Το 7% του πληθυσμού της γης κινδυνεύει από
πνευμονία
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Της Ανθής Αγγελοπούλου
Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Πνευμονίας (12 Νοεμβρίου 2020) τα στοιχεία του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι συγκλονιστικά για την πνευμονία στον πληθυσμό της
γης. Συγκεκριμένα, περίπου 450 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως, δηλαδή το 7% του
συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού νοσεί από πνευμονία ενώ περίπου 4 εκατομμύρια άτομα
καταλήγουν από αυτήν.
ADVERTISING
H πνευμονία είναι φλεγμονώδης νόσος του πνεύμονα που συνήθως προκαλείται από ιούς ή
βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους μικροοργανισμούς, ορισμένα φάρμακα και
αυτοάνοσα νοσήματα.
Είναι ένα από τα συνηθέστερα νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και όπως
δείχνουν οι αριθμοί είναι απειλητικό για τη ζωή καθώς με καταγράφει υψηλά ποσοστά όχι
μόνο νοσηρότητας αλλά και θνητότητας.
Ο Ουίλλιαμ Όσλερ τον 19ο αιώνα θεωρούσε την πνευμονία τον "αρχηγός των
θανατηφόρων" νοσημάτων. Οι θεραπείες αντιβίωσης και τα εμβόλια που μπήκαν στην ζωή
μας , βελτίωσαν σημαντικά τόσο τη νοσηρότητα, όσο και τη θνητότητα όμως παρόλα αυτά,

στις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ νεαρών και πολύ ηλικιωμένων, αλλά και
στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η πνευμονία παραμένει σημαντική αιτία θανάτου.
2,5 δισ. θάνατοι από πνευμονιόκοκκο
Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο πνευμονιόκοκκος είναι το συχνότερο αίτιο βακτηριακής
λοίμωξης του κατώτερου αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος σε
συνδυασμό με την εμφάνιση μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση.
Τα στοιχεία από το έτος 2019 είναι αποκαλυπτικά. Υπολογίζεται ότι πάνω από 2,5 δισ.
άνθρωποι πέθαναν εκ των οποίων οι 672. 000 ήταν παιδιά. Συγκεκριμένα κάθε 25
δευτερόλεπτα καταγράφεται σε παγκόσμια κλίμακα ένας παιδικός θάνατο οφειλόμενος στον
στρεπτόκοκκο της πνευμονίας.
Υψηλή θνητότητα από τις ιογενείς πνευμονίες
Ωστόσο, και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή θνησιμότητα, κυρίως
όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν υπάρχει αντιιική θεραπεία και εμβόλιο.
Ενώ, ο ετήσιος αριθμός νοσηρότητας και θνητότητας από τη γρίπη παρά του ότι υπάρχει
αντιγριπικό εμβόλιο είναι δυστυχώς πολύ υψηλός.
Επίσης, η νοσηρότητα και θνητότητα της πνευμονίας από κορωνοϊό, έδειξε και πάλι το
σημαντικό ρόλο των λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού στην ιατρική κοινότητα.
Όπως εξηγούν οι ειδικοί, όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19
μπορεί να επιπλακεί με βακτηριακή πνευμονία.
Ποιοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο
Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, αν και
οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί από πνευμονία, ακόμα και υγιή άτομα σε καλή φυσική
κατάσταση, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως τα άτομα άνω των
65 ετών, οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με
καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί
κινδυνεύουν περισσότερο.
Σημαντικό σημείο η ισότιμη πρόσβαση στην υγεία
Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020 η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία τονίζει την αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό
στρατηγικών παρεμβάσεων έναντι της πνευμονικής λοίμωξης και την οργάνωση
στοχευμένων υγειονομικών δράσεων έναντι του SARS-CoV-2 με σκοπό τη μείωση της
διασποράς στην κοινότητα.
Φέτος, το σύνθημα όπως λέει, είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
Γι’ αυτό, βασικός όλων εκτός από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη
σημασία της υιοθέτησης νοοτροπίας πρόληψης της πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού είναι
και η έγκαιρη και στοχευμένη θεραπείας προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή αντοχή στα
αντιβιοτικά, η νοσηρότητα και η θνητότητα.
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12 Νοεμβρίου 2020
Παγκόσμια Ημέρα
Πνευμονίας
Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για
ένα από τα συνηθέστερα νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και
ενίοτε απειλητικό με καταγραφή υψηλότατων ποσοστών νοσηρότητας και
θνητότητας.
H πνευμονία είναι φλεγμονώδης νόσος του πνεύμονα που συνήθως προκαλείται
από ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους μικροοργανισμούς,

ορισμένα φάρμακα και αυτοάνοσα νοσήματα. Η πνευμονία παρουσιάζεται
ετησίως σε περίπου 450 εκατομμύρια ανθρώπους, επτά επί τοις εκατό του
συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια
θανάτους. Αν και η πνευμονία θεωρούταν από τον Ουίλλιαμ Όσλερ τον 19ο
αιώνα ως "αρχηγός των θανατηφόρων", με τον ερχομό της αντιβιοτικής
θεραπείας και εμβολίων έχει σημειωθεί βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα, όσο και
τη θνητότητα. Εντούτοις, στις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ νεαρών
και πολύ ηλικιωμένων, αλλά και στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η
πνευμονία παραμένει σημαντική αιτία θανάτου.
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης του
κατώτερου αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος σε
συνδυασμό με την εμφάνιση μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή
πρόγνωση. Για το έτος 2019 υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 δισ. θάνατοι,
από τους οποίους οι 672. 000 αφορούσαν παιδιά. Συγκεκριμένα κάθε 25
δευτερόλεπτα καταγράφεται σε παγκόσμια κλίμακα ένας παιδικός θάνατο
οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή θνησιμότητα,
κυρίως όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν υπάρχει αντιιική
θεραπεία και εμβόλιο. Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας τα εκατομμύρια των
θανάτων που οφείλονταν στις επιδημίες της γρίπης, αλλά και ο ετήσιος υψηλός
αριθμός νοσηρότητας και θνητότητας από τη γρίπη παρά τη διαθεσιμότητα του
αντιγριπικού εμβολίου και των αντιιικών κατά της γρίπης. Η νοσηρότητα και
θνητότητα της πνευμονίας από κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά τη κεντρική θέση που
κατέχουν οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού στην ιατρική κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί να
επιπλακεί με βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να
προσβληθεί από πνευμονία, ακόμα και υγιή άτομα σε καλή φυσική κατάσταση,
άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως τα άτομα άνω των 65
ετών, οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι
ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί
κινδυνεύουν περισσότερο.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020 τονίζουμε την
αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό στρατηγικών
παρεμβάσεων έναντι της πνευμονικής λοίμωξης και την οργάνωση στοχευμένων
υγειονομικών δράσεων έναντι του SARS-CoV-2 με σκοπό τη μείωση της
διασποράς στην κοινότητα.

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις προσπάθειες
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της υιοθέτησης
νοοτροπίας πρόληψης της πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού καθώς και της
έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή
αντοχή στα αντιβιοτικά, η νοσηρότητα και η θνητότητα.

Ιογενής και βακτηριακή πνευμονία:
Υπεύθυνες για 7 εκ. θανάτους στον κόσμο
Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου 450 εκατομμύρια ανθρώπους,
7% του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια
θανάτους.

Ιογενής πνευμονία και βακτηριακή πνευμονία
H πνευμονία είναι φλεγμονώδης νόσος του πνεύμονα που συνήθως προκαλείται
από ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους μικροοργανισμούς,
ορισμένα φάρμακα και αυτοάνοσα νοσήματα. Η πνευμονία παρουσιάζεται
ετησίως σε περίπου 450 εκατομμύρια ανθρώπους, επτά επί τοις εκατό του
συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια

θανάτους. Αν και η πνευμονία θεωρούταν από τον Ουίλλιαμ Όσλερ τον 19ο
αιώνα ως "αρχηγός των θανατηφόρων", με τον ερχομό της αντιβιοτικής
θεραπείας και εμβολίων έχει σημειωθεί βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα, όσο και
τη θνητότητα. Εντούτοις, στις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ νεαρών
και πολύ ηλικιωμένων, αλλά και στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η
πνευμονία παραμένει σημαντική αιτία θανάτου.
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης του
κατώτερου αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος σε
συνδυασμό με την εμφάνιση μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή
πρόγνωση. Για το έτος 2019 υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 δισ. θάνατοι,
από τους οποίους οι 672. 000 αφορούσαν παιδιά. Συγκεκριμένα κάθε 25
δευτερόλεπτα καταγράφεται σε παγκόσμια κλίμακα ένας παιδικός θάνατο
οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή θνησιμότητα,
κυρίως όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν υπάρχει αντιιική
θεραπεία και εμβόλιο. Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας τα εκατομμύρια των
θανάτων που οφείλονταν στις επιδημίες της γρίπης, αλλά και ο ετήσιος υψηλός
αριθμός νοσηρότητας και θνητότητας από τη γρίπη παρά τη διαθεσιμότητα του
αντιγριπικού εμβολίου και των αντιιικών κατά της γρίπης. Η νοσηρότητα και
θνητότητα της πνευμονίας από κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά τη κεντρική θέση που
κατέχουν οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού στην ιατρική κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί να
επιπλακεί με βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να
προσβληθεί από πνευμονία, ακόμα και υγιή άτομα σε καλή φυσική κατάσταση,
άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως τα άτομα άνω των 65
ετών, οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι
ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί
κινδυνεύουν περισσότερο.
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Ελληνικής

Πνευμονολογικής Εταιρείας
Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για
ένα από τα συνηθέστερα νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και
ενίοτε απειλητικό με

καταγραφή υψηλότατων ποσοστών νοσηρότητας και

θνητότητας.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό. "Στο πλαίσιο της
σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020 τονίζουμε την αναγκαιότητα
ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό στρατηγικών παρεμβάσεων έναντι της
πνευμονικής λοίμωξης και την οργάνωση στοχευμένων υγειονομικών δράσεων
έναντι του SARS-CoV-2 με σκοπό τη μείωση της διασποράς στην κοινότητα. Η
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις προσπάθειες
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της υιοθέτησης
νοοτροπίας πρόληψης της πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού καθώς και της
έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή
αντοχή στα αντιβιοτικά, η νοσηρότητα και η θνητότητα" τονίζει ανακοίνωση της
Εταιρείας.

Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου 450 εκατομμύρια ανθρώπους και προκαλεί
περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους.
Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για ένα από τα συνηθέστερα
νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και ενίοτε απειλητικό, που καταγράφει
υψηλότατα ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας.
H πνευμονία είναι μια λοιμώδης νόσος του πνεύμονα, που συνήθως προκαλείται από ιούς ή
βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους μικροοργανισμούς, ορισμένα φάρμακα και
αυτοάνοσα νοσήματα. Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου 450 εκατομμύρια
ανθρώπους, ποσοστό 7% του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4
εκατομμύρια θανάτους. Αν και η πνευμονία θεωρούταν από τον William Osler τον 19ο αιώνα
ως «αρχηγός των θανατηφόρων», με τον ερχομό της αντιβιοτικής θεραπείας και εμβολίων
έχει σημειωθεί βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα, όσο και τη θνητότητα.

Εντούτοις, στις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ νεαρών και πολύ ηλικιωμένων, αλλά
και στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η πνευμονία παραμένει σημαντική αιτία θανάτου.

Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης του κατώτερου
αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος σε συνδυασμό με την εμφάνιση
μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση. Για το έτος 2019
υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 δισ. θάνατοι, από τους οποίους οι 672. 000 αφορούσαν
παιδιά.
Συγκεκριμένα κάθε 25 δευτερόλεπτα καταγράφεται σε παγκόσμια κλίμακα ένας παιδικός
θάνατο οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της πνευμονίας. Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι
ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή θνησιμότητα, κυρίως όταν προκαλούνται από ιούς για τους
οποίους δεν υπάρχει αντιιική θεραπεία και εμβόλιο.
Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας τα εκατομμύρια των θανάτων, που οφείλονταν στις επιδημίες
της γρίπης, αλλά και ο ετήσιος υψηλός αριθμός νοσηρότητας και θνητότητας από τη γρίπη
παρά τη διαθεσιμότητα του αντιγριπικού εμβολίου και των αντιιικών κατά της γρίπης.
Η νοσηρότητα και θνητότητα της πνευμονίας από κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά τη κεντρική θέση,
που κατέχουν οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού στην ιατρική κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί να επιπλακεί με
βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί από πνευμονία, ακόμα και
υγιή άτομα σε καλή φυσική κατάσταση, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού
όπως τα άτομα άνω των 65 ετών, οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι
καπνιστές, οι ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί
κινδυνεύουν περισσότερο.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής οξυγονοθεραπείας για
όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό. Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας
2020 τονίζουμε την αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό
στρατηγικών παρεμβάσεων έναντι της πνευμονικής λοίμωξης και την οργάνωση
στοχευμένων υγειονομικών δράσεων έναντι του SARS-CoV-2 με σκοπό τη μείωση της
διασποράς στην κοινότητα.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις προσπάθειες ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της υιοθέτησης νοοτροπίας πρόληψης της
πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού καθώς και της έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας
προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά, η νοσηρότητα και η θνητότητα.
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Ημέρα Πνευμονίας
Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020, 12:36

Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για
ένα από τα συνηθέστερα νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και
ενίοτε απειλητικό, που καταγράφει υψηλότατα ποσοστά νοσηρότητας και
θνητότητας.
H πνευμονία είναι μια λοιμώδης νόσος του πνεύμονα, που συνήθως προκαλείται
από ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους μικροοργανισμούς, ορισμένα
φάρμακα και αυτοάνοσα νοσήματα. Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε
περίπου 450 εκατομμύρια ανθρώπους, ποσοστό 7% του συνολικού παγκόσμιου

πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους. Αν και η πνευμονία
θεωρούταν από τον William Osler τον 19ο αιώνα ως «αρχηγός των
θανατηφόρων», με τον ερχομό της αντιβιοτικής θεραπείας και εμβολίων έχει
σημειωθεί βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα, όσο και τη θνητότητα. Εντούτοις, στις
αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ νεαρών και πολύ ηλικιωμένων, αλλά και
στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η πνευμονία παραμένει σημαντική αιτία
θανάτου.
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης του
κατώτερου αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος σε
συνδυασμό με την εμφάνιση μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή
πρόγνωση. Για το έτος 2019 υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 δισ. θάνατοι,
από τους οποίους οι 672. 000 αφορούσαν παιδιά. Συγκεκριμένα κάθε 25
δευτερόλεπτα καταγράφεται σε παγκόσμια κλίμακα ένας παιδικός θάνατο
οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή θνησιμότητα,
κυρίως όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν υπάρχει αντιιική
θεραπεία και εμβόλιο. Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας τα εκατομμύρια των
θανάτων, που οφείλονταν στις επιδημίες της γρίπης, αλλά και ο ετήσιος υψηλός
αριθμός νοσηρότητας και θνητότητας από τη γρίπη παρά τη διαθεσιμότητα του
αντιγριπικού εμβολίου και των αντιιικών κατά της γρίπης. Η νοσηρότητα και
θνητότητα της πνευμονίας από κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά τη κεντρική θέση, που
κατέχουν οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού στην ιατρική κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί να
επιπλακεί με βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί
από πνευμονία, ακόμα και υγιή άτομα σε καλή φυσική κατάσταση, άτομα που
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως τα άτομα άνω των 65 ετών, οι
ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με
καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί
κινδυνεύουν περισσότερο.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020 τονίζουμε την
αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό στρατηγικών
παρεμβάσεων έναντι της πνευμονικής λοίμωξης και την οργάνωση στοχευμένων
υγειονομικών δράσεων έναντι του SARS-CoV-2 με σκοπό τη μείωση της
διασποράς στην κοινότητα.

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις προσπάθειες
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της υιοθέτησης
νοοτροπίας πρόληψης της πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού καθώς και της
έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή
αντοχή στα αντιβιοτικά, η νοσηρότητα και η θνητότητα.

