σε κίνδυνο την πρόοδο των τελευταίων ετών στην 

καταπολέμηση της φυματίωσης. 

Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, η 

καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης 

αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του 

Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας (ΠΟΥ). 

Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων 

φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012). Για πρώτη 

φορά μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων από 

φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι 

πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση με 1.400.000 το 2019). 

Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν θεραπεία για 

πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσα φυματική λοίμωξη(κατά 15% 

και 21% αντίστοιχα). Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους 

που διατίθενται πλέον για την καταπολέμηση της φυματίωσης 

παγκοσμίως. 

Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και πρόσβασης σε 

θεραπεία αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα επόμενα έτη, σημειώνει ο 

καθηγητής. Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού 

Προγράμματος για τον έλεγχο της φυματίωσης και ενός Εθνικού 

Μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο επιτακτική, προκειμένου να 

επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά η εξάλειψη του νοσήματος στη χώρα. 



Δυσοίωνες οι προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες, αναφέρει ο κ. 

Λουκίδης. Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία 

τα νέα περιστατικά φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 

εκατομμύρια και οι θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια 

εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας και της επιβάρυνσης του 

συστήματος υγείας. Επιπλέον, η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια 

χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, 

αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη 

φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, 

αποτελώντας μία επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης στην 

Ευρώπη, τονίζει ο κ. Λουκίδης. 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης καθώς 

στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη 

του μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο 

στην διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 

Φέτος το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας είναι «Invest to End TB. Save Lives» και αντικατοπτρίζει 

την ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για 

εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη φροντίδα και την πρόληψη της 

φυματίωσης, προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων 

ηγετών για την οριστική εξάλειψη της νόσου. 

  



 

 

 

Mία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία συνεχίζει να αποτελεί 
η φυματίωση, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διάγνωση και τη 
θεραπεία της. Από το 2007 και μέχρι την πανδημία COVID-19 αποτελούσε την 
συχνότερη αιτία θανάτου από λοιμώδες νόσημα. Με αφορμή τη σημερινή 
παγκόσμια ημέρα κατά της φυματίωσης, ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της 
Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει ότι στις μέρες μας ένα 
άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα η COVID-19 έχει σχεδόν 
μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, θέτοντας σε κίνδυνο 
την πρόοδο των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της φυματίωσης. Η 
δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, η 
καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης αντικατοπτρίζεται 



στα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας 
(ΠΟΥ). 

Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων 
φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012). Για πρώτη φορά 
μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων από φυματίωση 
παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω 
φυματίωσης (σε σύγκριση με 1.400.000 το 2019). Μειώθηκε σημαντικά ο 
αριθμός των ατόμων που έλαβαν θεραπεία για πολυανθεκτική φυματίωση και 
λανθάνουσα φυματική λοίμωξη(κατά 15% και 21% αντίστοιχα). Παρατηρήθηκε 
σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται πλέον για την καταπολέμηση 
της φυματίωσης παγκοσμίως. Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης 
διάγνωσης και πρόσβασης σε θεραπεία αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα 
επόμενα έτη, σημειώνει ο καθηγητής. Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει, η ανάγκη 
ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος για τον έλεγχο της φυματίωσης και ενός 
Εθνικού Μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο επιτακτική, προκειμένου να 
επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά η εξάλειψη του νοσήματος στη χώρα. 

Δυσοίωνες οι προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες, αναφέρει ο κ. Λουκίδης. 
Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα 
περιστατικά φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι 
θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της 
πανδημίας και της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. Επιπλέον, η πολεμική 
σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 
παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή 
υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε 
εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της 
φυματίωσης στην Ευρώπη, τονίζει ο κ. Λουκίδης. 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης καθώς στις 
24 Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη του 
μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στην 
διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 

Φέτος το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας είναι «Invest to End TB. Save Lives» και αντικατοπτρίζει την 
ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για 
εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη φροντίδα και την πρόληψη της 
φυματίωσης, προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών 
για την οριστική εξάλειψη της νόσου. 

 



 

 

Αύξηση των θανάτων από φυματίωση 
παγκοσμίως-Δυσοίωνες οι προβλέψεις 
για τα επόμενα χρόνια 
 

 

 

Mία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία συνεχίζει να αποτελεί η 
φυματίωση, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία 

της. Από το 2007 και μέχρι την πανδημία COVID-19 αποτελούσε την συχνότερη 
αιτία θανάτου από λοιμώδες νόσημα. Με αφορμή τη σημερινή παγκόσμια ημέρα 
κατά της φυματίωσης, ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Πνευμονολογικής 
Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει ότι στις μέρες μας ένα άλλο αερογενώς 
μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα η COVID-19 έχει σχεδόν μονοπωλήσει το 

ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, θέτοντας σε κίνδυνο την πρόοδο των 
τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της φυματίωσης. Η δυσχερής πρόσβαση των 

ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, η καθυστερημένη διάγνωση και η 
αδυναμία παρακολούθησης αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα επιδημιολογικά 
δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας (ΠΟΥ). 



Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων φυματίωσης 
κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012). Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη 
παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 

υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση με 
1.400.000 το 2019). Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν 
θεραπεία για πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσα φυματική λοίμωξη(κατά 

15% και 21% αντίστοιχα). Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που 
διατίθενται πλέον για την καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως. Στην 
Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και πρόσβασης σε θεραπεία 

αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα επόμενα έτη, σημειώνει ο καθηγητής. Στο 
πλαίσιο αυτό, προσθέτει, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος για τον 

έλεγχο της φυματίωσης και ενός Εθνικού Μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο 
επιτακτική, προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά η εξάλειψη του 
νοσήματος στη χώρα. 

Δυσοίωνες οι προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες, αναφέρει ο κ. Λουκίδης. 
Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα περιστατικά 

φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι από 
φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας και της 
επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. Επιπλέον, η πολεμική σύρραξη στην 

Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, 
αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη 
φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία 

επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης στην Ευρώπη, τονίζει ο κ. 
Λουκίδης. 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης καθώς στις 24 
Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη του 
μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στην διάγνωση 

και την αντιμετώπιση της νόσου. 

Φέτος το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας είναι «Invest to End TB. Save Lives» και αντικατοπτρίζει την 
ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για εξασφάλιση 

επαρκών πόρων για τη φροντίδα και την πρόληψη της φυματίωσης, προκειμένου 
να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για την οριστική εξάλειψη 
της νόσου. 

  



 

Φυματίωση: Οι θάνατοι αυξάνονται για 

πρώτη φορά μετά από δεκαετίες – Η 

περίπτωση της Ελλάδας 

 

 
 

 

 

 

 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα κατά της φυματίωσης, ενώ η 

πανάρχαια αυτή νόσος συνεχίζει να διεκδικεί θύματα ακόμα και σήμερα. 

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία της, η φυματίωση 

συνεχίζει να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία. Από το 

2007 και μέχρι την πανδημία COVID-19 αποτελούσε την συχνότερη αιτία θανάτου από 

λοιμώδες νόσημα. 

Ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

και Πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει ότι στις μέρες 



μας ένα άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα η COVID-19 έχει σχεδόν 

μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, θέτοντας σε κίνδυνο την πρόοδο 

των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της φυματίωσης. 

 

Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, η καθυστερημένη 

διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα 

επιδημιολογικά δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας (ΠΟΥ). 

Πιο συγκεκριμένα: 

Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων φυματίωσης κατά 

18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012) 

Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων από φυματίωση 

παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω φυματίωσης 

(σε σύγκριση με 1.400.000 το 2019) 

Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν θεραπεία για πολυανθεκτική 

φυματίωση και λανθάνουσα φυματική λοίμωξη (κατά 15% και 21% αντίστοιχα) 

Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται πλέον για την 

καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως 

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες. Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν 

ότι την επόμενη πενταετία τα νέα περιστατικά φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 

εκατομμύρια και οι θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των 

επιπτώσεων της πανδημίας και της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. 

 

Επιπλέον η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 

παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας 

σχετικών με τη Φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, 

αποτελώντας μία επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης στην Ευρώπη. 

 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης καθώς στις 24 

Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη του μυκοβακτηρίδιου της 

φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στην διάγνωση και την αντιμετώπιση της 

νόσου. 

Φέτος, το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας είναι «Invest to End TB. Save Lives» και αντικατοπτρίζει την ανάγκη για ενίσχυση της 

έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη φροντίδα 

και την πρόληψη της φυματίωσης, προκείμενου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των 

παγκόσμιων ηγετών για την οριστική εξάλειψη της νόσου. 



Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και πρόσβασης σε θεραπεία 

αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα επόμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη ίδρυσης 

Εθνικού Προγράμματος για τον έλεγχο της Φυματίωσης και ενός Εθνικού μητρώου 

Φυματίωσης είναι ακόμη πιο επιτακτική προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά η 

εξάλειψη του νοσήματος στη χώρα. 

 

 

  



 

 

 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Φυματίωσης: Αύξηση των 
θανάτων και δυσοίωνες 
προβλέψεις 
  

 

Mία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία συνεχίζει να αποτελεί 
η φυματίωση, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διάγνωση και τη 
θεραπεία της. Από το 2007 και έως την πανδημία COVID-19 αποτελούσε τη 
συχνότερη αιτία θανάτου από λοιμώδες νόσημα. 

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης, ο καθηγητής 
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 



πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας Στέλιος Λουκίδης αναφέρει ότι στις 
μέρες μας ένα άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα, η COVID-19, 
έχει σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, θέτοντας 
σε κίνδυνο την πρόοδο των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της 
φυματίωσης. Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές 
υγείας, η καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης 
αντικατοπτρίζονται στα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του Παγκόσμιου 
Οργανισμού υγείας (ΠΟΥ). 

Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων 
φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012). Για πρώτη φορά 
έπειτα από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων από φυματίωση 
παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω 
φυματίωσης (σε σύγκριση με 1.400.000 το 2019). Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός 
των ατόμων που έλαβαν θεραπεία για πολυανθεκτική φυματίωση και 
λανθάνουσα φυματική λοίμωξη (κατά 15% και 21% αντίστοιχα). Παρατηρήθηκε 
σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται πλέον για την καταπολέμηση 
της φυματίωσης παγκοσμίως. Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης 
διάγνωσης και πρόσβασης σε θεραπεία αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα 
επόμενα έτη, σημειώνει ο καθηγητής. Στο πλαίσιο αυτό, όπως προσθέτει, η 
ανάγκη δημιουργίας Εθνικού Προγράμματος για τον έλεγχο της φυματίωσης και 
ενός Εθνικού Μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο επιτακτική, προκειμένου να 
επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά η εξάλειψη του νοσήματος στη χώρα. 

Δυσοίωνες οι προβλέψεις 
Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες, αναφέρει ο κ. Λουκίδης. 
Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα περιστατικά 
φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι από 
φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας και 
της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. Επιπλέον, η πολεμική σύρραξη στην 
Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, 
αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη 
φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία 
επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης στην Ευρώπη, τονίζει ο κ. 
Λουκίδης. 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης καθώς στις 24 
Μαρτίου του 1882 ο δρ Ρόμπερτ Κοχ ανακοίνωσε την ανακάλυψη του 
μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για τη 
διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 

Φέτος το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας είναι «Invest to End TB. Save Lives» και αντικατοπτρίζει την 
ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για την 
εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη φροντίδα και την πρόληψη της φυματίωσης, 
προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για την 
οριστική εξάλειψη της νόσου. 



 

Αύξηση των θανάτων από 

φυματίωση παγκοσμίως – 

Δυσοίωνες οι προβλέψεις 

 
Mία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία συνεχίζει να 
αποτελεί η φυματίωση, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διάγνωση 
και τη θεραπεία της. Από το 2007 και μέχρι την πανδημία COVID-19 
αποτελούσε την συχνότερη αιτία θανάτου από λοιμώδες νόσημα. 
  



Με αφορμή τη σημερινή παγκόσμια ημέρα κατά της φυματίωσης, ο καθηγητής 
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
και πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει 
ότι στις μέρες μας ένα άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα η 
COVID-19 έχει σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας 
κοινότητας, θέτοντας σε κίνδυνο την πρόοδο των τελευταίων ετών στην 
καταπολέμηση της φυματίωσης. 

Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, η 
καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης αντικατοπτρίζεται 
στα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας 
(ΠΟΥ). 

Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων 
φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012). Για πρώτη φορά 
μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων από φυματίωση 
παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω 
φυματίωσης (σε σύγκριση με 1.400.000 το 2019). 

Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν θεραπεία για 
πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσα φυματική λοίμωξη(κατά 15% και 
21% αντίστοιχα). 

Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται πλέον για 
την καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως. 

Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και πρόσβασης σε 
θεραπεία αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα επόμενα έτη, σημειώνει ο 
καθηγητής. Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού 
Προγράμματος για τον έλεγχο της φυματίωσης και ενός Εθνικού Μητρώου 
Φυματίωσης είναι ακόμη πιο επιτακτική, προκειμένου να επιτευχθεί ο 
έλεγχος και τελικά η εξάλειψη του νοσήματος στη χώρα. 

Δυσοίωνες οι προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες, αναφέρει ο κ. 
Λουκίδης. Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα 
νέα περιστατικά φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι 
θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της 
πανδημίας και της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. 

Επιπλέον, η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά 
ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή 



υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε 
εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία επιπλέον απειλή για τον έλεγχο 
της φυματίωσης στην Ευρώπη, τονίζει ο κ. Λουκίδης. 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης καθώς 
στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη του 
μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στην 
διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 

Φέτος το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας είναι «Invest to End TB. Save Lives» και αντικατοπτρίζει την 
ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για 
εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη φροντίδα και την πρόληψη της 
φυματίωσης, προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων 
ηγετών για την οριστική εξάλειψη της νόσου. 

  



 

24 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά της 

Φυματίωσης- Αύξηση των θανάτων από 

φυματίωση παγκοσμίως-Δυσοίωνες οι 

προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια 

 

 

Μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία 

συνεχίζει να αποτελεί η φυματίωση, παρά την πρόοδο που έχει 

σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία της. Από το 2007 και 

μέχρι την πανδημία COVID-19 αποτελούσε την συχνότερη αιτία 

θανάτου από λοιμώδες νόσημα. 



Με αφορμή τη σημερινή παγκόσμια ημέρα κατά της φυματίωσης, ο 
καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας, 
Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει ότι στις μέρες μας ένα άλλο αερογενώς 

μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα η COVID-19 έχει σχεδόν μονοπωλήσει το 
ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, θέτοντας σε κίνδυνο την πρόοδο 

των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της φυματίωσης. Η δυσχερής 
πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, η καθυστερημένη 

διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα 
επιδημιολογικά δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας (ΠΟΥ). 

Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων 
φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012). Για πρώτη 

φορά μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων από φυματίωση 
παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω 

φυματίωσης (σε σύγκριση με 1.400.000 το 2019). Μειώθηκε σημαντικά ο 
αριθμός των ατόμων που έλαβαν θεραπεία για πολυανθεκτική φυματίωση 

και λανθάνουσα φυματική λοίμωξη(κατά 15% και 21% αντίστοιχα). 
Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται πλέον για 

την καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως. Στην Ελλάδα οι συνέπειες 
της μειωμένης διάγνωσης και πρόσβασης σε θεραπεία αναμένεται να γίνουν 

εμφανείς τα επόμενα έτη, σημειώνει ο καθηγητής. Στο πλαίσιο αυτό, 
προσθέτει, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος για τον έλεγχο της 

φυματίωσης και ενός Εθνικού Μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο 
επιτακτική, προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά η εξάλειψη του 

νοσήματος στη χώρα. 

Δυσοίωνες οι προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες, αναφέρει ο κ. 

Λουκίδης. Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα 
νέα περιστατικά φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και 

οι θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων 
της πανδημίας και της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. Επιπλέον, η 

πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 
παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή 

υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε 
εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία επιπλέον απειλή για τον έλεγχο 

της φυματίωσης στην Ευρώπη, τονίζει ο κ. Λουκίδης. 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης καθώς 
στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη 

του μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στην 
διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 



Φέτος το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας είναι «Invest to End TB. Save Lives» και αντικατοπτρίζει 

την ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για 
εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη φροντίδα και την πρόληψη της 

φυματίωσης, προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων 
ηγετών για την οριστική εξάλειψη της νόσου. 

  



 

Αύξηση των θανάτων από φυματίωση 

παγκοσμίως. Δυσοίωνες οι προβλέψεις για τα 

επόμενα χρόνια 

 
Μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία 
συνεχίζει να αποτελεί η φυματίωση, παρά την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία της. 
Από το 2007 και μέχρι την πανδημία COVID-19 αποτελούσε την 

συχνότερη αιτία θανάτου από λοιμώδες νόσημα. Με αφορμή 

την παγκόσμια ημέρα κατά της φυματίωσης, ο καθηγητής της 

Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Πνευμονολογικής 

Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει ότι στις μέρες μας ένα 

άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα η COVID-19 

έχει σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας 



κοινότητας, θέτοντας σε κίνδυνο την πρόοδο των τελευταίων 

ετών στην καταπολέμηση της φυματίωσης. Η δυσχερής 

πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, η 

καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης 

αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του 

Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας (ΠΟΥ). 

Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων 

περιπτώσεων φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα 

του 2012). Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε 

αύξηση των θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 

υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω 

φυματίωσης (σε σύγκριση με 1.400.000 το 2019). Μειώθηκε 

σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν θεραπεία για 

πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσα φυματική 

λοίμωξη(κατά 15% και 21% αντίστοιχα). Παρατηρήθηκε 

σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται πλέον για την 

καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως. Στην Ελλάδα οι 

συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και πρόσβασης σε θεραπεία 

αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα επόμενα έτη, σημειώνει ο 

καθηγητής. Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει, η ανάγκη ίδρυσης 

Εθνικού Προγράμματος για τον έλεγχο της φυματίωσης και 
ενός Εθνικού Μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο επιτακτική, 

προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά η εξάλειψη του 

νοσήματος στη χώρα. 

Δυσοίωνες οι προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες, αναφέρει 

ο κ. Λουκίδης. Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την 

επόμενη πενταετία τα νέα περιστατικά φυματίωσης μπορεί να 

αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι από φυματίωση 

κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας 

και της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. Επιπλέον, η 

πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά 



ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα 

παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη 

φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, 

αποτελώντας μία επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της 

φυματίωσης στην Ευρώπη, τονίζει ο κ. Λουκίδης. 

 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα 

Φυματίωσης καθώς στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch 

ανακοίνωσε την ανακάλυψη του μυκοβακτηρίδιου της 

φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στην διάγνωση και 

την αντιμετώπιση της νόσου. 

 

  



 

Φυματίωση: Αναδυόμενη 

απειλή λόγω πολέμου στην 

Ουκρανία και πανδημίας 

 
Η φυματίωση είναι μια πανάρχαια νόσος που παρά την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία της, συνεχίζει να αποτελεί μία 
από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία. Από το 2007 και 
μέχρι την πανδημία COVID-19 αποτελούσε την συχνότερη αιτία θανάτου 
από λοιμώδες νόσημα, 

Ο Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Πνευμονολογικής 
Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει με αφορμή την σημερινή 

https://school.med.uoa.gr/
https://school.med.uoa.gr/
https://healthstories.gr/?s=%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82


Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης ότι στις μέρες μας ένα άλλο 
αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα η COVID-19 έχει σχεδόν 
μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, θέτοντας σε 
κίνδυνο την πρόοδο των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της 
φυματίωσης. 

Φυματίωση: καθυστέρηση στη διάγνωση 

Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, η 
καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης 
αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του 
Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας (ΠΟΥ). 

Πιο συγκεκριμένα: 
• Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων 
φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012) 
• Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων 
από φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 
άνθρωποι πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση με 1.400.000 το 
2019) 
• Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν θεραπεία για 
πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσα φυματική λοίμωξη (κατά 
15% και 21% αντίστοιχα) 
• Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται πλέον 
για την καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως. 

Αύξηση των περιστατικών φυματίωσης 

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες. Πρόσφατες μελέτες 
συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα περιστατικά φυματίωσης 
μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι από φυματίωση 
κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας και της 
επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. Επιπλέον η πολεμική σύρραξη στην 
Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής 
φυματίωσης, αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας 
σχετικών με τη Φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε εκατομμύρια 
προσφύγων, αποτελώντας μία επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της 
φυματίωσης στην Ευρώπη. 



Η 24Η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης καθώς 

στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη 

του μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο 

στην διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 

Φέτος το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας είναι  “Invest to End TB. Save Lives” και αντικατοπτρίζει 
την ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για 
εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη φροντίδα και την πρόληψη της 
φυματίωσης, προκείμενου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων 
ηγετών για την οριστική εξάλειψη της νόσου. 

Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και πρόσβασης σε 
θεραπεία αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα επόμενα έτη. Στο πλαίσιο 
αυτό, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος για τον έλεγχο της 
Φυματίωσης και ενός Εθνικού μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο 
επιτακτική προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά η εξάλειψη 
του νοσήματος στη χώρα. 

  

https://healthstories.gr/ygeia-health/44551/eody-ethniko-schedio-drasis-gia-ti-fymatiosi/
https://healthstories.gr/ygeia-health/44551/eody-ethniko-schedio-drasis-gia-ti-fymatiosi/


 

24 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα 

κατά της Φυματίωσης 
Σε ποια επίπεδα βρίσκεται η διάγνωση και η πρόσβαση στη θεραπεία στην Ελλάδα. 

Ποια είναι η πορεία της νόσου και τι προβλέπεται για το μέλλον. 

Η φυματίωση είναι μια πανάρχαια νόσος που παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί 

στη διάγνωση και τη θεραπεία της, συνεχίζει να  αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες 

απειλές για την παγκόσμια υγεία. Από το 2007 και μέχρι την πανδημία COVID-

19  αποτελούσε την συχνότερη αιτία θανάτου από λοιμώδες νόσημα, 

Ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών και Πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει 

ότι στις μέρες μας ένα άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα  η COVID-19 

έχει σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, θέτοντας σε 

κίνδυνο την πρόοδο των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της φυματίωσης. Η 

δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, η καθυστερημένη 

διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα 

επιδημιολογικά δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας (ΠΟΥ). 

Πιο συγκεκριμένα: 

• Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων 

φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012). 

• Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων από 

φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι 

πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση  με 1.400.000  το 2019). 

• Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν θεραπεία για 

πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσα φυματική λοίμωξη (κατά 15% και 

21% αντίστοιχα). 

• Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται πλέον για την 

καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως. 

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες. Πρόσφατες μελέτες 

συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα περιστατικά φυματίωσης μπορεί να 



αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια 

εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας και της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. 

Επιπλέον η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 

παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας 

σχετικών με τη Φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, 

αποτελώντας μία επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης στην Ευρώπη. 

Η 24Η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης καθώς στις 24 

Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη του μυκοβακτηρίδιου 

της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στην διάγνωση και την αντιμετώπιση 

της νόσου. 

Φέτος, το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας είναι << Invest to End TB. Save Lives>> και αντικατοπτρίζει την ανάγκη για 

ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για εξασφάλιση επαρκών πόρων 

για τη φροντίδα και την πρόληψη της φυματίωσης, προκείμενου να τηρηθούν οι 

δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για την οριστική εξάλειψη της νόσου. 

Στην Ελλάδα, οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και πρόσβασης σε  θεραπεία 

αναμένεται να  γίνουν εμφανείς τα επόμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη ίδρυσης 

Εθνικού Προγράμματος για τον έλεγχο της Φυματίωσης και ενός Εθνικού μητρώου 

Φυματίωσης είναι ακόμη πιο επιτακτική προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος και 

τελικά  η εξάλειψη του νοσήματος στη χώρα. 



 

24 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά 
της Φυματίωσης- Αύξηση των 
θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως-
Δυσοίωνες οι προβλέψεις για τα 
επόμενα χρόνια 

 
 

Mία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία 

συνεχίζει να αποτελεί η φυματίωση, παρά την πρόοδο που 

έχει σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία της. Από το 

2007 και μέχρι την πανδημία COVID-19 αποτελούσε την 

συχνότερη αιτία θανάτου από λοιμώδες νόσημα. 

Με αφορμή τη σημερινή παγκόσμια ημέρα κατά της 
φυματίωσης, ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 



πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος 
Λουκίδης, αναφέρει ότι στις μέρες μας ένα άλλο 
αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα η COVID-19 
έχει σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας 
κοινότητας, θέτοντας σε κίνδυνο την πρόοδο των 
τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της φυματίωσης. 
Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις 
δομές υγείας, η καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία 
παρακολούθησης αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα 
επιδημιολογικά δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού 
υγείας (ΠΟΥ). 

ο 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων 

περιπτώσεων φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα 

επίπεδα του 2012). Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη 

παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων από φυματίωση 

παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 

άνθρωποι πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση με 

1.400.000 το 2019). Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των 

ατόμων που έλαβαν θεραπεία για πολυανθεκτική φυματίωση 

και λανθάνουσα φυματική λοίμωξη(κατά 15% και 21% 

αντίστοιχα). 

Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που 
διατίθενται πλέον για την καταπολέμηση της φυματίωσης 
παγκοσμίως. Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης 
διάγνωσης και πρόσβασης σε θεραπεία αναμένεται να 
γίνουν εμφανείς τα επόμενα έτη, σημειώνει ο καθηγητής. 
Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού 
Προγράμματος για τον έλεγχο της φυματίωσης και ενός 
Εθνικού Μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο 
επιτακτική, προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος και 
τελικά η εξάλειψη του νοσήματος στη χώρα. 
Δυσοίωνες οι προβλέψεις 



Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες, 
αναφέρει ο κ. Λουκίδης. Πρόσφατες μελέτες 
συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα 
περιστατικά φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 
εκατομμύρια και οι θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 
εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας 
και της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. 
Επιπλέον, η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα 
με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής 
φυματίωσης, αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή 
υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη φυματίωση στη χώρα 
και οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία 
επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης στην 
Ευρώπη, τονίζει ο κ. Λουκίδης. 
Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα 
Φυματίωσης καθώς στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert 
Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη του μυκοβακτηρίδιου 
της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στην 
διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 
Φέτος το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι «Invest to End TB. 
Save Lives» και αντικατοπτρίζει την ανάγκη για ενίσχυση 
της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για 
εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη φροντίδα και την 
πρόληψη της φυματίωσης, προκειμένου να τηρηθούν οι 
δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για την οριστική 
εξάλειψη της νόσου. 
 
  



 
 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Φυματίωσης: Καθυστερημένη 
διάγνωση και αύξηση των θανάτων 
παγκοσμίως 

 
Από το 2007 και μέχρι την πανδημία COVID-19 αποτελούσε την συχνότερη αιτία 
θανάτου από λοιμώδες νόσημα, 

Ο Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και Πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει 
ότι στις μέρες μας ένα άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα η COVID-19 
έχει σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, θέτοντας σε 
κίνδυνο την πρόοδο των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της φυματίωσης. Η 
δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, η 
καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης αντικατοπτρίζεται στα 
πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας (ΠΟΥ). 

 



Πιο συγκεκριμένα: 

• Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων 
φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012) 

• Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων από 
φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι πέθαναν 
λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση με 1.400.000 το 2019) 

• Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν θεραπεία για 
πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσα φυματική λοίμωξη (κατά 15% και 21% 
αντίστοιχα) 

• Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται πλέον για την 
καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως 

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες. Πρόσφατες μελέτες 
συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα περιστατικά φυματίωσης μπορεί 
να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 
εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας και της επιβάρυνσης του 
συστήματος υγείας. 

Επιπλέον η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά 
ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή 
υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη Φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε εκατομμύρια 
προσφύγων, αποτελώντας μία επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης 
στην Ευρώπη. 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης καθώς στις 24 
Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη του 
μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στην διάγνωση 
και την αντιμετώπιση της νόσου. 

Φέτος το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας είναι «Invest to End TB. Save Lives» και αντικατοπτρίζει την 
ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για εξασφάλιση 
επαρκών πόρων για τη φροντίδα και την πρόληψη της φυματίωσης, προκείμενου 
να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των… 
 

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: onmed.gr 

 

https://www.onmed.gr/ygeia-eidhseis/story/395525/pagkosmia-hmera-kata-tis-fymatiosis-kathysterimeni-diagnosi-kai-ayxisi-ton-thanaton-pagkosmios


 

 

24 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα 
κατά της  Φυματίωσης 

 

 

 
Η φυματίωση είναι μια πανάρχαια νόσος που παρά την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία της, συνεχίζει να  αποτελεί 
μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία. Από το 2007 
και μέχρι την πανδημία COVID-19  αποτελούσε την συχνότερη αιτία 
θανάτου από λοιμώδες νόσημα,  

Ο Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Πνευμονολογικής 
Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει ότι στις μέρες μας ένα άλλο 
αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα  η COVID-19 έχει σχεδόν 
μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, θέτοντας σε 
κίνδυνο την πρόοδο των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της 



φυματίωσης. Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις 
δομές υγείας, η καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία 
παρακολούθησης αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα επιδημιολογικά 
δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας (ΠΟΥ).  
Πιο συγκεκριμένα: 

▪ Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων 
περιπτώσεων φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα 
επίπεδα του 2012) 

▪ Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των 
θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται 
ότι 1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε 
σύγκριση  με 1.400.000  το 2019) 

▪ Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν 
θεραπεία για πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσα 
φυματική λοίμωξη (κατά 15% και 21% αντίστοιχα) 

▪ Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που 
διατίθενται πλέον για την καταπολέμηση της φυματίωσης 
παγκοσμίως 

 

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες. Πρόσφατες 
μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα περιστατικά 
φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι 
από φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της 
πανδημίας και της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. Επιπλέον η 
πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά 
ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα παρακωλύει την 
παροχή υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη Φυματίωση στη χώρα και 
οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία επιπλέον απειλή 
για τον έλεγχο της φυματίωσης στην Ευρώπη. 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης 
καθώς στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Robert Koch ανακοίνωσε την 
ανακάλυψη του μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε 
τον δρόμο στην διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 

Φέτος το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι "Invest to End TB. Save Lives" και 
αντικατοπτρίζει την ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της 
καινοτομίας, καθώς και για εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη 
φροντίδα και την πρόληψη της φυματίωσης, προκείμενου να τηρηθούν 
οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για την οριστική εξάλειψη της 
νόσου. 



Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και πρόσβασης 
σε  θεραπεία αναμένεται να  γίνουν εμφανείς τα επόμενα έτη. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος για τον έλεγχο 
της Φυματίωσης και ενός Εθνικού μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη 
πιο επιτακτική προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά  η 
εξάλειψη του νοσήματος στη χώρα. 

  



 

 

Φυματίωση: Αναδυόμενη απειλή 
λόγω πολέμου στην Ουκρανία και 
πανδημίας 

 

 

 
Η φυματίωση είναι μια πανάρχαια νόσος που παρά την 

πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία της, 

συνεχίζει να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την 

παγκόσμια υγεία. Από το 2007 και μέχρι την πανδημία COVID-

https://www.mononews.gr/tag/fimatiosi


19 αποτελούσε την συχνότερη αιτία θανάτου από λοιμώδες 

νόσημα, 

Ο Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Πνευμονολογικής 

Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει με αφορμή την σημερινή 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης ότι στις μέρες μας ένα άλλο 

αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα η COVID-19 έχει σχεδόν 

μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, θέτοντας σε 

κίνδυνο την πρόοδο των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της 

φυματίωσης. 

Φυματίωση: καθυστέρηση στη διάγνωση 

Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, 

η καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης 

αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του 

Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας (ΠΟΥ). 

Πιο συγκεκριμένα: 

 

• Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων 

περιπτώσεων φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 

2012) 

• Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των 

θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 

1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση με 

1.400.000 το 2019)  

• Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν θεραπεία 

για πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσα φυματική λοίμωξη 

(κατά 15% και 21% αντίστοιχα) 

• Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται 

πλέον για την καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως. 

 

https://school.med.uoa.gr/
https://school.med.uoa.gr/
https://healthstories.gr/?s=%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82


Αύξηση των περιστατικών φυματίωσης 

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες. Πρόσφατες 

μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα περιστατικά 

φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι 

θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των 

επιπτώσεων της πανδημίας και της επιβάρυνσης του συστήματος 

υγείας. 

Επιπλέον η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα 

υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα 

παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη 

Φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, 

αποτελώντας μία επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης 

στην Ευρώπη. 

Η 24Η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης 

καθώς στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την 

ανακάλυψη του μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που 

άνοιξε τον δρόμο στην διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 

Φέτος το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι  “Invest to End TB. Save Lives” και 

αντικατοπτρίζει την ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της 

καινοτομίας, καθώς και για εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη 

φροντίδα και την πρόληψη της φυματίωσης, προκείμενου να 

τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για την οριστική 

εξάλειψη της νόσου. 

Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και πρόσβασης σε 

θεραπεία αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα επόμενα έτη. Στο πλαίσιο 

αυτό, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος για τον έλεγχο της 

Φυματίωσης και ενός Εθνικού μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο 

επιτακτική προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά η εξάλειψη 

του νοσήματος στη χώρα. 

https://healthstories.gr/ygeia-health/44551/eody-ethniko-schedio-drasis-gia-ti-fymatiosi/
https://healthstories.gr/ygeia-health/44551/eody-ethniko-schedio-drasis-gia-ti-fymatiosi/


 

Αύξηση των θανάτων από 

φυματίωση καταγράφεται για 

πρώτη φορά εδώ και δέκα χρόνια 

 

 
Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, η 
καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης 
αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του 
Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας (ΠΟΥ), καθώς για πρώτη φορά μετά 
από δέκα έτη παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων από φυματίωση 
παγκοσμίως. 

