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Η φυματίωση ευθύνεται για 1,6 εκατ. 
θανάτους παγκοσμίως 

ΙΑΤΡΙΚΑ /Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023, 18:50:54 / Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

 
H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και 

με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση 

τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. To 

2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από 

φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Τα 

παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), καθηγητής 

Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, με αφορμή την 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου), 

οπότε η ΕΠΕ και η Πνευμονολογική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνουν επιστημονική 

ημερίδα στη Λάρισα. 

   «Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 

2023, είναι "Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη 

Φυματίωση!" με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να 

ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής 

και πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις του 



Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση 

κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να 

ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την 

καταπολέμηση της επιδημίας, της φυματίωσης», αναφέρει 

ο Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, καθηγητής 

Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σημειώνει 

επίσης, την έκκληση του ΠΟΥ για δράση, προτρέποντας 

τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων 

βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για 

την ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. Η ενίσχυση της 

προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 

αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση 

για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 

2023. 

   Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από 

λοιμώδες αίτιο 

   Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας 

Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά 

Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η φυματίωση ευθύνεται για 

περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 

2021, αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες 

αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία 

θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια 

ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών 

να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει 

μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις 

δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών 

είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα 

στο 2020. 

   Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της 

επίπτωσης της φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ 

(10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση 

της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, 

ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB 

Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 

παραμένει εφικτός, αναφέρει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι 

άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση 

αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των 



εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη 

της φυματίωσης στη μετά COVID-19 εποχή και η 

ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την 

πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες 

χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% 

τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Σημειώνει 

ότι ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα 

σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη 

λανθάνουσα όσο και για την ενεργό φυματίωση από 

ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 
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Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης: 
2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά 
την COVID-19 

 
Νέα βραχύτερα σχήματα θεραπείας εγκρίθηκαν πρόσφατα 
AP 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης: To 2021 περίπου 
10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 
10% των ασθενών να είναι παιδιά. 
3SHARES 

Η φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με 
σημαντική επίπτωση παγκοσμίως. Ευθύνεται για περίπου 1,6 
εκατομμύρια θανάτους μέσα στο 2021 και αποτελεί τη δεύτερη 
αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά από την COVID-19 και την 
13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια 
ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να 
είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια απειλή 
για τη δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό 
της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη 
φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020, επισημαίνει η επιστημονική 
Ομάδα Εργασία «Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά 
Μυκοβακτηρίδια» της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας (ΕΠΕ). 

https://www.newsbomb.gr/tag/fymatiwsh
https://www.newsbomb.gr/tag/ellhnikh-pneymonologikh-etaireia
https://www.newsbomb.gr/tag/ellhnikh-pneymonologikh-etaireia


Την πενταετία 2015-2020 η επίπτωση της φυματίωσης μειώθηκε 
κατά 10%, με τον αρχικό στόχο να έχει επιτευχθεί κατά το ήμισυ. 
Κατά την πανδημία της COVID-19, υπήρξε ανάσχεση του ρυθμού 
μείωσης. Παρόλα αυτά, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό 
(End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει 
εφικτός. 
Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η 
επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών 
στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της 
φυματίωσης στη μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική 
κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και 
θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, 
που αφορούν στο 98% των καταγεγραμμένων περιπτώσεων 
φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα 
σχήματα θεραπείας που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη 
λανθάνουσα όσο και για την ενεργό φυματίωση από ευαίσθητα και 
ανθεκτικά στελέχη. 
Στην αντιμετώπιση της νόσου σε σχέση με την ειδικότητα της 
Πνευμονολογίας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), Στέλιος Λουκίδης. «Η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η 
φυματίωση πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της 
ειδικότητάς μας, όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως 
Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία 
χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα 
μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με 
επιστημονική δεξιότητα στη φυματίωση. Η επιστημονική αυτή 
δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το αντιφυματικό Ιατρείο 
του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα 
στο Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα 
του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 
Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Φυματίωσης επισημαίνει: «Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας 
κατά της Φυματίωσης 2023, είναι "Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε 
τη Φυματίωση!" με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις 
κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει 
τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) 
για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να 
ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση 
της επιδημίας, της φυματίωσης. Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει 

https://www.newsbomb.gr/ygeia/story/1377376/kampanaki-gia-ti-fymatiosi-apo-tin-elliniki-pnevmonologiki-etaireia
https://www.newsbomb.gr/ygeia/story/1377376/kampanaki-gia-ti-fymatiosi-apo-tin-elliniki-pnevmonologiki-etaireia
https://www.newsbomb.gr/ygeia/story/1377376/kampanaki-gia-ti-fymatiosi-apo-tin-elliniki-pnevmonologiki-etaireia
https://www.newsbomb.gr/ygeia/story/1365776/fymatiosi-synagermos-apo-ton-pou-anisyxitiki-anazopyrosi-tis-nosou


έκκληση για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν 
την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών 
σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση». 

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών 
δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη 
Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 
Σεπτεμβρίου 2023. 

  



 

16/03/2023 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία: Η φυματίωση 
ευθύνεται για 1,6 εκατ. θανάτους παγκοσμίων 

 
H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με 
σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις 
χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. To 2021 περίπου 
10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% 
των ασθενών να είναι παιδιά. 

Τα παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), καθηγητής Πνευμονολογίας 
ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Φυματίωσης (24 Μαρτίου), οπότε η ΕΠΕ και η Πνευμονολογική 
Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνουν επιστημονική 
ημερίδα στη Λάρισα. 

«Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, 
είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να 
εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα 
υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών 
οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία 
μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της 
φυματίωσης», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, καθηγητής 
Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σημειώνει επίσης, 

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


την έκκληση του ΠΟΥ για δράση, προτρέποντας τα κράτη-μέλη να 
επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος 
θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. 
Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων 
θα αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη 
Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας 
«Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της 
ΕΠΕ, η φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους 
παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου από 
λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου 
συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν 
από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η 
πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια 
υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 
των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή 
μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-
2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την 
πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό 
(End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει 
εφικτός, αναφέρει η ΕΠΕ. 

Προσθέτει ότι άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση 
αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών 
στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης 
στη μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων 
υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις 
χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον 
καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Σημειώνει ότι 
ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που 
εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την 
ενεργό φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

  



 

Η φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου 

από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 

παγκοσμίως 
Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023, 10:41 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 

Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη 

Λάρισα. 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 

αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή 

παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά 

τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. Σχετικά με την ειδικότητα του 

Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ 

επισημαίνει: «Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση 

πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την 

ορίζει και ο τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα 

τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων 

νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα στη 

Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το 

αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο 

τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ 

H Σωτηρία».  

https://www.zougla.gr/assets/images/3364854.jpg


Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης 

επισημαίνει ότι: «το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, 

είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει 

ελπίδα,  να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης,  να 

διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) 

για  υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη 

συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της 

Φυματίωσης.  Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας τα 

κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος 

θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση».   

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 

αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα 

Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 

Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * της ΕΠΕ, η  Φυματίωση 

ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 

2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη 

COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 

εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να 

είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει μια απειλή για την 

δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 

των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα 

στο 2020.  

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 

φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι 

υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο 

τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο 

επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. Άμεσες προτεραιότητες προς 

αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση 

των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της 

φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των 

πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις 

χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον 

καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο 

αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη 

λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά 

στελέχη.  



 

Φυματίωση: Που οφείλεται η 
αυξητική τάση – Τι λένε οι ειδικοί 
στο enikos.gr 
22:32, Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 
Υγεία 

 

«Δεν χρειάζεται ανησυχία, αλλά εάν δεν αντιμετωπιστεί η φυματίωση θα 
τη βρούμε μπροστά μας» δήλωσε ο ταμίας της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας, Χαράλαμπος Μόσχος επιμελητής Α’ του Αντιφυματικού 
Τμήματος στο ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», αναφορικά με την αυξητική τάση που 
παρουσιάζει παγκοσμίως η φυματίωση. 

του Σήφη Γαρυφαλάκη 

Μιλώντας στο enikos.gr, o κ. Μόσχος ανέφερε ότι «το 2020 υπήρξε μείωση 
των διαγνώσεων και των θανάτων και αυτό οφείλεται στην υποδιάγνωση 
και στην αδυναμία πρόσβασης των ανθρώπων στις Μονάδες Υγείας λόγω 
της πανδημίας του κορονοϊού. Το 2021 καταγράφηκε αύξηση τόσο στις 
διαγνώσεις όσο και στους θανάτους». Στη συνέχεια τόνισε ότι «αυτή η 
αυξητική τάση είναι σε παγκόσμια κλίμακα και όχι μόνο την Ελλάδα. Αφορά 
περισσότερο τις αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν χρειάζεται ανησυχία». 

https://www.enikos.gr/ygeia/
https://www.enikos.gr/tag/%CE%A6%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%97/


Ωστόσο συμπλήρωσε πως «η φυματίωση είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα το 
οποίο εάν δεν αντιμετωπιστεί θα το βρούμε μπροστά μας. Θα έπρεπε στην 
Ελλάδα να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την εξάλειψη της 
φυματίωσης. Υπάρχει υποκαταγραφή των περιστατικών φυματίωσης. Δεν 
γίνεται σωστή ιχνηλάτηση των επαφών ενός ανθρώπου που έχει νοσήσει». 

Τα συμπτώματα της φυματίωσης 

Όπως ανέφερε ο κ. Μόσχος, η μόλυνση από την φυματίωση δεν έχει 
συμπτώματα, αλλά η νόσηση έχει. Οι περισσότερες λοιμώξεις είναι 
ασυμπτωματικές και λανθάνουσες. Όμως, περίπου μία στις δέκα λοιμώξεις 
σε λανθάνουσα μορφή, εξελίσσεται, τελικά, σε ενεργό νόσο. 

Τα άτομα με λανθάνουσα φυματίωση δεν νοσούν αμέσως μετά τη μόλυνση, 
αλλά μπορεί να εκδηλώσουν τη φυματίωση αργότερα στη ζωή τους, σε 
περίπτωση που πέσει η άμυνα του οργανισμού τους ή σε περίπτωση 
επαναμόλυνσης. 

Τα κλασικά συμπτώματα ενεργού λοίμωξης από φυματίωση είναι: 

• χρόνιος βήχας 
• πυρετός 
• νυχτερινή εφίδρωση 
• απώλεια βάρους 
• αιμόπτυση (σε σπάνιες περιπτώσεις) 

Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από 
λοιμώδες αίτιο 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 
Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας, η φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 
εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία 
θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία 
θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από 



Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική 
Φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από 
τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση 
στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και 
ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της 
COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε 
παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. Άμεσες 
προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση 
και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για 
την εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και η 
ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση 
και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που 
αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. 
Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που 
εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό 
Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

  



 

Παρασκευή, 17-Μαρ-2023 08:44 

Η φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από 
λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 
παγκοσμίως 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας "Φυματίωση και 

Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια" * της Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας, η φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους 

παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά 

τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 

εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι 

παιδιά. Η πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, 

καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε 

πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020.  

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 

επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε 

ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός 

στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 

2030 παραμένει εφικτός. Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση 

αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και 

προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και η 



ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και 

θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 

98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο 

αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη 

λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά 

στελέχη. 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 

αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή 

παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά τις 

χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. Σχετικά με την ειδικότητα του 

Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: 

"Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει να παραμείνει 

αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως 

Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει με 

κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την 

ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. Η 

επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το αντιφυματικό 

Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό 

νοσοκομείο Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία".  

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης επισημαίνει ότι: "το 

μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι "Ναι! Μπορούμε 

να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα,  να ενθαρρύνει τις 

κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης,  να διαδώσει τις νέες 

συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για  υιοθέτηση κοινών 

οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών 

για την καταπολέμηση της επιδημίας, της Φυματίωσης.  Παράλληλα ο ΠΟΥ 

απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την 

ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την 

ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση".   

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 

αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση 

στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 



Ημερίδα για τη φυματίωση στη Λάρισα 

Με τίτλο "Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και σήμερα" διοργανώνεται το Σάββατο 

18 Μαρτίου στη Λάρισα (Μύλος του Παππά) σχετική ημερίδα. Η ημερίδα για την 

Φυματίωση που διοργανώνουν η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και η 

Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 

περιλαμβάνει δύο ενότητες:  

Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος - θα μιλήσουν οι : Xαράλαμπος Μόσχος, 

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα 

Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία "Συνήθη διαγνωστικά και θεραπευτικά 

λάθη στη Φυματίωση", Ειρήνη Γερογιάννη, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ 

"Λανθάνουσα Φυματίωση"  και  Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας ΑΠΘ "Η Φυματίωση στην εποχή της πανδημίας". 

Την ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠ, 

Πρόεδρος ΕΠΕ και Κωνσταντίνος Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα σχολιάσει ο Απόστολος Παπαβασιλείου, 

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Διευθυντής Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα 

Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας- θεατρικό αναλόγιο- με τη συνεργασία του 

Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική αφήγηση κειμένων για τη 

Φυματίωση στην Ελλάδα από τους ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, Μαρσέλα Λένα και 

Κυριακή Σπανού. Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή Σπανού, Τραγούδι: Αλέξανδρος 

Τσιώνας, Ήχος – Φως: Νίκος Γεωργάκης, Γιώργος Γκόλαντας. Συμμετέχουν επίσης 

οι: Eιρήνη Γερογιάννη, Κων/νος Ι. Γουργουλιάνης, Αθανάσιος Κυρίτσης, 

Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ.    