12 Νοεμβρίου 2020 Παγκόσμια Ημέρα
Πνευμονίας
«Ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν
αποκλεισμό»

Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για
ένα από τα συνηθέστερα νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και
ενίοτε απειλητικό με καταγραφή υψηλότατων ποσοστών νοσηρότητας και
θνητότητας.
H πνευμονία είναι φλεγμονώδης νόσος του πνεύμονα που συνήθως προκαλείται
από ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους μικροοργανισμούς,
ορισμένα φάρμακα και αυτοάνοσα νοσήματα. Η πνευμονία παρουσιάζεται
ετησίως σε περίπου 450 εκατομμύρια ανθρώπους, επτά επί τοις εκατό του
συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια
θανάτους. Αν και η πνευμονία θεωρούταν από τον Ουίλλιαμ Όσλερ τον 19ο

αιώνα ως "αρχηγός των θανατηφόρων", με τον ερχομό της αντιβιοτικής
θεραπείας και εμβολίων έχει σημειωθεί βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα, όσο και
τη θνητότητα. Εντούτοις, στις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ νεαρών
και πολύ ηλικιωμένων, αλλά και στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η
πνευμονία παραμένει σημαντική αιτία θανάτου.
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης του
κατώτερου αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος σε
συνδυασμό με την εμφάνιση μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή
πρόγνωση. Για το έτος 2019 υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 δισ.
θάνατοι, από τους οποίους οι 672. 000 αφορούσαν παιδιά. Συγκεκριμένα
κάθε 25 δευτερόλεπτα καταγράφεται σε παγκόσμια κλίμακα ένας παιδικός
θάνατο οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή θνησιμότητα,
κυρίως όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν υπάρχει αντιιική
θεραπεία και εμβόλιο. Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας τα εκατομμύρια των
θανάτων που οφείλονταν στις επιδημίες της γρίπης, αλλά και ο ετήσιος υψηλός
αριθμός νοσηρότητας και θνητότητας από τη γρίπη παρά τη διαθεσιμότητα του
αντιγριπικού εμβολίου και των αντιιικών κατά της γρίπης. Η νοσηρότητα και
θνητότητα της πνευμονίας από κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά τη κεντρική θέση
που κατέχουν οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού στην ιατρική
κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί να
επιπλακεί με βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να
προσβληθεί από πνευμονία, ακόμα και υγιή άτομα σε καλή φυσική κατάσταση,
άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως τα άτομα άνω των 65
ετών, οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι
ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί
κινδυνεύουν περισσότερο.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020 τονίζουμε την
αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό στρατηγικών
παρεμβάσεων έναντι της πνευμονικής λοίμωξης και την οργάνωση στοχευμένων
υγειονομικών δράσεων έναντι του SARS-CoV-2 με σκοπό τη μείωση της
διασποράς στην κοινότητα.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις προσπάθειες
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της υιοθέτησης
νοοτροπίας πρόληψης της πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού καθώς και
της έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας προκειμένου να μειωθεί η
μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά, η νοσηρότητα και η θνητότητα.

Το 7% του παγκόσμιου
πληθυσμού παρουσιάζε
ι κάθε χρόνο πνευμονία
– Στα 4 εκατ. οι θάνατοι
•
•
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Περίπου 450 εκατομμύρια άνθρωποι, το 7% του συνολικού
παγκόσμιου πληθυσμού, παρουσιάζουν κάθε χρόνο πνευμονία,
η οποία προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους.
H πνευμονία είναι φλεγμονώδης νόσος του πνεύμονα που συνήθως
προκαλείται από ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους
μικροοργανισμούς, ορισμένα φάρμακα και αυτοάνοσα νοσήματα. Αν και
θεωρούταν από τον Ουίλλιαμ Όσλερ τον 19ο αιώνα ως «αρχηγός των

θανατηφόρων», με τον ερχομό της αντιβιοτικής θεραπείας και εμβολίων
έχει σημειωθεί βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα, όσο και τη θνητότητα.
Εντούτοις, στις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ νεαρών και
πολύ ηλικιωμένων, αλλά και στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η
πνευμονία παραμένει σημαντική αιτία θανάτου.
Όπως αναφέρει η Ομάδα Λοιμώξεων της ΕΠΕ ο πνευμονιόκοκκος
αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης του κατώτερου
αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος σε
συνδυασμό με την εμφάνιση μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει
εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση. Για το έτος 2019 υπολογίστηκαν
περισσότεροι από 2,5 δισ. θάνατοι, από τους οποίους οι 672. 000
αφορούσαν παιδιά. Συγκεκριμένα κάθε 25 δευτερόλεπτα
καταγράφεται σε παγκόσμια κλίμακα ένας παιδικός θάνατο
οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή
θνησιμότητα, κυρίως όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν
υπάρχει αντιιική θεραπεία και εμβόλιο. Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας
τα εκατομμύρια των θανάτων που οφείλονταν στις επιδημίες της
γρίπης, αλλά και ο ετήσιος υψηλός αριθμός νοσηρότητας και
θνητότητας από τη γρίπη παρά τη διαθεσιμότητα του αντιγριπικού
εμβολίου και των αντιιικών κατά της γρίπης. Η νοσηρότητα και
θνητότητα της πνευμονίας από κορονοϊό, κατέδειξε ξανά τη
κεντρική θέση που κατέχουν οι λοιμώξεις του κατώτερου
αναπνευστικού στην ιατρική κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις, έτσι και η πνευμονία από Covid-19
μπορεί να επιπλακεί με βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε
μπορεί να προσβληθεί από πνευμονία, ακόμα και υγιή άτομα σε καλή
φυσική κατάσταση, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες
πληθυσμού όπως τα άτομα άνω των 65 ετών, οι ασθενείς με χρόνια
αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με
καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί
κινδυνεύουν περισσότερο.

Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση
ιατρικής οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν
αποκλεισμό.
Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020
τονίζουμε την αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό
στρατηγικών παρεμβάσεων έναντι της πνευμονικής λοίμωξης και την
οργάνωση στοχευμένων υγειονομικών δράσεων έναντι του SARS-CoV-2
με σκοπό τη μείωση της διασποράς στην κοινότητα.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις
προσπάθειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη
σημασία της υιοθέτησης νοοτροπίας πρόληψης της πνευμονίας
μέσω του εμβολιασμού καθώς και της έγκαιρης και στοχευμένης
θεραπείας προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή αντοχή στα
αντιβιοτικά, η νοσηρότητα και η θνητότητα.
Κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου γιορτάζεται από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας, με σκοπό την
ευαισθητοποίηση του κοινού για ένα από τα συνηθέστερα νοσήματα
του κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και ενίοτε απειλητικό
με καταγραφή υψηλότατων ποσοστών νοσηρότητας και θνητότητας.
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Το σύνθημα φέτος είναι η ισότιμη πρόσβαση στη
χορήγηση ιατρικής οξυγονοθεραπείας για όλους
Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για ένα
από τα συνηθέστερα νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και ενίοτε
απειλητικό, που καταγράφει υψηλότατα ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας.

H πνευμονία είναι μια λοιμώδης νόσος του πνεύμονα, που συνήθως προκαλείται
από ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους μικροοργανισμούς, ορισμένα
φάρμακα και αυτοάνοσα νοσήματα. Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε
περίπου 450 εκατομμύρια ανθρώπους, ποσοστό 7% του συνολικού παγκόσμιου
πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους. Αν και η πνευμονία
θεωρούταν από τον William Osler τον 19ο αιώνα ως «αρχηγός των θανατηφόρων»,
με τον ερχομό της αντιβιοτικής θεραπείας και εμβολίων έχει σημειωθεί βελτίωση
τόσο στη νοσηρότητα, όσο και τη θνητότητα. Εντούτοις, στις αναπτυσσόμενες
χώρες, μεταξύ των πολύ νεαρών και πολύ ηλικιωμένων, αλλά και στους ασθενείς με
χρόνιες παθήσεις, η πνευμονία παραμένει σημαντική αιτία θανάτου.
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης του
κατώτερου αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος σε
συνδυασμό με την εμφάνιση μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή
πρόγνωση. Για το έτος 2019 υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 εκατ. θάνατοι,
από τους οποίους οι 672. 000 αφορούσαν παιδιά. Συγκεκριμένα κάθε 25
δευτερόλεπτα καταγράφεται σε παγκόσμια κλίμακα ένας παιδικός θάνατο
οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή θνησιμότητα,
κυρίως όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν υπάρχει αντιική
θεραπεία και εμβόλιο. Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας τα εκατομμύρια των θανάτων,
που οφείλονταν στις επιδημίες της γρίπης, αλλά και ο ετήσιος υψηλός αριθμός
νοσηρότητας και θνητότητας από τη γρίπη παρά τη διαθεσιμότητα του
αντιγριπικού εμβολίου και των αντιικών κατά της γρίπης. Η νοσηρότητα και
θνητότητα της πνευμονίας από κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά τη κεντρική θέση, που
κατέχουν οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού στην ιατρική κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί να
επιπλακεί με βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί
από πνευμονία, ακόμα και υγιή άτομα σε καλή φυσική κατάσταση, άτομα που
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως τα άτομα άνω των 65 ετών, οι
ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με
καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί κινδυνεύουν
περισσότερο.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020 τονίζουμε την
αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό στρατηγικών
παρεμβάσεων έναντι της πνευμονικής λοίμωξης και την οργάνωση στοχευμένων
υγειονομικών δράσεων έναντι του SARS-CoV-2 με σκοπό τη μείωση της διασποράς
στην κοινότητα.

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις προσπάθειες
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της υιοθέτησης
νοοτροπίας πρόληψης της πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού καθώς και της
έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή αντοχή
στα αντιβιοτικά, η νοσηρότητα και η θνητότητα.
Οι συντονίστριες της Ομάδας Λοιμώξεων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
Παρασκευή Κατσαούνου Σταματούλα Τσικρικά

Η απειλητική νόσος που
προκαλεί 4 εκατομμύρια
θανάτους
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Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου 450
εκατομμύρια ανθρώπους, 7% του συνολικού παγκόσμιου
πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους
Η πνευμονία είναι ένα από τα συνηθέστερα νοσήματα του κατώτερου
αναπνευστικού, αλλά και ενίοτε απειλητικό με καταγραφή
υψηλότατων ποσοστών νοσηρότητας και θνητότητας.
Η 12η Νοεμβρίου έχει οριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
(ΠΟΥ) ως Παγκόσμια Ημέρα Πνευμονίας για να ευαισθητοποιήσει το

κοινό για την πρόληψη και ορθή αντιμετώπιση της συχνής αυτής
πάθησης.
H πνευμονία είναι φλεγμονώδης νόσος του πνεύμονα που συνήθως
προκαλείται από ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους
μικροοργανισμούς, ορισμένα φάρμακα και αυτοάνοσα νοσήματα.
Παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου 450 εκατομμύρια ανθρώπους, 7%
του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4
εκατομμύρια θανάτους.
Όπως επισημαίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) με
αφορμή την 12η Νοεμβρίου, αν και η πνευμονία θεωρούταν από τον
Ουίλλιαμ Όσλερ τον 19ο αιώνα ως «αρχηγός των θανατηφόρων», με τον
ερχομό της αντιβιοτικής θεραπείας και εμβολίων έχει σημειωθεί
βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα, όσο και τη θνητότητα. Εντούτοις, στις
αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ νεαρών και πολύ
ηλικιωμένων, αλλά και στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η πνευμονία
παραμένει σημαντική αιτία θανάτου.
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής
λοίμωξης του κατώτερου αναπνευστικού, ενώ η διηθητική
πνευμονιοκοκκική νόσος σε συνδυασμό με την εμφάνιση
μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση. Για το
έτος 2019 υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 δισεκατομμύρια
θάνατοι, από τους οποίους οι 672. 000 αφορούσαν παιδιά.
Συγκεκριμένα κάθε 25 δευτερόλεπτα καταγράφεται σε παγκόσμια
κλίμακα ένας παιδικός θάνατος οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο
της πνευμονίας. Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα
επικίνδυνες με υψηλή θνησιμότητα, κυρίως όταν προκαλούνται από
ιούς για τους οποίους δεν υπάρχει αντι-ιική θεραπεία και εμβόλιο.
«Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας τα εκατομμύρια των θανάτων που
οφείλονταν στις επιδημίες της γρίπης, αλλά και ο ετήσιος υψηλός αριθμός
νοσηρότητας και θνητότητας από τη γρίπη παρά τη διαθεσιμότητα του
αντιγριπικού εμβολίου και των αντι-ιικών κατά της γρίπης. Η νοσηρότητα
και θνητότητα της πνευμονίας από κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά τη κεντρική
θέση που κατέχουν οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού στην
ιατρική κοινότητα», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΕΠΕ.

Η Ομάδα Λοιμώξεων της ΕΠΕ εξηγεί ότι, όπως όλες οι ιογενείς
λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί να επιπλακεί
με βακτηριακή πνευμονία. «Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να
προσβληθεί από πνευμονία, ακόμα και υγιή άτομα σε καλή φυσική
κατάσταση, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως τα
άτομα άνω των 65 ετών, οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα
και σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί κινδυνεύουν περισσότερο.
Φέτος, λοιπόν, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση
ιατρικής οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό»
τονίζει.
Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020
η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία υπογραμμίζει την
αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό στρατηγικών
παρεμβάσεων έναντι της πνευμονικής λοίμωξης και την οργάνωση
στοχευμένων υγειονομικών δράσεων έναντι του SARS-CoV-2 με σκοπό
τη μείωση της διασποράς στην κοινότητα.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις
προσπάθειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη
σημασία της υιοθέτησης νοοτροπίας πρόληψης της πνευμονίας μέσω
του εμβολιασμού καθώς και της έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας
προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά, η
νοσηρότητα και η θνητότητα.

Παγκόσμια Ημέρα Πνευμονίας : Ισότιμη
πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους
12/11/2020 12:38

Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12
Νοεμβρίου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την
ευαισθητοποίηση του κοινού για ένα από τα συνηθέστερα νοσήματα
του κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και ενίοτε απειλητικό, που
καταγράφει υψηλότατα ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας.
H πνευμονία είναι μια λοιμώδης νόσος του πνεύμονα, που συνήθως
προκαλείται από ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους
μικροοργανισμούς, ορισμένα φάρμακα και αυτοάνοσα νοσήματα. Η
πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου 450 εκατομμύρια
ανθρώπους, ποσοστό 7% του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού και
προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους. Αν και η πνευμονία

θεωρούταν από τον William Osler τον 19ο αιώνα ως «αρχηγός των
θανατηφόρων», με τον ερχομό της αντιβιοτικής θεραπείας και εμβολίων έχει
σημειωθεί βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα, όσο και τη θνητότητα. Εντούτοις,
στις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ νεαρών και πολύ
ηλικιωμένων, αλλά και στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η πνευμονία
παραμένει σημαντική αιτία θανάτου.
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης
του κατώτερου αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος
σε συνδυασμό με την εμφάνιση μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά
δυσμενή πρόγνωση. Για το έτος 2019 υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5
εκατ. θάνατοι, από τους οποίους οι 672. 000 αφορούσαν παιδιά.
Συγκεκριμένα κάθε 25 δευτερόλεπτα καταγράφεται σε παγκόσμια κλίμακα
ένας παιδικός θάνατο οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή
θνησιμότητα, κυρίως όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν
υπάρχει αντιική θεραπεία και εμβόλιο. Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας τα
εκατομμύρια των θανάτων, που οφείλονταν στις επιδημίες της γρίπης, αλλά
και ο ετήσιος υψηλός αριθμός νοσηρότητας και θνητότητας από τη γρίπη
παρά τη διαθεσιμότητα του αντιγριπικού εμβολίου και των αντιικών κατά της
γρίπης. Η νοσηρότητα και θνητότητα της πνευμονίας από κορωνοϊό, κατέδειξε
ξανά τη κεντρική θέση, που κατέχουν οι λοιμώξεις του κατώτερου
αναπνευστικού στην ιατρική κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19
μπορεί να επιπλακεί με βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε
μπορεί να προσβληθεί από πνευμονία, ακόμα και υγιή άτομα σε καλή φυσική
κατάσταση, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως τα
άτομα άνω των 65 ετών, οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα και
σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί κινδυνεύουν περισσότερο.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020 τονίζεται η
αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, ο σχεδιασμός στρατηγικών
παρεμβάσεων έναντι της πνευμονικής λοίμωξης και η οργάνωση
στοχευμένων υγειονομικών δράσεων έναντι του SARS-CoV-2 με σκοπό τη
μείωση της διασποράς στην κοινότητα.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις
προσπάθειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία
της υιοθέτησης νοοτροπίας πρόληψης της πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού
καθώς και της έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας προκειμένου να μειωθεί η
μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά, η νοσηρότητα και η θνητότητα.

Πνευμονία: 4 εκατομμύρια νεκροί κάθε χρόνο εξαιτίας της
•
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Η πνευμονία προσβάλλει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο
και σκοτώνει 4 εκατ. Ο κορωνοϊός Covid-19 αναμένεται να αυξήσει τους
αριθμούς αυτούς. Ποια βακτήρια και ιοί προκαλούν τα περισσότερα
κρούσματα.
Παγκόσμια Ημέρα Πνευμονίας σήμερα και στο προσκήνιο έρχεται μια σοβαρή
και απειλητική νόσος η οποία, πολύ πριν την εμφάνιση του κορωνοϊού Covid19, σκότωνε ετησίως εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Όπως αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ), η πνευμονία
είναι φλεγμονώδης νόσο του πνεύμονα. Συνήθως προκαλείται από ιούς ή
βακτήρια, λιγότερο συχνά από άλλους μικροοργανισμούς, ορισμένα φάρμακα
και αυτοάνοσα νοσήματα.