Η φυματίωση συνεχίζει να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την 
παγκόσμια υγεία, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διάγνωση και τη 
θεραπεία της. Από το 2007 και μέχρι την πανδημία COVID-19 αποτελούσε την 
συχνότερη αιτία θανάτου από λοιμώδες νόσημα. 



Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων 
φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012). Το 2020 
υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση 
με 1.400.000 το 2019). Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν 
θεραπεία για πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσα φυματική λοίμωξη(κατά 
15% και 21% αντίστοιχα). Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που 
διατίθενται πλέον για την καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως. 

Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα περιστατικά 
φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι από 
φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας και 
της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. 

Με αφορμή τη σημερινή παγκόσμια ημέρα κατά της φυματίωσης, ο καθηγητής 
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει ότι στις 
μέρες μας ένα άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα η COVID-19 έχει 
σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, θέτοντας σε 
κίνδυνο την πρόοδο των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της φυματίωσης. 
Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και πρόσβασης σε θεραπεία 
αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα επόμενα έτη, σημειώνει ο καθηγητής. 

Επιπλέον, η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά 
ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή 
υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε 
εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της 
φυματίωσης στην Ευρώπη, τονίζει ο κ. Λουκίδης. 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης καθώς στις 24 
Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη του 
μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στην διάγνωση 
και την αντιμετώπιση της νόσου. Φέτος το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα 
Φυματίωσης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι "Invest to End TB. Save 
Lives" και αντικατοπτρίζει την ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της 
καινοτομίας, καθώς και για εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη φροντίδα και την 
πρόληψη της φυματίωσης, προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των 
παγκόσμιων ηγετών για την οριστική εξάλειψη της νόσου. 

  



 

 

Επιτακτική η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού 
Προγράμματος για τον έλεγχο της 

Φυματίωσης και η κατάρτιση Εθνικού 
Mητρώου 

 

 

 
Την επόμενη πενταετία, τα νέα περιστατικά φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν 
κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 
εκατομμύρια, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες. 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης καθώς στις 24 
Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη του μυκοβακτηρίδιου 
της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στη διάγνωση και την αντιμετώπιση 
της νόσου. 

Η φυματίωση είναι μια πανάρχαια νόσος που παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη 
διάγνωση και τη θεραπεία της, συνεχίζει να  αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες 



απειλές για την παγκόσμια υγεία. Από το 2007 και μέχρι την πανδημία COVID-
19  αποτελoύσε την συχνότερη αιτία θανάτου από λοιμώδες νόσημα. 

Φέτος, το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας (Π.Ο.Υ) είναι «Invest to End TB. Save Lives» και αντικατοπτρίζει την ανάγκη 
για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για εξασφάλιση επαρκών 
πόρων για τη φροντίδα και την πρόληψη της φυματίωσης, προκειμένου να 
τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για την οριστική εξάλειψη της νόσου. 

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Φυματίωσης, η Επιστημονική Oμάδα Εργασίας 
Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια της ΕΠΕ,  υπεύθυνες της 
οποίας είναι οι Ιατροί Πνευμονολόγοι, Φυματιολόγοι,  Λουκέρη Αγγελική, Μανίκα 
Αικατερίνη αναφέρουν σχετικά με τη νόσο: 

Στις μέρες μας ένα άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα, η COVID-19 έχει 
σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, θέτοντας σε κίνδυνο 
την πρόοδο των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της φυματίωσης. Η δυσχερής 
πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, η καθυστερημένη διάγνωση 
και η αδυναμία παρακολούθησης, αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα επιδημιολογικά 
δεδομένα του Π.Ο.Υ. 

Πιο συγκεκριμένα: 

• Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων 
περιπτώσεων φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 
2012). 

• Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των 
θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 
1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση με 
1.400.000  το 2019). 

• Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν θεραπεία 
για πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσα φυματική 
λοίμωξη (κατά 15% και 21% αντίστοιχα). 

• Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται 
πλέον για την καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως. 

Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα περιστατικά 
φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι από 
φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας και της 
επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. Επιπλέον η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, 
μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, 
αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη 
Φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία 
επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης στην Ευρώπη. 

Ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος Φυματιολόγος, Συντονιστής της 
Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά 



Μυκοβακτηρίδια της ΕΠΕ τονίζει: «Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης 
και πρόσβασης σε θεραπεία αναμένεται να  γίνουν εμφανείς τα επόμενα έτη. Στο πλαίσιο 
αυτό, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος για τον έλεγχο της Φυματίωσης και ενός 
Εθνικού μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο επιτακτική, προκειμένου να επιτευχθεί ο 
έλεγχος και τελικά  η εξάλειψη του νοσήματος στη χώρα». 

Φυματίωση: Aπό το Εργαστήριο στην Κλινική Πράξη 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης ο Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών 
Υγείας Πνευμονολόγων Ιατρών Περιφέρειας Ηπείρου και η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων διοργάνωσαν ημερίδα με 
θέμα:  «Φυματίωση: Aπό το Εργαστήριο στην Κλινική Πράξη», με την συμμετοχή της 
Ιατρικής Κοινότητας. Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκε έκθεση 
φωτογραφίας με θέμα «Ιστορική αναδρομή σε Σανατόρια  της Ελλάδας και στο 
Σανατόριο των Ιωαννίνων». 

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος 
Λουκίδης αναφερόμενος στη σημασία της ημερίδας αλλά και το ρόλο του 
Πνευμονολόγου στην αντιμετώπιση της Φυματίωσης επισημαίνει: «Με μεγάλη χαρά 
συμμετείχαμε στην εκδήλωση που οργάνωσαν οι ιδιώτες Πνευμονολόγοι Ηπείρου με 
θέμα τη Φυματίωση. Γυρνώντας το χρόνο πίσω και ανασκοπώντας την ιστορία της 
Φυματίωσης θα δούμε πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος του Πνευμονολόγου στην 
αντιμετώπιση της. Αυτό το ρόλο ενισχύουμε και σήμερα και δείχνουμε ότι όλοι πρέπει όχι 
μόνο να γνωρίζουμε για τη νόσο αλλά και να αφυπνίζουμε κοινό και ιατρούς για την 
έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπισή της». 

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελματιών Υγείας Πνευμονολόγων Ιατρών 
Περιφέρειας Ηπείρου, Μαρία Μανιάτη, Πνευμονολόγος, τονίζει:  «Η Παγκόσμια Ημέρα 
Φυματίωσης υπενθυμίζει ότι ακόμη και σήμερα 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν 
από φυματίωση και ότι το 1/3 του πληθυσμού παγκόσμια έχει μολυνθεί. Η πανδημία από 
τον SARS–COVID– 19 τα τελευταία δύο χρόνια έθεσε άλλες προτεραιότητες. Τώρα όμως 
καθώς επανερχόμαστε σιγά σιγά στην καθημερινότητα θα πρέπει να επικεντρωθούμε και 
στα άλλα νοσήματα. Περισσότερο σήμερα, η πανδημία έφερε στο προσκήνιο την 
αναγκαιότητα για αποτελεσματικά φάρμακα αλλά και νέα ασφαλή εμβόλια στη φαρέτρα 
μας. Εμβόλια και φάρμακα διαθέσιμα σε όλο τον πλανήτη». 

  



 

 

 

 

 

Η πανδημία και ο πόλεμος απειλούν την 
έλεγχο της φυματίωσης στην Ευρώπη – Τι 
προβλέπουν οι ειδικοί 
Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2022, 7:51  

  

Μαριάννα Φτάκα 

Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες καταγράφηκε αύξηση των θανάτων από 
φυματίωση παγκοσμίως – Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες 
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης 

https://fox24.gr/2022/03/24/i-pandimia-kai-o-polemos-apeiloyn-tin-e/
https://fox24.gr/author/marianna1/


Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης (24/3) οι επιστήμονες εκφράζουν 
την ανησυχία τους αφού λόγω της πανδημίας COVID-19 για πρώτη φορά εδώ και 
δεκαετίες καταγράφηκε αύξηση των θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως, 
κυρίως λόγω του περιορισμού πρόσβασης των πασχόντων σε υπηρεσίες υγείας. 

Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος τα τελευταία δύο χρόνια στο επίσης 
αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα, τη COVID-19, αλλά και ο πόλεμος 
στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά πολυανθεκτικής 
φυματίωσης, θέτουν σε κίνδυνο την πρόοδο που είχε συντελεστεί τα 
προηγούμενα χρόνια στην καταπολέμηση της νόσου και τον στόχο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για εξάλειψη της ως το 2030. 

Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, η 
καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης, αντικατοπτρίζεται 
στα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του ΠΟΥ: 

• Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων 
φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012). 
• Για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων από 
φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι πέθαναν 
λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση με 1.400.000 το 2019). 
• Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν θεραπεία για 
πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσα φυματική λοίμωξη (κατά 15% και 21% 
αντίστοιχα). 
• Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται πλέον για την 
καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως. 

Μελέτες εκτιμούν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα περιστατικά φυματίωσης 
μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι από φυματίωση 
κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας και της 
επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. 

Επιπλέον η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά 
ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή 
υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε 
εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της 
φυματίωσης στην Ευρώπη. 

Πως εμφανίζεται η φυματίωση; 

Στην Ελλάδα, η φυματίωση πλήττει κυρίως πληθυσμούς που διαβιούν σε 
δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης καθώς το βακτήριο Mycobacterium tuberculosis 
που προκαλεί τη φυματίωση μεταδίδεται με την εισπνοή μολυσματικών 
μικροσταγονιδίων, που εκπέμπονται με το βήχα ή την ομιλία από άτομα με 
ενεργό νόσο. Συνεπώς ο συγχρωτισμός σε ελλιπείς συνθήκες υγιεινής ευνοεί την 
εξάπλωσή της. 



«Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και πρόσβασης σε θεραπεία 
αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα επόμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη ίδρυσης 
Εθνικού Προγράμματος για τον έλεγχο της Φυματίωσης και ενός Εθνικού μητρώου 
Φυματίωσης είναι ακόμη πιο επιτακτική, προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος και 
τελικά η εξάλειψη του νοσήματος στη χώρα», σημειώνει ο Χαράλαμπος 
Μόσχος, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, συντονιστής της Επιστημονικής Ομάδας 
Εργασίας Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια της 
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ). 

 

 

 
Επενδύστε στην εξάλειψη της φυματίωσης – Σώστε ζωές 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης καθώς στις 
24 Μαρτίου του 1882 ο Δρ Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη 
του μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στη 
διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 

Η φυματίωση είναι μια πανάρχαια νόσος που παρά την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία της, συνεχίζει να αποτελεί μία από τις 
μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία. Από το 2007 και μέχρι την 
πανδημία COVID-19 αποτελoύσε την συχνότερη αιτία θανάτου από λοιμώδες 
νόσημα. Φέτος, το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Φυματίωσης είναι “Invest to End 
TB. Save Lives” (Επενδύστε στην εξάλειψη της φυματίωσης – Σώστε ζωές) και 
αντικατοπτρίζει την ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, 
καθώς και για εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη φροντίδα και την πρόληψη της 



φυματίωσης, προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών 
για την οριστική εξάλειψη της νόσου. 

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), σχεδιάζει την επανεκκίνηση 
στρατηγικών δράσεων, ώστε να μεταστραφεί η αρνητική επίδραση της πανδημίας 
στην αντιμετώπιση της φυματίωσης και να περιοριστούν οι επιπτώσεις της 
σοβαρής αυτής νόσου στην Ελλάδα. 

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και τις 
επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες, ο ΕΟΔΥ καταγράφει τις ανάγκες που αφορούν 
στην επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, στην ιχνηλάτηση των στενών επαφών 
των πασχόντων, στην παροχή φροντίδας για τους πάσχοντες, και στην 
εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού στη διάγνωση, θεραπεία και έλεγχο 
της διασποράς της νόσου. Η αποτύπωση των υφιστάμενων αναγκών αποτελεί 
εργαλείο για τη διαμόρφωση ενός εφαρμόσιμου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη 
φυματίωση. 

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ 

«Κύρια σημεία στόχευσης για τις Μονάδες Υγείας αποτελούν η έγκαιρη πρόσβαση 
των πασχόντων σε υπηρεσίες υγείας με δυνατότητα αντιμετώπισης της 
φυματίωσης, η διασφάλιση διαθεσιμότητας αντιφυματικών φαρμάκων, και η 
συνεχιζόμενη φροντίδα με παρακολούθηση και ολοκλήρωση της απαιτούμενης 
πολύμηνης αντιφυματικής θεραπείας, ώστε να προλαμβάνονται οι 
αναζωπυρώσεις της νόσου και η ανάπτυξη αντοχής στα αντιφυματικά φάρμακα», 
σημειώνει ο ΕΟΔΥ σε σχετική ανακοίνωσή του. 

Παράλληλα, σημεία στόχευσης για τη δημόσια υγεία είναι η ευαισθητοποίηση του 
κοινού και του υγειονομικού προσωπικού, η διασύνδεση των ευάλωτων 
πληθυσμών με μονάδες υγείας, καθώς και των μονάδων υγείας με τα εργαστήρια 
αναφοράς για τη φυματίωση, και ο αποστιγματισμός των πασχόντων. 

 

 



 

 

 

ΕΠΕ : Επιτακτική η ανάγκη ίδρυσης 
Εθνικού Προγράμματος για τον έλεγχο 
της Φυματίωσης 

Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, η 
καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης, αντικατοπτρίζεται 
στα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του Π.Ο.Υ. 

 

 

 



Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης καθώς 
στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη 
του μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στη 
διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 

Η φυματίωση είναι μια πανάρχαια νόσος που παρά την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία της, συνεχίζει να  αποτελεί μία 
από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία. Από το 2007 και 
μέχρι την πανδημία COVID-19  αποτελoύσε την συχνότερη αιτία θανάτου 
από λοιμώδες νόσημα. 

Φέτος, το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) είναι «Invest to End TB. Save Lives» και 
αντικατοπτρίζει την ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, 
καθώς και για εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη φροντίδα και την 
πρόληψη της φυματίωσης, προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των 
παγκόσμιων ηγετών για την οριστική εξάλειψη της νόσου. 

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Φυματίωσης, η Επιστημονική Oμάδα 
Εργασίας Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια 
της ΕΠΕ,  υπεύθυνες της οποίας είναι οι Ιατροί Πνευμονολόγοι, 
Φυματιολόγοι,  Λουκέρη Αγγελική, Μανίκα Αικατερίνη αναφέρει σχετικά με 
τη νόσο: 

Στις μέρες μας ένα άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα, η 
COVID-19 έχει σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας 
κοινότητας, θέτοντας σε κίνδυνο την πρόοδο των τελευταίων ετών στην 
καταπολέμηση της φυματίωσης. Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με 
φυματίωση στις δομές υγείας, η καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία 
παρακολούθησης, αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα επιδημιολογικά 
δεδομένα του Π.Ο.Υ. 

Πιο συγκεκριμένα: 

• Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων 
περιπτώσεων φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 
2012). 

• Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των 
θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 
1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση  με 
1.400.000  το 2019). 

• Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν θεραπεία 
για πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσα φυματική λοίμωξη 
(κατά 15% και 21% αντίστοιχα). 



• Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται 
πλέον για την καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως. 

Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα 
περιστατικά φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι 
θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων 
της πανδημίας και της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. Επιπλέον η 
πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 
παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή 
υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη Φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε 
εκατομμύρια πρλοσφυγες, αποτελώντας μία επιπλέον απειλή για τον 
έλεγχο της φυματίωσης στην Ευρώπη. 

Ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος Φυματιολόγος, Συντονιστής 
της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη 
Φυματικά Μυκοβακτηρίδια της ΕΠΕ τονίζει: «Στην Ελλάδα οι συνέπειες της 
μειωμένης διάγνωσης και πρόσβασης σε θεραπεία αναμένεται να  γίνουν 
εμφανείς τα επόμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού 
Προγράμματος για τον έλεγχο της Φυματίωσης και ενός Εθνικού μητρώου 
Φυματίωσης είναι ακόμη πιο επιτακτική, προκειμένου να επιτευχθεί ο 
έλεγχος και τελικά  η εξάλειψη του νοσήματος στη χώρα». 

Φυματίωση: Aπό το Εργαστήριο στην Κλινική Πράξη 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης ο Σύλλογος Ελευθέρων 
Επαγγελματιών Υγείας Πνευμονολόγων Ιατρών Περιφέρειας Ηπείρου και η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου 
Ιωαννίνων διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα:  «Φυματίωση: Aπό το 
Εργαστήριο στην Κλινική Πράξη», με τη συμμετοχή της Ιατρικής 
Κοινότητας. Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκε έκθεση 
φωτογραφίας με θέμα «Ιστορική αναδρομή σε Σανατόρια  της Ελλάδας και 
στο Σανατόριο των Ιωαννίνων». 