*Επιστημονική Ομάδα Εργασίας "Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά 

Μυκοβακτηρίδια”: Υπεύθυνοι: Λουκέρη Αγγελική, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, 

Επικουρική Επιμελήτρια Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα Ανθεκτικής 

Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία, Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας ΑΠΘ. Συντονιστής εκ μέρους του ΔΣ της ΕΠΕ : 

Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος ,Επιμελητής Α’ 

Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία.  



 

Φυματίωση: Πάνω από 10 εκατ. νόσησαν 

το 2021, το 10% των ασθενών, παιδιά 

  Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023 15:02 

Υγειονομικό προσωπικόPEXELS 

Μπορεί να αποτελεί μία μακρινή και ξεχασμένη νόσο, ωστόσο μόλις το 
2021, περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση σε 
όλο τον κόσμο, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. 
Η Φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά 
τη λοίμωξη COVID-19 παγκοσμίως. 

Ενθαρρυντικό στοιχείο ωστόσο, αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα 
που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την 
ενεργό Φυματίωση 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική 
Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν επιστημονική 
ημερίδα στη Λάρισα. 
Ο Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, 
αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με 
ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια 
στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. 
Σχετικά με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση 
της νόσου, ο προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: 

«Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία θεωρεί ότι η 
Φυματίωση πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της 

https://www.cnn.gr/tag/nosos
https://www.cnn.gr/tag/fymatiosh
https://www.cnn.gr/tag/ellhnikh-pneymonologikh-etaireia


ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως 
Πνευμονολογία-Φυματιολογία. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές 
υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων 
νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με 
επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. 
 
Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα 
φάση το αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού 
νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό 
νοσοκομείο Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα του 
ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 
Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Φυματίωσης επισημαίνει ότι: 

«το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 
2023, είναι "Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη 
Φυματίωση" με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει 
τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, 
να διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για 
τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ 
των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της 
Φυματίωσης. 
 
Παράλληλα, ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, 
προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη 
νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών 
σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση». 
Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 
αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη 
Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση 
και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η 
Φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους 
παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από 



λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου 
συνολικά. 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, 
με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση 
παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις 
δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση 
στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 
Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 
και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία 
της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB 
Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. 
Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η 
επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και 
προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά COVID-19 
εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την 
πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων 
περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα 
βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα 
όσο και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά 
στελέχη. 

  



 

Φυματίωση: 1,6 εκατ. θάνατοι 
το 2021 – Έκκληση για δράση 
από τον ΠΟΥ 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και η Πνευμονολογική 
Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνουν 
επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα 

16/03/2023 16:57:55 

 

PHOTO: SHUTTERSTOCK 

Η Φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια 

θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία 

θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και 

την 13η αιτία θανάτου συνολικά. 



To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από 

φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η 

πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια απειλή για τη 

δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό 

της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη 

φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της 

επίπτωσης της φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) 

την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της 

περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο 

τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε 

παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. 

Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση 

αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των 

εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη 

της φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και η 

ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την 

πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες 

χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον 

καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό 

στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που 

εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για 

την ενεργό φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 

Μαρτίου) ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής 

Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επισημαίνει ότι: 

«το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 



2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη 

Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις 

κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να 

διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία 

και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για 

την καταπολέμηση της επιδημίας, της Φυματίωσης. Παράλληλα 

ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας τα κράτη 

μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του 

στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα 

φάρμακα φυματίωση». 

Ενώ ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής 

Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, συμπληρώνει πως «η φυματίωση 

αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική 

επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά τις χώρες με 

χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η φυματίωση πρέπει να 

παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την 

ορίζει και ο τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο 

πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές 

υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, 

με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική 

δεξιότητα στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή 

δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το αντιφυματικό 

Ιατρείο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, το 

αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό Νοσοκομείο ‘Παπανικολάου’ και το 

αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ ‘H Σωτηρία’». 



Επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και 

η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 

Φυματίωσης  διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη 

Λάρισα, το Σάββατο 18 Μαρτίου στο Θέατρο «Κώστας 

Τσιάνος». 

 

Η ημερίδα περιλαμβάνει δύο ενότητες: 

• Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος – θα 

μιλήσουν οι : Xαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος – 

Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού Τμήματος – 

Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία 

«Συνήθη διαγνωστικά και θεραπευτικά λάθη στη 

Φυματίωση», Ειρήνη Γερογιάννη, Πνευμονολόγος, 



Διευθύντρια ΕΣΥ «Λανθάνουσα Φυματίωση» και 

Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η Φυματίωση 

στην εποχή της πανδημίας». 

Την ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. Λουκίδης, Καθηγητής 

Πνευμονολογίας ΕΚΠ, Πρόεδρος ΕΠΕ και Κωνσταντίνος 

Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα σχολιάσει ο Απόστολος 

Παπαβασιλείου, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, 

Διευθυντής Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα 

Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία». 

• Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας με τη συνεργασία του 

Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική αφήγηση 

κειμένων για τη Φυματίωση στην Ελλάδα από τους 

ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, Μαρσέλα Λένα και Κυριακή 

Σπανού. Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή Σπανού, Τραγούδι: 

Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος-Φως: Νίκος Γεωργάκης, 

Γιώργος Γκόλαντας. Συμμετέχουν επίσης οι: Eιρήνη 

Γερογιάννη, Κων/νος Ι. Γουργουλιάνης, Αθανάσιος 

Κυρίτσης, Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ.  
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Η Φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες 

αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 παγκοσμίως! 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης 
(24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 
αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή 
παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά τις 
χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. Σχετικά με την ειδικότητα του 
Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ 
επισημαίνει: «Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει να 
παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο τίτλος της 
ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει με 
κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την 
ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. Η επιστημονική 
αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το αντιφυματικό Ιατρείο του 
Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο 
Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης 
επισημαίνει ότι: «το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι 
“Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να 
ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις 
νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών 



οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών 
για την καταπολέμηση της επιδημίας, της Φυματίωσης. Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει 
έκκληση για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων 
βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα 
φάρμακα Φυματίωση». 

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν 
τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη 
στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 
Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * της ΕΠΕ, η Φυματίωση ευθύνεται 
για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί 
την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η 
αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν 
από Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική 
Φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις 
δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην 
κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 
επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε 
ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός 
στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο 
μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την 
κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών 
στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά 
COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την 
πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου 
εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων 
φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που 
εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση 
από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

Ημερίδα 

Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και σήμερα 

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 Λάρισα (Μύλος του Παππά) 

Θέατρο Κώστας Τσιάνος 

Η ημερίδα για την Φυματίωση που διοργανώνουν η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
περιλαμβάνει δύο ενότητες: 

Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος - θα μιλήσουν οι : Xαράλαμπος Μόσχος, 
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα 
Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία «Συνήθη διαγνωστικά και θεραπευτικά 



λάθη στη Φυματίωση», Ειρήνη Γερογιάννη, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ 
«Λανθάνουσα Φυματίωση» και Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η Φυματίωση στην εποχή της πανδημίας». 
Την ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠ, 
Πρόεδρος ΕΠΕ και Κωνσταντίνος Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα σχολιάσει ο Απόστολος Παπαβασιλείου, 
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Διευθυντής Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα 
Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας- θεατρικό αναλόγιο- με τη συνεργασία του 
Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική αφήγηση κειμένων για τη 
Φυματίωση στην Ελλάδα από τους ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, Μαρσέλα 
Λένα και Κυριακή Σπανού. Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή Σπανού, 
Τραγούδι: Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος – Φως: Νίκος Γεωργάκης, Γιώργος 
Γκόλαντας. Συμμετέχουν επίσης οι: Eιρήνη Γερογιάννη, Κων/νος Ι. 
Γουργουλιάνης, Αθανάσιος Κυρίτσης, Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ. 

*Επιστημονική Ομάδα Εργασίας “Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά 
Μυκοβακτηρίδια”: Υπεύθυνοι: Λουκέρη Αγγελική, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, 
Επικουρική Επιμελήτρια Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, 
ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία, Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας - 
Φυματιολογίας ΑΠΘ. Συντονιστής εκ μέρους του ΔΣ της ΕΠΕ : Χαράλαμπος Μόσχος, 
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα 
Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία. 

 

  



 

 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Η φυματίωση 
εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο 
16/03/2023, 17:49  

Η φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως 
μέσα στο 2021, ενώ αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες 
αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου 
συνολικά. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και 
η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα 
στη Λάρισα στις 24 Μαρτίου. 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 
αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή 
παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά 
τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status.  Ο κ. Κωνσταντίνος 
Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης επισημαίνει ότι: «το μήνυμα της 
Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να 
τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα,  να ενθαρρύνει τις 
κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης,  να διαδώσει τις νέες 
συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για  υιοθέτηση κοινών 
οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των 
χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της Φυματίωσης. ». 

Σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση 
πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη 
Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 



2023.Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι 
υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19. 
Ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε 
παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. Άμεσες 
προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και 
επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την 
εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική 
κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της 
νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον 
καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο 
αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη 
λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά 
στελέχη. 

Ημερίδα 

Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και σήμερα θα αναδειχθεί το 
προσεχές  Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 στη Λάρισα (Μύλος του 
Παππά)- Θέατρο Κώστας Τσιάνος. 

 

Η ημερίδα για την Φυματίωση που διοργανώνουν η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
περιλαμβάνει δύο ενότητες: 

Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος – θα μιλήσουν οι : Xαράλαμπος 
Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού 



Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία «Συνήθη 
διαγνωστικά και θεραπευτικά λάθη στη Φυματίωση», Ειρήνη 
Γερογιάννη, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ «Λανθάνουσα 
Φυματίωση»  και  Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η Φυματίωση στην εποχή της 
πανδημίας». Την ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. Λουκίδης, Καθηγητής 
Πνευμονολογίας ΕΚΠ, Πρόεδρος ΕΠΕ και Κωνσταντίνος 
Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα 
σχολιάσει ο Απόστολος Παπαβασιλείου, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, 
Διευθυντής Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ 
Η Σωτηρία. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας- θεατρικό αναλόγιο- με τη συνεργασία του 
Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική αφήγηση κειμένων για τη 
Φυματίωση στην Ελλάδα από τους ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, Μαρσέλα 
Λένα και Κυριακή Σπανού. Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή Σπανού, 
Τραγούδι: Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος – Φως: Νίκος Γεωργάκης, Γιώργος 
Γκόλαντας. Συμμετέχουν επίσης οι: Eιρήνη Γερογιάννη, Κων/νος Ι. 
Γουργουλιάνης, Αθανάσιος Κυρίτσης, Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ.    

*Επιστημονική Ομάδα Εργασίας “Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη 
Φυματικά Μυκοβακτηρίδια”: Υπεύθυνοι: Λουκέρη Αγγελική, Πνευμονολόγος-
Φυματιολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα 
Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία, Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ. Συντονιστής εκ μέρους του 
ΔΣ της ΕΠΕ : Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 
,Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, 
ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία 

  



 

 

Ποιες είναι οι παγίδες στην αντιμετώπιση της 
φυματίωσης- Τι ανέδειξε ημερίδα στη Λάρισα 
22/03/2023, 11:53  

Εφιάλτης εξακολουθεί να φαντάζει η φυματίωση καθώς διεθνώς αποτελεί 
τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο. Λάθη στη διάγνωση και 
συνταγογράφηση ή  η ύπαρξη λανθάνουσας φυματίωσης δυσχαιρένουν την 
αντιμετώπισή της, ενώ και η πανδημία ανέτρεψε τη θετική πορεία των 
επιδημιολογικών δεικτών της. 

 

Με στόχο την αφύπνιση η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και η 
Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης, 24η Μαρτίου πραγματοποίησαν 



επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. Στην ομιλία του με θέμα “Διαγνωστικά και 
θεραπευτικά λάθη”, ο πνευμονολόγος- φυματιολόγος στο νοσοκομείο «Η 
ΣΩΤΗΡΙΑ» Χάρης  Μόσχος επεσήμανε ότι στο 20-40% φυματιώσεων δεν 
υπάρχει μικροβιολογική διάγνωση και  όταν αποτελεί πιο πιθανή διάγνωση η 
φυματίωση,  πρέπει να αρχίζει η θεραπεία. Υπόψη πρέπει να λαμμβάνονται 
παράγοντες όπως οι χώρες προέλευσης ή το επάγγελμα. Μάλιστα, ο κ. Μόσχος 
ανέλυσε περιστατικά κακής διάγνωσης εξαιτίας λαθεμένης λήψης ιστορικού. Ο 
ίδιος αναφέρθηκε στην εμπλοκή άλλων ειδικοτήτων που μπορεί να αποβεί σε 
βάρος της θεραπείας των ασθενών λόγω λαθεμένης 
συνταγογράφησης. Ακόμη, ο κ. Μόσχος επεσήμανε ότι πρέπει να γίνεται 
σωστά η θερπεία και να αποφεύγεται η ανάπτυξη της ιατρογενούς 
ανθεκτικότητας.  

 

Επί του θέματος, ο πρόεδρος  της ΕΠΕ, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ 
ΣτέλιοςΛουκίδης επεσήμανε για το ζήτημα του quantiferon που μετρά την 
κυτταρική ανοσιακή απάντηση ότι η εταιρεία έχει απευθυνθει  επανηλλημένα 
στην ΗΔΙΚΑ  ζητώντας να αλλάξει για την διάγνωση της φυματίωσης. Επίσης, ο 
κ. Λουκίδης πρόσθεσε ότι η Πνευμονολογική Εταιρεία πιστεύει στις δεξιότητες 
των γιατρών  και προκήρυξε τρεις υποτροφίες με αντιικειμενο φυματίωση. Σε 
αρκετές περιπτώσεις, όπως σχολίασε ο ίδιος, οι γιατροί εξετάζουν ενδεχόμενα οι 
ασθενείς να πάσχουν από πιο «ελκυστικές» παθήσεις, καθώς διατίθενται πιο 
προηγμένες εξετάσεις. Σχετικά με την καθυστερημένη διάγνωση 
ο  κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας σε παρέμβασή του υποστήριξε ότι δεν φταίει πάντα ο γιατρός αλλά το 
σύστημα και η πρόσβαση. 