5 πράγματα που πρέπει να ξέρετε για την πνευμονία
Η πνευμονία προσβάλλει ετησίως 450 εκατομμύρια ανθρώπους (αντιστοιχούν
το 7% του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού). Από τους ανθρώπους
αυτούς, σχεδόν 4 εκατομμύρια χάνουν τη ζωή τους. Ευτυχώς, χάρη στα
εμβόλια και στα αντιβιοτικά έχει μειωθεί η νοσηρότητα και η θνησιμότητα
εξαιτίας της.
Αυτό όμως δεν ισχύει για όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως για τις ανεπτυγμένες
χώρες. Στις αναπτυσσόμενες και στις χώρες μεσαίου εισοδήματος η
πνευμονία παραμένει σημαντική αιτία θανάτου, ιδίως μεταξύ:
•
•
•

Των πολύ νέων ατόμων (μικρά παιδιά)
Των πολύ ηλικιωμένων
Των πασχόντων από χρόνιες παθήσεις

Τα κύρια παθογόνα που προκαλούν πνευμονία
Το συχνότερο αίτιο βακτηριακής πνευμονίας είναι ο πνευμονιόκοκκος. Η
διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος, σε συνδυασμό με την εμφάνιση
μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση.
Υπολογίζεται ότι το 2019 περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια ασθενείς
κατέληξαν εξαιτίας της διηθητικής πνευμονιοκοκκικής νόσου. Οι 672.000 από
αυτούς τους θανάτους καταγράφηκαν σε παιδιά. Στην πραγματικότητα, κάθε
25 δευτερόλεπτα ένα παιδί πεθαίνει στον πλανήτη από τον πνευμονιόκοκκο.
Ωστόσο και οι πνευμονίες που οφείλονται σε ιούς (ιογενείς πνευμονίες) είναι
ιδιαίτερα επικίνδυνες και έχουν υψηλή θνησιμότητα. Αυτό συμβαίνει κυρίως
όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν υπάρχει αντιιική θεραπεία
και εμβόλιο.
Ωστόσο, ακόμα και η γρίπη προκαλεί κάθε χρόνο χιλιάδες θανάτους από
πνευμονία σε όλο τον κόσμο. Και αυτό, παρότι υπάρχει αντιγριπικό εμβόλιο
και ειδικά αντιιικά φάρμακα.
Ο κορωνοϊός Covid-19
Ο κορωνοϊός Covid-19 αποτελεί μία νέα αιτία πνευμονίας. Όπως όμως ισχύει
για όλες τις ιογενείς πνευμονίες, έτσι και η πνευμονία από αυτόν μπορεί να
επιπλακεί με βακτηριακή πνευμονία.
Η εφετινή Παγκόσμια Ημέρα Πνευμονίας εορτάζεται μεσούσης της πανδημίας
που έχει προκαλέσει ο νέος κορωνοϊός και εκτιμάται ότι θα συμβάλλει
σημαντικά στη θνησιμότητα από πνευμονία.

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα στην ιατρική επιθεώρηση Lung Cellular &
Molecular Physiology, ο νέος κορωνοϊός θα μπορούσε να οδηγήσει σε
αύξηση των θυμάτων της πνευμονίας κατά περισσότερο από 1 εκατομμύριο!
Ποιοι κινδυνεύουν
Πνευμονία μπορεί να εκδηλώσουν άτομα κάθε ηλικίας και κατάστασης υγείας,
ακόμα και υγιή άτομα με καλή φυσική κατάσταση. Ωστόσο περισσότερο
κινδυνεύουν ορισμένες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όπως:
•
•
•
•
•

Τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών
Οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
Οι καπνιστές
Οι ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα ή/και σακχαρώδη διαβήτη
Οι αλκοολικοί

Το σύνθημα της εφετινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας είναι «ισότιμη
πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς
κανέναν αποκλεισμό». Και αυτό για να τονιστούν οι ανάγκες σε οξυγόνο
κυρίως στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, όπου οι άνθρωποι
στερούνται ακόμα και την πρόσβαση στο σωτήριο οξυγόνο.

Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου
450 εκατομμύρια ανθρώπους
«Ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής οξυγονοθεραπείας για όλους,
χωρίς κανέναν αποκλεισμό».
Δημοσίευση: 12 Νοεμβρίου 2020

Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για ένα από τα
συνηθέστερα νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και ενίοτε απειλητικό
με καταγραφή υψηλότατων ποσοστών νοσηρότητας και θνητότητας.
H πνευμονία είναι φλεγμονώδης νόσος του πνεύμονα που συνήθως προκαλείται από ιούς
ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους μικροοργανισμούς, ορισμένα φάρμακα και
αυτοάνοσα νοσήματα. Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου 450 εκατομμύρια
ανθρώπους, επτά επί τοις εκατό του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού και προκαλεί
περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους. Αν και η πνευμονία θεωρούταν από τον Ουίλλιαμ
Όσλερ τον 19ο αιώνα ως "αρχηγός των θανατηφόρων", με τον ερχομό της αντιβιοτικής
θεραπείας και εμβολίων έχει σημειωθεί βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα, όσο και τη
θνητότητα. Εντούτοις, στις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ νεαρών και πολύ
ηλικιωμένων, αλλά και στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η πνευμονία παραμένει
σημαντική αιτία θανάτου.

Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης του κατώτερου
αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος σε συνδυασμό με την εμφάνιση
μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση. Για το έτος 2019
υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 δισ. θάνατοι, από τους οποίους οι 672. 000
αφορούσαν παιδιά. Συγκεκριμένα κάθε 25 δευτερόλεπτα καταγράφεται σε παγκόσμια
κλίμακα ένας παιδικός θάνατο οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή θνησιμότητα, κυρίως
όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν υπάρχει αντιιική θεραπεία και εμβόλιο.
Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας τα εκατομμύρια των θανάτων που οφείλονταν στις
επιδημίες της γρίπης, αλλά και ο ετήσιος υψηλός αριθμός νοσηρότητας και θνητότητας
από τη γρίπη παρά τη διαθεσιμότητα του αντιγριπικού εμβολίου και των αντιιικών κατά
της γρίπης. Η νοσηρότητα και θνητότητα της πνευμονίας από κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά
τη κεντρική θέση που κατέχουν οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού στην ιατρική
κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί να επιπλακεί με
βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί από πνευμονία,
ακόμα και υγιή άτομα σε καλή φυσική κατάσταση, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες
ομάδες πληθυσμού όπως τα άτομα άνω των 65 ετών, οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη
διαβήτη και οι αλκοολικοί κινδυνεύουν περισσότερο.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής οξυγονοθεραπείας
για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό, αναφέρει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.
''Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020 τονίζουμε την
αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό στρατηγικών παρεμβάσεων
έναντι της πνευμονικής λοίμωξης και την οργάνωση στοχευμένων υγειονομικών δράσεων
έναντι του SARS-CoV-2 με σκοπό τη μείωση της διασποράς στην κοινότητα.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις προσπάθειες
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της υιοθέτησης νοοτροπίας
πρόληψης της πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού καθώς και της έγκαιρης και
στοχευμένης θεραπείας προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά, η
νοσηρότητα και η θνητότητα.''

5 facts που πρέπει να
γνωρίζουμε όλοι για την
πνευμονία – Πώς μειώνεις τις
πιθανότητες να νοσήσεις και η
σχέση της με την COVID-19)

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πνευμονίας μάθε 5 βασικά στοιχεία
για την νόσο αυτή.
12.11.2020

Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου 450 εκατομμύρια ανθρώπους, 7% του
συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους.

5 facts που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι για την πνευμονία
Η πιθανότητα να νοσήσουμε από πνευμονία μπορεί να
μειωθεί σημαντικά
Σύμφωνα με την Αμερικανική Πνευμονολογική Εταιρεία, το εμβόλιο της γρίπης μπορεί
να προλάβει την εκδήλωση πνευμονίας, η οποία είναι μια συχνή επιπλοκή της γρίπης.
Επιπλέον, οι άνθρωποι άνω των 60 ετών -ή και νεότεροι εάν ανήκουν στις ομάδες
υψηλού κινδύνου- θα πρέπει να εμβολιαστούν για τον πνευμονιόκοκκο.

Ο καθένας μας μπορεί να πάθει πνευμονία
Παρότι ορισμένοι άνθρωποι κινδυνεύουν περισσότερο, η πνευμονία είναι μία νόσος
που μπορεί να συμβεί στον καθένα, ανεξάρτητα από την ηλικία του. Τα συμπτώματα
της πνευμονίας περιλαμβάνουν πυρετό, δύσπνοια, βήχα, κρυάδες, πόνο στο στήθος,
απώλεια της όρεξης και μια γενική αδυναμία και δυσφορία.

Η πνευμονία μπορεί να έχει πάνω από 30 διαφορετικά αίτια
Πολλά μικρόβια, όπως βακτήρια, ιοί και μύκητες μπορεί να προκαλέσουν πνευμονία. Η
κατανόηση της αιτίας της από τον γιατρό είναι σημαντική γιατί η θεραπεία συνδέεται
άμεσα με την αιτία.

Μπορεί να είναι θανατηφόρος
Μια πνευμονία μπορεί να είναι πολύ σοβαρή και μπορεί να προκαλέσει θάνατο. Οι
επιπλοκές της περιλαμβάνουν αναπνευστική ανεπάρκεια, σήψη και σοβαρή
δυσλειτουργία στους πνεύμονες. Οι επιπλοκές αυτές είναι πιο πιθανό να
παρουσιαστούν σε μεγαλύτερης ηλικίας ενήλικες και σε μικρά παιδιά, σε ανθρώπους με
αδύναμο ανοσοποιητικό και με άλλα προβλήματα υγείας.

Οι καλές συνήθειες μπορεί να καταπολεμήσουν την πνευμονία
Το συχνό πλύσιμο των χεριών, μια υγιεινή διατροφή, η απαραίτητη ξεκούραση, η
τακτική άσκηση και η διακοπή του καπνίσματος είναι όλες τους συνήθειες που μας

προστατεύουν από λοιμώξεις, ιούς και βακτήρια όπως εκείνα που προκαλούν την
πνευμονία.

Ιογενής πνευμονία και βακτηριακή πνευμονία
H πνευμονία είναι φλεγμονώδης νόσος του πνεύμονα που συνήθως προκαλείται από
ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους μικροοργανισμούς, ορισμένα φάρμακα
και αυτοάνοσα νοσήματα. Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου 450
εκατομμύρια ανθρώπους, επτά επί τοις εκατό του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού
και προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους. Αν και η πνευμονία θεωρούταν από
τον Ουίλλιαμ Όσλερ τον 19ο αιώνα ως “αρχηγός των θανατηφόρων”, με τον ερχομό της
αντιβιοτικής θεραπείας και εμβολίων έχει σημειωθεί βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα,
όσο και τη θνητότητα. Εντούτοις, στις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ
νεαρών και πολύ ηλικιωμένων, αλλά και στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η
πνευμονία παραμένει σημαντική αιτία θανάτου.
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης του
κατώτερου αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος σε συνδυασμό με
την εμφάνιση μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση. Για το
έτος 2019 υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 δισ. θάνατοι, από τους οποίους οι 672.
000 αφορούσαν παιδιά. Συγκεκριμένα κάθε 25 δευτερόλεπτα καταγράφεται σε
παγκόσμια κλίμακα ένας παιδικός θάνατο οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της
πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή θνησιμότητα,
κυρίως όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν υπάρχει αντιιική θεραπεία
και εμβόλιο. Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας τα εκατομμύρια των θανάτων που
οφείλονταν στις επιδημίες της γρίπης, αλλά και ο ετήσιος υψηλός αριθμός
νοσηρότητας και θνητότητας από τη γρίπη παρά τη διαθεσιμότητα του αντιγριπικού
εμβολίου και των αντιιικών κατά της γρίπης. Η νοσηρότητα και θνητότητα της
πνευμονίας από κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά τη κεντρική θέση που κατέχουν οι λοιμώξεις
του κατώτερου αναπνευστικού στην ιατρική κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί να
επιπλακεί με βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί από
πνευμονία, ακόμα και υγιή άτομα σε καλή φυσική κατάσταση, άτομα που ανήκουν σε
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως τα άτομα άνω των 65 ετών, οι ασθενείς με χρόνια

αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα
και σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί κινδυνεύουν περισσότερο.

Παγκόσμια Ημέρα Πνευμονίας: To μήνυμα της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας
Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για ένα από
τα συνηθέστερα νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και ενίοτε απειλητικό
με καταγραφή υψηλότατων ποσοστών νοσηρότητας και θνητότητας.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό. “Στο πλαίσιο της
σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020 τονίζουμε την αναγκαιότητα
ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό στρατηγικών παρεμβάσεων έναντι της
πνευμονικής λοίμωξης και την οργάνωση στοχευμένων υγειονομικών δράσεων έναντι
του SARS-CoV-2 με σκοπό τη μείωση της διασποράς στην κοινότητα. Η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις προσπάθειες ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της υιοθέτησης νοοτροπίας πρόληψης
της πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού καθώς και της έγκαιρης και στοχευμένης
θεραπείας προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά, η
νοσηρότητα και η θνητότητα” τονίζει ανακοίνωση της Εταιρείας.

Ειδήσεις Υγείας

Παγκόσμια Ημέρα
Πνευμονίας 2020: Αίτια,
συμπτώματα, παράγοντες
κινδύνου
Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις
12 Νοεμβρίου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
H πνευμονία είναι φλεγμονώδης νόσος του πνεύμονα που συνήθως
προκαλείται από ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους
μικροοργανισμούς, ορισμένα φάρμακα και αυτοάνοσα νοσήματα.

Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου 450 εκατομμύρια
ανθρώπους, επτά επί τοις εκατό του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού και
προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους.

Αιτίες πνευμονίας
Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας ο
πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης του
κατώτερου αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος σε
συνδυασμό με την εμφάνιση μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή
πρόγνωση.
Για το έτος 2019 υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 δισ. θάνατοι, από τους
οποίους οι 672. 000 αφορούσαν παιδιά.
Συγκεκριμένα κάθε 25 δευτερόλεπτα καταγράφεται σε παγκόσμια κλίμακα ένας
παιδικός θάνατο οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή θνησιμότητα,
κυρίως όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν υπάρχει αντιιική
θεραπεία και εμβόλιο. Η νοσηρότητα και θνητότητα της πνευμονίας από
κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά τη κεντρική θέση που κατέχουν οι λοιμώξεις του
κατώτερου αναπνευστικού στην ιατρική κοινότητα.

Πνευμονία από Covid-19
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί να
επιπλακεί με βακτηριακή πνευμονία.
Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί από πνευμονία, ακόμα και υγιή
άτομα σε καλή φυσική κατάσταση, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες
πληθυσμού όπως τα άτομα άνω των 65 ετών, οι ασθενείς με χρόνια
αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με καρδιαγγειακά
νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί κινδυνεύουν περισσότερο.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.

Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης του κατώτερου
αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος, σε συνδυασμό με την εμφάνιση
μικροβιαιμίας και σηψαιμίας, έχει εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση. Για το έτος 2019,
υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 δισ. θάνατοι, από τους οποίους οι 672.000
αφορούσαν παιδιά. Συγκεκριμένα, κάθε 25 δευτερόλεπτα καταγράφεται σε παγκόσμια
κλίμακα ένας παιδικός θάνατος, οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή θνησιμότητα, κυρίως όταν
προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν υπάρχει αντιιική θεραπεία και εμβόλιο. Η
νοσηρότητα και θνητότητα της πνευμονίας από κορονοϊό, κατέδειξε ξανά την κεντρική
θέση που κατέχουν οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού στην ιατρική κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις, έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί να επιπλακεί με
βακτηριακή πνευμονία. Οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί από πνευμονία, ακόμα και υγιή
άτομα σε καλή φυσική κατάσταση, αλλά και άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες
πληθυσμού, όπως τα άτομα άνω των 65 ετών, οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη
και οι αλκοολικοί.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής οξυγονοθεραπείας για
όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020, η Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρεία τονίζει την αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, τον σχεδιασμό στρατηγικών
παρεμβάσεων έναντι της πνευμονικής λοίμωξης και την οργάνωση στοχευμένων υγειονομικών
δράσεων έναντι του SARS-CoV-2, με σκοπό τη μείωση της διασποράς στην κοινότητα.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις προσπάθειες ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της υιοθέτησης νοοτροπίας πρόληψης της
πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού, καθώς και της έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας,
προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά, η νοσηρότητα και η
θνητότητα.