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης 
αναφερόμενος στη σημασία της ημερίδας αλλά και το ρόλο του 
Πνευμονολόγου στην αντιμετώπιση της Φυματίωσης επισημαίνει: «Με 
μεγάλη χαρά συμμετείχαμε στην εκδήλωση που οργάνωσαν οι ιδιώτες 
Πνευμονολόγοι Ηπείρου με θέμα τη Φυματίωση. Γυρνώντας το χρόνο 
πίσω και ανασκοπώντας την ιστορία της Φυματίωσης θα δούμε πόσο 
σημαντικός ήταν ο ρόλος του Πνευμονολόγου στην αντιμετώπισή της. Αυτό 
το ρόλο ενισχύουμε και σήμερα και δείχνουμε ότι όλοι πρέπει όχι μόνο να 
γνωρίζουμε για τη νόσο αλλά και να αφυπνίζουμε κοινό και ιατρούς για την 
έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπισή της». 



Η Πρόεδρος του Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελματιών Υγείας 
Πνευμονολόγων Ιατρών Περιφέρειας Ηπείρου, Μαρία Μανιάτη, 
Πνευμονολόγος, τονίζει:  «Η Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης υπενθυμίζει 
ότι ακόμη και σήμερα 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από 
φυματίωση και ότι το 1/3 του πληθυσμού παγκόσμια έχει μολυνθεί. Η 
πανδημία από τον SARS-COVID- 19 τα τελευταία δύο χρόνια έθεσε άλλες 
προτεραιότητες. Τώρα όμως καθώς επανερχόμαστε σιγά σιγά στην 
καθημερινότητα θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στα άλλα νοσήματα. 
Περισσότερο σήμερα, η πανδημία έφερε στο προσκήνιο την αναγκαιότητα 
για αποτελεσματικά φάρμακα αλλά και νέα ασφαλή εμβόλια στη φαρέτρα 
μας. Εμβόλια και φάρμακα διαθέσιμα σε όλο τον πλανήτη».  

  



 

 

 

 

 

 

 

Mία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια 
υγεία συνεχίζει να αποτελεί η φυματίωση, παρά την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διάγνωση και τη 
θεραπεία της. Από το 2007 και μέχρι την πανδημία 
COVID-19 αποτελούσε την συχνότερη αιτία θανάτου από 



λοιμώδες νόσημα. Με αφορμή τη σημερινή παγκόσμια 
ημέρα κατά της φυματίωσης, ο καθηγητής της Ιατρικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας, 
Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει ότι στις μέρες μας ένα άλλο 
αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα η COVID-19 
έχει σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας 
κοινότητας, θέτοντας σε κίνδυνο την πρόοδο των 
τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της φυματίωσης. 

 

Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις 
δομές υγείας, η καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία 
παρακολούθησης αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα 
επιδημιολογικά δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού 
υγείας (ΠΟΥ). 

 

Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων 
περιπτώσεων φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα 
επίπεδα του 2012). Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη 
παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων από φυματίωση 
παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 
άνθρωποι πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση με 
1.400.000 το 2019). Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των 
ατόμων που έλαβαν θεραπεία για πολυανθεκτική 
φυματίωση και λανθάνουσα φυματική λοίμωξη(κατά 
15% και 21% αντίστοιχα). 

Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που 
διατίθενται πλέον για την καταπολέμηση της 
φυματίωσης παγκοσμίως. Στην Ελλάδα οι συνέπειες της 
μειωμένης διάγνωσης και πρόσβασης σε θεραπεία 
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αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα επόμενα έτη, 
σημειώνει ο καθηγητής. Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει, η 
ανάγκη ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος για τον έλεγχο 
της φυματίωσης και ενός Εθνικού Μητρώου Φυματίωσης 
είναι ακόμη πιο επιτακτική, προκειμένου να επιτευχθεί ο 
έλεγχος και τελικά η εξάλειψη του νοσήματος στη χώρα. 

Δυσοίωνες οι προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες, 
αναφέρει ο κ. Λουκίδης. Πρόσφατες μελέτες 
συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα 
περιστατικά φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 
εκατομμύρια και οι θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 
εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας 
και της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. 

Επιπλέον, η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα 
με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής 
φυματίωσης, αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή 
υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη φυματίωση στη χώρα 
και οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας 
μία επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης 
στην Ευρώπη, τονίζει ο κ. Λουκίδης. 

 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα 
Φυματίωσης καθώς στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Dr 
Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη του 
μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε 
τον δρόμο στην διάγνωση και την αντιμετώπιση της 
νόσου. 
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Φέτος το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι “Invest to 
End TB. Save Lives” και αντικατοπτρίζει την ανάγκη για 
ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για 
εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη φροντίδα και την 
πρόληψη της φυματίωσης, προκειμένου να τηρηθούν οι 
δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για την οριστική 
εξάλειψη της νόσου. 

  



 

 

Η απειλή της φυματίωσης επιστρέφει! 

 

 

 
Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα 
Φυματίωσης καθώς στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert 
Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη του μυκοβακτηρίδιου της 
φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στη διάγνωση και 
την αντιμετώπιση της νόσου. 

Η φυματίωση είναι μια πανάρχαια νόσος που παρά την πρόοδο 
που έχει σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία 
της, συνεχίζει να  αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές 
για την παγκόσμια υγεία. Από το 2007 και μέχρι την πανδημία 
COVID-19 αποτελoύσε την συχνότερη αιτία θανάτου από 
λοιμώδες νόσημα. 



Φέτος, το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) είναι «Invest to End TB. 
Save Lives» και αντικατοπτρίζει την ανάγκη για ενίσχυση της 
έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για εξασφάλιση 
επαρκών πόρων για τη φροντίδα και την πρόληψη της 
φυματίωσης, προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των 
παγκόσμιων ηγετών για την οριστική εξάλειψη της νόσου. 

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Φυματίωσης, η 
Επιστημονική Oμάδα Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις από 
Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας, υπεύθυνες της οποίας είναι οι 
Ιατροί Πνευμονολόγοι, Φυματιολόγοι, Αγγελική Λουκέρη και 
Αικατερίνη Μανίκα αναφέρουν σχετικά με τη νόσο: 

Στις μέρες μας ένα άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες 
νόσημα, η COVID-19 έχει σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον 
της παγκόσμιας κοινότητας, θέτοντας σε κίνδυνο την πρόοδο 
των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της φυματίωσης. Η 
δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές 
υγείας, η καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία 
παρακολούθησης, αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα 
επιδημιολογικά δεδομένα του Π.Ο.Υ. Πιο συγκεκριμένα: 

• Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων 
περιπτώσεων φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα 
επίπεδα του 2012). 

• Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση 
των θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 
υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω 
φυματίωσης (σε σύγκριση  με 1.400.000  το 2019). 

• Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν 
θεραπεία για πολυανθεκτική φυματίωση και 
λανθάνουσα φυματική λοίμωξη (κατά 15% και 21% 
αντίστοιχα). 

https://hts.org.gr/
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• Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που 
διατίθενται πλέον για την καταπολέμηση της 
φυματίωσης παγκοσμίως. 

 

 
Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη 
πενταετία τα νέα περιστατικά φυματίωσης μπορεί να 
αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι από 
φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων 
της πανδημίας και της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. 
Επιπλέον η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με 
ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, 
αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας 
σχετικών με τη Φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε 
εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία επιπλέον απειλή 
για τον έλεγχο της φυματίωσης στην Ευρώπη. 



Ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος 
Φυματιολόγος, Συντονιστής της Επιστημονικής Ομάδας 
Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά 
Μυκοβακτηρίδια» της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας τονίζει: «Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης 
διάγνωσης και πρόσβασης σε θεραπεία αναμένεται να  γίνουν 
εμφανείς τα επόμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη ίδρυσης 
Εθνικού Προγράμματος για τον έλεγχο της Φυματίωσης και 
ενός Εθνικού μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο επιτακτική, 
προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά  η εξάλειψη 
του νοσήματος στη χώρα». 
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Φυματίωση: Aπό το Εργαστήριο στην 
Κλινική Πράξη 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης ο Σύλλογος 
Ελευθέρων Επαγγελματιών Υγείας Πνευμονολόγων Ιατρών 
Περιφέρειας Ηπείρου και η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου 
Ιωαννίνων διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα:  «Φυματίωση: Aπό 
το Εργαστήριο στην Κλινική Πράξη», με την συμμετοχή της 
Ιατρικής Κοινότητας. Στο πλαίσιο της ημερίδας 
πραγματοποιήθηκε έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Ιστορική 
αναδρομή σε Σανατόρια  της Ελλάδας και στο Σανατόριο των 
Ιωαννίνων». 
 

 
 
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος 
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Λουκίδης αναφερόμενος στη σημασία της ημερίδας αλλά και 
το ρόλο του Πνευμονολόγου στην αντιμετώπιση της 
Φυματίωσης επισημαίνει: «Με μεγάλη χαρά συμμετείχαμε στην 
εκδήλωση που οργάνωσαν οι ιδιώτες Πνευμονολόγοι Ηπείρου 
με θέμα τη Φυματίωση. Γυρνώντας το χρόνο πίσω και 
ανασκοπώντας την ιστορία της Φυματίωσης θα δούμε πόσο 
σημαντικός ήταν ο ρόλος του Πνευμονολόγου στην 
αντιμετώπιση της. Αυτό το ρόλο ενισχύουμε και σήμερα και 
δείχνουμε ότι όλοι πρέπει όχι μόνο να γνωρίζουμε για τη νόσο 
αλλά και να αφυπνίζουμε κοινό και ιατρούς για την έγκαιρη 
διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπισή της». 
 

 
 
Η Πρόεδρος του Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελματιών Υγείας 
Πνευμονολόγων Ιατρών Περιφέρειας Ηπείρου, Μαρία 
Μανιάτη, Πνευμονολόγος, τονίζει: «Η Παγκόσμια Ημέρα 
Φυματίωσης υπενθυμίζει ότι ακόμη και σήμερα 1,4 εκατομμύρια 
άνθρωποι πεθαίνουν από φυματίωση και ότι το 1/3 του 



πληθυσμού παγκόσμια έχει μολυνθεί. Η πανδημία από τον SARS-
COVID- 19 τα τελευταία δύο χρόνια έθεσε άλλες 
προτεραιότητες. Τώρα όμως καθώς επανερχόμαστε σιγά σιγά 
στην καθημερινότητα θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στα 
άλλα νοσήματα. Περισσότερο σήμερα, η πανδημία έφερε στο 
προσκήνιο την αναγκαιότητα για αποτελεσματικά φάρμακα αλλά 
και νέα ασφαλή εμβόλια στη φαρέτρα μας. Εμβόλια και φάρμακα 
διαθέσιμα σε όλο τον πλανήτη». 
 

 
 
  



 
 

 
 

Άμεση η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού 
Προγράμματος για έλεγχο της Φυματίωσης και 
Εθνικού Μητρώου Φυματίωσης 
 
Η φυματίωση είναι μια πανάρχαια νόσος που, παρά την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία 
της, συνεχίζει να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές 
για την παγκόσμια υγεία. Από το 2007 και μέχρι την 
πανδημία COVID-19, αποτελούσε τη συχνότερη αιτία 
θανάτου από λοιμώδες νόσημα. 
Ο Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος 
της Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει 
ότι, στις μέρες μας, ένα άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο 
λοιμώδες νόσημα, η COVID-19, έχει σχεδόν 
μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας 
κοινότητας, θέτοντας σε κίνδυνο την πρόοδο των 
τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της φυματίωσης. 



Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις 
δομές υγείας, η καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία 
παρακολούθησης αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα 
επιδημιολογικά δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού 
υγείας (ΠΟΥ). 
 

 
 
 

Πιο συγκεκριμένα: 

• Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των 
νεοδιαγνωσθεισών περιπτώσεων φυματίωσης 
κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012). 

• Για πρώτη φορά, μετά από 10 έτη, παρατηρήθηκε 
αύξηση των θανάτων από φυματίωση 
παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 
άνθρωποι πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε 
σύγκριση με 1.400.000 το 2019). 

• Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που 
έλαβαν θεραπεία για πολυανθεκτική φυματίωση 
και λανθάνουσα φυματική λοίμωξη (κατά 15% και 
21% αντίστοιχα). 

• Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους 
που διατίθενται πλέον για την καταπολέμηση της 
φυματίωσης παγκοσμίως. 



Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες. 
Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη 
πενταετία τα νέα περιστατικά φυματίωσης μπορεί να 
αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι από 
φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια, εξαιτίας των 
επιπτώσεων της πανδημίας και της επιβάρυνσης του 
συστήματος υγείας. Επιπλέον, η πολεμική σύρραξη στην 
Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 
παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα 
παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας σχετικών με 
τη φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε εκατομμύρια 
προσφύγων, αποτελώντας μία επιπλέον απειλή για τον 
έλεγχο της φυματίωσης στην Ευρώπη. 
Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα 
Φυματίωσης, καθώς στις 24 Μαρτίου του 1882 
ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη του 
μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε 
τον δρόμο στην διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 
Φέτος, το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι «Invest to 
End TB. Save Lives» και αντικατοπτρίζει την ανάγκη για 
ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και 
για εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη φροντίδα και 
την πρόληψη της φυματίωσης, προκειμένου να τηρηθούν 
οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για την οριστική 
εξάλειψη της νόσου. 
Στην Ελλάδα, οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και 
πρόσβασης σε θεραπεία αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα 
επόμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού 
Προγράμματος για τον έλεγχο της Φυματίωσης και ενός 
Εθνικού μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο 
επιτακτική, προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος και, τελικά, 
η εξάλειψη του νοσήματος στη χώρα. 
 
  



 
 

Αύξηση των θανάτων από φυματίωση 
παγκοσμίως – Δυσοίωνες οι προβλέψεις για τα 
επόμενα χρόνια 
 

 
 
Mία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία 
συνεχίζει να αποτελεί η φυματίωση, παρά την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία της. Από το 2007 και 
μέχρι την πανδημία COVID-19 αποτελούσε την συχνότερη αιτία 
θανάτου από λοιμώδες νόσημα. Με αφορμή τη σημερινή 



παγκόσμια ημέρα κατά της φυματίωσης, ο καθηγητής της 
Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος 
Λουκίδης, αναφέρει ότι στις μέρες μας ένα άλλο αερογενώς 
μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα η COVID-19 έχει σχεδόν 
μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, 
θέτοντας σε κίνδυνο την πρόοδο των τελευταίων ετών στην 
καταπολέμηση της φυματίωσης. Η δυσχερής πρόσβαση των 
ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, η καθυστερημένη 
διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης αντικατοπτρίζεται 
στα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του Παγκόσμιου 
Οργανισμού υγείας (ΠΟΥ). 
 
Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων 
περιπτώσεων φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα 
του 2012). Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε 
αύξηση των θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 
υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω φυματίωσης 
(σε σύγκριση με 1.400.000 το 2019). Μειώθηκε σημαντικά ο 
αριθμός των ατόμων που έλαβαν θεραπεία για πολυανθεκτική 
φυματίωση και λανθάνουσα φυματική λοίμωξη(κατά 15% και 
21% αντίστοιχα). Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους 
πόρους που διατίθενται πλέον για την καταπολέμηση της 
φυματίωσης παγκοσμίως. Στην Ελλάδα οι συνέπειες της 
μειωμένης διάγνωσης και πρόσβασης σε θεραπεία αναμένεται να 
γίνουν εμφανείς τα επόμενα έτη, σημειώνει ο καθηγητής. Στο 
πλαίσιο αυτό, προσθέτει, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού 
Προγράμματος για τον έλεγχο της φυματίωσης και ενός Εθνικού 
Μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο επιτακτική, προκειμένου 
να επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά η εξάλειψη του νοσήματος στη 
χώρα. 
 

Δυσοίωνες οι προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες, αναφέρει 
ο κ. Λουκίδης. Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη 
πενταετία τα νέα περιστατικά φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν 
κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 



εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας και της 
επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. Επιπλέον, η πολεμική 
σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 
παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα παρακωλύει την 
παροχή υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη φυματίωση στη χώρα 
και οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία 
επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης στην Ευρώπη, 
τονίζει ο κ. Λουκίδης. 
 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα 
Φυματίωσης καθώς στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch 
ανακοίνωσε την ανακάλυψη του μυκοβακτηρίδιου της 
φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στην διάγνωση και 
την αντιμετώπιση της νόσου. 

Φέτος το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι «Invest to End TB. Save Lives» 
και αντικατοπτρίζει την ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της 
καινοτομίας, καθώς και για εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη 
φροντίδα και την πρόληψη της φυματίωσης, προκειμένου να 
τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για την 
οριστική εξάλειψη της νόσου. 

 
  



 

 

 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης: Δυσοίωνες 

οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια 
 

 

 

Mία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία 

συνεχίζει να αποτελεί η φυματίωση, παρά την πρόοδο που 

έχει σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία της. Από το 

2007 και μέχρι την πανδημία COVID-19 αποτελούσε την 

συχνότερη αιτία θανάτου από λοιμώδες νόσημα. Με αφορμή 

τη σημερινή παγκόσμια ημέρα κατά της φυματίωσης, ο 

καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της 

Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει ότι 

στις μέρες μας ένα άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες 



νόσημα η COVID-19 έχει σχεδόν μονοπωλήσει το 

ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, θέτοντας σε κίνδυνο 

την πρόοδο των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της 

φυματίωσης. Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με 

φυματίωση στις δομές υγείας, η καθυστερημένη διάγνωση 

και η αδυναμία παρακολούθησης αντικατοπτρίζεται στα 

πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του Παγκόσμιου 

Οργανισμού υγείας (ΠΟΥ). 