 

Λανθάνουσα φυματίωση 

Μιλώντας για την λανθάνουσα φυματίωση η πνευμονολόγος διευθύντρια του 
ΕΣΥ, στην Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ειρήνη 
Γερογιάννη εξήγησε ότι πρόκειται για «μια  κατάσταση μόνιμής ανοσιακής 
ανταπόκρισης στη διέγερση του αντιγόνου του Μ. TUBERCULOSIS χωρίς 
κλινικές ενδείξεις ενεργής TB.  Μάλιστα αναφέρεται και ως ΤΒ μόλυνση.   Δεν 
υππάρχει gold standard δοκιμασία για άμεση ανίχνευση της μόλυνσης από Μ. 
TUBERCULOSIS στον άνθρωπο. Οι περισσότεροι μολυσμένοι άνθρωποι δεν 
έχουν σημεία ή συμπτώματα ΤΒ αλλά κινδυνεύουν να εμφανίσουν ενεργή ΤΒ 
νόσο». Η κ. Γερογιάννη τόνισε τις τελευταίες αλλαγές στην βιβλιογραφία ότι 
δηλαδή δεν υπάρχει άσπρο-μαύρο αλλά  ένα φάσμα της μόλυνσης που είναι ένα 
φάσμα της μεταβολικής δραστηριότητας του μικροβακτηριδίου. Η διαφορά με την 
ενεργή φυματίωση είναι ότι στην πολύ αρχή της μόλυνσης μπορεί 
τα  διαγνωστικά μικροβιολογικά τεστ να μην την εντοπίσουν. Η επίπτωσή της 
παλαιότερα εκτιμόνταν στο 30 % αλλά έχει καταγραφεί πλέον πτώση.  Ωστόσο, 
είναι ανησυχητική γιατί αποτελεί μια μόνιμη παγκόσμια δεξαμενή 2 δις 
ανθρώπων από τους οποίους προκύπτουν τα 9 εκ. ανθρώπων κάθε 
χρόνο, «μια ολόκληρη Ελλάδα» όπως σχολίασε η κ. Γερογιάννη. 

 



Η επίπτωση της πανδημίας 

Από  την πλευρά της η αναπληρώτρια καθηγήτρια Πνευμονολογίας-
Φυματιολογίας του ΑΠΘ, στη Πνευμονολογική Κλινική του ΑΠΘ στο ΓΝΘ «Γ. 
Παπανικολάου» Κατερίνα Μανίκα στην ομιλία της για την «Φυματίωση στην 
εποχή της Πανδημίας» επεσήμανε ότι η φυματίωση προκάλεσε 1.500.000 
θανάτους μόνο το 2020 και 1.600.000 θανάτους  το 2021. Με δεδομένο ότι ο 
SARS-COV-2 σε μια τριετία στοίχισε την ζωή σε 6.815.731 ανθρώπους 
(καταγραφή16/3/2023) η  κ. Μανίκα έκανε λόγο για υπεροχή της λοίμωξης covid 
και  σχολίασε ότι τα φώτα  έχουν στραφεί σε αυτή. Ωστόσο, κατά αυτό το 
διάστημα έχουν σημειωθεί εξελίξεις στην αντιμετώπιση της με διαθέσιμα πλέον 
εμβόλια και φάρμακα, σχολιάζοντας όμως ότι το εμβόλιο έναντι της 
φυματίωσης είναι παλιό, σχεδόν 100 ετών, αλλά τα νέα θεραπευτικά σχήματα 
αποτελούν μια θετική εξέλιξη. Η βασική τους  διαφορά, covid και φυματίωσης 
είναι το κύριο μέτρο για τον περιορισμό της νόσου, για τον κορονοιό είναι ο 
εμβολιασμός, ενώ για την φυματίωση χρειάζεται η γρήγορη διάγνωση και 
έναρξη της θεραπείας. 

 

Η ΤΒ είναι ο μεγαλύτερος φονιάς της ανθρωπότητας, σημείωσε η κ. Μανίκα, 
σημειώνοντας ότι προ πανδημίας μπορεί η πορεία των επιδημιολογικών 
δεικτών να υστερούσε, αλλά εμφάνιζε βελτίωση, όμως η θετική τάση 
διακόπηκε απότομα  και σημαντικά έκτοτε. Λόγω της εμφάνισης νέων 
παραλλαγών και της χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης σε χώρες χαμηλού και 
μέσου εισοδήματος η επίδραση της πανδημίας στην αντιμετώπιση της 
φυματίωσης προβλέπεται ότι θα εξακολουθήσει να έχει αρνητική επίδραση τα 
επόμενα χρόνια. 
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Φυματίωση, η δεύτερη μεγαλύτερη αιτία 
θανάτου μετά την Covid 

20/03/2023 • 00:00 

Μετά τη λοίμωξη Covid-19, η φυματίωση αποτελεί τη 2η αιτία 

θανάτου από λοιμώδες αίτιο παγκοσμίως. Η 24η Μαρτίου έχει 

καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης καθώς στις 24 

Μαρτίου του 1882 ο Dr Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη 

του μυκοβακτηρίδιου της φυματίωσης, γεγονός που άνοιξε τον 

δρόμο στη διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. 

Η φυματίωση είναι μια πανάρχαια νόσος που παρά την πρόοδο 

που έχει σημειωθεί στη διάγνωση και τη θεραπεία της, συνεχίζει 

να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την 

παγκόσμια υγεία. Από το 2007 και μέχρι την πανδημία 

COVID-19 αποτελούσε την συχνότερη αιτία θανάτου από 

λοιμώδες νόσημα.  



Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, αναφερόμενος στην 

νόσο υποστηρίζει ότι η Φυματίωση αποτελεί μια ασθένεια με 

ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με 

κύρια στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 

status. Σχετικά με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την 

αντιμετώπιση της νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: «Η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση 

πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας 

μας όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως Πνευμονολογία-

Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει με 

κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων 

νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με 

επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή 

δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το αντιφυματικό 

Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο 

τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το αντιφυματικό 

τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία».  

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 

Φυματίωσης επισημαίνει ότι: «το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας 

κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε 

τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις 

κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει 

τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για 

υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να 

ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την 

καταπολέμηση της επιδημίας, της Φυματίωσης. Παράλληλα ο ΠΟΥ 

απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να 

επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος 

θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα 

Φυματίωση».  



 Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας 

«Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * 

της ΕΠΕ, η φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια 

θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία 

θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και 

την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 

εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% 

των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική φυματίωση 

παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις 

δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε 

πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 

2020.  

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης 

της φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 

2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά 

την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό 

περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 

2030 παραμένει εφικτός. Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν 

την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και 

επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και 

προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά 

COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων 

υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις 

χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% 

τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό 

στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν 

πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό 

φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα 

σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη 

λανθάνουσα όσο και για την ενεργό φυματίωση. 



 *Επιστημονική Ομάδα Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις 

από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια»: Υπεύθυνοι: Λουκέρη 

Αγγελική, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επικουρική 

Επιμελήτρια Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα Ανθεκτικής 

Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία, Κατερίνα Μανίκα, 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας 

ΑΠΘ. Συντονιστής εκ μέρους του ΔΣ της ΕΠΕ : Χαράλαμπος 

Μόσχος, Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ 

Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, 

ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία. 
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Η φυματίωση ευθύνεται για περίπου 
1,6 εκατομμύρια θανάτους 
παγκοσμίως 

 •  

Aποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου από 
λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 

H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική 
επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό 
κοινωνικοοικονομικό status. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς 
νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Τα 
παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας (ΕΠΕ), καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου), οπότε η 
ΕΠΕ και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 
«Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι "Ναι! 
Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!" με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να 
ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει 
τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση 
κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ 
των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της φυματίωσης», αναφέρει ο 
Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας. Σημειώνει επίσης, την έκκληση του ΠΟΥ για δράση, προτρέποντας 
τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του 
στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. Η 

https://www.typosthes.gr/fymatiosi


ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 
αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα 
Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 
Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 
Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η φυματίωση ευθύνεται 
για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 
δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 
13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς 
νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η 
πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς 
πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε 
πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι 
υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο 
τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο 
επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός, αναφέρει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι 
άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η 
επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και 
προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στη μετά COVID-19 εποχή και 
η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και 
θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν 
στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Σημειώνει ότι 
ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν 
πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό φυματίωση από 
ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 
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Φυματίωση: Η Covid-19 βρισκόταν για τρία 
χρόνια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Και 
όμως τα υπόλοιπα λοιμώδη νοσήματα δεν έχουν 
σταματήσει να απασχολούν την επιστημονική 
κοινότητα και να προκαλούν ανησυχία. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η φυματίωση που αποτελεί πλέον τη 2η αιτία θανάτου από 
λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη Covid-19 παγκοσμίως. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης την 
Παρασκευή, 24 Μαρτίου, διοργάνωσαν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα το περασμένο 
Σάββατο. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας “Φυματίωση και Λοιμώξεις από 
Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια” της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, η Φυματίωση 
ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 
2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη Covid-19 και την 13η αιτία θανάτου 
συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 
10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει μια απειλή για 
την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των 
ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

https://eleftherostypos.gr/dimosiografous/maria-niki-georganta
https://eleftherostypos.gr/dimosiografous/maria-niki-georganta
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Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 
επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της 
περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της Covid-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό 
περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. 
Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και 
επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της 
φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας 
προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου 
εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. 
Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, 
τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά 
στελέχη. 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, αναφερόμενος 
στην νόσο τονίζει ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική 
επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 
status. Με τη σειρά του, ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, επισημαίνει σε σχέση με την εφετινή Παγκόσμια Ημέρα: “Το 
μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι ‘Ναι! Μπορούμε να 
τελειώσουμε τη Φυματίωση!’ με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις 
να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης,  να διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να 
ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της 
Φυματίωσης. Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας τα κράτη 
μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών 
σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση”. 
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Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης: 2η 
αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 
μετά τη λοίμωξη COVID-19 
Μοιράσου το 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 
Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η Φυματίωση ευθύνεται 
για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, 
αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 
και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με 
το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει 
μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό 
της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη 
φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι 
υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο 
τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο 
επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. 

Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η 
επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και 



προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και 
η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και 
θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν 
στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό 
στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο 
για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και 
ανθεκτικά στελέχη. 

Επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα, το 
Σάββατο 18 Μαρτίου 2023, στη Λάρισα (Μύλος του Παππά), Θέατρο Κώστας 
Τσιάνος, με θέμα «Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και σήμερα». 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 
αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή 
παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά 
τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. Σχετικά με την ειδικότητα του 
Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ 
επισημαίνει: «Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση 
πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει 
και ο τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία 
χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων 
νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα 
στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα 
φάση το αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το 
αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το αντιφυματικό 
τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης 
επισημαίνει ότι: «το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, 
είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει 
ελπίδα, να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, 
να διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για 
υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη 
συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της 
Φυματίωσης. Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας 
τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του 
στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση». 

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 
αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα 
Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 



Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και σήμερα 

Η ημερίδα για την Φυματίωση που διοργανώνουν η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
περιλαμβάνει δύο ενότητες: 

Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος - θα μιλήσουν οι : Xαράλαμπος 
Μόσχος, Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού 
Τμήματος - Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία «Συνήθη 
διαγνωστικά και θεραπευτικά λάθη στη Φυματίωση», Ειρήνη Γερογιάννη, 
Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ «Λανθάνουσα Φυματίωση» και Κατερίνα 
Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η 
Φυματίωση στην εποχή της πανδημίας». Την ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. 
Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠ, Πρόεδρος ΕΠΕ και Κωνσταντίνος 
Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα 
σχολιάσει ο Απόστολος Παπαβασιλείου, Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, 
Διευθυντής Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ 
Η Σωτηρία. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας- θεατρικό αναλόγιο- με τη συνεργασία του 
Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική αφήγηση κειμένων για τη 
Φυματίωση στην Ελλάδα από τους ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, Μαρσέλα Λένα 
και Κυριακή Σπανού. Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή Σπανού, Τραγούδι: 
Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος – Φως: Νίκος Γεωργάκης, Γιώργος Γκόλαντας. 
Συμμετέχουν επίσης οι: Eιρήνη Γερογιάννη, Κων/νος Ι. Γουργουλιάνης, 
Αθανάσιος Κυρίτσης, Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ. 