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020

Παγκόσμια Μέρα Πνευμονίας: Η πιο θανατηφόρα
μολυσματική ασθένεια για τα παιδιά

Παγκόσμια Μέρα Πνευμονίας είναι σήμερα. Μία ασθένεια που
σκοτώνει περισσότερο από 800 χιλιάδες παιδιά κάθε χρόνο.
Για την ακρίβεια, στην πνευμονία οφείλεται το 15% των θανάτων παιδιών κάτω των 5
ετών. Πρόκειται για τη σημαντικότερη μολυσματική αιτία θανάτου παιδιών.
Αν και ο εμβολιασμός κατά της πνευμονίας είναι ζωτικής σημασίας πρέπει να
συνδυάζονται με τα εξής:
•
•
•

Θηλασμό
διατροφή πλούσιες σε θρεπτικές ουσίες.
καθαρό περιβάλλον

Επίσης, η διασφάλιση πρόσβασης των οικογενειών σε υπηρεσίες υγείας και τα σωστά
φάρμακα είναι απαραίτητη.

Τι είναι η πνευμονία και ποιοι
κινδυνεύουν περισσότερο
H πνευμονία είναι μια λοιμώδης νόσος του πνεύμονα, που συνήθως προκαλείται από
ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους μικροοργανισμούς, ορισμένα
φάρμακα και αυτοάνοσα νοσήματα. Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου
450 εκατομμύρια ανθρώπους, ποσοστό 7% του συνολικού παγκόσμιου
πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους. Αν και η πνευμονία
θεωρούταν από τον William Osler τον 19ο αιώνα ως «αρχηγός των θανατηφόρων», με
τον ερχομό της αντιβιοτικής θεραπείας και εμβολίων έχει σημειωθεί βελτίωση τόσο
στη νοσηρότητα, όσο και τη θνητότητα. Εντούτοις, στις αναπτυσσόμενες χώρες,
μεταξύ των πολύ νεαρών και πολύ ηλικιωμένων, αλλά και στους ασθενείς με χρόνιες
παθήσεις, η πνευμονία παραμένει σημαντική αιτία θανάτου.
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης του
κατώτερου αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος σε συνδυασμό με
την εμφάνιση μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση. Για το
έτος 2019 υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 δισ. θάνατοι, από τους οποίους
οι 672. 000 αφορούσαν παιδιά. Συγκεκριμένα κάθε 25 δευτερόλεπτα καταγράφεται
σε παγκόσμια κλίμακα ένας παιδικός θάνατο οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της
πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή θνησιμότητα,
κυρίως όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν υπάρχει αντιιική θεραπεία
και εμβόλιο. Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας τα εκατομμύρια των θανάτων, που
οφείλονταν στις επιδημίες της γρίπης, αλλά και ο ετήσιος υψηλός αριθμός
νοσηρότητας και θνητότητας από τη γρίπη παρά τη διαθεσιμότητα του αντιγριπικού
εμβολίου και των αντιιικών κατά της γρίπης. Η νοσηρότητα και θνητότητα της
πνευμονίας από κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά τη κεντρική θέση, που κατέχουν οι λοιμώξεις
του κατώτερου αναπνευστικού στην ιατρική κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί να
επιπλακεί με βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί από
πνευμονία, ακόμα και υγιή άτομα σε καλή φυσική κατάσταση, άτομα που ανήκουν σε
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως τα άτομα άνω των 65 ετών, οι ασθενείς με
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με
καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί
κινδυνεύουν περισσότερο.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020 τονίζουμε την
αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό στρατηγικών παρεμβάσεων

έναντι της πνευμονικής λοίμωξης και την οργάνωση στοχευμένων υγειονομικών
δράσεων έναντι του SARS-CoV-2 με σκοπό τη μείωση της διασποράς στην κοινότητα.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις προσπάθειες
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της υιοθέτησης
νοοτροπίας πρόληψης της πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού καθώς και της έγκαιρης
και στοχευμένης θεραπείας προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή αντοχή στα
αντιβιοτικά, η νοσηρότητα και η θνητότητα.

Παγκόσμια Ημέρα
Πνευμονίας: Η νόσος που
παρουσιάζεται ετησίως σε
περίπου 450 εκατομμύρια
ανθρώπους και προκαλεί 4
εκατομμύρια θανάτους
«Ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής οξυγονοθεραπείας για όλους,
χωρίς κανέναν αποκλεισμό»

Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για ένα από τα
συνηθέστερα νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και ενίοτε απειλητικό με
καταγραφή υψηλότατων ποσοστών νοσηρότητας και θνητότητας.
H πνευμονία είναι φλεγμονώδης νόσος του πνεύμονα που συνήθως προκαλείται από ιούς
ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους μικροοργανισμούς, ορισμένα φάρμακα και
αυτοάνοσα νοσήματα. Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου 450
εκατομμύρια ανθρώπους, επτά επί τοις εκατό του συνολικού παγκόσμιου
πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους. Αν και η πνευμονία
θεωρούταν από τον Ουίλλιαμ Όσλερ τον 19ο αιώνα ως «αρχηγός των θανατηφόρων», με
τον ερχομό της αντιβιοτικής θεραπείας και εμβολίων έχει σημειωθεί βελτίωση τόσο στη
νοσηρότητα, όσο και τη θνητότητα. Εντούτοις, στις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των
πολύ νεαρών και πολύ ηλικιωμένων, αλλά και στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η
πνευμονία παραμένει σημαντική αιτία θανάτου.
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης του κατώτερου
αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος σε συνδυασμό με την εμφάνιση
μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση. Για το έτος 2019
υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 δισ. θάνατοι, από τους οποίους οι 672. 000
αφορούσαν παιδιά. Συγκεκριμένα κάθε 25 δευτερόλεπτα καταγράφεται σε
παγκόσμια κλίμακα ένας παιδικός θάνατο οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της
πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή θνησιμότητα, κυρίως
όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν υπάρχει αντιιική θεραπεία και εμβόλιο.
Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας τα εκατομμύρια των θανάτων που οφείλονταν στις
επιδημίες της γρίπης, αλλά και ο ετήσιος υψηλός αριθμός νοσηρότητας και θνητότητας
από τη γρίπη παρά τη διαθεσιμότητα του αντιγριπικού εμβολίου και των αντιιικών κατά
της γρίπης. Η νοσηρότητα και θνητότητα της πνευμονίας από κορωνοϊό, κατέδειξε
ξανά τη κεντρική θέση που κατέχουν οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού
στην ιατρική κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί να επιπλακεί
με βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί από πνευμονία,
ακόμα και υγιή άτομα σε καλή φυσική κατάσταση, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες
ομάδες πληθυσμού όπως τα άτομα άνω των 65 ετών, οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική

πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη
διαβήτη και οι αλκοολικοί κινδυνεύουν περισσότερο.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020 τονίζουμε την
αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό στρατηγικών παρεμβάσεων έναντι
της πνευμονικής λοίμωξης και την οργάνωση στοχευμένων υγειονομικών δράσεων έναντι
του SARS–CoV-2 με σκοπό τη μείωση της διασποράς στην κοινότητα.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις προσπάθειες
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της υιοθέτησης
νοοτροπίας πρόληψης της πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού καθώς και της
έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή αντοχή
στα αντιβιοτικά, η νοσηρότητα και η θνητότητα.

Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για
ένα από τα συνηθέστερα νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και
ενίοτε απειλητικό, που καταγράφει υψηλότατα ποσοστά νοσηρότητας και
θνητότητας.

H πνευμονία είναι μια λοιμώδης νόσος του πνεύμονα, που συνήθως προκαλείται
από ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους μικροοργανισμούς, ορισμένα
φάρμακα και αυτοάνοσα νοσήματα. Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε
περίπου 450 εκατομμύρια ανθρώπους, ποσοστό 7% του συνολικού παγκόσμιου
πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους.
Αν και η πνευμονία θεωρούταν από τον William. Osler τον 19ο αιώνα ως «αρχηγός
των θανατηφόρων», με τον ερχομό της αντιβιοτικής θεραπείας και εμβολίων έχει
σημειωθεί βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα, όσο και τη θνητότητα. Εντούτοις, στις
αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ νεαρών και πολύ ηλικιωμένων, αλλά και
στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η πνευμονία παραμένει σημαντική αιτία
θανάτου.

Το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης του κατώτερου
αναπνευστικού

Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης του
κατώτερου αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος σε
συνδυασμό με την εμφάνιση μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή
πρόγνωση. Για το έτος 2019 υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 εκατ. θάνατοι,
από τους οποίους οι 672. 000 αφορούσαν παιδιά. Συγκεκριμένα κάθε 25
δευτερόλεπτα καταγράφεται σε παγκόσμια κλίμακα ένας παιδικός θάνατο
οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή θνησιμότητα.
Κυρίως όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν υπάρχει αντιική
θεραπεία και εμβόλιο. Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας τα εκατομμύρια των
θανάτων, που οφείλονταν στις επιδημίες της γρίπης, αλλά και ο ετήσιος υψηλός
αριθμός νοσηρότητας και θνητότητας από τη γρίπη παρά τη διαθεσιμότητα του
αντιγριπικού εμβολίου και των αντιικών κατά της γρίπης. Η νοσηρότητα και
θνητότητα της πνευμονίας από κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά τη κεντρική θέση, που
κατέχουν οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού στην ιατρική κοινότητα.

Ιογενείς λοιμώξεις
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί να
επιπλακεί με βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί
από πνευμονία, ακόμα και υγιή άτομα σε καλή φυσική κατάσταση, άτομα που
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως τα άτομα άνω των 65 ετών, οι
ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με
καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί κινδυνεύουν
περισσότερο.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας. 2020 τονίζουμε την
αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών. Το σχεδιασμό στρατηγικών
παρεμβάσεων έναντι της πνευμονικής λοίμωξης και την οργάνωση στοχευμένων

υγειονομικών δράσεων έναντι του. SARS-CoV-2 με σκοπό τη μείωση της
διασποράς στην κοινότητα.
Η Ελληνική Πνευμονολογική. Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις προσπάθειες
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Ενημέρωση για τη σημασία της
υιοθέτησης νοοτροπίας πρόληψης της πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού. Καθώς
και της έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή
αντοχή στα αντιβιοτικά, η νοσηρότητα και η θνητότητα.
Οι συντονίστριες της Ομάδας Λοιμώξεων της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας
Παρασκευή Κατσαούνου και Σταματούλα Τσικρικά

Νόσημα Αναπνευστικό: Παγκόσμια Ημέρα
Πνευμονίας
HEALTHWEB.GR / ΝΕΑ ΥΓΕΙΑΣ / ΝΟΣΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ

Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας
Πνευμονίας 2020 τονίζουμε την
αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το
σχεδιασμό στρατηγικών παρεμβάσεων έναντι της
πνευμονικής λοίμωξης και την οργάνωση
στοχευμένων υγειονομικών δράσεων έναντι του

SARS-CoV-2 με σκοπό τη μείωση της διασποράς
στην κοινότητα.
Νόσημα Αναπνευστικό: Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται
κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για ένα από τα
συνηθέστερα νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και ενίοτε
απειλητικό με καταγραφή υψηλότατων ποσοστών νοσηρότητας και
θνητότητας.
H πνευμονία είναι φλεγμονώδης νόσος του πνεύμονα που
συνήθως προκαλείται από ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά
από άλλους μικροοργανισμούς, ορισμένα φάρμακα και
αυτοάνοσα νοσήματα. Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε
περίπου 450 εκατομμύρια ανθρώπους, επτά επί τοις εκατό του
συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4

εκατομμύρια θανάτους. Αν και η πνευμονία θεωρούνταν από τον
Ουίλλιαμ Όσλερ τον 19ο αιώνα ως “αρχηγός των θανατηφόρων
νόσων”, με τον ερχομό της αντιβιοτικής θεραπείας και εμβολίων έχει
σημειωθεί βελτίωση, τόσο στη νοσηρότητα, όσο και τη θνητότητα.

Εντούτοις, στις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ νεαρών και
πολύ ηλικιωμένων, αλλά και στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η
πνευμονία παραμένει σημαντική αιτία θανάτου.
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης
του κατώτερου αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική
νόσος σε συνδυασμό με την εμφάνιση μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει
εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση. Για το έτος 2019 υπολογίστηκαν
περισσότεροι από 2,5 δισ. θάνατοι, από τους οποίους οι 672. 000
αφορούσαν παιδιά. Συγκεκριμένα κάθε 25 δευτερόλεπτα καταγράφεται
σε παγκόσμια κλίμακα ένας παιδικός θάνατος οφειλόμενος στον
στρεπτόκοκκο της πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή
θνησιμότητα, κυρίως όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους
δεν υπάρχει αντιιική θεραπεία και εμβόλιο. Είχαν ατονήσει στη μνήμη
μας τα εκατομμύρια των θανάτων που οφείλονταν στις επιδημίες της
γρίπης, αλλά και ο ετήσιος υψηλός αριθμός νοσηρότητας και
θνητότητας από τη γρίπη παρά τη διαθεσιμότητα του αντιγριπικού
εμβολίου και των αντιιικών κατά της γρίπης. Η νοσηρότητα και
θνητότητα της πνευμονίας από κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά την κεντρική
θέση που κατέχουν οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού στην
ιατρική κοινότητα.

Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19
μπορεί να επιπλακεί με βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε
μπορεί να προσβληθεί από πνευμονία, ακόμα και υγιή άτομα σε καλή
φυσική κατάσταση, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες
πληθυσμού όπως τα άτομα άνω των 65 ετών, οι ασθενείς με χρόνια
αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με
καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί
κινδυνεύουν περισσότερο.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020
τονίζουμε την αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό
στρατηγικών παρεμβάσεων έναντι της πνευμονικής λοίμωξης και την
οργάνωση στοχευμένων υγειονομικών δράσεων έναντι του SARSCoV-2 με σκοπό τη μείωση της διασποράς στην κοινότητα.

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις
προσπάθειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη
σημασία της υιοθέτησης νοοτροπίας πρόληψης της πνευμονίας μέσω
του εμβολιασμού καθώς και της έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας
προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά, η
νοσηρότητα και η θνητότητα.

Πνευμονία: Νοσούν 450 εκατ. άνθρωποι και
χάνουν τη ζωή τους 4 εκατ. κάθε χρόνο
12/11/2020 11:02:20 πμ

Τραγικά τα στοιχεία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πνευμονίας

Η Παγκόσμια Ημέρα Πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για ένα
από τα συνηθέστερα νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και ενίοτε
απειλητικό με καταγραφή υψηλότατων ποσοστών νοσηρότητας και θνητότητας.
H πνευμονία είναι φλεγμονώδης νόσος του πνεύμονα που συνήθως προκαλείται
από ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους μικροοργανισμούς, ορισμένα
φάρμακα και αυτοάνοσα νοσήματα. Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου

450 εκατομμύρια ανθρώπους, επτά επί τοις εκατό του συνολικού παγκόσμιου
πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους. Αν και η πνευμονία
θεωρούταν από τον Ουίλλιαμ Όσλερ τον 19ο αιώνα ως "αρχηγός των
θανατηφόρων", με τον ερχομό της αντιβιοτικής θεραπείας και εμβολίων έχει
σημειωθεί βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα, όσο και τη θνητότητα. Εντούτοις, στις
αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ νεαρών και πολύ ηλικιωμένων, αλλά και
στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η πνευμονία παραμένει σημαντική αιτία
θανάτου.
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης του
κατώτερου αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος σε συνδυασμό
με την εμφάνιση μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση. Για
το έτος 2019 υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 δισ. θάνατοι, από τους οποίους
οι 672. 000 αφορούσαν παιδιά. Συγκεκριμένα κάθε 25 δευτερόλεπτα καταγράφεται
σε παγκόσμια κλίμακα ένας παιδικός θάνατο οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της
πνευμονίας. Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή
θνησιμότητα, κυρίως όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν υπάρχει
αντιιική θεραπεία και εμβόλιο.
Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας τα εκατομμύρια των θανάτων που οφείλονταν στις
επιδημίες της γρίπης, αλλά και ο ετήσιος υψηλός αριθμός νοσηρότητας και
θνητότητας από τη γρίπη παρά τη διαθεσιμότητα του αντιγριπικού εμβολίου και των
αντιιικών κατά της γρίπης. Η νοσηρότητα και θνητότητα της πνευμονίας από
κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά τη κεντρική θέση που κατέχουν οι λοιμώξεις του
κατώτερου αναπνευστικού στην ιατρική κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί να
επιπλακεί με βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί
από πνευμονία, ακόμα και υγιή άτομα σε καλή φυσική κατάσταση, άτομα που
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως τα άτομα άνω των 65 ετών, οι
ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με
καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί κινδυνεύουν
περισσότερο.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020 τονίζουμε την
αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό στρατηγικών παρεμβάσεων
έναντι της πνευμονικής λοίμωξης και την οργάνωση στοχευμένων υγειονομικών
δράσεων έναντι του SARS-CoV-2 με σκοπό τη μείωση της διασποράς στην
κοινότητα.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις προσπάθειες
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της υιοθέτησης
νοοτροπίας πρόληψης της πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού καθώς και της
έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή αντοχή
στα αντιβιοτικά, η νοσηρότητα και η θνητότητα.