Τα τελευταία δεδομένα για τη φυματίωση 

Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων 

περιπτώσεων φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα 

επίπεδα του 2012). Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη 

παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων από φυματίωση 

παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι 

πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση με 1.400.000 το 

2019). Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που 

έλαβαν θεραπεία για πολυανθεκτική φυματίωση και 

λανθάνουσα φυματική λοίμωξη(κατά 15% και 21% 

αντίστοιχα). Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους 

που διατίθενται πλέον για την καταπολέμηση της 

φυματίωσης παγκοσμίως. 

Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και 

πρόσβασης σε θεραπεία αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα 

επόμενα έτη, σημειώνει ο καθηγητής. Στο πλαίσιο αυτό, 

προσθέτει, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος για τον 

έλεγχο της φυματίωσης και ενός Εθνικού Μητρώου 

Φυματίωσης είναι ακόμη πιο επιτακτική, προκειμένου να 

επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά η εξάλειψη του νοσήματος 

στη χώρα. 

 



Δυσοίωνες οι προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες, 

αναφέρει ο κ. Λουκίδης. Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν 

ότι την επόμενη πενταετία τα νέα περιστατικά φυματίωσης 

μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι 

από φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των 

επιπτώσεων της πανδημίας και της επιβάρυνσης του 

συστήματος υγείας. Επιπλέον, η πολεμική σύρραξη στην 

Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 

παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα παρακωλύει την 

παροχή υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη φυματίωση στη 

χώρα και οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας 

μία επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης στην 

Ευρώπη, τονίζει ο κ. Λουκίδης. 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα 

Φυματίωσης καθώς στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert 

Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη του μυκοβακτηρίδιου της 

φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στην διάγνωση 

και την αντιμετώπιση της νόσου. 

Φέτος το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από 

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι "Invest to End TB. 

Save Lives" και αντικατοπτρίζει την ανάγκη για ενίσχυση της 

έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για εξασφάλιση 

επαρκών πόρων για τη φροντίδα και την πρόληψη της 

φυματίωσης, προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των 

παγκόσμιων ηγετών για την οριστική εξάλειψη της νόσου.  

 

  



 

Φυματίωση: Η πανδημία και ο 

πόλεμος υπονομεύουν την πρόοδο 

που είχε συντελεστεί για την 

καταπολέμησή της 
 

 

 

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες με αφορμή την 

Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης (24/3) αφού λόγω της πανδημίας 

COVID-19 για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες καταγράφηκε αύξηση 

των θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως, κυρίως λόγω του 

περιορισμού πρόσβασης των πασχόντων σε υπηρεσίες υγείας. Η 

μετατόπιση του ενδιαφέροντος τα τελευταία δύο χρόνια στο επίσης 

αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα, τη COVID-19, αλλά και 

ο πόλεμος στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 



πολυανθεκτικής φυματίωσης, θέτουν σε κίνδυνο την πρόοδο που 

είχε συντελεστεί ... 

Πηγή: Protothema.gr 
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Φυματίωση: Η πανδημία και ο 

πόλεμος υπονομεύουν την πρόοδο 

που είχε συντελεστεί για την 

καταπολέμησή της 
 

 

 

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες με αφορμή 

την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης (24/3) αφού λόγω της 

πανδημίας COVID-19 για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες 

καταγράφηκε αύξηση των θανάτων από φυματίωση 

https://www.protothema.gr/greece/article/1107483/fumatiosi-auxithikan-ta-krousmata-stin-ellada-to-2020/


παγκοσμίως, κυρίως λόγω του περιορισμού πρόσβασης των 

πασχόντων σε υπηρεσίες υγείας. 

Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος τα τελευταία δύο χρόνια στο 

επίσης αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα, τη COVID-

19, αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα 

υψηλά ποσοστά πολυανθεκτικής φυματίωσης, θέτουν σε 

κίνδυνο την πρόοδο που είχε συντελεστεί τα προηγούμενα 

χρόνια στην καταπολέμηση της νόσου και τον στόχο του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για εξάλειψη της ως το 

2030. 

Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές 

υγείας, η καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία 

παρακολούθησης, αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα 

επιδημιολογικά δεδομένα του ΠΟΥ: 

• Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων 

περιπτώσεων φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα 

του 2012). 

• Για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση 

των θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 

υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω 

φυματίωσης (σε σύγκριση με 1.400.000 το 2019). 

• Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν 

θεραπεία για πολυανθεκτική φυματίωση και 

λανθάνουσα φυματική λοίμωξη (κατά 15% και 21% 

αντίστοιχα). 

• Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που 

διατίθενται πλέον για την καταπολέμηση της φυματίωσης 

παγκοσμίως. 

https://www.protothema.gr/world/article/1225132/koronoios-kata-25-auxithikan-oi-thanatoi-apo-alkool-stin-pandimia/
https://www.protothema.gr/world/article/1225132/koronoios-kata-25-auxithikan-oi-thanatoi-apo-alkool-stin-pandimia/


Μελέτες εκτιμούν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα 

περιστατικά φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 

εκατομμύρια και οι θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 

εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας και της 

επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. 

Επιπλέον η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με 

ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, 

αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας 

σχετικών με τη φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε 

εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία 

επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης στην Ευρώπη. 

Στην Ελλάδα, η φυματίωση πλήττει κυρίως πληθυσμούς που 

διαβιούν σε δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης καθώς το 

βακτήριο Mycobacterium tuberculosis που προκαλεί τη 

φυματίωση μεταδίδεται με την εισπνοή μολυσματικών 

μικροσταγονιδίων, που εκπέμπονται με το βήχα ή την ομιλία 

από άτομα με ενεργό νόσο. Συνεπώς ο συγχρωτισμός σε 

ελλιπείς συνθήκες υγιεινής ευνοεί την εξάπλωσή της. 

«Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και 

πρόσβασης σε θεραπεία αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα 

επόμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού 

Προγράμματος για τον έλεγχο της Φυματίωσης και ενός 

Εθνικού μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο επιτακτική, 

προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά η εξάλειψη του 

νοσήματος στη χώρα», σημειώνει ο Χαράλαμπος Μόσχος, 

Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, συντονιστής της Επιστημονικής 

Ομάδας Εργασίας Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά 

Μυκοβακτηρίδια της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 

(ΕΠΕ). 

Επενδύστε στην εξάλειψη της φυματίωσης - Σώστε ζωές 



Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα 

Φυματίωσης καθώς στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Δρ Robert 

Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη του μυκοβακτηρίδιου της 

φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στη διάγνωση και 

την αντιμετώπιση της νόσου. 

Η φυματίωση είναι μια πανάρχαια νόσος που παρά την 

πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία της, 

συνεχίζει να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την 

παγκόσμια υγεία. Από το 2007 και μέχρι την πανδημία COVID-

19 αποτελoύσε την συχνότερη αιτία θανάτου από λοιμώδες 

νόσημα. Φέτος, το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Φυματίωσης 

είναι "Invest to End TB. Save Lives" (Επενδύστε στην εξάλειψη 

της φυματίωσης - Σώστε ζωές) και αντικατοπτρίζει την ανάγκη 

για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για 

εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη φροντίδα και την πρόληψη 

της φυματίωσης, προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των 

παγκόσμιων ηγετών για την οριστική εξάλειψη της νόσου. 

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), σχεδιάζει 

την επανεκκίνηση στρατηγικών δράσεων, ώστε να 

μεταστραφεί η αρνητική επίδραση της πανδημίας στην 

αντιμετώπιση της φυματίωσης και να περιοριστούν οι 

επιπτώσεις της σοβαρής αυτής νόσου στην Ελλάδα. 

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τις Διευθύνσεις 

Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων, τον Εθνικό 

Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και τις επιστημονικές Ιατρικές 

Εταιρείες, ο ΕΟΔΥ καταγράφει τις ανάγκες που αφορούν στην 

επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, στην ιχνηλάτηση των 

στενών επαφών των πασχόντων, στην παροχή φροντίδας για 

τους πάσχοντες, και στην εκπαίδευση του υγειονομικού 

προσωπικού στη διάγνωση, θεραπεία και έλεγχο της 

διασποράς της νόσου. Η αποτύπωση των υφιστάμενων 

https://www.protothema.gr/tag/eody/


αναγκών αποτελεί εργαλείο για τη διαμόρφωση ενός 

εφαρμόσιμου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη φυματίωση. 

«Κύρια σημεία στόχευσης για τις Μονάδες Υγείας αποτελούν η 

έγκαιρη πρόσβαση των πασχόντων σε υπηρεσίες υγείας με 

δυνατότητα αντιμετώπισης της φυματίωσης, η διασφάλιση 

διαθεσιμότητας αντιφυματικών φαρμάκων, και η συνεχιζόμενη 

φροντίδα με παρακολούθηση και ολοκλήρωση της 

απαιτούμενης πολύμηνης αντιφυματικής θεραπείας, ώστε να 

προλαμβάνονται οι αναζωπυρώσεις της νόσου και η ανάπτυξη 

αντοχής στα αντιφυματικά φάρμακα», σημειώνει ο ΕΟΔΥ σε 

σχετική ανακοίνωσή του. 

Παράλληλα, σημεία στόχευσης για τη δημόσια υγεία είναι η 

ευαισθητοποίηση του κοινού και του υγειονομικού 

προσωπικού, η διασύνδεση των ευάλωτων πληθυσμών με 

μονάδες υγείας, καθώς και των μονάδων υγείας με τα 

εργαστήρια αναφοράς για τη φυματίωση, και ο 

αποστιγματισμός των πασχόντων. 

Πηγή: Protothema.gr 

 

  



 

 

 

Φυματίωση: Η πανδημία και ο 
πόλεμος υπονομεύουν την πρόοδο 
που είχε συντελεστεί για την 
καταπολέμησή της 
 
 

 

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες 

με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης - Για 

πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες καταγράφηκε 



αύξηση των θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως - 

Γιατί προβληματίζουν τους ειδικούς οι συνέπειες της 

σύρραξης στην Ουκρανία. 

Πηγή: Protothema.gr 

 

  



 

 

 

24 Μαρτίου: Παγκόσμια 

Ημέρα κατά της 

Φυματίωσης 

 

 
 
Η φυματίωση είναι μια πανάρχαια νόσος που παρά την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία της, συνεχίζει να  αποτελεί μία από 
τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία. Από το 2007 και μέχρι την 



πανδημία COVID-19  αποτελούσε την συχνότερη αιτία θανάτου από λοιμώδες 
νόσημα, 

Ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Πνευμονολογικής 
Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει ότι στις μέρες μας ένα άλλο 
αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα  η COVID-19 έχει σχεδόν 
μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, θέτοντας σε κίνδυνο 
την πρόοδο των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της φυματίωσης. Η 
δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, η 
καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης αντικατοπτρίζεται 
στα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας 
(ΠΟΥ). 
Πιο συγκεκριμένα: 

▪ Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων 
φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012). 

▪ Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων 
από φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 
άνθρωποι πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση  με 1.400.000  το 
2019). 

▪ Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν θεραπεία για 
πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσα φυματική λοίμωξη (κατά 
15% και 21% αντίστοιχα). 

▪ Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται πλέον 
για την καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως. 

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες. Πρόσφατες μελέτες 
συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα περιστατικά φυματίωσης 
μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι από φυματίωση κατά 
1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας και της 
επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. Επιπλέον η πολεμική σύρραξη στην 
Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής 
φυματίωσης, αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας 
σχετικών με τη Φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, 
αποτελώντας μία επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης στην 
Ευρώπη. 

Η 24Η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης καθώς 
στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη του 
μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στην 
διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 

Φέτος, το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας είναι > και αντικατοπτρίζει την ανάγκη για ενίσχυση της 



έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για εξασφάλιση επαρκών πόρων για 
τη φροντίδα και την πρόληψη της φυματίωσης, προκείμενου να τηρηθούν οι 
δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για την οριστική εξάλειψη της νόσου. 

Στην Ελλάδα, οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και πρόσβασης 
σε  θεραπεία αναμένεται να  γίνουν εμφανείς τα επόμενα έτη. Στο πλαίσιο 
αυτό, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος για τον έλεγχο της 
Φυματίωσης και ενός Εθνικού μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο 
επιτακτική προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά  η εξάλειψη του 
νοσήματος στη χώρα. 

  



 

 

 

 

 

Η φυματίωση είναι μια πανάρχαια νόσος που παρά 
την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διάγνωση και τη 
θεραπεία της, συνεχίζει να αποτελεί μία από τις 
μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία. Από 
το 2007 και μέχρι την πανδημία COVID-19 
αποτελούσε την συχνότερη αιτία θανάτου από 
λοιμώδες νόσημα. 

Ο Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της 
Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει ότι στις 
μέρες μας ένα άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα η 
COVID-19 έχει σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της 
παγκόσμιας κοινότητας, θέτοντας σε κίνδυνο την πρόοδο των 



τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της φυματίωσης. Η 
δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές 
υγείας, η καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία 
παρακολούθησης αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα 
επιδημιολογικά δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας 
(ΠΟΥ). 

Πιο συγκεκριμένα: 

Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων 
περιπτώσεων φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα 
του 2012) 
Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των 
θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 
1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση με 
1.400.000 το 2019) 
Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν 
θεραπεία για πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσα 
φυματική λοίμωξη (κατά 15% και 21% αντίστοιχα) 
Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται 
πλέον για την καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως. 

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες. 
Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα 
νέα περιστατικά φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 
εκατομμύρια και οι θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 
εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας και της 
επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. Επιπλέον η πολεμική 
σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 
παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα παρακωλύει την 
παροχή υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη Φυματίωση στη χώρα 
και οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία 
επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης στην Ευρώπη. 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα 
Φυματίωσης καθώς στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Robert Koch 
ανακοίνωσε την ανακάλυψη του μυκοβακτηρίδιου της 
φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στην διάγνωση και 
την αντιμετώπιση της νόσου. 



Φέτος το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι “Invest to End TB. Save Lives” 
και αντικατοπτρίζει την ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της 
καινοτομίας, καθώς και για εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη 
φροντίδα και την πρόληψη της φυματίωσης, προκείμενου να 
τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για την οριστική 
εξάλειψη της νόσου. 

Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και 
πρόσβασης σε θεραπεία αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα 
επόμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού 
Προγράμματος για τον έλεγχο της Φυματίωσης και ενός Εθνικού 
μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο επιτακτική προκειμένου να 
επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά η εξάλειψη του νοσήματος στη 
χώρα. 
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Φυματίωση: Η πανδημία και ο πόλεμος 
υπονομεύουν την πρόοδο που είχε 
συντελεστεί για την καταπολέμησή της 

 



Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Φυματίωσης – Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες καταγράφηκε 
αύξηση των θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως – Γιατί προβληματίζουν 
τους ειδικούς οι συνέπειες της συρραξης στην Ουκρανία 

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης (24/3) αφού λόγω της 
πανδημίας COVID-19 για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες 
καταγράφηκε αύξηση των θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως, 
κυρίως λόγω του περιορισμού πρόσβασης των πασχόντων σε 
υπηρεσίες υγείας. 

Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος τα τελευταία δύο χρόνια στο 
επίσης αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα, τη COVID-19, 
αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά 
ποσοστά πολυανθεκτικής φυματίωσης, θέτουν σε κίνδυνο την 
πρόοδο που είχε συντελεστεί τα προηγούμενα χρόνια στην 
καταπολέμηση της νόσου και τον στόχο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για εξάλειψη της ως το 2030. 

Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές 
υγείας, η καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία 
παρακολούθησης, αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα 
επιδημιολογικά δεδομένα του ΠΟΥ: 

• Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων 
περιπτώσεων φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα 
του 2012). 

 Για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση των 
θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 
1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση με 
1.400.000 το 2019). 
• Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν 
θεραπεία για πολυανθεκτική φυματίωση και 
λανθάνουσα φυματική λοίμωξη (κατά 15% και 21% αντίστοιχα). 



• Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται 
πλέον για την καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως. 

Μελέτες εκτιμούν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα περιστατικά 
φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι 
θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των 
επιπτώσεων της πανδημίας και της επιβάρυνσης του συστήματος 
υγείας. 

Επιπλέον η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με 
ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, 
αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας 
σχετικών με τη φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε εκατομμύρια 
προσφύγων, αποτελώντας μία επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της 
φυματίωσης στην Ευρώπη. 