  



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία: 
Η φυματίωση ευθύνεται για 1,6 
εκατ. θανάτους παγκοσμίως 
16/03/2023 

 
   

Αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες 
αίτιο - Επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα στις 24 
Μαρτίου 
H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική 
επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό 
κοινωνικοοικονομικό status. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς 
νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Τα 
παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 
(ΕΠΕ), καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου), οπότε η ΕΠΕ και η 
Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνουν 
επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

«Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι "Ναι! 
Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!" με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να 
ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να 

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


διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για 
υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη 
συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της 
φυματίωσης», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, καθηγητής 
Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σημειώνει επίσης, την έκκληση 
του ΠΟΥ για δράση, προτρέποντας τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη 
νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την 
ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. Η ενίσχυση της προβολής και η 
εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες 
στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 
Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η φυματίωση 
ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, 
αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη 
COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 
εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να 
είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια απειλή για την 
δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 
των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 
2020, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι 
υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο 
τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο 
επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός, αναφέρει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι 
άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η 
επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και 
προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στη μετά COVID-19 εποχή και 
η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και 
θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που 
αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Σημειώνει 
ότι ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που 
εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό 
φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

  



 

Η φυματίωση ευθύνεται για 
1,6 εκατ. θανάτους 

παγκοσμίως 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία διοργανώνει 
επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα στις 24/3 
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H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική 

επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό 

κοινωνικοοικονομικό status. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς 

νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Τα 

παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας (ΕΠΕ), καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, 

με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου), 

οπότε η ΕΠΕ και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

«Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι 

"Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!" με στόχο να εμπνεύσει 

ελπίδα, να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και 

πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια 

να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση 



της επιδημίας, της φυματίωσης», αναφέρει ο Κωνσταντίνος 

Γουργουλιάνης, καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας. Σημειώνει επίσης, την έκκληση του ΠΟΥ για δράση, 

προτρέποντας τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων 

βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την 

ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. Η ενίσχυση της προβολής και η 

εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες 

προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη 

στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση 

και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η 

φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως 

μέσα στο 2021, αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 

μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 

2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 

10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική φυματίωση 

παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις 

δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση 

στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 

φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 

και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της 

COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB 

Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός, 

αναφέρει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την 

κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των 

εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της 

φυματίωσης στη μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή 

των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου 

στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον 

καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Σημειώνει ότι 

ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που 

εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό 

φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

  



 

Η Φυματίωση αποτελεί τη 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 
18:09 - 16 Μαρ 2023 | ΥΓΕΙΑ 

 
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 

Μαρτίου 2023) διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα, με τη συγκεκριμένη 

λοίμωξη να έρχεται 2η πίσω από τον covid στους θανάτους από λοιμώξεις παγκοσμίως. 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 

αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή 

παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά τις 

χώρες 

με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. 

Σχετικά με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, ο 

Προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει:  «Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η 

Φυματίωση πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την 

ορίζει και ο τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα 

αντιφυματικά τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων 

με επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. 

Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το αντιφυματικό 

Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό 

νοσοκομείο Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 
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Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης επισημαίνει ότι: 

«Tο μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε 

να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις 

κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη 

θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την 

καταπολέμηση της επιδημίας, της Φυματίωσης. 

Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να 

επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών 

σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση». 

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν 

τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 

22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις 

από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * της ΕΠΕ, η Φυματίωση ευθύνεται για περίπου 

1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου 

από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των 

ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει μια απειλή για την 

δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των 

ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 

επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση 

της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για 

σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 

παραμένει εφικτός. 

Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και 

επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της 

φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων 

υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και 

μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων 

φυματίωσης. 

Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν 

πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα 

και ανθεκτικά στελέχη. 



 

 

 

 

  



 

Η φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία 

θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη 

λοίμωξη COVID-19 παγκοσμίως 

 

25 Μαρτίου 2023 - 16:00 

  

Υγεία 

 

      

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 

Μαρτίου 2023) διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, αναφερόμενος 

στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική 

επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 

status. Σχετικά με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, ο 

Προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: «Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η 

Φυματίωση πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει 

και ο τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια 

ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την 

ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή 

δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού 

νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το 

αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία».  

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 

για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης επισημαίνει ότι: «το μήνυμα της Παγκόσμιας 

Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με 

στόχο να εμπνεύσει ελπίδα,  να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και 

πρόληψης,  να διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) 

για  υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ 

https://www.briefingnews.gr/ygeia


των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της Φυματίωσης.  Παράλληλα ο ΠΟΥ 

απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων 

βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα 

Φυματίωση».   

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες 

προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 

2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις από 

Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * της ΕΠΕ, η  Φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 

εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από 

λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 

περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να 

είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, 

καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση 

στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020.  

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης επιτεύχθηκε 

κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω 

μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό 

(End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. Άμεσες 

προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και 

επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της 

φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων 

υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου 

εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. 

Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, 

τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά 

στελέχη. 

  



 

Επιστημονική Ημερίδα με με αφορμή 

την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 

Φυματίωσης 
16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 

 
Η Φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου  από λοιμώδες αίτιο μετά τη 

λοίμωξη COVID-19 παγκοσμίως 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς  νόσησαν από Φυματίωση,  με το 
10% των ασθενών να είναι παιδιά. 

  Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα  που εγκρίθηκαν 
πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα  όσο και για την ενεργό Φυματίωση 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη 
Λάρισα. 
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Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 
αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με 
ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση 
φυσικά τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. Σχετικά με την 
ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, ο Προέδρος 
της ΕΠΕ επισημαίνει: «Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η 
Φυματίωση πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας 
όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο 
αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά 
τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με 
επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα 
αφορά στην παρούσα φάση το αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού 
νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο 
Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης επισημαίνει ότι: 
«το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! 
Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα,  να 
ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης,  να 
διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) 
για  υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη 
συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της 
Φυματίωσης.  Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας τα 
κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος 
θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση». 

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 
αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση 
στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 
Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * της ΕΠΕ, η  Φυματίωση 
ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, 
αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 
και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια 
ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η 
πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, 
καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών 
είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και 
ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-
19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε 



παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. Άμεσες 
προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και 
επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την 
εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική 
κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της 
νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% 
τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο 
αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη 
λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά 
στελέχη.  

Ημερίδα: Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και σήμερα 

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 Λάρισα (Μύλος του Παππά) 

Θέατρο Κώστας Τσιάνος 

 Η ημερίδα για την Φυματίωση που διοργανώνουν η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 

περιλαμβάνει δύο ενότητες: 

Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος – θα μιλήσουν οι : Xαράλαμπος 
Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού 
Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία «Συνήθη 
διαγνωστικά και θεραπευτικά λάθη στη Φυματίωση», Ειρήνη 
Γερογιάννη, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ «Λανθάνουσα 
Φυματίωση»  και  Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας 
– Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η Φυματίωση στην εποχή της πανδημίας». Την ενότητα 
θα συντονίσουν οι: Στ. Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠ, Πρόεδρος 
ΕΠΕ και Κωνσταντίνος Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα σχολιάσει ο Απόστολος Παπαβασιλείου, 
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Διευθυντής Αντιφυματικού Τμήματος – 
Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας- θεατρικό αναλόγιο- με τη συνεργασία του 
Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική αφήγηση κειμένων για τη 
Φυματίωση στην Ελλάδα από τους ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, Μαρσέλα 
Λένα και Κυριακή Σπανού. Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή Σπανού, 
Τραγούδι: Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος – Φως: Νίκος Γεωργάκης, Γιώργος 
Γκόλαντας. Συμμετέχουν επίσης οι: Eιρήνη Γερογιάννη, Κων/νος Ι. 
Γουργουλιάνης, Αθανάσιος Κυρίτσης, Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ.    

*Επιστημονική Ομάδα Εργασίας “Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά 
Μυκοβακτηρίδια”: Υπεύθυνοι: Λουκέρη Αγγελική, Πνευμονολόγος-



Φυματιολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα 
Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία, Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ. Συντονιστής εκ μέρους του 
ΔΣ της ΕΠΕ : Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος ,Επιμελητής 
Α’ Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η 
Σωτηρία. 
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Υγεία 

 

Η Φυματίωση Ευθύνεται Για 1,6 Εκατ. Θανάτους 

Παγκοσμίως 
16 Μαρτίου, 2023 

H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση 

παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. To 2021 

περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να 

είναι παιδιά. Τα παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας (ΕΠΕ), καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, με αφορμή την 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου), οπότε η ΕΠΕ και η Πνευμονολογική 

Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

   «Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να 

τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις 

να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να 

ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της 

φυματίωσης», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, καθηγητής Πνευμονολογίας στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σημειώνει επίσης, την έκκληση του ΠΟΥ για δράση, 

προτρέποντας τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του 

στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. Η ενίσχυση 

της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες 

προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 

2023. 

   Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 

   Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις 

από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 
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εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου 

από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 

2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών 

να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, 

καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση 

στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

   Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 

επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της 

περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό 

περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός, 

αναφέρει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση 

αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και 

προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στη μετά COVID-19 εποχή και η 

ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της 

νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον 

καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Σημειώνει ότι ενθαρρυντικό στοιχείο 

αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα 

όσο και για την ενεργό φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

  



 

 

Η φυματίωση αποτελεί τη 2η αιτία 
θανάτου από λοιμώδες αίτιο παγκοσμίως, 
μετά τη λοίμωξη COVID-19 
22 March 2023 

Η Φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 
2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και 
τη 13η αιτία θανάτου συνολικά, σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας 
«Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια»* της Ελληνικής 
Πνευμολογικής Εταιρείας. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από 
Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση 
παραμένει μια απειλή για τη δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό 
της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα 
στο 2020. 
Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 
επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της 
περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό 
περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. 
Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και 
επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της 
φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων 
υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων 
φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που 
εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση από 
ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 



 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 
Μαρτίου 2023), διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, αναφερόμενος 
στην νόσο, τόνισε ότι η φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική 
επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό 
κοινωνικοοικονομικό status. Σχετικά με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την 
αντιμετώπιση της νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: «Η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία θεωρεί ότι η φυματίωση πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της 
ειδικότητάς μας, όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο 
πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα 
μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα 
στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το 
αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο 
Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 
Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης επισημαίνει ότι: «Το μήνυμα της 
Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη 
Φυματίωση!”, με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα 
υγιεινής και πρόληψης,  να διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία 
μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της Φυματίωσης. Παράλληλα, ο ΠΟΥ 
απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη 
νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα 
φάρμακα Φυματίωση». 
Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις 
κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 
Σεπτεμβρίου 2023. 

Ημερίδα «Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και σήμερα» 
Σάββατο 18 Μαρτίου, Λάρισα 
Θέατρο Κώστας Τσιάνος 
Η ημερίδα για την Φυματίωση που διοργανώνουν η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και 
η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, περιλαμβάνει δύο ενότητες: 

Στην πρώτη ενότητα (επιστημονικό μέρος) θα μιλήσουν οι: Xαράλαμπος 
Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού Τμήματος – 
Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία «Συνήθη διαγνωστικά και 
θεραπευτικά λάθη στη Φυματίωση», Ειρήνη Γερογιάννη, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ 
«Λανθάνουσα Φυματίωση»  και  Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 



Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η Φυματίωση στην εποχή της πανδημίας». Την 
ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠ, Πρόεδρος ΕΠΕ 
και Κωνσταντίνος Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
και θα σχολιάσει ο Απόστολος Παπαβασιλείου, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, 
Διευθυντής Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η 
Σωτηρία. 
Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας- θεατρικό αναλόγιο- με τη συνεργασία του Θεσσαλικού 
Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική αφήγηση κειμένων για τη Φυματίωση στην Ελλάδα από 
τους ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, Μαρσέλα Λένα και Κυριακή Σπανού. Μουσική 
Επιμέλεια: Kυριακή Σπανού, Τραγούδι: Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος – Φως: Νίκος 
Γεωργάκης, Γιώργος Γκόλαντας. Συμμετέχουν επίσης οι: Eιρήνη Γερογιάννη, Κων/νος Ι. 
Γουργουλιάνης, Αθανάσιος Κυρίτσης, Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ.    
* Επιστημονική Ομάδα Εργασίας “Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά 
Μυκοβακτηρίδια”: Υπεύθυνοι: Λουκέρη Αγγελική, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, 
Επικουρική Επιμελήτρια Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, 
ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία, Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – 
Φυματιολογίας ΑΠΘ. 
Συντονιστής εκ μέρους του ΔΣ της ΕΠΕ: Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος – 
Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής 
Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία.  



 

Για 1,6 εκατ. θανάτους παγκοσμίως 

ευθύνεται η φυματίωση 

Onmed 
Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023 18:00 

H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική 

επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό 

κοινωνικοοικονομικό status. 

 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, 
με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Τα παραπάνω αναφέρει ο 
πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), καθηγητής 
Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου), οπότε η ΕΠΕ και η 
Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνουν 
επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

«Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι 
"Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!" με στόχο να εμπνεύσει 
ελπίδα, να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και 
πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια 
να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση 
της επιδημίας, της φυματίωσης», αναφέρει ο Κωνσταντίνος 
Γουργουλιάνης, καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο 

https://www.onmed.gr/authors/11138/


Θεσσαλίας. Σημειώνει επίσης, την έκκληση του ΠΟΥ για δράση, 
προτρέποντας τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων 
βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την 
ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. Η ενίσχυση της προβολής και η 
εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες 
προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη 
στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία 
θανάτου από λοιμώδες αίτιο 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση 
και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η 
φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους 
παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου από 
λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου 
συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από 
φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική 
φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα 
από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε 
πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 
και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία 
της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB 
Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός, 
αναφέρει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την 
κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των 
εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της 
φυματίωσης στη μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή 
των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου 
στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον 
καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Σημειώνει ότι 
ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που 
εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό 
φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

  



 

Η Φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου 
από λοιμώδες αίτιο μετά την COVID-19 
παγκοσμίως 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη 
Λάρισα. 

 

 
Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023, 15:44 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας 
ΕΚΠΑ, αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια 
νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με 
κύρια στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. 
Σχετικά με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της 
νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: «Η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο 
μέρος της ειδικότητάς μας όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως 
Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια 
ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων 
νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική 
δεξιότητα στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά 
στην παρούσα φάση το αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού 



νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο 
Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης 
επισημαίνει ότι: «το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 
2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να 
εμπνεύσει ελπίδα,  να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα 
υγιεινής και πρόληψης,  να διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για  υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία 
και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την 
καταπολέμηση της επιδημίας, της Φυματίωσης.  Παράλληλα ο ΠΟΥ 
απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να 
επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος 
θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση».  