Η Πνευμονία προκαλεί 4 εκατομμύρια
θανάτους κάθε χρόνο!
12 Νοεμβρίου 2020

Η 12η Νοεμβρίου κάθε χρόνο, είναι αφιερωμένη από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στην πνευμονία, με σκοπό την
ευαισθητοποίηση του κοινού για ένα από τα συνηθέστερα
νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και ενίοτε
απειλητικό, που καταγράφει υψηλότατα ποσοστά νοσηρότητας
και θνητότητας.
H πνευμονία είναι μια λοιμώδης νόσος του πνεύμονα, που συνήθως
προκαλείται από ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους
μικροοργανισμούς, ορισμένα φάρμακα και αυτοάνοσα νοσήματα.
Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου 450 εκατομμύρια
ανθρώπους, ποσοστό 7% του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού και
προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους.
Αν και η πνευμονία θεωρούταν από τον William Osler τον 19ο αιώνα ως
«αρχηγός των θανατηφόρων», με τον ερχομό της αντιβιοτικής
θεραπείας και εμβολίων έχει σημειωθεί βελτίωση τόσο στη
νοσηρότητα, όσο και τη θνητότητα. Εντούτοις, στις αναπτυσσόμενες

χώρες, μεταξύ των πολύ νεαρών και πολύ ηλικιωμένων, αλλά και στους
ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η πνευμονία παραμένει σημαντική αιτία
θανάτου.
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής
λοίμωξης του κατώτερου αναπνευστικού, ενώ η διηθητική
πνευμονιοκοκκική νόσος σε συνδυασμό με την εμφάνιση μικροβιαιμίας και
σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση.
Για το έτος 2019, υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 δισ. θάνατοι,
από τους οποίους οι 672. 000 αφορούσαν παιδιά.
Συγκεκριμένα, κάθε 25 δευτερόλεπτα, καταγράφεται σε παγκόσμια
κλίμακα ένας παιδικός θάνατος οφειλόμενος στο στρεπτόκοκκο της
πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή
θνησιμότητα, κυρίως όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους
δεν υπάρχει αντιιική θεραπεία και εμβόλιο. Είχαν ατονήσει στη μνήμη
μας τα εκατομμύρια των θανάτων, που οφείλονταν στις επιδημίες της
γρίπης, αλλά και ο ετήσιος υψηλός αριθμός νοσηρότητας και θνητότητας
από τη γρίπη παρά τη διαθεσιμότητα του αντιγριπικού εμβολίου και των
αντιιικών κατά της γρίπης. Η νοσηρότητα και θνητότητα της πνευμονίας
από κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά τη κεντρική θέση, που κατέχουν οι λοιμώξεις
του κατώτερου αναπνευστικού στην ιατρική κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid19 μπορεί να επιπλακεί με βακτηριακή πνευμονία. Αν και
οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί από πνευμονία, ακόμα και υγιή άτομα
σε καλή φυσική κατάσταση, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες
πληθυσμού όπως τα άτομα άνω των 65 ετών, οι ασθενείς με χρόνια
αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με καρδιαγγειακά
νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί
κινδυνεύουν περισσότερο.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
«Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας
2020 τονίζουμε την αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το
σχεδιασμό στρατηγικών παρεμβάσεων έναντι της πνευμονικής
λοίμωξης και την οργάνωση στοχευμένων υγειονομικών δράσεων
έναντι του SARS-CoV-2 με σκοπό τη μείωση της διασποράς στην
κοινότητα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρεία (ΕΠΕ).

Η ΕΠΕ έχει ως βασικό της στόχο τις προσπάθειες ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της υιοθέτησης
νοοτροπίας πρόληψης της πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού
καθώς και της έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας προκειμένου να
μειωθεί η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά, η νοσηρότητα και η
θνητότητα.
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Παγκόσμια Μέρα Πνευμονίας:
Ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση
ιατρικής οξυγονοθεραπείας

12 Νοεμβρίου 2020 Παγκόσμια Ημέρα Πνευμονίας

«Ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής οξυγονοθεραπείας για όλους,
χωρίς κανέναν αποκλεισμό».
Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για ένα από τα
συνηθέστερα νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και ενίοτε απειλητικό, που
καταγράφει υψηλότατα ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας.
H πνευμονία είναι μια λοιμώδης νόσος του πνεύμονα, που συνήθως προκαλείται από ιούς
ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους μικροοργανισμούς, ορισμένα φάρμακα και
αυτοάνοσα νοσήματα. Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου 450 εκατομμύρια
ανθρώπους, ποσοστό 7% του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4
εκατομμύρια θανάτους. Αν και η πνευμονία θεωρούταν από τον William Osler τον 19ο
αιώνα ως «αρχηγός των θανατηφόρων», με τον ερχομό της αντιβιοτικής θεραπείας και
εμβολίων έχει σημειωθεί βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα, όσο και τη θνητότητα.
Εντούτοις, στις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ νεαρών και πολύ ηλικιωμένων,
αλλά και στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η πνευμονία παραμένει σημαντική αιτία
θανάτου.
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης του κατώτερου
αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος σε συνδυασμό με την εμφάνιση
μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση. Για το έτος 2019
υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 εκατ. θάνατοι, από τους οποίους οι 672. 000
αφορούσαν παιδιά. Συγκεκριμένα κάθε 25 δευτερόλεπτα καταγράφεται σε παγκόσμια
κλίμακα ένας παιδικός θάνατο οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή θνησιμότητα, κυρίως
όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν υπάρχει αντιική θεραπεία και εμβόλιο.
Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας τα εκατομμύρια των θανάτων, που οφείλονταν στις
επιδημίες της γρίπης, αλλά και ο ετήσιος υψηλός αριθμός νοσηρότητας και θνητότητας
από τη γρίπη παρά τη διαθεσιμότητα του αντιγριπικού εμβολίου και των αντιικών κατά
της γρίπης. Η νοσηρότητα και θνητότητα της πνευμονίας από κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά
τη κεντρική θέση, που κατέχουν οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού στην ιατρική
κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί να επιπλακεί με
βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί από πνευμονία,
ακόμα και υγιή άτομα σε καλή φυσική κατάσταση, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες
ομάδες πληθυσμού όπως τα άτομα άνω των 65 ετών, οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη
διαβήτη και οι αλκοολικοί κινδυνεύουν περισσότερο.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής οξυγονοθεραπείας
για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.

Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020 τονίζουμε την
αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό στρατηγικών παρεμβάσεων
έναντι της πνευμονικής λοίμωξης και την οργάνωση στοχευμένων υγειονομικών δράσεων
έναντι του SARS–CoV-2 με σκοπό τη μείωση της διασποράς στην κοινότητα.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις προσπάθειες
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της υιοθέτησης νοοτροπίας
πρόληψης της πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού καθώς και της έγκαιρης και
στοχευμένης θεραπείας προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά, η
νοσηρότητα και η θνητότητα.
Οι συντονίστριες της Ομάδας Λοιμώξεων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
Παρασκευή Κατσαούνου
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Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται κάθε
χρόνο στις 12 Νοεμβρίουαπό τον Παγκόσμιο

Οργανισμό Υγείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του
κοινού για ένα από τα συνηθέστερα νοσήματα του
κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και ενίοτε απειλητικό,
που καταγράφει υψηλότατα ποσοστά νοσηρότητας και
θνητότητας.
H
πνευμονία
είναι μια λοιμώδης νόσος
του
πνεύμονα, που συνήθως προκαλείται από ιούς ή
βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους
μικροοργανισμούς, ορισμένα φάρμακα και αυτοάνοσα
νοσήματα. Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε
περίπου 450 εκατομμύρια ανθρώπους, ποσοστό 7%
του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού και προκαλεί
περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους. Αν και η πνευμονία
θεωρούταν από τον William Osler τον 19ο αιώνα
ως «αρχηγός των θανατηφόρων», με τον ερχομό της
αντιβιοτικής θεραπείας και εμβολίων έχει σημειωθεί
βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα, όσο και τη θνητότητα.
Εντούτοις, στις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των
πολύ νεαρών και πολύ ηλικιωμένων, αλλά και στους
ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η πνευμονία παραμένει
σημαντική αιτία θανάτου.
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο
βακτηριακής λοίμωξης του κατώτερου αναπνευστικού,
ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος σε
συνδυασμό με την εμφάνιση μικροβιαιμίας και
σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση. Για το
έτος 2019 υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 δισ.
θάνατοι, από τους οποίους οι 672. 000 αφορούσαν
παιδιά. Συγκεκριμένα κάθε 25 δευτερόλεπτα

καταγράφεται σε παγκόσμια κλίμακα ένας παιδικός
θάνατο οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της
πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα
επικίνδυνες με υψηλή θνησιμότητα, κυρίως όταν
προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν υπάρχει
αντιιική θεραπεία και εμβόλιο. Είχαν ατονήσει στη
μνήμη μας τα εκατομμύρια των θανάτων, που
οφείλονταν στις επιδημίες της γρίπης, αλλά και ο
ετήσιος υψηλός αριθμός νοσηρότητας και θνητότητας
από τη γρίπη παρά τη διαθεσιμότητα του αντιγριπικού
εμβολίου και των αντιιικών κατά της γρίπης. Η
νοσηρότητα και θνητότητα της πνευμονίας από
κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά τη κεντρική θέση, που
κατέχουν οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού
στην ιατρική κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία
από Covid-19
μπορεί
να
επιπλακεί με
βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να
προσβληθεί από πνευμονία, ακόμα και υγιή άτομα σε
καλή φυσική κατάσταση, άτομα που ανήκουν σε
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως τα άτομα άνω των
65 ετών, οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με
καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη και
οι αλκοολικοί κινδυνεύουν περισσότερο.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη
χορήγηση ιατρικής οξυγονοθεραπείας για όλους,
χωρίς κανέναν αποκλεισμό.

Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας
Πνευμονίας
2020
τονίζουμε
την
αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό
στρατηγικών παρεμβάσεων έναντι της πνευμονικής
λοίμωξης
και
την
οργάνωση
στοχευμένων
υγειονομικών δράσεων έναντι του SARS-CoV-2 με
σκοπό τη μείωση της διασποράς στην κοινότητα.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό
της στόχο τις προσπάθειες ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία
της υιοθέτησης
νοοτροπίας
πρόληψης
της
πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού καθώς και της
έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας προκειμένου
να μειωθεί η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά,
η νοσηρότητα και η θνητότητα.
Οι συντονίστριες της Ομάδας Λοιμώξεων
της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
Παρασκευή ΚατσαούνουΣταματούλα Τσικρικά

Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου 450 εκατομμύρια
ανθρώπους, 7% του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού και
προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους.
Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12
Νοεμβρίου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την
ευαισθητοποίηση του κοινού για ένα από τα συνηθέστερα νοσήματα του
κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και ενίοτε απειλητικό με καταγραφή
υψηλότατων ποσοστών νοσηρότητας και θνητότητας.
H πνευμονία είναι φλεγμονώδης νόσος του πνεύμονα που συνήθως
προκαλείται από ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους
μικροοργανισμούς, ορισμένα φάρμακα και αυτοάνοσα νοσήματα. Η
πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου 450 εκατομμύρια
ανθρώπους, επτά επί τοις εκατό του συνολικού παγκόσμιου
πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους. Αν και η
πνευμονία θεωρούταν από τον Ουίλλιαμ Όσλερ τον 19ο αιώνα ως
“αρχηγός των θανατηφόρων”, με τον ερχομό της αντιβιοτικής θεραπείας
και εμβολίων έχει σημειωθεί βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα, όσο και τη
θνητότητα. Εντούτοις, στις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ
νεαρών και πολύ ηλικιωμένων, αλλά και στους ασθενείς με χρόνιες
παθήσεις, η πνευμονία παραμένει σημαντική αιτία θανάτου.

Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης
του κατώτερου αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος
σε συνδυασμό με την εμφάνιση μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά
δυσμενή πρόγνωση. Για το έτος 2019 υπολογίστηκαν περισσότεροι
από 2,5 δισ. θάνατοι, από τους οποίους οι 672. 000 αφορούσαν
παιδιά. Συγκεκριμένα κάθε 25 δευτερόλεπτα καταγράφεται σε
παγκόσμια κλίμακα ένας παιδικός θάνατο οφειλόμενος στον
στρεπτόκοκκο της πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή
θνησιμότητα, κυρίως όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν
υπάρχει αντιιική θεραπεία και εμβόλιο. Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας τα
εκατομμύρια των θανάτων που οφείλονταν στις επιδημίες της γρίπης, αλλά
και ο ετήσιος υψηλός αριθμός νοσηρότητας και θνητότητας από τη γρίπη
παρά τη διαθεσιμότητα του αντιγριπικού εμβολίου και των αντιιικών κατά
της γρίπης. Η νοσηρότητα και θνητότητα της πνευμονίας από
κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά τη κεντρική θέση που κατέχουν οι
λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού στην ιατρική κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί
να επιπλακεί με βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να
προσβληθεί από πνευμονία, ακόμα και υγιή άτομα σε καλή φυσική
κατάσταση, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως τα
άτομα άνω των 65 ετών, οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα και
σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί κινδυνεύουν περισσότερο.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020
τονίζουμε την αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό
στρατηγικών παρεμβάσεων έναντι της πνευμονικής λοίμωξης και την
οργάνωση στοχευμένων υγειονομικών δράσεων έναντι του SARS-CoV-2
με σκοπό τη μείωση της διασποράς στην κοινότητα.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις
προσπάθειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία
της υιοθέτησης νοοτροπίας πρόληψης της πνευμονίας μέσω του
εμβολιασμού καθώς και της έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας
προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά, η
νοσηρότητα και η θνητότητα.

ΕΠΕ: Ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση
ιατρικής οξυγονοθεραπείας για όλους και
εμβολιασμός.
NEWSROOM
12 Νοεμβρίου, 2020

Ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς
κανέναν αποκλεισμό είναι το μήνυμα που στέλνει φέτος η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Πνευμονίας. Οι
ειδικοί τονίζουν την αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό
στρατηγικών παρεμβάσεων έναντι της πνευμονικής λοίμωξης και την οργάνωση
στοχευόμενων υγειονομικών δράσεων έναντι του SARS-CoV-2 με σκοπό τη μείωση
της διασποράς στην κοινότητα.

«Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) έχει ως βασικό της στόχο τις
προσπάθειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της
υιοθέτησης νοοτροπίας πρόληψης της πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού καθώς
και της έγκαιρης και στοχευόμενης θεραπείας προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή
αντοχή στα αντιβιοτικά, η νοσηρότητα και η θνητότητα» αναφέρουν
οι συντονίστριες της Ομάδας Λοιμώξεων της ΕΠΕ, Παρασκευή Κατσαούνου
και Σταματούλα Τσικρικά.
Θερίζει τον πλανήτη η πνευμονία
H πνευμονία είναι μια λοιμώδης νόσος του πνεύμονα, που συνήθως προκαλείται
από ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους μικροοργανισμούς, ορισμένα
φάρμακα και αυτοάνοσα νοσήματα.
Παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου 450 εκατομμύρια ανθρώπους, ποσοστό 7%
του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια
θανάτους.
Αν και η πνευμονία θεωρούταν από τον William Osler τον 19ο αιώνα ως «αρχηγός
των θανατηφόρων», με τον ερχομό της αντιβιοτικής θεραπείας και
εμβολίων έχει σημειωθεί βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα, όσο και τη θνητότητα.
Εντούτοις, στις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ νεαρών και πολύ
ηλικιωμένων, αλλά και στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η πνευμονία παραμένει
σημαντική αιτία θανάτου.
Ο πνευμονιόκοκκος
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης του
κατώτερου αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος σε
συνδυασμό με την εμφάνιση μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή
πρόγνωση. Για το έτος 2019 υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια
θάνατοι, από τους οποίους οι 672. 000 αφορούσαν παιδιά. Συγκεκριμένα

κάθε 25 δευτερόλεπτα καταγράφεται σε παγκόσμια κλίμακα ένας παιδικός
θάνατος οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή θνησιμότητα,
κυρίως όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν υπάρχει αντιιική
θεραπεία και εμβόλιο. Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από
Covid-19 μπορεί να εμπλακεί με βακτηριακή πνευμονία.
Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί από πνευμονία, ακόμα και υγιή άτομα
σε καλή φυσική κατάσταση, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού
όπως τα άτομα άνω των 65 ετών, οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα και
σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί κινδυνεύουν περισσότερο.