Στην Ελλάδα, η φυματίωση πλήττει κυρίως πληθυσμούς που 
διαβιούν σε δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης καθώς το 
βακτήριο Mycobacterium tuberculosis που προκαλεί τη 
φυματίωση μεταδίδεται με την εισπνοή μολυσματικών 
μικροσταγονιδίων, που εκπέμπονται με το βήχα ή την ομιλία από 
άτομα με ενεργό νόσο. Συνεπώς ο συγχρωτισμός σε ελλιπείς 
συνθήκες υγιεινής ευνοεί την εξάπλωσή της. 

«Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και 
πρόσβασης σε θεραπεία αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα επόμενα 
έτη. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος για 
τον έλεγχο της Φυματίωσης και ενός Εθνικού μητρώου Φυματίωσης 
είναι ακόμη πιο επιτακτική, προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος 
και τελικά η εξάλειψη του νοσήματος στη χώρα», σημειώνει 
ο Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, 
συντονιστής της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας Φυματίωση και 
Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ). 

 



Επενδύστε στην εξάλειψη της φυματίωσης – Σώστε ζωές 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα 
Φυματίωσης καθώς στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Δρ Robert Koch 
ανακοίνωσε την ανακάλυψη του μυκοβακτηρίδιου της 
φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στη διάγνωση και την 
αντιμετώπιση της νόσου. 

Η φυματίωση είναι μια πανάρχαια νόσος που παρά την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία της, συνεχίζει να 
αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια 
υγεία. Από το 2007 και μέχρι την πανδημία COVID-19 αποτελoύσε 
την συχνότερη αιτία θανάτου από λοιμώδες νόσημα. Φέτος, το 
θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Φυματίωσης είναι “Invest to End TB. 
Save Lives” (Επενδύστε στην εξάλειψη της φυματίωσης – Σώστε 
ζωές) και αντικατοπτρίζει την ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας 
και της καινοτομίας, καθώς και για εξασφάλιση επαρκών πόρων 
για τη φροντίδα και την πρόληψη της φυματίωσης, προκειμένου 
να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για την 
οριστική εξάλειψη της νόσου. 

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), σχεδιάζει την 
επανεκκίνηση στρατηγικών δράσεων, ώστε να μεταστραφεί η 
αρνητική επίδραση της πανδημίας στην αντιμετώπιση της 
φυματίωσης και να περιοριστούν οι επιπτώσεις της σοβαρής 
αυτής νόσου στην Ελλάδα. 

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τις Διευθύνσεις Δημόσιας 
Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων, τον Εθνικό Οργανισμό 
Φαρμάκων (ΕΟΦ) και τις επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες, ο 
ΕΟΔΥ καταγράφει τις ανάγκες που αφορούν στην επιδημιολογική 
επιτήρηση της νόσου, στην ιχνηλάτηση των στενών επαφών των 
πασχόντων, στην παροχή φροντίδας για τους πάσχοντες, και στην 
εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού στη διάγνωση, 
θεραπεία και έλεγχο της διασποράς της νόσου. Η αποτύπωση των 



υφιστάμενων αναγκών αποτελεί εργαλείο για τη διαμόρφωση 
ενός εφαρμόσιμου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη φυματίωση. 

«Κύρια σημεία στόχευσης για τις Μονάδες Υγείας αποτελούν η 
έγκαιρη πρόσβαση των πασχόντων σε υπηρεσίες υγείας με 
δυνατότητα αντιμετώπισης της φυματίωσης, η διασφάλιση 
διαθεσιμότητας αντιφυματικών φαρμάκων, και η συνεχιζόμενη 
φροντίδα με παρακολούθηση και ολοκλήρωση της απαιτούμενης 
πολύμηνης αντιφυματικής θεραπείας, ώστε να προλαμβάνονται οι 
αναζωπυρώσεις της νόσου και η ανάπτυξη αντοχής στα 
αντιφυματικά φάρμακα», σημειώνει ο ΕΟΔΥ σε σχετική ανακοίνωσή 
του. 

Παράλληλα, σημεία στόχευσης για τη δημόσια υγεία είναι η 
ευαισθητοποίηση του κοινού και του υγειονομικού προσωπικού, η 
διασύνδεση των ευάλωτων πληθυσμών με μονάδες υγείας, καθώς 
και των μονάδων υγείας με τα εργαστήρια αναφοράς για τη 
φυματίωση, και ο αποστιγματισμός των πασχόντων. 

  



 

 

Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης: 
Τραγικές οι προβλέψεις λόγω 
πανδημίας και πολέμου 
 

 

Σημαντική μείωση των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων φυματίωσης 
παρατηρήθηκε το 2020, παγκοσμίως. Εντούτοις, για πρώτη φορά μετά από 10 
χρόνια αυξήθηκαν οι θάνατοι. Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια, λόγω της 
πανδημίας, είναι τραγικές, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτελεί μία επιπλέον 
απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης στην Ευρώπη. 

Η φυματίωση είναι μια πανάρχαια νόσος που παρά την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία της, συνεχίζει να αποτελεί μία από τις 
μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία. Από το 2007 και μέχρι την 



πανδημία COVID-19 αποτελoύσε την συχνότερη αιτία θανάτου από λοιμώδες 
νόσημα. 

Φέτος, το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης (24/5) από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) είναι «Invest to End TB. Save Lives» και 
αντικατοπτρίζει την ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς 
και για εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη φροντίδα και την πρόληψη της 
φυματίωσης, προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών 
για την οριστική εξάλειψη της νόσου. 

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα, η Επιστημονική Oμάδα Εργασίας Φυματίωση 
και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια της ΕΠΕ, υπεύθυνες της 
οποίας είναι οι Ιατροί Πνευμονολόγοι, Φυματιολόγοι, Λουκέρη Αγγελική, Μανίκα 
Αικατερίνη αναφέρουν σχετικά με τη νόσο: 

Στις μέρες μας ένα άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα, η COVID-
19 έχει σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, 
θέτοντας σε κίνδυνο την πρόοδο των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της 
φυματίωσης. Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές 
υγείας, η καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης, 
αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του Π.Ο.Υ. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων 
φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012). 

• Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων από 
φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι πέθαναν 
λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση με 1.400.000 το 2019). 

• Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν θεραπεία για 
πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσα φυματική λοίμωξη (κατά 15% και 
21% αντίστοιχα). 

Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται πλέον για την 
καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως. 

Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα περιστατικά 
φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι από 
φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας και 
της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. Επιπλέον η πολεμική σύρραξη στην 
Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, 
αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη 
Φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία 
επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης στην Ευρώπη. 



Ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος Φυματιολόγος, Συντονιστής της 
Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά 
Μυκοβακτηρίδια της ΕΠΕ τονίζει: «Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης 
διάγνωσης και πρόσβασης σε θεραπεία αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα 
επόμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος για 
τον έλεγχο της Φυματίωσης και ενός Εθνικού μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη 
πιο επιτακτική, προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά η εξάλειψη του 
νοσήματος στη χώρα». 

Φυματίωση: Aπό το Εργαστήριο στην Κλινική Πράξη 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης ο Σύλλογος Ελευθέρων 
Επαγγελματιών Υγείας Πνευμονολόγων Ιατρών Περιφέρειας Ηπείρου και η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου 
Ιωαννίνων διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα: «Φυματίωση: Aπό το Εργαστήριο 
στην Κλινική Πράξη», με την συμμετοχή της Ιατρικής Κοινότητας. Στο πλαίσιο της 
ημερίδας πραγματοποιήθηκε έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Ιστορική αναδρομή 
σε Σανατόρια της Ελλάδας και στο Σανατόριο των Ιωαννίνων». 

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης 
αναφερόμενος στη σημασία της ημερίδας αλλά και το ρόλο του Πνευμονολόγου 
στην αντιμετώπιση της Φυματίωσης επισημαίνει: «Με μεγάλη χαρά συμμετείχαμε 
στην εκδήλωση που οργάνωσαν οι ιδιώτες Πνευμονολόγοι Ηπείρου με θέμα τη 
Φυματίωση. Γυρνώντας το χρόνο πίσω και ανασκοπώντας την ιστορία της 
Φυματίωσης θα δούμε πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος του Πνευμονολόγου στην 
αντιμετώπιση της. Αυτό το ρόλο ενισχύουμε και σήμερα και δείχνουμε ότι όλοι 
πρέπει όχι μόνο να γνωρίζουμε για τη νόσο αλλά και να αφυπνίζουμε κοινό και 
ιατρούς για την έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπισή της». 

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελματιών Υγείας Πνευμονολόγων 
Ιατρών Περιφέρειας Ηπείρου, Μαρία Μανιάτη, Πνευμονολόγος, τονίζει: «Η 
Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης υπενθυμίζει ότι ακόμη και σήμερα 1,4 
εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από φυματίωση και ότι το 1/3 του πληθυσμού 
παγκόσμια έχει μολυνθεί. Η πανδημία από τον SARS-COVID- 19 τα τελευταία 
δύο χρόνια έθεσε άλλες προτεραιότητες. Τώρα όμως καθώς επανερχόμαστε σιγά 
σιγά στην καθημερινότητα θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στα άλλα νοσήματα. 
Περισσότερο σήμερα, η πανδημία έφερε στο προσκήνιο την αναγκαιότητα για 
αποτελεσματικά φάρμακα αλλά και νέα ασφαλή εμβόλια στη φαρέτρα μας. 
Εμβόλια και φάρμακα διαθέσιμα σε όλο τον πλανήτη». 

  



 

 

 

 

Επιτακτική η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού 

Προγράμματος για τον έλεγχο της 

Φυματίωσης και η κατάρτιση Εθνικού 

Mητρώο 
 

Επιτακτική η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος για τον έλεγχο της 

Φυματίωσης και η κατάρτιση Εθνικού Mητρώο 



Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης καθώς στις 24 

Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη του 

μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στη διάγνωση 

και την αντιμετώπιση της νόσου. 

Η φυματίωση είναι μια πανάρχαια νόσος που παρά την πρόοδο που έχει 

σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία της, συνεχίζει να  αποτελεί μία από τις 

μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία. Από το 2007 και μέχρι την 

πανδημία COVID-19  αποτελoύσε την συχνότερη αιτία θανάτου από 

λοιμώδες νόσημα. 

Φέτος, το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) είναι «Invest to End TB. Save Lives» και αντικατοπτρίζει 

την ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για 

εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη φροντίδα και την πρόληψη της 

φυματίωσης, προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών 

για την οριστική εξάλειψη της νόσου. 

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Φυματίωσης, η Επιστημονική Oμάδα Εργασίας 

Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια της ΕΠΕ,  υπεύθυνες 

της οποίας είναι οι Ιατροί Πνευμονολόγοι, Φυματιολόγοι,  Λουκέρη Αγγελική, 

Μανίκα Αικατερίνη αναφέρουν σχετικά με τη νόσο: 

Στις μέρες μας ένα άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα, η COVID-19 

έχει σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, θέτοντας σε 

κίνδυνο την πρόοδο των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της φυματίωσης. Η 

δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, η 

καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης, αντικατοπτρίζεται 

στα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του Π.Ο.Υ. 

Πιο συγκεκριμένα: 

• Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων 

περιπτώσεων φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα 

του 2012). 

• Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των 

θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 

1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση  με 

1.400.000  το 2019). 

• Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν 

θεραπεία για πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσα 

φυματική λοίμωξη (κατά 15% και 21% αντίστοιχα). 

• Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται 

πλέον για την καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως. 



Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα περιστατικά 

φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι από 

φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας και 

της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. Επιπλέον η πολεμική σύρραξη στην 

Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής 

φυματίωσης, αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας 

σχετικών με τη Φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, 

αποτελώντας μία επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης στην Ευρώπη. 

Ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος Φυματιολόγος, Συντονιστής της 

Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά 

Μυκοβακτηρίδια της ΕΠΕ τονίζει: «Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης 

διάγνωσης και πρόσβασης σε θεραπεία αναμένεται να  γίνουν εμφανείς τα 

επόμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος για τον 

έλεγχο της Φυματίωσης και ενός Εθνικού μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο 

επιτακτική, προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά  η εξάλειψη του 

νοσήματος στη χώρα». 

Φυματίωση: Aπό το Εργαστήριο στην 

Κλινική Πράξη 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης ο Σύλλογος Ελευθέρων 

Επαγγελματιών Υγείας Πνευμονολόγων Ιατρών Περιφέρειας Ηπείρου και η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου 

Ιωαννίνων διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα:  «Φυματίωση: Aπό το Εργαστήριο στην 

Κλινική Πράξη», με την συμμετοχή της Ιατρικής Κοινότητας. Στο πλαίσιο της 

ημερίδας πραγματοποιήθηκε έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Ιστορική αναδρομή 

σε Σανατόρια  της Ελλάδας και στο Σανατόριο των Ιωαννίνων». 

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος 

Λουκίδης αναφερόμενος στη σημασία της ημερίδας αλλά και το ρόλο του 

Πνευμονολόγου στην αντιμετώπιση της Φυματίωσης επισημαίνει: «Με μεγάλη 

χαρά συμμετείχαμε στην εκδήλωση που οργάνωσαν οι ιδιώτες Πνευμονολόγοι 

Ηπείρου με θέμα τη Φυματίωση. Γυρνώντας το χρόνο πίσω και ανασκοπώντας την 

ιστορία της Φυματίωσης θα δούμε πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος του 

Πνευμονολόγου στην αντιμετώπιση της. Αυτό το ρόλο ενισχύουμε και σήμερα και 

δείχνουμε ότι όλοι πρέπει όχι μόνο να γνωρίζουμε για τη νόσο αλλά και να 

αφυπνίζουμε κοινό και ιατρούς για την έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη και 

αντιμετώπισή της». 

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελματιών Υγείας Πνευμονολόγων 

Ιατρών Περιφέρειας Ηπείρου, Μαρία Μανιάτη, Πνευμονολόγος, τονίζει: «Η 

Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης υπενθυμίζει ότι ακόμη και σήμερα 1,4 εκατομμύρια 

άνθρωποι πεθαίνουν από φυματίωση και ότι το 1/3 του πληθυσμού παγκόσμια 

έχει μολυνθεί. Η πανδημία από τον SARS–COVID– 19 τα τελευταία δύο χρόνια 

έθεσε άλλες προτεραιότητες. Τώρα όμως καθώς επανερχόμαστε σιγά σιγά στην 



καθημερινότητα θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στα άλλα νοσήματα. 

Περισσότερο σήμερα, η πανδημία έφερε στο προσκήνιο την αναγκαιότητα για 

αποτελεσματικά φάρμακα αλλά και νέα ασφαλή εμβόλια στη φαρέτρα μας. 

Εμβόλια και φάρμακα διαθέσιμα σε όλο τον πλανήτη».  

 

  



 

 

ΕΠΕ : ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΙΔΡΥΣΗΣ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ 

 

 

 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα 

Φυματίωσης καθώς στις 24 Μαρτίου του 1882 ο 

DrRobertKochανακοίνωσε την ανακάλυψη του 

μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που 

άνοιξε τον δρόμο στη διάγνωση και την αντιμετώπιση 

της νόσου. 

Η φυματίωση είναι μια πανάρχαια νόσος που παρά 

την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διάγνωση και τη 

θεραπεία της, συνεχίζει να αποτελεί μία από τις 



μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία. Από το 

2007 και μέχρι την πανδημία COVID-19 αποτελoύσε 

την συχνότερη αιτία θανάτου από λοιμώδες νόσημα. 

Φέτος, το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα 

Φυματίωσης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

(Π.Ο.Υ) είναι «Invest to End TB. SaveLives»και 

αντικατοπτρίζει την ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας 

και της καινοτομίας, καθώς και για εξασφάλιση 

επαρκών πόρων για τη φροντίδα και την πρόληψη 

της φυματίωσης, προκειμένου να τηρηθούν οι 

δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για την οριστική 

εξάλειψη της νόσου. 

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Φυματίωσης, η 

Επιστημονική Oμάδα Εργασίας Φυματίωση και 

Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια της 

ΕΠΕ, υπεύθυνες της οποίας είναι οι Ιατροί 

Πνευμονολόγοι, Φυματιολόγοι, Λουκέρη Αγγελική, 

Μανίκα Αικατερίνη αναφέρουν σχετικά με τη νόσο: 

Στις μέρες μας ένα άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο 

λοιμώδες νόσημα, η COVID-19 έχει σχεδόν 

μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας 

κοινότητας, θέτοντας σε κίνδυνο την πρόοδο των 

τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της 

φυματίωσης. Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με 

φυματίωση στις δομές υγείας, η καθυστερημένη 

διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης, 

αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα επιδημιολογικά 

δεδομένα του Π.Ο.Υ. 

Πιο συγκεκριμένα: 

· Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των 



νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων φυματίωσης κατά 

18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012). 

· Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε 

αύξηση των θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως. Το 

2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι πέθαναν 

λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση με 1.400.000 το 

2019). 

 

· Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που 

έλαβαν θεραπεία για πολυανθεκτική φυματίωση και 

λανθάνουσα φυματική λοίμωξη (κατά 15% και 21% 

αντίστοιχα). 

· Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που 

διατίθενται πλέον για την καταπολέμηση της 

φυματίωσης παγκοσμίως. 