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 
αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση 
στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση 
και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια»* της ΕΠΕ, 
η  Φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους 
παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες 
αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 
2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 
10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση 
παραμένει μια απειλή για τη δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες 
στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην 
κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και 
ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της 
COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) 
σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. Άμεσες 
προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση 
και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για 
την εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και η 
ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση 
και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που 
αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. 
Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που 
εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό 
Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 



Η ημερίδα για τη Φυματίωση που διοργανώνουν η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία και η Πνευμονολογική Κλινική του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, περιλαμβάνει δύο ενότητες: 

Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος - θα μιλήσουν οι : Xαράλαμπος 
Μόσχος, Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού 
Τμήματος - Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία «Συνήθη 
διαγνωστικά και θεραπευτικά λάθη στη Φυματίωση», Ειρήνη Γερογιάννη, 
Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ «Λανθάνουσα 
Φυματίωση»  και  Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η Φυματίωση στην εποχή της 
πανδημίας». Την ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. Λουκίδης, Καθηγητής 
Πνευμονολογίας ΕΚΠ, Πρόεδρος ΕΠΕ και Κωνσταντίνος Γουργουλιάννης 
Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα σχολιάσει ο 
Απόστολος Παπαβασιλείου, Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Διευθυντής 
Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η 
Σωτηρία. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας- θεατρικό αναλόγιο- με τη συνεργασία του 
Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική αφήγηση κειμένων για τη 
Φυματίωση στην Ελλάδα από τους ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, Μαρσέλα 
Λένα και Κυριακή Σπανού. Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή Σπανού, 
Τραγούδι: Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος – Φως: Νίκος Γεωργάκης, Γιώργος 
Γκόλαντας. Συμμετέχουν επίσης οι: Eιρήνη Γερογιάννη, Κων/νος Ι. 
Γουργουλιάνης, Αθανάσιος Κυρίτσης, Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ.   

*Επιστημονική Ομάδα Εργασίας “Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη 
Φυματικά Μυκοβακτηρίδια”: Υπεύθυνοι: Λουκέρη Αγγελική, 
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια Αντιφυματικού 
Τμήματος - Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία, 
Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας - 
Φυματιολογίας ΑΠΘ. Συντονιστής εκ μέρους του ΔΣ της ΕΠΕ : 
Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος ,Επιμελητής Α’ 
Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η 
Σωτηρία. 

  



 

Φυματίωση: Χάθηκαν περισσότερα από 1,6 

εκατομμύρια άνθρωποι εξαιτίας της το 2021 
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Η φυματίωση είναι παγκοσμίως η δεύτερη αιτία θανάτου από 

λοιμώδες αίτιο μετά τον κορωνοϊό. 

Περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο 

έχασαν τον δεύτερο χρόνο της πανδημίας τη ζωή τους από τη 

φυματίωση, είτε επειδή είχαν προβληθεί από πολυανθεκτικά 

μικρόβια, είτε επειδή δεν είχαν πρόσβαση στην κατάλληλη 

φαρμακευτική αγωγή. 

Την ίδια χρονιά (το 2021) νόσησαν σχεδόν 10,6 εκατομμύρια 

άνθρωποι, με το 10% εξ αυτών να είναι παιδιά. Τα δεδομένα αυτά 

καθιστούν τη φυματίωση την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 

μετά τον κορωνοϊό. Την καθιστούν επίσης 13η αιτία θανάτου 

μεταξύ όλων των αιτιών. 

Τα στοιχεία αυτά έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ), η οποία διοργανώνει μαζί με την 

Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

επιστημονική ημερίδα για τη νόσο στη Λάρισα. Η ημερίδα θα 



διεξαχθεί με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης 

(24 Μαρτίου 2023). 

Όπως αναφέρει η επιστημονική Ομάδα Εργασίας «Φυματίωση και 

λοιμώξεις από μη φυματικά μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η 

πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει απειλή για την δημόσια 

υγεία. Όχι μόνο υπάρχουν δυσκολίες στον χειρισμό της, αλλά μόνο 

το ένα τρίτο των ασθενών έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη 

φαρμακευτική αγωγή. 

Ενθαρρυντικό στοιχείο, όμως, αποτελούν τα νέα βραχύτερα 

σχήματα που εγκρίθηκαν προσφάτως. Τα σχήματα αυτά 

προορίζονται τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό 

φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

Ισχυρή παρουσία, σημαντική επίπτωση 

«Η φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με 

σημαντική επίπτωση παγκοσμίως», δήλωσε ο καθηγητής 

Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Στέλιος Λουκίδης, πρόεδρος της ΕΠΕ. 

«Κύριος στόχος της, όμως, είναι οι χώρες με χαμηλό 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο». 

Από την πλευρά του, ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, 

καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 

επισήμανε ότι το μήνυμα της εφετινής Παγκόσμιας Ημέρας είναι 

«Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη φυματίωση!». 

«Στόχος του είναι να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις 

κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης και να 

διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

(ΠΟΥ) για  υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία», είπε. Ένας 

άλλος στόχος είναι «να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών 

για την καταπολέμηση της επιδημίας της φυματίωσης», πρόσθεσε. 



 

Η ημερίδα 

Η ημερίδα της ΕΠΕ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει τίτλο «Η 

ιστορία της φυματίωσης μέχρι και σήμερα». Θα διεξαχθεί το 

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 στη Λάρισα (Μύλος του Παππά), Θέατρο 

Κώστας Τσιάνος. 

Η ημερίδα συμπεριλαμβάνει δύο ενότητες. Η πρώτη είναι το 

επιστημονικό μέρος, ενώ η δεύτερη θα συμπεριλάβει θεατρική 

αφήγηση κειμένων για τη φυματίωση στην Ελλάδα. 

Στο επιστημονικό μέρος ομιλητές θα είναι οι: 

• Xαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος-φυματιολόγος, 

επιμελητής Α’ Αντιφυματικού Τμήματος-Μονάδα Ανθεκτικής 

φυματίωσης, Νοσοκομείο «Η Σωτηρία». Θέμα: Συνήθη 

διαγνωστικά και θεραπευτικά λάθη στη φυματίωση 

• Ειρήνη Γερογιάννη, πνευμονολόγος, διευθύντρια ΕΣΥ. Θέμα: 

«Λανθάνουσα φυματίωση» 

• Κατερίνα Μανίκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια 

Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ΑΠΘ. Θέμα: Η φυματίωση 

στην εποχή της πανδημίας 

Συντονιστές θα είναι οι δρες Λουκίδης και Γουργουλιάνης. 

Σχολιαστής θα είναι ο πνευμονολόγος-φυματιολόγος Απόστολος 



Παπαβασιλείου, διευθυντής του Αντιφυματικού Τμήματος-Μονάδας 

Ανθεκτικής Φυματίωσης του Νοσοκομείου «Η Σωτηρία». 

Στο δεύτερο μέρος θα συμμετάσχουν οι ηθοποιοί Θανάσης 

Ζέρβας, Μαρσέλα Λένα και Κυριακή Σπανού. Μουσική Επιμέλεια: 

Kυριακή Σπανού, Τραγούδι: Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος – Φως: 

Νίκος Γεωργάκης, Γιώργος Γκόλαντας. Συμμετέχουν επίσης οι: 

Eιρήνη Γερογιάννη, Κων/νος Ι. Γουργουλιάνης, Αθανάσιος Κυρίτσης, 

Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ. 

  



 

Φυματίωση: 2η αιτία θανάτου από 

λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη 

COVID-19 παγκοσμίως 

Ημερίδα «Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και σήμερα», το Σάββατο 

18 Μαρτίου 2023 στη Λάρισα 
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Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η 
Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά 
της Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν 
επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 
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Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής 
Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, αναφερόμενος στην νόσο 
τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή 
παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, 
με κύρια στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό 
κοινωνικοοικονομικό status. Σχετικά με την ειδικότητα 
του Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, 
ο Προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: «Η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση 
πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της 
ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως 
Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα 
τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα 
αντιφυματικά τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, με 
σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική 
δεξιότητα στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή 
δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το 
αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού 
νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό 
νοσοκομείο Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα 
του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής 
Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης επισημαίνει 
ότι: «το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της 
Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να 
τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει 
ελπίδα,  να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν 
μέτρα υγιεινής και πρόληψης,  να διαδώσει τις νέες 
συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) 
για  υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και 



βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των 
χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της 
Φυματίωσης.  Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση 
για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να 
επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του 
στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική 
στα φάρμακα Φυματίωση».  

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση 
πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες 
προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα 
Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας 
Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη 
Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * της ΕΠΕ, η  Φυματίωση 
ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους 
παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία 
θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-
19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 
περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από 
Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. 
Η πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει μια απειλή 
για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες 
στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε 
πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή 
μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της 
επίπτωσης της φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το 
ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε 
ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία 
της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό 



περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο 
μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. Άμεσες 
προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση 
αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση 
των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την 
εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή 
και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας 
προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της 
νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος 
που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων 
περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο 
αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που 
εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο 
και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και 
ανθεκτικά στελέχη. 

Ημερίδα: «Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και 
σήμερα» 

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 Λάρισα (Μύλος του 
Παππά), Θέατρο Κώστας Τσιάνος 

Η ημερίδα για την Φυματίωση που διοργανώνουν η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και η 
Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, περιλαμβάνει δύο ενότητες: 

Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος - θα 
μιλήσουν οι : Xαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος - 
Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού 
Τμήματος - Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ 
Η Σωτηρία «Συνήθη διαγνωστικά και θεραπευτικά 
λάθη στη Φυματίωση», Ειρήνη Γερογιάννη, 



Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ «Λανθάνουσα 
Φυματίωση»  και  Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας ΑΠΘ 
«Η Φυματίωση στην εποχή της πανδημίας». Την 
ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. Λουκίδης, Καθηγητής 
Πνευμονολογίας ΕΚΠ, Πρόεδρος ΕΠΕ και 
Κωνσταντίνος Γουργουλιάννης Καθηγητής 
Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα 
σχολιάσει ο Απόστολος Παπαβασιλείου, 
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Διευθυντής 
Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα Ανθεκτικής 
Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας- θεατρικό αναλόγιο- 
με τη συνεργασία του Θεσσαλικού Θεάτρου θα 
ακολουθήσει θεατρική αφήγηση κειμένων για τη 
Φυματίωση στην Ελλάδα από τους ηθοποιούς: 
Θανάση Ζέρβα, Μαρσέλα Λένα και Κυριακή Σπανού. 
Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή Σπανού, Τραγούδι: 
Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος – Φως: Νίκος 
Γεωργάκης, Γιώργος Γκόλαντας. Συμμετέχουν επίσης 
οι: Eιρήνη Γερογιάννη, Κων/νος Ι. Γουργουλιάνης, 
Αθανάσιος Κυρίτσης, Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ.   
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*Επιστημονική Ομάδα Εργασίας “Φυματίωση και 
Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια”: 
Υπεύθυνοι: Λουκέρη Αγγελική, Πνευμονολόγος-
Φυματιολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια 
Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα Ανθεκτικής 
Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία, Κατερίνα Μανίκα, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας - 
Φυματιολογίας ΑΠΘ. Συντονιστής εκ μέρους του ΔΣ 
της ΕΠΕ : Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος - 
Φυματιολόγος ,Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού 
Τμήματος - Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ 
Η Σωτηρία.  



 

16 Μαρτίου 2023 

«Καμπανάκι» Πνευμονολόγων: 2η αιτία 
θανάτου η φυματίωση, πρώτη η COVID-19 

 

Τον κώδωνα του κινδύνου για την φυματίωση, κρούουν οι έλληνες 
πνευμονολόγοι, καθώς αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 
μετά τη λοίμωξη COVID-19 παγκοσμίως. Μάλιστα, το 2021 περίπου 10,6 
εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των ασθενών 
να είναι παιδιά. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η 
Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) 
διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας 
ΕΚΠΑ, αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια 
νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με 
κύρια στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. 
Σχετικά με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της 
νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: «Η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρία θεωρεί ότι πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της 
ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως Πνευμονολογία-
Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές 
υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό 
την ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. 
Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το 

https://www.hts.org.gr/
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αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το 
αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το 
αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 

”Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση” 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Φυματίωσης επισημαίνει ότι: «το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά 
της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη 
Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις 
κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις νέες 
συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση 
κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία 
μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της 
Φυματίωσης. Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, 
προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων 
βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την 
ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση». 

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 
αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη 
Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση 
και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η Φυματίωση 
ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 
2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη 
COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 
εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των ασθενών 
να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει μια απειλή για 
την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο 
το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική 
αγωγή μέσα στο 2020. 

Στόχος 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 
και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία 
της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB 

https://healthstories.gr/?s=COVID-19


Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. Άμεσες 
προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση 
και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για 
την εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και η 
ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση 
και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που 
αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. 
Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που 
εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό 
Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

Ημερίδα: Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και σήμερα 

Η ημερίδα που διοργανώνουν η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και η 
Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Σάββατο 18 
Μαρτίου 2023 Λάρισα (Μύλος του Παππά) Θέατρο Κώστας 
Τσιάνοςπεριλαμβάνει δύο ενότητες: 

Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος – θα μιλήσουν οι : Xαράλαμπος 
Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού 
Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία «Συνήθη 
διαγνωστικά και θεραπευτικά λάθη στη Φυματίωση», Ειρήνη Γερογιάννη, 
Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ «Λανθάνουσα Φυματίωση» και 
Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – 
Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η Φυματίωση στην εποχή της πανδημίας». 