Παγκόσμια Ημέρα Πνευμονίας η
σημερινή - Ποιοι κινδυνεύουν
περισσότερο
•

Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε
περίπου 450 εκατομμύρια ανθρώπους
Παγκόσμια Ημέρα Πνευμονίας η σημερινή και όπως αναφέρει η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρία, «η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε
περίπου 450 εκατομμύρια ανθρώπους, ποσοστό 7% του συνολικού
παγκόσμιου πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους».

Ειδικότερα, οι συντονίστριες της Ομάδας Λοιμώξεων της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας Παρασκευή Κατσαούνου και Σταματούλα
Τσικρικά, αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση:
Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για
ένα από τα συνηθέστερα νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και
ενίοτε απειλητικό, που καταγράφει υψηλότατα ποσοστά νοσηρότητας και
θνητότητας.
H πνευμονία είναι μια λοιμώδης νόσος του πνεύμονα, που συνήθως προκαλείται
από ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους μικροοργανισμούς,
ορισμένα φάρμακα και αυτοάνοσα νοσήματα. Η πνευμονία παρουσιάζεται
ετησίως σε περίπου 450 εκατομμύρια ανθρώπους, ποσοστό 7% του συνολικού
παγκόσμιου πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους. Αν και η
πνευμονία θεωρούταν από τον William Osler τον 19ο αιώνα ως «αρχηγός των
θανατηφόρων», με τον ερχομό της αντιβιοτικής θεραπείας και εμβολίων έχει
σημειωθεί βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα, όσο και τη θνητότητα. Εντούτοις, στις
αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ νεαρών και πολύ ηλικιωμένων, αλλά
και στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η πνευμονία παραμένει σημαντική αιτία
θανάτου.
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης του
κατώτερου αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος σε
συνδυασμό με την εμφάνιση μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή
πρόγνωση. Για το έτος 2019 υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 εκατ. θάνατοι,
από τους οποίους οι 672. 000 αφορούσαν παιδιά. Συγκεκριμένα κάθε 25
δευτερόλεπτα καταγράφεται σε παγκόσμια κλίμακα ένας παιδικός θάνατο
οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή θνησιμότητα,
κυρίως όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν υπάρχει αντιική
θεραπεία και εμβόλιο. Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας τα εκατομμύρια των
θανάτων, που οφείλονταν στις επιδημίες της γρίπης, αλλά και ο ετήσιος υψηλός
αριθμός νοσηρότητας και θνητότητας από τη γρίπη παρά τη διαθεσιμότητα του
αντιγριπικού εμβολίου και των αντιικών κατά της γρίπης. Η νοσηρότητα και
θνητότητα της πνευμονίας από κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά τη κεντρική θέση, που
κατέχουν οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού στην ιατρική κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί να
επιπλακεί με βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να
προσβληθεί από πνευμονία, ακόμα και υγιή άτομα σε καλή φυσική
κατάσταση, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως τα
άτομα άνω των 65 ετών, οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι
καπνιστές, οι ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη και οι
αλκοολικοί κινδυνεύουν περισσότερο.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.

Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020 τονίζουμε την
αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό στρατηγικών
παρεμβάσεων έναντι της πνευμονικής λοίμωξης και την οργάνωση στοχευμένων
υγειονομικών δράσεων έναντι του SARS-CoV-2 με σκοπό τη μείωση της
διασποράς στην κοινότητα.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις προσπάθειες
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της υιοθέτησης
νοοτροπίας πρόληψης της πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού καθώς και
της έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας προκειμένου να μειωθεί η
μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά, η νοσηρότητα και η θνητότητα.

Παγκόσμια Ημέρα Πνευμονίας: «Ισότιμη
πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς
κανέναν αποκλεισμό»
11/11/2020 8:27:21 μμ

Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου 450 εκατομμύρια ανθρώπους, 7%
του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια
θανάτους.

Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για ένα από τα
συνηθέστερα νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και ενίοτε απειλητικό
με καταγραφή υψηλότατων ποσοστών νοσηρότητας και θνητότητας.
H πνευμονία είναι φλεγμονώδης νόσος του πνεύμονα που συνήθως προκαλείται από ιούς ή
βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους μικροοργανισμούς, ορισμένα φάρμακα και

αυτοάνοσα νοσήματα. Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου 450
εκατομμύρια ανθρώπους, επτά επί τοις εκατό του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού
και προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους. Αν και η πνευμονία θεωρούταν από τον
Ουίλλιαμ Όσλερ τον 19ο αιώνα ως "αρχηγός των θανατηφόρων", με τον ερχομό της
αντιβιοτικής θεραπείας και εμβολίων έχει σημειωθεί βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα, όσο και
τη θνητότητα. Εντούτοις, στις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ νεαρών και πολύ
ηλικιωμένων, αλλά και στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η πνευμονία παραμένει
σημαντική αιτία θανάτου.
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης του κατώτερου
αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος σε συνδυασμό με την εμφάνιση
μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση. Για το έτος 2019
υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 δισ. θάνατοι, από τους οποίους οι 672. 000
αφορούσαν παιδιά. Συγκεκριμένα κάθε 25 δευτερόλεπτα καταγράφεται σε παγκόσμια
κλίμακα ένας παιδικός θάνατο οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή θνησιμότητα, κυρίως
όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν υπάρχει αντιιική θεραπεία και εμβόλιο.
Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας τα εκατομμύρια των θανάτων που οφείλονταν στις επιδημίες
της γρίπης, αλλά και ο ετήσιος υψηλός αριθμός νοσηρότητας και θνητότητας από τη γρίπη
παρά τη διαθεσιμότητα του αντιγριπικού εμβολίου και των αντιιικών κατά της γρίπης. Η
νοσηρότητα και θνητότητα της πνευμονίας από κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά τη κεντρική
θέση που κατέχουν οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού στην ιατρική
κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί να επιπλακεί με
βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί από πνευμονία, ακόμα
και υγιή άτομα σε καλή φυσική κατάσταση, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες
πληθυσμού όπως τα άτομα άνω των 65 ετών, οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη
διαβήτη και οι αλκοολικοί κινδυνεύουν περισσότερο.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020 τονίζουμε την
αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό στρατηγικών παρεμβάσεων έναντι
της πνευμονικής λοίμωξης και την οργάνωση στοχευμένων υγειονομικών δράσεων έναντι
του SARS-CoV-2 με σκοπό τη μείωση της διασποράς στην κοινότητα.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις προσπάθειες
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της υιοθέτησης νοοτροπίας
πρόληψης της πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού καθώς και της έγκαιρης και
στοχευμένης θεραπείας προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά,
η νοσηρότητα και η θνητότητα.
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Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου 450
εκατομμύρια ανθρώπους, 7% του συνολικού παγκόσμιου
πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους.

Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για
ένα από τα συνηθέστερα νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και
ενίοτε απειλητικό με καταγραφή υψηλότατων ποσοστών νοσηρότητας και
θνητότητας.
H πνευμονία είναι φλεγμονώδης νόσος του πνεύμονα που συνήθως προκαλείται
από ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους μικροοργανισμούς, ορισμένα
φάρμακα και αυτοάνοσα νοσήματα. Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε
περίπου 450 εκατομμύρια ανθρώπους, επτά επί τοις εκατό του συνολικού
παγκόσμιου πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους. Αν
και η πνευμονία θεωρούταν από τον Ουίλλιαμ Όσλερ τον 19ο αιώνα ως "αρχηγός
των θανατηφόρων", με τον ερχομό της αντιβιοτικής θεραπείας και εμβολίων έχει
σημειωθεί βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα, όσο και τη θνητότητα. Εντούτοις, στις
αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ νεαρών και πολύ ηλικιωμένων, αλλά και
στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η πνευμονία παραμένει σημαντική αιτία
θανάτου.
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης του
κατώτερου αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος σε
συνδυασμό με την εμφάνιση μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή
πρόγνωση. Για το έτος 2019 υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 δισ.
θάνατοι, από τους οποίους οι 672. 000 αφορούσαν παιδιά. Συγκεκριμένα
κάθε 25 δευτερόλεπτα καταγράφεται σε παγκόσμια κλίμακα ένας παιδικός
θάνατο οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή θνησιμότητα,
κυρίως όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν υπάρχει αντιιική
θεραπεία και εμβόλιο. Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας τα εκατομμύρια των
θανάτων που οφείλονταν στις επιδημίες της γρίπης, αλλά και ο ετήσιος υψηλός
αριθμός νοσηρότητας και θνητότητας από τη γρίπη παρά τη διαθεσιμότητα του
αντιγριπικού εμβολίου και των αντιιικών κατά της γρίπης. Η νοσηρότητα και
θνητότητα της πνευμονίας από κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά τη κεντρική θέση
που κατέχουν οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού στην ιατρική
κοινότητα.

Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί να
επιπλακεί με βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί
από πνευμονία, ακόμα και υγιή άτομα σε καλή φυσική κατάσταση, άτομα που
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως τα άτομα άνω των 65 ετών, οι
ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με
καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί
κινδυνεύουν περισσότερο.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020 τονίζουμε την
αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό στρατηγικών
παρεμβάσεων έναντι της πνευμονικής λοίμωξης και την οργάνωση στοχευμένων
υγειονομικών δράσεων έναντι του SARS-CoV-2 με σκοπό τη μείωση της
διασποράς στην κοινότητα.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις προσπάθειες
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της υιοθέτησης
νοοτροπίας πρόληψης της πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού καθώς και της
έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή
αντοχή στα αντιβιοτικά, η νοσηρότητα και η θνητότητα.

12 Νοεμβρίου 2020 Παγκόσμια
Ημέρα Πνευμονίας
11 Νοεμβρίου 2020

Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12
Νοεμβρίου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την
ευαισθητοποίηση του κοινού για ένα από τα συνηθέστερα νοσήματα του
κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και ενίοτε απειλητικό με καταγραφή
υψηλότατων ποσοστών νοσηρότητας και θνητότητας.
H πνευμονία είναι φλεγμονώδης νόσος του πνεύμονα που συνήθως
προκαλείται από ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους
μικροοργανισμούς, ορισμένα φάρμακα και αυτοάνοσα νοσήματα. Η
πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου 450 εκατομμύρια
ανθρώπους, επτά επί τοις εκατό του συνολικού παγκόσμιου

πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους. Αν και η
πνευμονία θεωρούταν από τον Ουίλλιαμ Όσλερ τον 19ο αιώνα ως
“αρχηγός των θανατηφόρων”, με τον ερχομό της αντιβιοτικής θεραπείας
και εμβολίων έχει σημειωθεί βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα, όσο και τη
θνητότητα. Εντούτοις, στις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ
νεαρών και πολύ ηλικιωμένων, αλλά και στους ασθενείς με χρόνιες
παθήσεις, η πνευμονία παραμένει σημαντική αιτία θανάτου.
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης
του κατώτερου αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος
σε συνδυασμό με την εμφάνιση μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά
δυσμενή πρόγνωση. Για το έτος 2019 υπολογίστηκαν περισσότεροι
από 2,5 δισ. θάνατοι, από τους οποίους οι 672. 000 αφορούσαν
παιδιά. Συγκεκριμένα κάθε 25 δευτερόλεπτα καταγράφεται σε
παγκόσμια κλίμακα ένας παιδικός θάνατο οφειλόμενος στον
στρεπτόκοκκο της πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή
θνησιμότητα, κυρίως όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν
υπάρχει αντιιική θεραπεία και εμβόλιο. Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας τα
εκατομμύρια των θανάτων που οφείλονταν στις επιδημίες της γρίπης, αλλά
και ο ετήσιος υψηλός αριθμός νοσηρότητας και θνητότητας από τη γρίπη
παρά τη διαθεσιμότητα του αντιγριπικού εμβολίου και των αντιιικών κατά
της γρίπης. Η νοσηρότητα και θνητότητα της πνευμονίας από
κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά τη κεντρική θέση που κατέχουν οι
λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού στην ιατρική κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί
να επιπλακεί με βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να
προσβληθεί από πνευμονία, ακόμα και υγιή άτομα σε καλή φυσική
κατάσταση, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως τα
άτομα άνω των 65 ετών, οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική

πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα και
σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί κινδυνεύουν περισσότερο.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020
τονίζουμε την αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό
στρατηγικών παρεμβάσεων έναντι της πνευμονικής λοίμωξης και την
οργάνωση στοχευμένων υγειονομικών δράσεων έναντι του SARS-CoV-2
με σκοπό τη μείωση της διασποράς στην κοινότητα.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις
προσπάθειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία
της υιοθέτησης νοοτροπίας πρόληψης της πνευμονίας μέσω του
εμβολιασμού καθώς και της έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας
προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά, η
νοσηρότητα και η θνητότητα.

12 Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Πνευμονίας:
Ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους
ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11 ΝΟΕ 2020, 16:10

Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για ένα
από τα συνηθέστερα νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και ενίοτε
απειλητικό με καταγραφή υψηλότατων ποσοστών νοσηρότητας και θνητότητας.
H πνευμονία είναι φλεγμονώδης νόσος του πνεύμονα που συνήθως προκαλείται
από ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους μικροοργανισμούς, ορισμένα
φάρμακα και αυτοάνοσα νοσήματα. Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου
450 εκατομμύρια ανθρώπους, επτά επί τοις εκατό του συνολικού παγκόσμιου

πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους. Αν και η πνευμονία
θεωρούταν από τον Ουίλλιαμ Όσλερ τον 19ο αιώνα ως "αρχηγός των
θανατηφόρων", με τον ερχομό της αντιβιοτικής θεραπείας και εμβολίων έχει
σημειωθεί βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα, όσο και τη θνητότητα. Εντούτοις, στις
αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ νεαρών και πολύ ηλικιωμένων, αλλά και
στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η πνευμονία παραμένει σημαντική αιτία
θανάτου.
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης του
κατώτερου αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος σε συνδυασμό
με την εμφάνιση μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση. Για
το έτος 2019 υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 δισ. θάνατοι, από τους οποίους
οι 672. 000 αφορούσαν παιδιά. Συγκεκριμένα κάθε 25 δευτερόλεπτα καταγράφεται
σε παγκόσμια κλίμακα ένας παιδικός θάνατο οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της
πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή θνησιμότητα,
κυρίως όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν υπάρχει αντιιική θεραπεία
και εμβόλιο. Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας τα εκατομμύρια των θανάτων που
οφείλονταν στις επιδημίες της γρίπης, αλλά και ο ετήσιος υψηλός αριθμός
νοσηρότητας και θνητότητας από τη γρίπη παρά τη διαθεσιμότητα του αντιγριπικού
εμβολίου και των αντιιικών κατά της γρίπης. Η νοσηρότητα και θνητότητα της
πνευμονίας από κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά τη κεντρική θέση που κατέχουν οι
λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού στην ιατρική κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί να
επιπλακεί με βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί
από πνευμονία, ακόμα και υγιή άτομα σε καλή φυσική κατάσταση, άτομα που
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως τα άτομα άνω των 65 ετών, οι
ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με
καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί
κινδυνεύουν περισσότερο.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020 τονίζουμε την
αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό στρατηγικών παρεμβάσεων
έναντι της πνευμονικής λοίμωξης και την οργάνωση στοχευμένων υγειονομικών
δράσεων έναντι του SARS-CoV-2 με σκοπό τη μείωση της διασποράς στην
κοινότητα.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις προσπάθειες
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της υιοθέτησης
νοοτροπίας πρόληψης της πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού καθώς και της
έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή αντοχή
στα αντιβιοτικά, η νοσηρότητα και η θνητότητα.

Η απειλητική νόσος που προκαλεί 4
εκατομμύρια θανάτους
Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου 450 εκατομμύρια
ανθρώπους
15:30,13.11.2020|

Η πνευμονία είναι ένα από τα συνηθέστερα νοσήματα του
κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και ενίοτε απειλητικό με
καταγραφή υψηλότατων ποσοστών νοσηρότητας και
θνητότητας.