 

Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη 

πενταετία τα νέα περιστατικά φυματίωσης μπορεί να 

αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι από 

φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των 

επιπτώσεων της πανδημίας και της επιβάρυνσης του 

συστήματος υγείας. Επιπλέον η πολεμική σύρραξη 

στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά 

ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα 

παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας σχετικών 

με τη Φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε 

εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία επιπλέον 

απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης στην Ευρώπη. 

 

Ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος 



Φυματιολόγος, Συντονιστής της Επιστημονικής 

Ομάδας Εργασίας Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη 

Φυματικά Μυκοβακτηρίδια της ΕΠΕ τονίζει: «Στην 

Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και 

πρόσβασης σε θεραπεία αναμένεται να γίνουν 

εμφανείς τα επόμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη 

ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος για τον έλεγχο της 

Φυματίωσης και ενός Εθνικού μητρώου Φυματίωσης 

είναι ακόμη πιο επιτακτική, προκειμένου να επιτευχθεί 

ο έλεγχος και τελικά η εξάλειψη του νοσήματος στη 

χώρα». 

 

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: AΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης ο 

Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Υγείας 

Πνευμονολόγων Ιατρών Περιφέρειας Ηπείρου και η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία υπό την αιγίδα 

του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων διοργάνωσαν 

ημερίδα με θέμα: «Φυματίωση: Aπό το Εργαστήριο 

στην Κλινική Πράξη»,με την συμμετοχή της Ιατρικής 

Κοινότητας. Στο πλαίσιο της ημερίδας 

πραγματοποιήθηκε έκθεση φωτογραφίας με θέμα 

«Ιστορική αναδρομή σε Σανατόρια της Ελλάδας και 

στο Σανατόριο των Ιωαννίνων». 

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ καθηγητής Πνευμονολογίας 

ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης αναφερόμενος στη σημασία 

της ημερίδας αλλά και το ρόλο του Πνευμονολόγου 



στην αντιμετώπιση της Φυματίωσης επισημαίνει: «Με 

μεγάλη χαρά συμμετείχαμε στην εκδήλωση που 

οργάνωσαν οι ιδιώτες Πνευμονολόγοι Ηπείρου με 

θέμα τη Φυματίωση. Γυρνώντας το χρόνο πίσω και 

ανασκοπώντας την ιστορία της Φυματίωσης θα δούμε 

πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος του Πνευμονολόγου 

στην αντιμετώπιση της. Αυτό το ρόλο ενισχύουμε και 

σήμερα και δείχνουμε ότι όλοι πρέπει όχι μόνο να 

γνωρίζουμε για τη νόσο αλλά και να αφυπνίζουμε 

κοινό και ιατρούς για την έγκαιρη διάγνωση, 

πρόληψη και αντιμετώπισή της». 

Η Πρόεδρος του ΣυλλόγουΕλευθέρωνΕπαγγελματιών 

Υγείας Πνευμονολόγων Ιατρών Περιφέρειας Ηπείρου, 

Μαρία Μανιάτη, Πνευμονολόγος, τονίζει: «Η 

Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης υπενθυμίζει ότι ακόμη 

και σήμερα 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από 

φυματίωση και ότι το 1/3 του πληθυσμού παγκόσμια 

έχει μολυνθεί. Η πανδημία από τον SARS-COVID- 19 

τα τελευταία δύο χρόνια έθεσε άλλες προτεραιότητες. 

Τώρα όμως καθώς επανερχόμαστε σιγά σιγά στην 

καθημερινότητα θα πρέπει να επικεντρωθούμε και 

στα άλλα νοσήματα. Περισσότερο σήμερα, η 

πανδημία έφερε στο προσκήνιο την αναγκαιότητα για 

αποτελεσματικά φάρμακα αλλά και νέα ασφαλή 

εμβόλια στη φαρέτρα μας. Εμβόλια και φάρμακα 

διαθέσιμα σε όλο τον πλανήτη». 

  



 

 

 

Επιτακτική η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού 
Προγράμματος για τον έλεγχο της Φυματίωσης 
και η κατάρτιση Εθνικού Mητρώου. 

 

 

Την επόμενη πενταετία, τα νέα περιστατικά φυματίωσης μπορεί να 
αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 
εκατομμύρια, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες. 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης 
καθώς στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την 



ανακάλυψη του μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε 
τον δρόμο στη διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 

Η φυματίωση είναι μια πανάρχαια νόσος που παρά την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία της, συνεχίζει να  αποτελεί 
μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία. Από το 
2007 και μέχρι την πανδημία COVID-19  αποτελoύσε την συχνότερη 
αιτία θανάτου από λοιμώδες νόσημα. 

Φέτος, το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) είναι «Invest to End 
TB. Save Lives» και αντικατοπτρίζει την ανάγκη για ενίσχυση της 
έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για εξασφάλιση επαρκών 
πόρων για τη φροντίδα και την πρόληψη της φυματίωσης, 
προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για 
την οριστική εξάλειψη της νόσου. 

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Φυματίωσης, η Επιστημονική Oμάδα 
Εργασίας Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά 
Μυκοβακτηρίδια της ΕΠΕ,  υπεύθυνες της οποίας είναι οι Ιατροί 
Πνευμονολόγοι, Φυματιολόγοι,  Λουκέρη Αγγελική, Μανίκα 
Αικατερίνη αναφέρουν σχετικά με τη νόσο: 

Στις μέρες μας ένα άλλο αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα, η 
COVID-19 έχει σχεδόν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας 
κοινότητας, θέτοντας σε κίνδυνο την πρόοδο των τελευταίων ετών 
στην καταπολέμηση της φυματίωσης. Η δυσχερής πρόσβαση των 
ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, η καθυστερημένη διάγνωση 
και η αδυναμία παρακολούθησης, αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα 
επιδημιολογικά δεδομένα του Π.Ο.Υ. 

 

 



Πιο συγκεκριμένα: 

• Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων 
περιπτώσεων φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα 
του 2012). 

• Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των 
θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 
1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση με 
1.400.000  το 2019). 

• Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν 
θεραπεία για πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσα 
φυματική λοίμωξη (κατά 15% και 21% αντίστοιχα). 

• Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται 
πλέον για την καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως. 

Πρόσφατες μελέτες συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα 
περιστατικά φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 
εκατομμύρια και οι θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 
εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας και της 
επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. Επιπλέον η πολεμική σύρραξη 
στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 
παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή 
υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη Φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε 
εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία επιπλέον απειλή για τον 
έλεγχο της φυματίωσης στην Ευρώπη. 

Ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος Φυματιολόγος, Συντονιστής 
της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας Φυματίωση και Λοιμώξεις από 
Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια της ΕΠΕ τονίζει: «Στην Ελλάδα οι 
συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και πρόσβασης σε θεραπεία 
αναμένεται να  γίνουν εμφανείς τα επόμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό, η 
ανάγκη ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος για τον έλεγχο της Φυματίωσης 
και ενός Εθνικού μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο 
επιτακτική, προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά  η εξάλειψη 
του νοσήματος στη χώρα». 



Φυματίωση: Aπό το Εργαστήριο στην Κλινική Πράξη 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης ο Σύλλογος Ελευθέρων 
Επαγγελματιών Υγείας Πνευμονολόγων Ιατρών Περιφέρειας Ηπείρου 
και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία υπό την αιγίδα του Ιατρικού 
Συλλόγου Ιωαννίνων διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα:  «Φυματίωση: Aπό 
το Εργαστήριο στην Κλινική Πράξη», με την συμμετοχή της Ιατρικής 
Κοινότητας. Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκε έκθεση 
φωτογραφίας με θέμα «Ιστορική αναδρομή σε Σανατόρια  της Ελλάδας 
και στο Σανατόριο των Ιωαννίνων». 

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος 
Λουκίδης αναφερόμενος στη σημασία της ημερίδας αλλά και το ρόλο 
του Πνευμονολόγου στην αντιμετώπιση της Φυματίωσης επισημαίνει: 
«Με μεγάλη χαρά συμμετείχαμε στην εκδήλωση που οργάνωσαν οι 
ιδιώτες Πνευμονολόγοι Ηπείρου με θέμα τη Φυματίωση. Γυρνώντας το 
χρόνο πίσω και ανασκοπώντας την ιστορία της Φυματίωσης θα δούμε 
πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος του Πνευμονολόγου στην αντιμετώπιση 
της. Αυτό το ρόλο ενισχύουμε και σήμερα και δείχνουμε ότι όλοι πρέπει 
όχι μόνο να γνωρίζουμε για τη νόσο αλλά και να αφυπνίζουμε κοινό και 
ιατρούς για την έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπισή της». 

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελματιών Υγείας 
Πνευμονολόγων Ιατρών Περιφέρειας Ηπείρου, Μαρία 
Μανιάτη, Πνευμονολόγος, τονίζει:  «Η Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης 
υπενθυμίζει ότι ακόμη και σήμερα 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν 
από φυματίωση και ότι το 1/3 του πληθυσμού παγκόσμια έχει μολυνθεί. 
Η πανδημία από τον SARS–COVID– 19 τα τελευταία δύο χρόνια έθεσε 
άλλες προτεραιότητες. Τώρα όμως καθώς επανερχόμαστε σιγά σιγά 
στην καθημερινότητα θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στα άλλα 
νοσήματα. Περισσότερο σήμερα, η πανδημία έφερε στο προσκήνιο την 
αναγκαιότητα για αποτελεσματικά φάρμακα αλλά και νέα ασφαλή 
εμβόλια στη φαρέτρα μας. Εμβόλια και φάρμακα διαθέσιμα σε όλο τον 
πλανήτη». 



 

 

Η πανδημία και ο πόλεμος 

υπονομεύουν την πρόοδο που είχε 

συντελεστεί για την καταπολέμησή 

της 
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα Φυματίωσης (24/3) αφού λόγω της πανδημίας COVID-19 για πρώτη φορά 

εδώ και δεκαετίες καταγράφηκε αύξηση των θανάτων από φυματίωση 

παγκοσμίως, κυρίως λόγω του περιορισμού πρόσβασης των… 
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Φυματίωση: Η πανδημία και ο 
πόλεμος υπονομεύουν την 
πρόοδο που είχε συντελεστεί για 
την καταπολέμησή της 

 

 

 

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες 
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης - Για 
πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες καταγράφηκε 
αύξηση των θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως - 



Γιατί προβληματίζουν τους ειδικούς οι συνέπειες της 
σύρραξης στην Ουκρανία 
 
 

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες με αφορμή 

την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης (24/3) αφού λόγω της πανδημίας 

COVID-19 για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες καταγράφηκε αύξηση των 

θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως, κυρίως λόγω του περιορισμού 

πρόσβασης των πασχόντων σε υπηρεσίες υγείας. 

Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος τα τελευταία δύο χρόνια στο επίσης 
αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα, τη COVID-19, αλλά και ο 
πόλεμος στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 
πολυανθεκτικής φυματίωσης, θέτουν σε κίνδυνο την πρόοδο που είχε 
συντελεστεί τα προηγούμενα χρόνια στην καταπολέμηση της νόσου και 
τον στόχο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για εξάλειψη της 
ως το 2030. 
 

Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, η 

καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης, 

αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του ΠΟΥ: 

• Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων 
περιπτώσεων φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα 
του 2012). 

• Για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση των 
θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 
1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση με 
1.400.000 το 2019). 

• Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν 
θεραπεία για πολυανθεκτική φυματίωση και 
λανθάνουσα φυματική λοίμωξη (κατά 15% και 21% 
αντίστοιχα). 

• Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται 
πλέον για την καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως. 

 

https://www.protothema.gr/greece/article/1107483/fumatiosi-auxithikan-ta-krousmata-stin-ellada-to-2020/
https://www.protothema.gr/world/article/1225132/koronoios-kata-25-auxithikan-oi-thanatoi-apo-alkool-stin-pandimia/


Μελέτες εκτιμούν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα περιστατικά 
φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι 
από φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της 
πανδημίας και της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. 
 
Επιπλέον η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα 
υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα 
παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη φυματίωση 
στη χώρα και οδηγεί σε εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία 
επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης στην Ευρώπη. 
 
Στην Ελλάδα, η φυματίωση πλήττει κυρίως πληθυσμούς που διαβιούν σε 
δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης καθώς το βακτήριο Mycobacterium 
tuberculosis που προκαλεί τη φυματίωση μεταδίδεται με την εισπνοή 
μολυσματικών μικροσταγονιδίων, που εκπέμπονται με το βήχα ή την 
ομιλία από άτομα με ενεργό νόσο. Συνεπώς ο συγχρωτισμός σε ελλιπείς 
συνθήκες υγιεινής ευνοεί την εξάπλωσή της. 
 
«Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και πρόσβασης σε 
θεραπεία αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα επόμενα έτη. Στο πλαίσιο 
αυτό, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος για τον έλεγχο της 
Φυματίωσης και ενός Εθνικού μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο 
επιτακτική, προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά η εξάλειψη του 
νοσήματος στη χώρα», σημειώνει ο Χαράλαμπος Μόσχος, 
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, συντονιστής της Επιστημονικής Ομάδας 
Εργασίας Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια 
της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ). 
 
Επενδύστε στην εξάλειψη της φυματίωσης - Σώστε ζωές 
 
Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα 
Φυματίωσης καθώς στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Δρ Robert Koch 
ανακοίνωσε την ανακάλυψη του μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, 
γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στη διάγνωση και την αντιμετώπιση της 
νόσου. 
 
Η φυματίωση είναι μια πανάρχαια νόσος που παρά την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία της, συνεχίζει να αποτελεί μία 
από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία. Από το 2007 και 



μέχρι την πανδημία COVID-19 αποτελoύσε την συχνότερη αιτία 
θανάτου από λοιμώδες νόσημα. Φέτος, το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας 
Φυματίωσης είναι "Invest to End TB. Save Lives" (Επενδύστε στην 
εξάλειψη της φυματίωσης - Σώστε ζωές) και αντικατοπτρίζει την ανάγκη 
για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για εξασφάλιση 
επαρκών πόρων για τη φροντίδα και την πρόληψη της φυματίωσης, 
προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για 
την οριστική εξάλειψη της νόσου. 
 
Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), σχεδιάζει την 
επανεκκίνηση στρατηγικών δράσεων, ώστε να μεταστραφεί η αρνητική 
επίδραση της πανδημίας στην αντιμετώπιση της φυματίωσης και να 
περιοριστούν οι επιπτώσεις της σοβαρής αυτής νόσου στην Ελλάδα. 
 
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας 
των Περιφερειακών Ενοτήτων, τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων 
(ΕΟΦ) και τις επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες, ο ΕΟΔΥ καταγράφει τις 
ανάγκες που αφορούν στην επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, στην 
ιχνηλάτηση των στενών επαφών των πασχόντων, στην παροχή 
φροντίδας για τους πάσχοντες, και στην εκπαίδευση του υγειονομικού 
προσωπικού στη διάγνωση, θεραπεία και έλεγχο της διασποράς της 
νόσου. Η αποτύπωση των υφιστάμενων αναγκών αποτελεί εργαλείο για 
τη διαμόρφωση ενός εφαρμόσιμου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη 
φυματίωση. 
 
«Κύρια σημεία στόχευσης για τις Μονάδες Υγείας αποτελούν η έγκαιρη 
πρόσβαση των πασχόντων σε υπηρεσίες υγείας με δυνατότητα 
αντιμετώπισης της φυματίωσης, η διασφάλιση διαθεσιμότητας 
αντιφυματικών φαρμάκων, και η συνεχιζόμενη φροντίδα με 
παρακολούθηση και ολοκλήρωση της απαιτούμενης πολύμηνης 
αντιφυματικής θεραπείας, ώστε να προλαμβάνονται οι αναζωπυρώσεις 
της νόσου και η ανάπτυξη αντοχής στα αντιφυματικά 
φάρμακα», σημειώνει ο ΕΟΔΥ σε σχετική ανακοίνωσή του. 
 
Παράλληλα, σημεία στόχευσης για τη δημόσια υγεία είναι η 
ευαισθητοποίηση του κοινού και του υγειονομικού προσωπικού, η 
διασύνδεση των ευάλωτων πληθυσμών με μονάδες υγείας, καθώς και 
των μονάδων υγείας με τα εργαστήρια αναφοράς για τη φυματίωση, και 
ο αποστιγματισμός των πασχόντων. 

https://www.protothema.gr/tag/eody/


 

Φυματίωση: Η πανδημία και ο 

πόλεμος υπονομεύουν την πρόοδο 

που είχε συντελεστεί για την 

καταπολέμησή της 

 

 

 
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες με 

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης – Για πρώτη 

φορά εδώ και δεκαετίες καταγράφηκε αύξηση των θανάτων 

από φυματίωση παγκοσμίως – Γιατί προβληματίζουν τους 

ειδικούς οι συνέπειες της συρραξης στην Ουκρανία 

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης (24/3) αφού λόγω της 
πανδημίας COVID-19 για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες 



καταγράφηκε αύξηση των θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως, 
κυρίως λόγω του περιορισμού πρόσβασης των πασχόντων σε 
υπηρεσίες υγείας. 

Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος τα τελευταία δύο χρόνια στο 

επίσης αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα, τη COVID-19, 

αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά 

ποσοστά πολυανθεκτικής φυματίωσης, θέτουν σε κίνδυνο την 

πρόοδο που είχε συντελεστεί τα προηγούμενα χρόνια στην 

καταπολέμηση της νόσου και τον στόχο του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για εξάλειψη της ως το 2030. 

 
Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές 

υγείας, η καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία 

παρακολούθησης, αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα 

επιδημιολογικά δεδομένα του ΠΟΥ: 

• Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων 

περιπτώσεων φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα 

του 2012). 

• Για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση των 

θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 

1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση με 

1.400.000 το 2019). 

• Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν 

θεραπεία για πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσα φυματική 

λοίμωξη (κατά 15% και 21% αντίστοιχα). 

• Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται 

πλέον για την καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως. 

 

Μελέτες εκτιμούν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα περιστατικά 

φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι 

θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των 

επιπτώσεων της πανδημίας και της επιβάρυνσης του συστήματος 

υγείας. 

Επιπλέον η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με 

ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, 



αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας σχετικών 

με τη φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε εκατομμύρια 

προσφύγων, αποτελώντας μία επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της 

φυματίωσης στην Ευρώπη. 

Στην Ελλάδα, η φυματίωση πλήττει κυρίως πληθυσμούς που 

διαβιούν σε δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης καθώς το 

βακτήριο Mycobacterium tuberculosis που προκαλεί τη 

φυματίωση μεταδίδεται με την εισπνοή μολυσματικών 

μικροσταγονιδίων, που εκπέμπονται με το βήχα ή την ομιλία από 

άτομα με ενεργό νόσο. Συνεπώς ο συγχρωτισμός σε ελλιπείς 

συνθήκες υγιεινής ευνοεί την εξάπλωσή της. 

 

«Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και 

πρόσβασης σε θεραπεία αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα επόμενα 

έτη. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος 

για τον έλεγχο της Φυματίωσης και ενός Εθνικού μητρώου 

Φυματίωσης είναι ακόμη πιο επιτακτική, προκειμένου να επιτευχθεί 

ο έλεγχος και τελικά η εξάλειψη του νοσήματος στη 

χώρα», σημειώνει ο Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος-

Φυματιολόγος, συντονιστής της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας 

Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ). 

 

Επενδύστε στην εξάλειψη της φυματίωσης – Σώστε ζωές 

 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα 

Φυματίωσης καθώς στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Δρ Robert Koch 

ανακοίνωσε την ανακάλυψη του μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, 

γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στη διάγνωση και την αντιμετώπιση 

της νόσου. 

Η φυματίωση είναι μια πανάρχαια νόσος που παρά την πρόοδο 

που έχει σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία της, συνεχίζει να 

αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια υγεία. 

Από το 2007 και μέχρι την πανδημία COVID-19 αποτελoύσε την 

συχνότερη αιτία θανάτου από λοιμώδες νόσημα. Φέτος, το θέμα 

της Παγκόσμιας Ημέρας Φυματίωσης είναι “Invest to End TB. Save 

Lives” (Επενδύστε στην εξάλειψη της φυματίωσης – Σώστε ζωές) 



και αντικατοπτρίζει την ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της 

καινοτομίας, καθώς και για εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη 

φροντίδα και την πρόληψη της φυματίωσης, προκειμένου να 

τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για την οριστική 

εξάλειψη της νόσου. 

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), σχεδιάζει την 

επανεκκίνηση στρατηγικών δράσεων, ώστε να μεταστραφεί η 

αρνητική επίδραση της πανδημίας στην αντιμετώπιση της 

φυματίωσης και να περιοριστούν οι επιπτώσεις της σοβαρής αυτής 

νόσου στην Ελλάδα. 

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τις Διευθύνσεις Δημόσιας 

Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων, τον Εθνικό Οργανισμό 

Φαρμάκων (ΕΟΦ) και τις επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες, ο 

ΕΟΔΥ καταγράφει τις ανάγκες που αφορούν στην επιδημιολογική 

επιτήρηση της νόσου, στην ιχνηλάτηση των στενών επαφών των 

πασχόντων, στην παροχή φροντίδας για τους πάσχοντες, και στην 

εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού στη διάγνωση, 

θεραπεία και έλεγχο της διασποράς της νόσου. Η αποτύπωση των 

υφιστάμενων αναγκών αποτελεί εργαλείο για τη διαμόρφωση ενός 

εφαρμόσιμου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη φυματίωση. 

 

«Κύρια σημεία στόχευσης για τις Μονάδες Υγείας αποτελούν η 

έγκαιρη πρόσβαση των πασχόντων σε υπηρεσίες υγείας με 

δυνατότητα αντιμετώπισης της φυματίωσης, η διασφάλιση 

διαθεσιμότητας αντιφυματικών φαρμάκων, και η συνεχιζόμενη 

φροντίδα με παρακολούθηση και ολοκλήρωση της απαιτούμενης 

πολύμηνης αντιφυματικής θεραπείας, ώστε να προλαμβάνονται οι 

αναζωπυρώσεις της νόσου και η ανάπτυξη αντοχής στα 

αντιφυματικά φάρμακα», σημειώνει ο ΕΟΔΥ σε σχετική 

ανακοίνωσή του. 

Παράλληλα, σημεία στόχευσης για τη δημόσια υγεία είναι η 

ευαισθητοποίηση του κοινού και του υγειονομικού προσωπικού, η 

διασύνδεση των ευάλωτων πληθυσμών με μονάδες υγείας, καθώς 

και των μονάδων υγείας με τα εργαστήρια αναφοράς για τη 

φυματίωση, και ο αποστιγματισμός των πασχόντων. 



 
 

 

 

 

Φυματίωση: Η πανδημία και ο πόλεμος 
υπονομεύουν την πρόοδο που είχε 
συντελεστεί για την καταπολέμησή της 
 

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης (24/3) αφού 
λόγω της πανδημίας COVID-19 για πρώτη φορά εδώ και 
δεκαετίες καταγράφηκε αύξηση των θανάτων από 
φυματίωση παγκοσμίως, κυρίως λόγω του περιορισμού 
πρόσβασης των πασχόντων σε υπηρεσίες υγείας. 



Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος τα τελευταία δύο χρόνια 
στο επίσης αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα, 
τη COVID-19, αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία, μια χώρα 
με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά πολυανθεκτικής φυματίωσης, 
θέτουν σε κίνδυνο την πρόοδο που είχε συντελεστεί τα 
προηγούμενα χρόνια στην καταπολέμηση της νόσου και 
τον στόχο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για 
εξάλειψη της ως το 2030. 
 

Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις 
δομές υγείας, η καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία 
παρακολούθησης, αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα 
επιδημιολογικά δεδομένα του ΠΟΥ: 

• Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων 
περιπτώσεων φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα 
επίπεδα του 2012). 
• Για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια παρατηρήθηκε 
αύξηση των θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως. Το 
2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω 
φυματίωσης (σε σύγκριση με 1.400.000 το 2019). 
 
• Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν 
θεραπεία για πολυανθεκτική φυματίωση και 
λανθάνουσα φυματική λοίμωξη (κατά 15% και 21% 
αντίστοιχα). 
 
• Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που 
διατίθενται πλέον για την καταπολέμηση της φυματίωσης 
παγκοσμίως. 
 

Μελέτες εκτιμούν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα 
περιστατικά φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 



εκατομμύρια και οι θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 
εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας και 
της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. 
Επιπλέον η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με 
ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, 
αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή υπηρεσιών υγείας 
σχετικών με τη φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε 
εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία 
επιπλέον απειλή για τον έλεγχο της φυματίωσης στην 
Ευρώπη. 
 

Στην Ελλάδα, η φυματίωση πλήττει κυρίως πληθυσμούς 
που διαβιούν σε δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης καθώς το 
βακτήριο Mycobacterium tuberculosis που προκαλεί τη 
φυματίωση μεταδίδεται με την εισπνοή μολυσματικών 
μικροσταγονιδίων, που εκπέμπονται με το βήχα ή την 
ομιλία από άτομα με ενεργό νόσο. Συνεπώς ο 
συγχρωτισμός σε ελλιπείς συνθήκες υγιεινής ευνοεί την 
εξάπλωσή της. 
«Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και 
πρόσβασης σε θεραπεία αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα 
επόμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη ίδρυσης Εθνικού 
Προγράμματος για τον έλεγχο της Φυματίωσης και ενός 
Εθνικού μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο επιτακτική, 
προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά η εξάλειψη 
του νοσήματος στη χώρα», σημειώνει ο Χαράλαμπος 
Μόσχος, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, συντονιστής της 
Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας Φυματίωση και 
Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια της 
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ). 
 

  



Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα 
Φυματίωσης καθώς στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Δρ Robert 
Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη του μυκοβακτηρίδιου 
της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στη 
διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 
Η φυματίωση είναι μια πανάρχαια νόσος που παρά την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία 
της, συνεχίζει να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες 
απειλές για την παγκόσμια υγεία. Από το 2007 και μέχρι 
την πανδημία COVID-19 αποτελoύσε την συχνότερη αιτία 
θανάτου από λοιμώδες νόσημα. Φέτος, το θέμα της 
Παγκόσμιας Ημέρας Φυματίωσης είναι “Invest to End TB. 
Save Lives” (Επενδύστε στην εξάλειψη της φυματίωσης – 
Σώστε ζωές) και αντικατοπτρίζει την ανάγκη για ενίσχυση 
της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για 
εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη φροντίδα και την 
πρόληψη της φυματίωσης, προκειμένου να τηρηθούν οι 
δεσμεύσεις των παγκόσμιων ηγετών για την οριστική 
εξάλειψη της νόσου. 
Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), σχεδιάζει 
την επανεκκίνηση στρατηγικών δράσεων, ώστε να 
μεταστραφεί η αρνητική επίδραση της πανδημίας στην 
αντιμετώπιση της φυματίωσης και να περιοριστούν οι 
επιπτώσεις της σοβαρής αυτής νόσου στην Ελλάδα. 
 

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τις Διευθύνσεις 
Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων, 
τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και τις 
επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες, ο ΕΟΔΥ καταγράφει τις 
ανάγκες που αφορούν στην επιδημιολογική επιτήρηση της 
νόσου, στην ιχνηλάτηση των στενών επαφών των 
πασχόντων, στην παροχή φροντίδας για τους πάσχοντες, 
και στην εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού στη 
διάγνωση, θεραπεία και έλεγχο της διασποράς της νόσου. 



Η αποτύπωση των υφιστάμενων αναγκών αποτελεί 
εργαλείο για τη διαμόρφωση ενός εφαρμόσιμου Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για τη φυματίωση. 
«Κύρια σημεία στόχευσης για τις Μονάδες Υγείας 
αποτελούν η έγκαιρη πρόσβαση των πασχόντων σε 
υπηρεσίες υγείας με δυνατότητα αντιμετώπισης της 
φυματίωσης, η διασφάλιση διαθεσιμότητας αντιφυματικών 
φαρμάκων, και η συνεχιζόμενη φροντίδα με παρακολούθηση 
και ολοκλήρωση της απαιτούμενης πολύμηνης 
αντιφυματικής θεραπείας, ώστε να προλαμβάνονται οι 
αναζωπυρώσεις της νόσου και η ανάπτυξη αντοχής στα 
αντιφυματικά φάρμακα», σημειώνει ο ΕΟΔΥ σε σχετική 
ανακοίνωσή του. 
Παράλληλα, σημεία στόχευσης για τη δημόσια υγεία είναι η 
ευαισθητοποίηση του κοινού και του υγειονομικού 
προσωπικού, η διασύνδεση των ευάλωτων πληθυσμών με 
μονάδες υγείας, καθώς και των μονάδων υγείας με τα 
εργαστήρια αναφοράς για τη φυματίωση, και ο 
αποστιγματισμός των πασχόντων. 
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Φυματίωση: Η πανδημία και ο 

πόλεμος υπονομεύουν την 

πρόοδο που είχε συντελεστεί 

για την καταπολέμησή της – 

Πρώτο Θέμα 

 
 

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες με αφορμή 

τηνΠαγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης (24/3) αφού λόγω της πανδημίας 

COVID-19 για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες καταγράφηκε αύξηση των 

https://www.protothema.gr/greece/article/1107483/fumatiosi-auxithikan-ta-krousmata-stin-ellada-to-2020/


θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως, κυρίως λόγω του περιορισμού 

πρόσβασης των πασχόντων σε υπηρεσίες υγείας.Η μετατόπιση του 

ενδιαφέροντος τα τελευταία δύο χρόνια στο επίσης αερογενώς 

μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα, τηCOVID-19, αλλά και ο πόλεμος 

στηνΟυκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά πολυανθεκτικής 

φυματίωσης, θέτουν σε κίνδυνο την πρόοδο που είχε συντελεστεί τα 

προηγούμενα χρόνια στην καταπολέμηση της νόσου και τον στόχο του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για εξάλειψη της ως το 2030.Η 

δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, η 

καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης, 

αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του ΠΟΥ:• 

Το2020παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων 

φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012).• Για πρώτη 

φορά μετά από 10 χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων από 

φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 άνθρωποι 

πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση με 1.400.000 το 2019).• 

Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν θεραπεία για 

πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσαφυματική λοίμωξη(κατά 15% 

και 21% αντίστοιχα).• Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους 

που διατίθενται πλέον για την καταπολέμηση της φυματίωσης 

παγκοσμίως.Μελέτες εκτιμούν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα 

περιστατικά φυματίωσης μπορεί να αυξηθούν κατά6,3 εκατομμύριακαι οι 

θάνατοι από φυματίωση κατά 1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων 

της πανδημίας και της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. 
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Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα κατά της φυματίωσης, 
ενώ η πανάρχαια αυτή νόσος συνεχίζει να διεκδικεί θύματα ακόμα και σήμερα. 

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία της, η 
φυματίωση συνεχίζει να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την 
παγκόσμια υγεία. Από το 2007 και μέχρι την πανδημία COVID-19 αποτελούσε 
την συχνότερη αιτία θανάτου από λοιμώδες νόσημα. 

Ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Πνευμονολογικής 
Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, αναφέρει ότι στις μέρες μας ένα άλλο 
αερογενώς μεταδιδόμενο λοιμώδες νόσημα η COVID-19 έχει σχεδόν 
μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, θέτοντας σε κίνδυνο 
την πρόοδο των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση της φυματίωσης. 

Η δυσχερής πρόσβαση των ασθενών με φυματίωση στις δομές υγείας, η 
καθυστερημένη διάγνωση και η αδυναμία παρακολούθησης αντικατοπτρίζεται 
στα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας 
(ΠΟΥ). 

 

https://www.newsit.gr/tags/fymatiosi/


Πιο συγκεκριμένα: 

• Το 2020 παρατηρήθηκε μείωση των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων 
φυματίωσης κατά 18% παγκοσμίως (στα επίπεδα του 2012) 

• Για πρώτη φορά μετά από 10 έτη παρατηρήθηκε αύξηση των θανάτων 
από φυματίωση παγκοσμίως. Το 2020 υπολογίζεται ότι 1.500.000 
άνθρωποι πέθαναν λόγω φυματίωσης (σε σύγκριση με 1.400.000 το 
2019) 

• Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν θεραπεία για 
πολυανθεκτική φυματίωση και λανθάνουσα φυματική λοίμωξη (κατά 
15% και 21% αντίστοιχα) 

• Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στους πόρους που διατίθενται πλέον 
για την καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως 

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες. Πρόσφατες μελέτες 
συμπεραίνουν ότι την επόμενη πενταετία τα νέα περιστατικά φυματίωσης 
μπορεί να αυξηθούν κατά 6,3 εκατομμύρια και οι θάνατοι από φυματίωση κατά 
1,4 εκατομμύρια εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας και της 
επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. 

Επιπλέον η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλά 
ποσοστά παλυανθεκτικής φυματίωσης, αναπόφευκτα παρακωλύει την παροχή 
υπηρεσιών υγείας σχετικών με τη Φυματίωση στη χώρα και οδηγεί σε 
εκατομμύρια προσφύγων, αποτελώντας μία επιπλέον απειλή για τον έλεγχο 
της φυματίωσης στην Ευρώπη. 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης καθώς 
στις 24 Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη του 
μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο στην 
διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 

Φέτος, το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας είναι «Invest to End TB. Save Lives» και αντικατοπτρίζει την 
ανάγκη για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και για 
εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη φροντίδα και την πρόληψη της 
φυματίωσης, προκείμενου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των παγκόσμιων 
ηγετών για την οριστική εξάλειψη της νόσου. 

Στην Ελλάδα οι συνέπειες της μειωμένης διάγνωσης και πρόσβασης σε 
θεραπεία αναμένεται να γίνουν εμφανείς τα επόμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό, η 
ανάγκη ίδρυσης Εθνικού Προγράμματος για τον έλεγχο της Φυματίωσης και 
ενός Εθνικού μητρώου Φυματίωσης είναι ακόμη πιο επιτακτική προκειμένου 
να επιτευχθεί ο έλεγχος και τελικά η εξάλειψη του νοσήματος στη χώρα. 
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