Την ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας 
ΕΚΠ, Πρόεδρος ΕΠΕ και Κωνσταντίνος Γουργουλιάννης Καθηγητής 
Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα σχολιάσει ο Απόστολος 
Παπαβασιλείου, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Διευθυντής 
Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η 
Σωτηρία. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας- θεατρικό αναλόγιο- με τη συνεργασία 
του Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική αφήγηση κειμένων 
για την κατάσταση στην Ελλάδα από τους ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, 
Μαρσέλα Λένα και Κυριακή Σπανού. Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή Σπανού, 
Τραγούδι: Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος – Φως: Νίκος Γεωργάκης, Γιώργος 
Γκόλαντας. Συμμετέχουν επίσης οι: Eιρήνη Γερογιάννη, Κων/νος Ι. 
Γουργουλιάνης, Αθανάσιος Κυρίτσης, Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ.  



 

 

Η φυματίωση ευθύνεται για 1,6 
εκατ. θανάτους παγκοσμίως 
17 Μαρτίου, 2023 

 

Η  φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με 

σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με 

χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν 

από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. 

Τα παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας (ΕΠΕ), καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, 

με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου), 

οπότε η ΕΠΕ και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

«Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι 

“Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να 

εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα 

υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών 

για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των 

χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της φυματίωσης», 
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αναφέρει ο Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, καθηγητής Πνευμονολογίας 

στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σημειώνει επίσης, την έκκληση του ΠΟΥ 

για δράση, προτρέποντας τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν την 

ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών 

σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. 

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 

αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη 

Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία 

θανάτου από λοιμώδες αίτιο 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας 

«Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της 

ΕΠΕ, η φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους 

παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου από 

λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου 

συνολικά. 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από 

φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. 

Η πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια 

υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 

των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή 

μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 

φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-

2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την 

πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό 

(End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει 

εφικτός, αναφέρει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι άμεσες προτεραιότητες προς 

αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και 

επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για 

την εξάλειψη της φυματίωσης στη μετά COVID-19 εποχή και η 

ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, 



διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου 

εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων 

περιπτώσεων φυματίωσης. 

Σημειώνει ότι ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα 

σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και 

για την ενεργό φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

  



 

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023 

Η φυματίωση «χτυπάει» και τα παιδιά - 2η αιτία 
θανάτου παγκοσμίως, μετά τον κορονοϊό 

 

Το 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από 
Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 
Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * της ΕΠΕ, 
η  Φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως 
μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη 
λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% 
των ασθενών να είναι παιδιά. 

Η πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς 
πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε 
πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 
επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση 
της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για 
σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 
παραμένει εφικτός. 

Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση 
και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την 
εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική 
κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της 

https://www.news4health.gr/news/tag/%CF%86%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B7


νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον 
καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα 
νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο 
και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη 
Λάρισα. 

 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 
αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή 
παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά τις 
χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. Σχετικά με την ειδικότητα του 
Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: 
«Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει να 
παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο 
τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία 
χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων 
νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα στη 
Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το 
αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο 
τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα του 
ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 



Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης επισημαίνει ότι: «το 
μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε 
να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα,  να ενθαρρύνει τις 
κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης,  να διαδώσει τις νέες 
συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για  υιοθέτηση κοινών 
οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών 
για την καταπολέμηση της επιδημίας, της Φυματίωσης.  Παράλληλα ο ΠΟΥ 
απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την 
ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την 
ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση».   

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 
αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα 
Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

  



 

  
Φυματίωση: Έκκληση για δράση 
από τον ΠΟΥ – Χάθηκαν 1,6 
εκατομμύρια άνθρωποι  

Η Φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες 
αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 

16 Μαρτίου 2023 17:12 

Περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχασαν τον δεύτερο 

χρόνο της πανδημίας τη ζωή τους από τη φυματίωση, είτε επειδή είχαν προβληθεί 

από πολυανθεκτικά μικρόβια, είτε επειδή δεν είχαν πρόσβαση στην κατάλληλη 

φαρμακευτική αγωγή. 

Την ίδια χρονιά (το 2021) νόσησαν σχεδόν 10,6 εκατομμύρια άνθρωποι, με το 10% 

εξ αυτών να είναι παιδιά. Τα δεδομένα αυτά καθιστούν τη φυματίωση την 2η αιτία 

θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τον κορωνοϊό. Την καθιστούν επίσης 13η αιτία 

θανάτου μεταξύ όλων των αιτιών. 

Τα στοιχεία αυτά έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία (ΕΠΕ), η οποία διοργανώνει μαζί με την Πνευμονολογική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επιστημονική ημερίδα για τη νόσο στη Λάρισα. Η ημερίδα 

θα διεξαχθεί με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου 

2023). 

https://www.healthreport.gr/category/eidiseis-ygeias/


Όπως αναφέρει η επιστημονική Ομάδα Εργασίας «Φυματίωση και λοιμώξεις από 

μη φυματικά μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει 

απειλή για την δημόσια υγεία. Όχι μόνο υπάρχουν δυσκολίες στον χειρισμό της, 

αλλά μόνο το ένα τρίτο των ασθενών έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη 

φαρμακευτική αγωγή. 

Ενθαρρυντικό στοιχείο, όμως, αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που 

εγκρίθηκαν προσφάτως. Τα σχήματα αυτά προορίζονται τόσο για τη λανθάνουσα 

όσο και για την ενεργό φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

Ισχυρή παρουσία, σημαντική επίπτωση 

«Η φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση 

παγκοσμίως», δήλωσε ο καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Στέλιος Λουκίδης, 

πρόεδρος της ΕΠΕ. «Κύριος στόχος της, όμως, είναι οι χώρες 

με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο». 

Από την πλευρά του, ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, καθηγητής 

Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, επισήμανε ότι το μήνυμα της 

εφετινής Παγκόσμιας Ημέρας είναι «Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη 

φυματίωση!». 

«Στόχος του είναι να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν 

μέτρα υγιεινής και πρόληψης και να διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία», είπε. 

Ένας άλλος στόχος είναι «να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την 

καταπολέμηση της επιδημίας της φυματίωσης», πρόσθεσε. 

  



 

Φυματίωση: Αποτελεί την 2η αιτία 

θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη 

λοίμωξη COVID-19 παγκοσμίως 
 23 Μαρτίου 2023, 10:00 

 
Το 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από 

φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Ενθαρρυντικό 

στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα θεραπευτικά σχήματα που 

εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα, όσο και για την 

ενεργό φυματίωση. 

Ο Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, καθηγητής Πνευμονολογίας, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 

Φυματίωσης επισημαίνει ότι: «Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας 

κατά της φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε 

τη φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις 

κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει 

τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για 

υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει 

τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της 

επιδημίας της φυματίωσης.   



Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας 

τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων 

από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα 

φάρμακα φυματίωση. Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση 

πολιτικών δεσμεύσεων, θα αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες 

στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 

Σεπτεμβρίου 2023. 

Η  φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους 

παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από 

λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία 

θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς 

νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. 

Η πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια απειλή για την 

δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στο χειρισμό της, 

μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη 

φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης 

της φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 

2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά 

την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό 

περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 

2030 παραμένει εφικτός.  

Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση, αποτελούν η 

επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών 

και προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά 

COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας 

προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες 

χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% των 

καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό 

στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν 

πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσ, όσο και για την ενεργό 

φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική 

Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια 



Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν 

επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, 

πρόεδρος ΕΠΕ, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, αναφερόμενος 

στη νόσο τόνισε ότι η φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή 

παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια 

στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 

status.  

  



 

 

Επικαιρότητα 

Φυματίωση: Υπεύθυνη για 1,6 

εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως 

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023 10:12 

H φυματίωση είναι μια νόσος με ισχυρή παρουσία και σημαντικές επιπτώσεις 

παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% 

των ασθενών να είναι παιδιά. Τα παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος 

Λουκίδης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης, που τιμάται 

στις 24 Μαρτίου. 

«Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι "Ναι! 

Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!" με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να 

ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει 

τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση 

κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ 

των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της φυματίωσης», αναφέρει ο 

https://www.health4you.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1
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Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας. Επίσης, σημειώνει την έκκληση του ΠΟΥ για δράση, προτρέποντας τα 

κράτη-μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος 

θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. Η ενίσχυση 

της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες 

προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 

Σεπτεμβρίου 2023. 

Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 

Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η φυματίωση ευθύνεται 

για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, ενώ αποτελεί 

τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 

13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν 

από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική 

φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις 

δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην 

κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 

επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε 

ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός 

στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 

2030 παραμένει εφικτός, αναφέρει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι άμεσες προτεραιότητες 

προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση 

των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης 

στη μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς 

την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου 

εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων 

φυματίωσης. Σημειώνει ότι ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα 

σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την 

ενεργό φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη.  



 

Φυματίωση: Αποτελεί την 2η αιτία θανάτου 
από λοιμώδες αίτιο παγκοσμίως μετά τη 
λοίμωξη Covid-19 
19/3/2023 9:07:37 μμ 

10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν το 2021 με το 10% να είναι παιδιά 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 
Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας, η φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατ. θανάτους παγκοσμίως 
μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη 
λοίμωξη Covid-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά.  
 
To 2021 περίπου 10,6 εκατ. ασθενείς νόσησαν, με το 10% των ασθενών να 
είναι παιδιά.  
 
Η πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια απειλή για τη δημόσια υγεία, καθώς 
πέρα από τις δυσκολίες στο χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση 
στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 
Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 
επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε 
ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της Covid-19, ο τελικός 
στόχος για σημαντικό περιορισμό σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι 
το 2030 παραμένει εφικτός. 
 
'Αμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση 
και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για 
την εξάλειψη της φυματίωσης στη μετά Covid-19 εποχή και η ορθολογιστική 



κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου 
στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν το 98% των 
καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. 
 
Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν 
πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό φυματίωση από 
ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. Τα παραπάνω αναφέρθηκαν από τα μέλη της 
ΕΠΕ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023). 

  



 

Η Φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου 
από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-

19 παγκοσμίως 

 
16-03-2023 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς  νόσησαν από Φυματίωση, με το 
10% των ασθενών να είναι παιδιά. 

Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα  που εγκρίθηκαν 
πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα  όσο και για την ενεργό Φυματίωση 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης 
(24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 
αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή 
παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά τις 
χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. Σχετικά με την ειδικότητα του 
Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: «Η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει να παραμείνει 
αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως 
Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει με 
κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την 
ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. Η επιστημονική 
αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το αντιφυματικό Ιατρείο του 
Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο 
Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης επισημαίνει ότι: «το 



μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να 
τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα,  να ενθαρρύνει τις 
κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης,  να διαδώσει τις νέες συστάσεις 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για  υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη 
θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την 
καταπολέμηση της επιδημίας, της Φυματίωσης.  Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση 
για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων 
βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα 
φάρμακα Φυματίωση». 

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις 
κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 
Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις 
από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * της ΕΠΕ, η  Φυματίωση ευθύνεται για 
περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί 
την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και 
την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια 
ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η 
πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα 
από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση 
στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 
επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση 
της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για 
σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 
παραμένει εφικτός. Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση 
αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών 
και προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και 
η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και 
θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 
98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο 
αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη 
λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

Ημερίδα 

Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και σήμερα 

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 Λάρισα (Μύλος του Παππά) 

Θέατρο Κώστας Τσιάνος 



Η ημερίδα για την Φυματίωση που διοργανώνουν η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, περιλαμβάνει δύο 
ενότητες: 

Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος – θα μιλήσουν οι : Xαράλαμπος 
Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού Τμήματος – 
Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία «Συνήθη διαγνωστικά και 
θεραπευτικά λάθη στη Φυματίωση», Ειρήνη Γερογιάννη, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια 
ΕΣΥ «Λανθάνουσα Φυματίωση»  και  Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η Φυματίωση στην εποχή της πανδημίας». Την 
ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠ, Πρόεδρος 
ΕΠΕ και Κωνσταντίνος Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας και θα σχολιάσει ο Απόστολος Παπαβασιλείου, Πνευμονολόγος – 
Φυματιολόγος, Διευθυντής Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, 
ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας- θεατρικό αναλόγιο- με τη συνεργασία του Θεσσαλικού 
Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική αφήγηση κειμένων για τη Φυματίωση στην Ελλάδα 
από τους ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, Μαρσέλα Λένα και Κυριακή Σπανού. Μουσική 
Επιμέλεια: Kυριακή Σπανού, Τραγούδι: Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος – Φως: Νίκος 
Γεωργάκης, Γιώργος Γκόλαντας. Συμμετέχουν επίσης οι: Eιρήνη Γερογιάννη, 
Κων/νος Ι. Γουργουλιάνης, Αθανάσιος Κυρίτσης, Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ.    

*Επιστημονική Ομάδα Εργασίας “Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά 
Μυκοβακτηρίδια”: Υπεύθυνοι: Λουκέρη Αγγελική, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, 
Επικουρική Επιμελήτρια Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, 
ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία, Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – 
Φυματιολογίας ΑΠΘ. Συντονιστής εκ μέρους του ΔΣ της ΕΠΕ : 
Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος ,Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού 
Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία. 

  



 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 

Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη 

Λάρισα. 