Η 12η Νοεμβρίου έχει οριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας (ΠΟΥ) ως Παγκόσμια Ημέρα Πνευμονίας για να
ευαισθητοποιήσει το κοινό για την πρόληψη και ορθή
αντιμετώπιση της συχνής αυτής πάθησης.
H πνευμονία είναι φλεγμονώδης νόσος του πνεύμονα που
συνήθως προκαλείται από ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά
από άλλους μικροοργανισμούς, ορισμένα φάρμακα και
αυτοάνοσα νοσήματα. Παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου 450
εκατομμύρια ανθρώπους, 7% του συνολικού παγκόσμιου
πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους.
Όπως επισημαίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ)
με αφορμή την 12η Νοεμβρίου, αν και η πνευμονία θεωρούταν
από τον Ουίλλιαμ Όσλερ τον 19ο αιώνα ως «αρχηγός των
θανατηφόρων», με τον ερχομό της αντιβιοτικής θεραπείας και
εμβολίων έχει σημειωθεί βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα, ό σο
και τη θνητότητα. Εντούτοις, στις αναπτυσσόμενες χώρες,
μεταξύ των πολύ νεαρών και πολύ ηλικιωμένων, αλλά και στους
ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η πνευμονία παραμένει
σημαντική αιτία θανάτου.
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής
λοίμωξης του κατώτερου αναπνευστικού, ενώ η διηθητική
πνευμονιοκοκκική νόσος σε συνδυασμό με την εμφάνιση
μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση.
Για το έτος 2019 υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5
δισεκατομμύρια θάνατοι, από τους οποίους οι 672. 000
αφορούσαν παιδιά. Συγκεκριμένα κάθε 25 δευτερόλεπτα
καταγράφεται σε παγκόσμια κλίμακα ένας παιδικός θάνατος
οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της πνευμονίας. Αλλά και οι
ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή

θνησιμότητα, κυρίως όταν προκαλούνται από ιούς για τους
οποίους δεν υπάρχει αντι-ιική θεραπεία και εμβόλιο.
«Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας τα εκατομμύρια των θανάτων
που οφείλονταν στις επιδημίες της γρίπης, αλλά και ο ετήσιος
υψηλός αριθμός νοσηρότητας και θνητότητας από τη γρίπη
παρά τη διαθεσιμότητα του αντιγριπικού εμβολίου και των αντι ιικών κατά της γρίπης. Η νοσηρότητα και θνητότητα της
πνευμονίας από κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά τη κεντρική θέση που
κατέχουν οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού στην
ιατρική κοινότητα», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΕΠΕ.
Η Ομάδα Λοιμώξεων της ΕΠΕ εξηγεί ότι, όπως όλες οι ιογενείς
λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί να
επιπλακεί με βακτηριακή πνευμονία. «Αν και οποιοσδήποτε
μπορεί να προσβληθεί από πνευμονία, ακόμα και υγι ή άτομα σε
καλή φυσική κατάσταση, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες
ομάδες πληθυσμού όπως τα άτομα άνω των 65 ετών, οι
ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι καπνιστέ ς,
οι ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη
και οι αλκοολικοί κινδυνεύουν περισσότερο. Φέτος, λοιπόν, το
σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό»
τονίζει.
Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας
2020 η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία υπογραμμίζει την
αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό
στρατηγικών παρεμβάσεων έναντι της πνευμονικής λοίμωξης και
την οργάνωση στοχευμένων υγειονομικών δράσεων έν αντι του
SARS-CoV-2 με σκοπό τη μείωση της διασποράς στην
κοινότητα.

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο
τις προσπάθειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού
για τη σημασία της υιοθέτησης νοοτροπίας πρόληψης της
πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού καθώς και της έγκαιρης και
στοχευμένης θεραπείας προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή
αντοχή στα αντιβιοτικά, η νοσηρότητα και η θνητότητα.
ygeiamou.gr
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Νόσημα Αναπνευστικό: Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται κάθε
χρόνο στις 12 Νοεμβρίου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό
την ευαισθητοποίηση του κοινού για ένα από τα συνηθέστερα νοσήματα
του κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και ενίοτε απειλητικό με καταγραφή
υψηλότατων ποσοστών νοσηρότητας και θνητότητας.
H πνευμονία είναι φλεγμονώδης νόσος του πνεύμονα που συνήθως
προκαλείται από ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους
μικροοργανισμούς, ορισμένα φάρμακα και αυτοάνοσα νοσήματα. Η
πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου 450 εκατομμύρια

ανθρώπους, επτά επί τοις εκατό του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού και
προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους. Αν και η πνευμονία
θεωρούνταν από τον Ουίλλιαμ Όσλερ τον 19ο αιώνα ως “αρχηγός των
θανατηφόρων νόσων”, με τον ερχομό της αντιβιοτικής θεραπείας και
εμβολίων έχει σημειωθεί βελτίωση, τόσο στη νοσηρότητα, όσο και τη
θνητότητα. Εντούτοις, στις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ
νεαρών και πολύ ηλικιωμένων, αλλά και στους ασθενείς με χρόνιες
παθήσεις, η πνευμονία παραμένει σημαντική αιτία θανάτου.

Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης
του κατώτερου αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος
σε συνδυασμό με την εμφάνιση μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά
δυσμενή πρόγνωση. Για το έτος 2019 υπολογίστηκαν περισσότεροι από
2,5 δισ. θάνατοι, από τους οποίους οι 672. 000 αφορούσαν παιδιά.
Συγκεκριμένα κάθε 25 δευτερόλεπτα καταγράφεται σε παγκόσμια κλίμακα
ένας παιδικός θάνατος οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή
θνησιμότητα, κυρίως όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν
υπάρχει αντιιική θεραπεία και εμβόλιο. Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας τα
εκατομμύρια των θανάτων που οφείλονταν στις επιδημίες της γρίπης, αλλά
και ο ετήσιος υψηλός αριθμός νοσηρότητας και θνητότητας από τη γρίπη
παρά τη διαθεσιμότητα του αντιγριπικού εμβολίου και των αντιιικών κατά
της γρίπης. Η νοσηρότητα και θνητότητα της πνευμονίας από κορωνοϊό,
κατέδειξε ξανά την κεντρική θέση που κατέχουν οι λοιμώξεις του
κατώτερου αναπνευστικού στην ιατρική κοινότητα.

Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί
να επιπλακεί με βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να
προσβληθεί από πνευμονία, ακόμα και υγιή άτομα σε καλή φυσική
κατάσταση, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως τα
άτομα άνω των 65 ετών, οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα και
σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί κινδυνεύουν περισσότερο.

Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020
τονίζουμε την αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό
στρατηγικών παρεμβάσεων έναντι της πνευμονικής λοίμωξης και την
οργάνωση στοχευμένων υγειονομικών δράσεων έναντι του SARS-CoV-2
με σκοπό τη μείωση της διασποράς στην κοινότητα.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις
προσπάθειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία
της υιοθέτησης νοοτροπίας πρόληψης της πνευμονίας μέσω του
εμβολιασμού καθώς και της έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας
προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά, η
νοσηρότητα και η θνητότητα.

Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12
Νοεμβρίου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την
ευαισθητοποίηση του κοινού για ένα από τα συνηθέστερα νοσήματα του
κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και ενίοτε απειλητικό με καταγραφή
υψηλότατων ποσοστών νοσηρότητας και θνητότητας.
H πνευμονία είναι φλεγμονώδης νόσος του πνεύμονα που συνήθως
προκαλείται από ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους
μικροοργανισμούς, ορισμένα φάρμακα και αυτοάνοσα νοσήματα. Η
πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου 450 εκατομμύρια
ανθρώπους, επτά επί τοις εκατό του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού
και προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους. Αν και η πνευμονία
θεωρούταν από τον Ουίλλιαμ Όσλερ τον 19ο αιώνα ως «αρχηγός των
θανατηφόρων», με τον ερχομό της αντιβιοτικής θεραπείας και εμβολίων
έχει σημειωθεί βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα, όσο και τη θνητότητα.
Εντούτοις, στις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ νεαρών και

πολύ ηλικιωμένων, αλλά και στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η
πνευμονία παραμένει σημαντική αιτία θανάτου.
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης
του κατώτερου αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική
νόσος σε συνδυασμό με την εμφάνιση μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει
εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση. Για το έτος 2019 υπολογίστηκαν
περισσότεροι από 2,5 δισ. θάνατοι, από τους οποίους οι 672. 000
αφορούσαν παιδιά. Συγκεκριμένα κάθε 25 δευτερόλεπτα καταγράφεται
σε παγκόσμια κλίμακα ένας παιδικός θάνατο οφειλόμενος στον
στρεπτόκοκκο της πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή
θνησιμότητα, κυρίως όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν
υπάρχει αντιιική θεραπεία και εμβόλιο. Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας τα
εκατομμύρια των θανάτων που οφείλονταν στις επιδημίες της γρίπης,
αλλά και ο ετήσιος υψηλός αριθμός νοσηρότητας και θνητότητας από τη
γρίπη παρά τη διαθεσιμότητα του αντιγριπικού εμβολίου και των
αντιιικών κατά της γρίπης. Η νοσηρότητα και θνητότητα της πνευμονίας
από κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά τη κεντρική θέση που κατέχουν οι
λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού στην ιατρική κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19
μπορεί να επιπλακεί με βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε
μπορεί να προσβληθεί από πνευμονία, ακόμα και υγιή άτομα σε καλή
φυσική κατάσταση, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες
πληθυσμού όπως τα άτομα άνω των 65 ετών, οι ασθενείς με χρόνια
αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με
καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί
κινδυνεύουν περισσότερο.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020
τονίζουμε την αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό
στρατηγικών παρεμβάσεων έναντι της πνευμονικής λοίμωξης και την
οργάνωση στοχευμένων υγειονομικών δράσεων έναντι του SARS-CoV2 με σκοπό τη μείωση της διασποράς στην κοινότητα.

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις
προσπάθειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη
σημασία της υιοθέτησης νοοτροπίας πρόληψης της πνευμονίας μέσω
του εμβολιασμού καθώς και της έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας
προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά, η
νοσηρότητα και η θνητότητα.
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Το σύνθημα φέτος είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους
Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για ένα από τα
συνηθέστερα νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και ενίοτε απειλητικό, που
καταγράφει υψηλότατα ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας.

H πνευμονία είναι μια λοιμώδης νόσος του πνεύμονα, που συνήθως προκαλείται από
ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους μικροοργανισμούς, ορισμένα φάρμακα
και αυτοάνοσα νοσήματα. Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου 450
εκατομμύρια ανθρώπους, ποσοστό 7% του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού και
προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους. Αν και η πνευμονία θεωρούταν από τον
William Osler τον 19ο αιώνα ως «αρχηγός των θανατηφόρων», με τον ερχομό της
αντιβιοτικής θεραπείας και εμβολίων έχει σημειωθεί βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα,
όσο και τη θνητότητα. Εντούτοις, στις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ νεαρών
και πολύ ηλικιωμένων, αλλά και στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η πνευμονία
παραμένει σημαντική αιτία θανάτου.
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης του κατώτερου
αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος σε συνδυασμό με την
εμφάνιση μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση. Για το έτος
2019 υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 εκατ. θάνατοι, από τους οποίους οι 672. 000
αφορούσαν παιδιά.

Παγκόσμια Ημέρα Πνευμονίας, 12 Νοεμβρίου
2020
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Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίουαπό τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για ένα από τα
συνηθέστερα νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και ενίοτε απειλητικό, που
καταγράφει υψηλότατα ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας.
H πνευμονία είναι μια λοιμώδης νόσος του πνεύμονα, που συνήθως προκαλείται από ιούς ή
βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους μικροοργανισμούς, ορισμένα φάρμακα και
αυτοάνοσα νοσήματα. Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου 450 εκατομμύρια
ανθρώπους, ποσοστό 7% του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4
εκατομμύρια θανάτους
. Αν και η πνευμονία θεωρούταν από τον William Osler τον 19ο αιώνα ως «αρχηγός των
θανατηφόρων», με τον ερχομό της αντιβιοτικής θεραπείας και εμβολίων έχει σημειωθεί
βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα, όσο και τη θνητότητα. Εντούτοις, στις αναπτυσσόμενες
χώρες, μεταξύ των πολύ νεαρών και πολύ ηλικιωμένων, αλλά και στους ασθενείς με χρόνιες
παθήσεις, η πνευμονία παραμένει σημαντική αιτία θανάτου.
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης του κατώτερου
αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος σε συνδυασμό με την εμφάνιση
μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση. Για το έτος 2019
υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 δισ. θάνατοι, από τους οποίους οι 672. 000 αφορούσαν
παιδιά. Συγκεκριμένα κάθε 25 δευτερόλεπτα καταγράφεται σε παγκόσμια κλίμακα ένας
παιδικός θάνατο οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της πνευμονίας.

Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή θνησιμότητα, κυρίως όταν
προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν υπάρχει αντιιική θεραπεία και εμβόλιο. Είχαν
ατονήσει στη μνήμη μας τα εκατομμύρια των θανάτων, που οφείλονταν στις επιδημίες της
γρίπης, αλλά και ο ετήσιος υψηλός αριθμός νοσηρότητας και θνητότητας από τη γρίπη παρά τη
διαθεσιμότητα του αντιγριπικού εμβολίου και των αντιιικών κατά της γρίπης. Η νοσηρότητα
και θνητότητα της πνευμονίας από κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά τη κεντρική θέση, που κατέχουν
οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού στην ιατρική κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί να επιπλακεί με
βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί από πνευμονία, ακόμα και
υγιή άτομα σε καλή φυσική κατάσταση, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού
όπως τα άτομα άνω των 65 ετών, οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι
καπνιστές, οι ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί
κινδυνεύουν περισσότερο.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής οξυγονοθεραπείας για
όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020 τονίζουμε την
αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό στρατηγικών παρεμβάσεων έναντι της
πνευμονικής λοίμωξης και την οργάνωση στοχευμένων υγειονομικών δράσεων έναντι
του SARS-CoV-2 με σκοπό τη μείωση της διασποράς στην κοινότητα.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις προσπάθειες ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της υιοθέτησης νοοτροπίας πρόληψης της
πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού καθώς και της έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας
προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά, η νοσηρότητα και η θνητότητα.
Οι συντονίστριες της Ομάδας Λοιμώξεων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
Παρασκευή ΚατσαούνουΣταματούλα Τσικρικά
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Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για ένα από τα
συνηθέστερα νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και ενίοτε απειλητικό, που
καταγράφει υψηλότατα ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας.
H πνευμονία είναι μια λοιμώδης νόσος του πνεύμονα, που συνήθως προκαλείται από
ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους μικροοργανισμούς, ορισμένα φάρμακα
και αυτοάνοσα νοσήματα. Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου 450
εκατομμύρια ανθρώπους, ποσοστό 7% του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού και
προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους. Αν και η πνευμονία θεωρούταν από τον

William Osler τον 19ο αιώνα ως «αρχηγός των θανατηφόρων», με τον ερχομό της
αντιβιοτικής θεραπείας και εμβολίων έχει σημειωθεί βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα,
όσο και τη θνητότητα. Εντούτοις, στις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ νεαρών
και πολύ ηλικιωμένων, αλλά και στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η πνευμονία
παραμένει σημαντική αιτία θανάτου.
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης του κατώτερου
αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος σε συνδυασμό με την
εμφάνιση μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση. Για το έτος
2019 υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 δισ. θάνατοι, από τους οποίους οι 672. 000
αφορούσαν παιδιά. Συγκεκριμένα κάθε 25 δευτερόλεπτα καταγράφεται σε παγκόσμια
κλίμακα ένας παιδικός θάνατο οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή θνησιμότητα,
κυρίως όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν υπάρχει αντιιική θεραπεία και
εμβόλιο. Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας τα εκατομμύρια των θανάτων, που οφείλονταν
στις επιδημίες της γρίπης, αλλά και ο ετήσιος υψηλός αριθμός νοσηρότητας και
θνητότητας από τη γρίπη παρά τη διαθεσιμότητα του αντιγριπικού εμβολίου και των
αντιιικών κατά της γρίπης. Η νοσηρότητα και θνητότητα της πνευμονίας από κορωνοϊό,
κατέδειξε ξανά τη κεντρική θέση, που κατέχουν οι λοιμώξεις του κατώτερου
αναπνευστικού στην ιατρική κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί να επιπλακεί
με βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί από πνευμονία,
ακόμα και υγιή άτομα σε καλή φυσική κατάσταση, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες
ομάδες πληθυσμού όπως τα άτομα άνω των 65 ετών, οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη
διαβήτη και οι αλκοολικοί κινδυνεύουν περισσότερο.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής οξυγονοθεραπείας
για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020 τονίζουμε την
αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό στρατηγικών παρεμβάσεων
έναντι της πνευμονικής λοίμωξης και την οργάνωση στοχευμένων υγειονομικών
δράσεων έναντι του SARS-CoV-2 με σκοπό τη μείωση της διασποράς στην κοινότητα.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις προσπάθειες
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της υιοθέτησης
νοοτροπίας πρόληψης της πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού καθώς και της έγκαιρης
και στοχευμένης θεραπείας προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή αντοχή στα
αντιβιοτικά, η νοσηρότητα και η θνητότητα.
Οι συντονίστριες της Ομάδας Λοιμώξεων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
Παρασκευή Κατσαούνου

Σταματούλα Τσικρικά

Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12
Νοεμβρίου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την
ευαισθητοποίηση του κοινού για ένα από τα συνηθέστερα νοσήματα του
κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και ενίοτε απειλητικό, που καταγράφει
υψηλότατα ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας.
H πνευμονία είναι μια λοιμώδης νόσος του πνεύμονα, που συνήθως
προκαλείται από ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους
μικροοργανισμούς, ορισμένα φάρμακα και αυτοάνοσα νοσήματα. Η
πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου 450 εκατομμύρια
ανθρώπους, ποσοστό 7% του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού και
προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους. Αν και η πνευμονία θεωρούταν
από τον William Osler τον 19ο αιώνα ως «αρχηγός των θανατηφόρων», με
τον ερχομό της αντιβιοτικής θεραπείας και εμβολίων έχει σημειωθεί
βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα, όσο και τη θνητότητα. Εντούτοις, στις
αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ νεαρών και πολύ ηλικιωμένων,
αλλά και στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η πνευμονία παραμένει
σημαντική αιτία θανάτου.

Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης
του κατώτερου αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος
σε συνδυασμό με την εμφάνιση μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά
δυσμενή πρόγνωση. Για το έτος 2019 υπολογίστηκαν περισσότεροι από
2,5 δισ. θάνατοι, από τους οποίους οι 672. 000 αφορούσαν παιδιά.
Συγκεκριμένα κάθε 25 δευτερόλεπτα καταγράφεται σε παγκόσμια κλίμακα
ένας παιδικός θάνατο οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή
θνησιμότητα, κυρίως όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν
υπάρχει αντιιική θεραπεία και εμβόλιο. Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας τα
εκατομμύρια των θανάτων, που οφείλονταν στις επιδημίες της γρίπης,
αλλά και ο ετήσιος υψηλός αριθμός νοσηρότητας και θνητότητας από τη
γρίπη παρά τη διαθεσιμότητα του αντιγριπικού εμβολίου και των αντιιικών
κατά της γρίπης. Η νοσηρότητα και θνητότητα της πνευμονίας από
κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά τη κεντρική θέση, που κατέχουν οι λοιμώξεις
του κατώτερου αναπνευστικού στην ιατρική κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί
να επιπλακεί με βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να
προσβληθεί από πνευμονία, ακόμα και υγιή άτομα σε καλή φυσική
κατάσταση, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως τα
άτομα άνω των 65 ετών, οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα και
σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί κινδυνεύουν περισσότερο.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020
τονίζουμε την αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό
στρατηγικών παρεμβάσεων έναντι της πνευμονικής λοίμωξης και την
οργάνωση στοχευμένων υγειονομικών δράσεων έναντι του SARS-CoV-2
με σκοπό τη μείωση της διασποράς στην κοινότητα.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις
προσπάθειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία
της υιοθέτησης νοοτροπίας πρόληψης της πνευμονίας μέσω του
εμβολιασμού καθώς και της έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας
προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά, η
νοσηρότητα και η θνητότητα.
Περισσότερα Εδω
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Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για ένα
από τα συνηθέστερα νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και ενίοτε
απειλητικό με καταγραφή υψηλότατων ποσοστών νοσηρότητας και θνητότητας.
H πνευμονία είναι φλεγμονώδης νόσος του πνεύμονα που συνήθως προκαλείται
από ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους μικροοργανισμούς, ορισμένα
φάρμακα και αυτοάνοσα νοσήματα. Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου
450 εκατομμύρια ανθρώπους, επτά επί τοις εκατό του συνολικού παγκόσμιου
πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους. Αν και η πνευμονία

θεωρούταν από τον Ουίλλιαμ Όσλερ τον 19ο αιώνα ως "αρχηγός των
θανατηφόρων", με τον ερχομό της αντιβιοτικής θεραπείας και εμβολίων έχει
σημειωθεί βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα, όσο και τη θνητότητα. Εντούτοις, στις
αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ νεαρών και πολύ ηλικιωμένων, αλλά και
στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η πνευμονία παραμένει σημαντική αιτία
θανάτου.
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης του
κατώτερου αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος σε συνδυασμό
με την εμφάνιση μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση. Για
το έτος 2019 υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 δισ. θάνατοι, από τους οποίους
οι 672. 000 αφορούσαν παιδιά. Συγκεκριμένα κάθε 25 δευτερόλεπτα καταγράφεται
σε παγκόσμια κλίμακα ένας παιδικός θάνατο οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της
πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή θνησιμότητα,
κυρίως όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν υπάρχει αντιιική θεραπεία
και εμβόλιο. Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας τα εκατομμύρια των θανάτων που
οφείλονταν στις επιδημίες της γρίπης, αλλά και ο ετήσιος υψηλός αριθμός
νοσηρότητας και θνητότητας από τη γρίπη παρά τη διαθεσιμότητα του αντιγριπικού
εμβολίου και των αντιιικών κατά της γρίπης. Η νοσηρότητα και θνητότητα της
πνευμονίας από κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά τη κεντρική θέση που κατέχουν οι
λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού στην ιατρική κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί να
επιπλακεί με βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί
από πνευμονία, ακόμα και υγιή άτομα σε καλή φυσική κατάσταση, άτομα που
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως τα άτομα άνω των 65 ετών, οι
ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με
καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί
κινδυνεύουν περισσότερο.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020 τονίζουμε την
αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό στρατηγικών παρεμβάσεων
έναντι της πνευμονικής λοίμωξης και την οργάνωση στοχευμένων υγειονομικών
δράσεων έναντι του SARS-CoV-2 με σκοπό τη μείωση της διασποράς στην
κοινότητα.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις προσπάθειες
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της υιοθέτησης
νοοτροπίας πρόληψης της πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού καθώς και της
έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή αντοχή
στα αντιβιοτικά, η νοσηρότητα και η θνητότητα.

12 Νοεμβρίου 2020: Παγκόσμια Ημέρα
Πνευμονίας
12 Νοεμβρίου 2020, 21:09 Υγεία 24 Προβολές

Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για ένα από
τα συνηθέστερα νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και ενίοτε απειλητικό,
που καταγράφει υψηλότατα ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας.
H πνευμονία είναι μια λοιμώδης νόσος του πνεύμονα, που συνήθως προκαλείται από
ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους μικροοργανισμούς, ορισμένα
φάρμακα και αυτοάνοσα νοσήματα. Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου
450 εκατομμύρια ανθρώπους, ποσοστό 7% του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού και
προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους. Αν και η πνευμονία θεωρούταν από τον
William Osler τον 19ο αιώνα ως «αρχηγός των θανατηφόρων», με τον ερχομό της
αντιβιοτικής θεραπείας και εμβολίων έχει σημειωθεί βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα,
όσο και τη θνητότητα. Εντούτοις, στις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ
νεαρών και πολύ ηλικιωμένων, αλλά και στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η
πνευμονία παραμένει σημαντική αιτία θανάτου.

Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης του
κατώτερου αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος σε συνδυασμό
με την εμφάνιση μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση. Για
το έτος 2019 υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 δισ. θάνατοι, από τους οποίους οι
672. 000 αφορούσαν παιδιά. Συγκεκριμένα κάθε 25 δευτερόλεπτα καταγράφεται σε
παγκόσμια κλίμακα ένας παιδικός θάνατο οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της
πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή θνησιμότητα,
κυρίως όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν υπάρχει αντιιική θεραπεία
και εμβόλιο. Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας τα εκατομμύρια των θανάτων, που
οφείλονταν στις επιδημίες της γρίπης, αλλά και ο ετήσιος υψηλός αριθμός
νοσηρότητας και θνητότητας από τη γρίπη παρά τη διαθεσιμότητα του αντιγριπικού
εμβολίου και των αντιιικών κατά της γρίπης. Η νοσηρότητα και θνητότητα της
πνευμονίας από κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά τη κεντρική θέση, που κατέχουν οι
λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού στην ιατρική κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί να
επιπλακεί με βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί από
πνευμονία, ακόμα και υγιή άτομα σε καλή φυσική κατάσταση, άτομα που ανήκουν σε
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως τα άτομα άνω των 65 ετών, οι ασθενείς με χρόνια
αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα
και σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί κινδυνεύουν περισσότερο.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020 τονίζουμε την
αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό στρατηγικών παρεμβάσεων
έναντι της πνευμονικής λοίμωξης και την οργάνωση στοχευμένων υγειονομικών
δράσεων έναντι του SARS-CoV-2 με σκοπό τη μείωση της διασποράς στην κοινότητα.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις προσπάθειες
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της υιοθέτησης
νοοτροπίας πρόληψης της πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού καθώς και της
έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή
αντοχή στα αντιβιοτικά, η νοσηρότητα και η θνητότητα.
Οι συντονίστριες της Ομάδας Λοιμώξεων της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας
Παρασκευή Κατσαούνου
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Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε περίπου 450 εκατομμύρια ανθρώπους, 7%
του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια
θανάτους.

Ιογενής πνευμονία και βακτηριακή πνευμονία
H πνευμονία είναι φλεγμονώδης νόσος του πνεύμονα που συνήθως προκαλείται
από ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους μικροοργανισμούς, ορισμένα
φάρμακα και αυτοάνοσα νοσήματα. Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε
περίπου 450 εκατομμύρια ανθρώπους, επτά επί τοις εκατό του συνολικού
παγκόσμιου πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους. Αν και η
πνευμονία θεωρούταν από τον Ουίλλιαμ Όσλερ τον 19ο αιώνα ως "αρχηγός των
θανατηφόρων", με τον ερχομό της αντιβιοτικής θεραπείας και εμβολίων έχει
σημειωθεί βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα, όσο και τη θνητότητα. Εντούτοις, στις
αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ νεαρών και πολύ ηλικιωμένων, αλλά και
στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η πνευμονία παραμένει σημαντική αιτία
θανάτου.
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης του
κατώτερου αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος σε
συνδυασμό με την εμφάνιση μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή
πρόγνωση. Για το έτος 2019 υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 δισ. θάνατοι,
από τους οποίους οι 672. 000 αφορούσαν παιδιά. Συγκεκριμένα κάθε 25
δευτερόλεπτα καταγράφεται σε παγκόσμια κλίμακα ένας παιδικός θάνατο
οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή θνησιμότητα,
κυρίως όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν υπάρχει αντιιική
θεραπεία και εμβόλιο. Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας τα εκατομμύρια των
θανάτων που οφείλονταν στις επιδημίες της γρίπης, αλλά και ο ετήσιος υψηλός
αριθμός νοσηρότητας και θνητότητας από τη γρίπη παρά τη διαθεσιμότητα του
αντιγριπικού εμβολίου και των αντιιικών κατά της γρίπης. Η νοσηρότητα και
θνητότητα της πνευμονίας από κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά τη κεντρική θέση που
κατέχουν οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού στην ιατρική κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί να
επιπλακεί με βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί
από πνευμονία, ακόμα και υγιή άτομα σε καλή φυσική κατάσταση, άτομα που
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως τα άτομα άνω των 65 ετών, οι
ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με
καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί κινδυνεύουν
περισσότερο.

Παγκόσμια Ημέρα Πνευμονίας: To μήνυμα της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας
Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για
ένα από τα συνηθέστερα νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και
ενίοτε απειλητικό με καταγραφή υψηλότατων ποσοστών νοσηρότητας και
θνητότητας.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό. "Στο πλαίσιο της
σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020 τονίζουμε την αναγκαιότητα
ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό στρατηγικών παρεμβάσεων έναντι της
πνευμονικής λοίμωξης και την οργάνωση στοχευμένων υγειονομικών δράσεων
έναντι του SARS-CoV-2 με σκοπό τη μείωση της διασποράς στην κοινότητα. Η
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις προσπάθειες
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της υιοθέτησης
νοοτροπίας πρόληψης της πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού καθώς και της
έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή αντοχή
στα αντιβιοτικά, η νοσηρότητα και η θνητότητα" τονίζει ανακοίνωση της
Εταιρείας.

Το σύνθημα φέτος είναι η ισότιμη πρόσβαση στη
χορήγηση ιατρικής οξυγονοθεραπείας για όλους
Η παγκόσμια ημέρα πνευμονίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για
ένα από τα συνηθέστερα νοσήματα του κατώτερου αναπνευστικού, αλλά και
ενίοτε απειλητικό, που καταγράφει υψηλότατα ποσοστά νοσηρότητας και
θνητότητας.
H πνευμονία είναι μια λοιμώδης νόσος του πνεύμονα, που συνήθως προκαλείται
από ιούς ή βακτήρια και λιγότερο συχνά από άλλους μικροοργανισμούς, ορισμένα
φάρμακα και αυτοάνοσα νοσήματα. Η πνευμονία παρουσιάζεται ετησίως σε
περίπου 450 εκατομμύρια ανθρώπους, ποσοστό 7% του συνολικού παγκόσμιου
πληθυσμού και προκαλεί περίπου 4 εκατομμύρια θανάτους. Αν και η πνευμονία

θεωρούταν από τον William Osler τον 19ο αιώνα ως «αρχηγός των
θανατηφόρων», με τον ερχομό της αντιβιοτικής θεραπείας και εμβολίων έχει
σημειωθεί βελτίωση τόσο στη νοσηρότητα, όσο και τη θνητότητα. Εντούτοις, στις
αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ των πολύ νεαρών και πολύ ηλικιωμένων, αλλά και
στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, η πνευμονία παραμένει σημαντική αιτία
θανάτου.
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο αίτιο βακτηριακής λοίμωξης του
κατώτερου αναπνευστικού, ενώ η διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος σε
συνδυασμό με την εμφάνιση μικροβιαιμίας και σηψαιμίας έχει εξαιρετικά δυσμενή
πρόγνωση. Για το έτος 2019 υπολογίστηκαν περισσότεροι από 2,5 εκατ. θάνατοι,
από τους οποίους οι 672. 000 αφορούσαν παιδιά. Συγκεκριμένα κάθε 25
δευτερόλεπτα καταγράφεται σε παγκόσμια κλίμακα ένας παιδικός θάνατο
οφειλόμενος στον στρεπτόκοκκο της πνευμονίας.
Αλλά και οι ιογενείς πνευμονίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με υψηλή θνησιμότητα,
κυρίως όταν προκαλούνται από ιούς για τους οποίους δεν υπάρχει αντιική
θεραπεία και εμβόλιο. Είχαν ατονήσει στη μνήμη μας τα εκατομμύρια των
θανάτων, που οφείλονταν στις επιδημίες της γρίπης, αλλά και ο ετήσιος υψηλός
αριθμός νοσηρότητας και θνητότητας από τη γρίπη παρά τη διαθεσιμότητα του
αντιγριπικού εμβολίου και των αντιικών κατά της γρίπης. Η νοσηρότητα και
θνητότητα της πνευμονίας από κορωνοϊό, κατέδειξε ξανά τη κεντρική θέση, που
κατέχουν οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού στην ιατρική κοινότητα.
Όπως όλες οι ιογενείς λοιμώξεις έτσι και η πνευμονία από Covid-19 μπορεί να
επιπλακεί με βακτηριακή πνευμονία. Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να προσβληθεί
από πνευμονία, ακόμα και υγιή άτομα σε καλή φυσική κατάσταση, άτομα που
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως τα άτομα άνω των 65 ετών, οι
ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι καπνιστές, οι ασθενείς με
καρδιαγγειακά νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη και οι αλκοολικοί κινδυνεύουν
περισσότερο.
Φέτος, το σύνθημα είναι η ισότιμη πρόσβαση στη χορήγηση ιατρικής
οξυγονοθεραπείας για όλους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
Στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Πνευμονίας 2020 τονίζουμε την
αναγκαιότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, το σχεδιασμό στρατηγικών
παρεμβάσεων έναντι της πνευμονικής λοίμωξης και την οργάνωση στοχευμένων
υγειονομικών δράσεων έναντι του SARS–CoV-2 με σκοπό τη μείωση της
διασποράς στην κοινότητα.
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ως βασικό της στόχο τις προσπάθειες
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της υιοθέτησης

νοοτροπίας πρόληψης της πνευμονίας μέσω του εμβολιασμού καθώς και της
έγκαιρης και στοχευμένης θεραπείας προκειμένου να μειωθεί η μικροβιακή αντοχή
στα αντιβιοτικά, η νοσηρότητα και η θνητότητα.
Οι συντονίστριες της Ομάδας Λοιμώξεων της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας
Παρασκευή Κατσαούνου Σταματούλα Τσικρικά