 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 

αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή 

παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά 

τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. Σχετικά με την ειδικότητα του 

Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ 

επισημαίνει: «Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι πρέπει να 

παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο 

τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία 

χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων 

νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική 

δεξιότητα στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην 

παρούσα φάση το αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου 

Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το 

αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 

https://healthpharma.gr/epistimonika/koronoios-50-ton-asthenon-me-alla-nosimata-den-pane-sta-nosokomeia/attachment/loukidisstelios/


Πολιτικές δεσμεύσεις 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης επισημαίνει ότι: 

«το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! 

Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να 

ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να 

διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για 

υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη 

συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της 

Φυματίωσης. Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας 

τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του 

στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα 

Φυματίωση». 

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 

αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα 

Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 

Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * της ΕΠΕ, η Φυματίωση 

ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, 

αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 

και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια 

ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η 

πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς 

πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε 

πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 

φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι 

υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο 

τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο 

επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν 

την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των 

εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης 

στην μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας 

προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και 

μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων 

περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα 

βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο 

και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 



Ημερίδα 

Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και σήμερα 

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 Λάρισα (Μύλος του Παππά) 

Θέατρο Κώστας Τσιάνος 

Η ημερίδα που διοργανώνουν η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και η 

Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, περιλαμβάνει δύο 

ενότητες: 

Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος – θα μιλήσουν οι : Xαράλαμπος 

Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού 

Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία «Συνήθη 

διαγνωστικά και θεραπευτικά λάθη στη Φυματίωση», Ειρήνη Γερογιάννη, 

Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ «Λανθάνουσα Φυματίωση» και Κατερίνα 

Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η 

Φυματίωση στην εποχή της πανδημίας». Την ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. 

Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠ, Πρόεδρος ΕΠΕ και Κωνσταντίνος 

Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα 

σχολιάσει ο Απόστολος Παπαβασιλείου, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, 

Διευθυντής Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, 

ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας- θεατρικό αναλόγιο- με τη συνεργασία του 

Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική αφήγηση κειμένων για την 

κατάσταση στην Ελλάδα από τους ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, Μαρσέλα Λένα 

και Κυριακή Σπανού. Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή Σπανού, Τραγούδι: 

Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος – Φως: Νίκος Γεωργάκης, Γιώργος Γκόλαντας. 

Συμμετέχουν επίσης οι: Eιρήνη Γερογιάννη, Κων/νος Ι. Γουργουλιάνης, 

Αθανάσιος Κυρίτσης, Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ. 

*Επιστημονική Ομάδα Εργασίας “Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά 

Μυκοβακτηρίδια”: Υπεύθυνοι: Λουκέρη Αγγελική, Πνευμονολόγος-

Φυματιολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα 

Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία, Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ. Συντονιστής εκ μέρους του 

ΔΣ της ΕΠΕ : Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος ,Επιμελητής 

Α’ Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η 

Σωτηρία. 

  



 

 

Η Φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία 

θανάτουαπό λοιμώδες αίτιο μετά τη 

λοίμωξη COVID-19 παγκοσμίως 
17 Μαρτίου 2023 

Η Φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη 

λοίμωξη COVID-19 παγκοσμίως 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 

Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 

αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή 

παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά τις 

χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. Σχετικά με την ειδικότητα του 

Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: 

«Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει να 

παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο 

τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία 



χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων 

νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα 

στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση 

το αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το 

αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το αντιφυματικό 

τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης επισημαίνει ότι: «το 

μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε 

να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα,  να ενθαρρύνει τις 

κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης,  να διαδώσει τις νέες 

συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για  υιοθέτηση κοινών 

οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των 

χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της Φυματίωσης.  Παράλληλα ο ΠΟΥ 

απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την 

ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την 

ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση».   

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 

αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα 

Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 

Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * της ΕΠΕ, η  Φυματίωση ευθύνεται 

για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί 

την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και 

την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια 

ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά.Η 

πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς 

πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε 

πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 

επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε 

ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός 

στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο 

μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την 

κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών 

στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά 

COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την 

πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου 

εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων 

φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που 

εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό 

Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 



Ημερίδα 

Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και σήμερα 

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 Λάρισα (Μύλος του Παππά) 

Θέατρο Κώστας Τσιάνος 

Η ημερίδα για την Φυματίωση που διοργανώνουν η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 

περιλαμβάνει δύο ενότητες: 

Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος – θα μιλήσουν οι :Xαράλαμπος 

Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού Τμήματος 

– Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία «Συνήθη διαγνωστικά και 

θεραπευτικά λάθη στη Φυματίωση»,Ειρήνη Γερογιάννη, Πνευμονολόγος, 

Διευθύντρια ΕΣΥ «Λανθάνουσα Φυματίωση»  και  Κατερίνα 

Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η 

Φυματίωση στην εποχή της πανδημίας». Την ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. 

Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠ, Πρόεδρος ΕΠΕ και Κωνσταντίνος 

Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα 

σχολιάσει ο Απόστολος Παπαβασιλείου, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, 

Διευθυντής Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ 

Η Σωτηρία. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας- θεατρικό αναλόγιο- με τη συνεργασία του 

Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική αφήγηση κειμένων για τη 

Φυματίωση στην Ελλάδα από τους ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, Μαρσέλα 

Λένα και Κυριακή Σπανού. Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή Σπανού, 

Τραγούδι: Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος – Φως: Νίκος Γεωργάκης, Γιώργος 

Γκόλαντας. Συμμετέχουν επίσης οι: Eιρήνη Γερογιάννη, Κων/νος Ι. 

Γουργουλιάνης, Αθανάσιος Κυρίτσης, Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ.    

*Επιστημονική Ομάδα Εργασίας “Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη 

Φυματικά Μυκοβακτηρίδια”: Υπεύθυνοι: Λουκέρη Αγγελική, Πνευμονολόγος-

Φυματιολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα 

Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία, Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ. Συντονιστής εκ μέρους του 

ΔΣ της ΕΠΕ : Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος ,Επιμελητής 

Α’ Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η 

Σωτηρία. 

  



 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 

 

17/03/2023 

 
 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης 

(24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 

αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή 

παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά τις 

χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. Σχετικά με την ειδικότητα του 

Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: 

«Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει να παραμείνει 

αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως 

Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει με 

κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την 

ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. Η επιστημονική 

αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το αντιφυματικό Ιατρείο του 

Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο 

Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ HΣωτηρία». 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης επισημαίνει ότι: «το 

μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να 

τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις 

κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη 

θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την 

καταπολέμηση της επιδημίας, της Φυματίωσης. Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση 

για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων 

βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα 

φάρμακα Φυματίωση». 

 

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν 

τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 

22 Σεπτεμβρίου 2023. 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις 

από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * της ΕΠΕ, η Φυματίωση ευθύνεται για περίπου 



1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου 

από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% 

των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει μια απειλή για 

την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των 

ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 

επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση 

της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για 

σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 

παραμένει εφικτός. Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η 

επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων 

για την εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική 

κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου 

στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον 

καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα 

νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και 

για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

 

Η ημερίδα για την Φυματίωση που διοργανώνουν η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, περιλαμβάνει 

δύο ενότητες: 

Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος - θα μιλήσουν οι : Xαράλαμπος 

Μόσχος,Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού Τμήματος - 

Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία «Συνήθη διαγνωστικά και 

θεραπευτικά λάθη στη Φυματίωση», Ειρήνη Γερογιάννη, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια 

ΕΣΥ «Λανθάνουσα Φυματίωση» και Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η Φυματίωση στην εποχή της πανδημίας». 

Την ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠ, 

Πρόεδρος ΕΠΕ και Κωνσταντίνος Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα σχολιάσει ο Απόστολος Παπαβασιλείου, 

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Διευθυντής Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα 

Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας- θεατρικό αναλόγιο- με τη συνεργασία του 

Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική αφήγηση κειμένων για τη Φυματίωση 

στην Ελλάδα από τους ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, Μαρσέλα Λένα και Κυριακή 

Σπανού. Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή Σπανού, Τραγούδι: Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος 

– Φως: Νίκος Γεωργάκης, Γιώργος Γκόλαντας. Συμμετέχουν επίσης οι: Eιρήνη 

Γερογιάννη, Κων/νος Ι. Γουργουλιάνης, Αθανάσιος Κυρίτσης, Γαρυφαλλιά-Ειρήνη 

Περλεπέ. 

 

*Επιστημονική Ομάδα Εργασίας “Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά 

Μυκοβακτηρίδια”: Υπεύθυνοι:Λουκέρη Αγγελική, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, 

Επικουρική Επιμελήτρια Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, 

ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία, Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας - 

Φυματιολογίας ΑΠΘ. Συντονιστής εκ μέρους του ΔΣ της ΕΠΕ : Χαράλαμπος Μόσχος, 

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος,Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα 

Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία.  



 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Η 24η ΜΑΡΤΙΟΥ 

 

22/03/2023 

 
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης 

(24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 

αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή 

παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά τις 

χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. Σχετικά με την ειδικότητα του 

Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: 

«Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει να παραμείνει 

αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως 

Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει με 

κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την 

ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. Η επιστημονική 

αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το αντιφυματικό Ιατρείο του 

Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο 

Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ HΣωτηρία». 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης επισημαίνει ότι: «το 

μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να 

τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις 

κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη 

θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την 

καταπολέμηση της επιδημίας, της Φυματίωσης. Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση 

για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων 

βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα 

φάρμακα Φυματίωση». 

 

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν 

τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 

22 Σεπτεμβρίου 2023. 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις 

από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * της ΕΠΕ, η Φυματίωση ευθύνεται για περίπου 

1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου 

από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% 



των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει μια απειλή για 

την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των 

ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 

επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση 

της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για 

σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 

παραμένει εφικτός. Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η 

επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων 

για την εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική 

κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου 

στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον 

καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα 

νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και 

για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

 

*Επιστημονική Ομάδα Εργασίας “Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά 

Μυκοβακτηρίδια”: Υπεύθυνοι:Λουκέρη Αγγελική, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, 

Επικουρική Επιμελήτρια Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, 

ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία, Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας - 

Φυματιολογίας ΑΠΘ. Συντονιστής εκ μέρους του ΔΣ της ΕΠΕ : Χαράλαμπος Μόσχος, 

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος,Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα 

Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία. 

  



 

Επιστημονική Ημερίδα με με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης 

• 16 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2023  

 

Η Φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου  από λοιμώδες αίτιο 
μετά τη λοίμωξη COVID-19 παγκοσμίως 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς  νόσησαν από 
Φυματίωση,  με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. 

Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα  που 
εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα  όσο και για την ενεργό 
Φυματίωση 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική 
Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν 
επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

https://healthmag.gr/epistimoniki-imerida-me-me-aformi-tin-pagkosmia-imera-kata-tis-fymatiosis/
https://healthmag.gr/wp-content/uploads/2023/03/tuberculosis11.jpg


Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας 
ΕΚΠΑ, αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια 
νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με 
κύρια στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 
status. Σχετικά με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την 
αντιμετώπιση της νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: «Η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει να 
παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει 
και ο τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα 
τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά 
τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων 
με επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή 
δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το αντιφυματικό Ιατρείο του 
Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό 
νοσοκομείο Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα του 
ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Φυματίωσης επισημαίνει ότι: «το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά 
της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη 
Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα,  να ενθαρρύνει τις 
κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης,  να διαδώσει τις 
νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για  υιοθέτηση 
κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία 
μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της 
Φυματίωσης.  Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, 
προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων 
βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την 
ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση». 

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 
αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη 
Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 



Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας 
«Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * της 
ΕΠΕ, η  Φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους 
παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από 
λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου 
συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από 
Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική 
Φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα 
από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε 
πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-
2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την 
πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό 
(End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει 
εφικτός. Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση 
αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών 
στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης 
στην μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων 
υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις 
χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον 
καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο 
αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο 
για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα 
και ανθεκτικά στελέχη.  

Ημερίδα 

Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και σήμερα 

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 Λάρισα (Μύλος του Παππά) 

Θέατρο Κώστας Τσιάνος  



Η ημερίδα για την Φυματίωση που διοργανώνουν η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία και η Πνευμονολογική Κλινική του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, περιλαμβάνει δύο ενότητες: 

Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος – θα μιλήσουν οι 
: Xαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ 
Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ 
Η Σωτηρία «Συνήθη διαγνωστικά και θεραπευτικά λάθη στη 
Φυματίωση», Ειρήνη Γερογιάννη, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια 
ΕΣΥ «Λανθάνουσα Φυματίωση»  και  Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η Φυματίωση στην 
εποχή της πανδημίας». Την ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. 
Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠ, Πρόεδρος ΕΠΕ 
και Κωνσταντίνος Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα σχολιάσει ο Απόστολος Παπαβασιλείου, 
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Διευθυντής Αντιφυματικού Τμήματος – 
Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας- θεατρικό αναλόγιο- με τη συνεργασία 
του Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική αφήγηση κειμένων 
για τη Φυματίωση στην Ελλάδα από τους ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, 
Μαρσέλα Λένα και Κυριακή Σπανού. Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή 
Σπανού, Τραγούδι: Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος – Φως: Νίκος Γεωργάκης, 
Γιώργος Γκόλαντας. Συμμετέχουν επίσης οι: Eιρήνη Γερογιάννη, 
Κων/νος Ι. Γουργουλιάνης, Αθανάσιος Κυρίτσης, Γαρυφαλλιά-Ειρήνη 
Περλεπέ.    

*Επιστημονική Ομάδα Εργασίας “Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη 
Φυματικά Μυκοβακτηρίδια”: Υπεύθυνοι: Λουκέρη 
Αγγελική, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια 
Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η 
Σωτηρία, Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας 
– Φυματιολογίας ΑΠΘ. Συντονιστής εκ μέρους του ΔΣ της ΕΠΕ : 
Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος ,Επιμελητής Α’ 
Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η 
Σωτηρία. 



  

 

  

  

https://healthmag.gr/wp-content/uploads/2023/03/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%97%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%A6%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-2023.jpg


 

Η φυματίωση ευθύνεται για 1,6 εκατ. 
θανάτους παγκοσμίως 

• 17 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2023  

 

H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική 
επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό 
κοινωνικοοικονομικό status. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια 
ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι 
παιδιά. Τα παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 
Στέλιος Λουκίδης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Φυματίωσης (24 Μαρτίου), οπότε η ΕΠΕ και η Πνευμονολογική Κλινική 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα 
στη Λάρισα. 

https://healthmag.gr/i-fymatiosi-efthynetai-gia-16-ekat-thanatous-pagkosmios/
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«Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι 
“Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να 
εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα 
υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών 
για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των 
χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της φυματίωσης», 
αναφέρει ο Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, καθηγητής Πνευμονολογίας 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σημειώνει επίσης, την έκκληση του ΠΟΥ 
για δράση, προτρέποντας τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη 
νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την 
ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. Η ενίσχυση της προβολής και η 
εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες 
προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη 
στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας 
«Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της 
ΕΠΕ, η φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους 
παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου από 
λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου 
συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από 
φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική 
φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα 
από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε 
πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-
2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την 
πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό 
(End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει 
εφικτός, αναφέρει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι άμεσες προτεραιότητες προς 
αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και 



επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για 
την εξάλειψη της φυματίωσης στη μετά COVID-19 εποχή και η 
ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, 
διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου 
εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων 
περιπτώσεων φυματίωσης. Σημειώνει ότι ενθαρρυντικό στοιχείο 
αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο 
για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό φυματίωση από ευαίσθητα 
και ανθεκτικά στελέχη. 

  



 

 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς 

νόσησαν από Φυματίωση, 

με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά 

Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα 

που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα 

όσο και για την ενεργό Φυματίωση 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική 
Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν 
επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας 
ΕΚΠΑ, αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια 
νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με 
κύρια στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 
status. Σχετικά με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την 
αντιμετώπιση της νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: «Η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει να 
παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει 
και ο τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, 



τα τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά 
τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη 
Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. Η 
επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το 
αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το 
αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το 
αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Φυματίωσης επισημαίνει ότι: «το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά 
της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη 
Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα,  να ενθαρρύνει τις 
κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης,  να διαδώσει τις 
νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) 
για  υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να 
ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση 
της επιδημίας, της Φυματίωσης.  Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει 
έκκληση για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την 
ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών 
σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση».   

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 
αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη 
Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας 
«Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * της 
ΕΠΕ, η  Φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους 
παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από 
λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου 
συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από 
Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά.Η πολυανθεκτική 
Φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα 
από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε 
πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-
2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την 
πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό 



(End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει 
εφικτός. Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση 
αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών 
στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης 
στην μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων 
υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις 
χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον 
καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο 
αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, 
τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση από 
ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

 

Ημερίδα 

Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και σήμερα 

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 Λάρισα (Μύλος του Παππά) 

Θέατρο Κώστας Τσιάνος 



Η ημερίδα για την Φυματίωση που διοργανώνουν η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία και η Πνευμονολογική Κλινική του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, περιλαμβάνει δύο ενότητες: 

Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος – θα μιλήσουν οι 
: Xαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Επιμελητής 
Α’ Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, 
ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία «Συνήθη διαγνωστικά και θεραπευτικά λάθη στη 
Φυματίωση»,Ειρήνη Γερογιάννη, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ 
«Λανθάνουσα Φυματίωση» και Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η Φυματίωση 
στην εποχή της πανδημίας». Την ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. 
Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠ, Πρόεδρος ΕΠΕ 
και Κωνσταντίνος Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα σχολιάσει ο Απόστολος 
Παπαβασιλείου, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Διευθυντής 
Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ 
Η Σωτηρία. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας- θεατρικό αναλόγιο- με τη 
συνεργασία του Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική 
αφήγηση κειμένων για τη Φυματίωση στην Ελλάδα από τους 
ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, Μαρσέλα Λένα και Κυριακή 
Σπανού. Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή Σπανού, Τραγούδι: Αλέξανδρος 
Τσιώνας, Ήχος – Φως: Νίκος Γεωργάκης, Γιώργος Γκόλαντας. 
Συμμετέχουν επίσης οι: Eιρήνη Γερογιάννη, Κων/νος Ι. Γουργουλιάνης, 
Αθανάσιος Κυρίτσης, Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ.    

*Επιστημονική Ομάδα Εργασίας “Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη 
Φυματικά Μυκοβακτηρίδια”: Υπεύθυνοι: Λουκέρη 
Αγγελική, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια 
Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ 
Η Σωτηρία, Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ. Συντονιστής εκ μέρους του 
ΔΣ της ΕΠΕ : Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 
,Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής 
Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία.  



 

Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη 
Φυματίωση! 

 
HΦυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους 
παγκοσμίως μέσα στο 2021 και αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου 
από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία 
θανάτου συνολικά σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε 
η επιστημονική Ομάδα Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη 
Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας. Περαιτέρω καταγράφεται ότι το 2021 περίπου 10,6 
εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των 
ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει μια 
απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον 
χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην 
κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. Ωστόσο τα νέα 
βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη 
λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και 
ανθεκτικά στελέχη αποτελούν ενθαρρυντικο στοιχείο για την 
αντιμετώπιση της νόσου. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης 
της φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 
2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την 
πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό 
(End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει 
εφικτός. Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση 
αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών 
στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης 

https://www.hts.org.gr/
https://www.hts.org.gr/


στην μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων 
υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις 
χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον 
καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Σ’ αυτό το πλαίσιο 
αναμένεται ότι η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση 
πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες 
στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 
Σεπτεμβρίου 2023. 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, με αφορμή την με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης που έχει 
ορισθεί την 24 Μαρτίου αναφέρθηκε στην νόσο και τόνισε ότι η 
Φυματίωση έχει παρουσία και σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με 
κύρια στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 
status. Σχετικά με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την 
αντιμετώπιση της νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: «Η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει να 
παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει 
και ο τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, 
τα τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά 
τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων 
με επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή 
δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το αντιφυματικό Ιατρείο του 
Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο 
Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα του 
ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Φυματίωσης επισημαίνει ότι: «το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά 
της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη 
Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα,  να ενθαρρύνει τις 
κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης,  να διαδώσει τις 
νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) 
για  υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει 
τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της 
επιδημίας, της Φυματίωσης.  Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για 
δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη 
νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την 
ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση». 

https://www.hts.org.gr/
https://www.hts.org.gr/


 
Ημερίδα με θέμα: Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και σήμερα 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία και η Πνευμονολογική Κλινική του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνουν το Σάββατο 18 Μαρτίου 
2023 στη Λάρισα στο Θέατρο Κώστας Τσιάνος (Μύλος του 
Παππά), επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Η ιστορία της Φυματίωσης 
μέχρι και σήμερα». 

Η Ημερίδα περιλαμβάνει δύο ενότητες: 

Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος - θα μιλήσουν οι 
: Xαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Επιμελητής 
Α’ Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, 
ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία «Συνήθη διαγνωστικά και θεραπευτικά λάθη στη 
Φυματίωση», Ειρήνη Γερογιάννη, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια 
ΕΣΥ «Λανθάνουσα Φυματίωση» και  Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η Φυματίωση στην 
εποχή της πανδημίας». Την ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. 
Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠ, Πρόεδρος ΕΠΕ 
και Κωνσταντίνος Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα σχολιάσει ο Απόστολος 
Παπαβασιλείου, Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Διευθυντής 
Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η 
Σωτηρία. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας- θεατρικό αναλόγιο- με τη συνεργασία 
του Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική αφήγηση κειμένων 
για τη Φυματίωση στην Ελλάδα από τους ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, 
Μαρσέλα Λένα και Κυριακή Σπανού. Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή 
Σπανού, Τραγούδι: Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος – Φως: Νίκος 
Γεωργάκης, Γιώργος Γκόλαντας. Συμμετέχουν επίσης οι: Eιρήνη 
Γερογιάννη, Κων/νος Ι. Γουργουλιάνης, Αθανάσιος Κυρίτσης, 
Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ.    



 
 

* Υπεύθυνοι της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 
Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» είναι η κα Αγγελική 
Λουκέρη, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια 
Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η 
Σωτηρία και η κα Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας ΑΠΘ. Συντονιστής εκ μέρους του ΔΣ 
της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας είναι ο 
κ. Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος ,Επιμελητής Α’ 
Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η 
Σωτηρία. 

  



 

Φυματίωση: Η 2η αιτία θανάτου από 
λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-
19 παγκοσμίως 
22/03/23 

 

Η φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση 

παγκοσμίως. Ενδεικτικό είναι ότι το 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς 

νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. 

Κυρίως η νόσος πλήττει τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. 

Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν 

πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση. 

Τα παραπάνω αναφέρει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 

(ΕΠΕ) και Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, κ. Στέλιος Λουκίδης, επισημαίνοντας 

σχετικά με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, 

ότι «Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει να 

παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο 

τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία 

χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων 



νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα 

στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση 

το αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το 

αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το αντιφυματικό 

τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 

24 Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης: «Ναι! Μπορούμε να 

τελειώσουμε τη Φυματίωση!» 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, επισημαίνει με αφορμή την ημέρα αυτή ότι: «το μήνυμα της 

Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023), είναι “Ναι! 

Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!”, με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να 

ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης,  να 

διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για 

υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη 

συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της 

Φυματίωσης.  Παράλληλα, ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας τα 

κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος 

θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση». 

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 

αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα 

Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 

Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια»* της ΕΠΕ, η  Φυματίωση ευθύνεται 

για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 

2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία 

θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από 

Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση 

παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον 

χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη 

φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 

φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι 

υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο 



τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο 

επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν 

την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των 

εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στην 

μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την 

πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου 

εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων 

φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που 

εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση 

από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

  



 

 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από 
Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Ενθαρρυντικό 

στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν 
πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό 

Φυματίωση, 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 

Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη 
Λάρισα. 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας 

ΕΚΠΑ, αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια 
νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με 
κύρια στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. 

Σχετικά με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της 
νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: «Η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο 
μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως 

Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια 
ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων 

νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική 
δεξιότητα στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά 

στην παρούσα φάση το αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού 
νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο 

Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 



Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης 

επισημαίνει ότι: «το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 
2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να 

εμπνεύσει ελπίδα,  να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα 
υγιεινής και πρόληψης,  να διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για  υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία 
και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την 

καταπολέμηση της επιδημίας, της Φυματίωσης.  Παράλληλα ο ΠΟΥ 
απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να 
επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος 

θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση». 

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 
αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση 

στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 
Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * της ΕΠΕ, η  Φυματίωση 

ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα 
στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη 

λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 
περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με 

το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση 
παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις 

δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε 
πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 

και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της 
COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB 

Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει 
εφικτός. Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση 

αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών 
στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης 

στην μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων 
υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες 

χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον 
καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο 

αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο 
για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και 

ανθεκτικά στελέχη. 

 



Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και σήμερα 

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 Λάρισα (Μύλος του Παππά) 

Θέατρο Κώστας Τσιάνος 

Η ημερίδα για την Φυματίωση που διοργανώνουν η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία και η Πνευμονολογική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, περιλαμβάνει δύο ενότητες: 

Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος – θα μιλήσουν οι 
: Xαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ 

Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η 
Σωτηρία «Συνήθη διαγνωστικά και θεραπευτικά λάθη στη 
Φυματίωση», Ειρήνη Γερογιάννη, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια 

ΕΣΥ «Λανθάνουσα Φυματίωση»  και  Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η Φυματίωση στην 

εποχή της πανδημίας». Την ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. 
Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠ, Πρόεδρος ΕΠΕ 

και Κωνσταντίνος Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα σχολιάσει ο Απόστολος Παπαβασιλείου, 

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Διευθυντής Αντιφυματικού Τμήματος – 
Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας- θεατρικό αναλόγιο- με τη συνεργασία 

του Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική αφήγηση κειμένων για 
τη Φυματίωση στην Ελλάδα από τους ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, 

Μαρσέλα Λένα και Κυριακή Σπανού. Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή 
Σπανού, Τραγούδι: Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος – Φως: Νίκος 

Γεωργάκης, Γιώργος Γκόλαντας. Συμμετέχουν επίσης οι: Eιρήνη 
Γερογιάννη, Κων/νος Ι. Γουργουλιάνης, Αθανάσιος Κυρίτσης, 
Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ.    

Επιστημονική Ομάδα Εργασίας “Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη 

Φυματικά Μυκοβακτηρίδια”: Υπεύθυνοι: Λουκέρη 
Αγγελική, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια 

Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η 
Σωτηρία, Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας 

– Φυματιολογίας ΑΠΘ. Συντονιστής εκ μέρους του ΔΣ της ΕΠΕ : 
Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος ,Επιμελητής Α’ 

Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η 
Σωτηρία. 

  



 

Η φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου 
από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-
19 παγκοσμίως 
22 ΜΑΡΤΊΟΥ 2023 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική 
Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν 
επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας 
ΕΚΠΑ, αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί 
μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση 
παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό 
κοινωνικοοικονομικό status. Σχετικά με την ειδικότητα του 
Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, ο Προέδρος της 
ΕΠΕ επισημαίνει: «Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί 
ότι η Φυματίωση πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της 
ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως 
Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία 



χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα 
μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με 
επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή 
δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το αντιφυματικό Ιατρείο 
του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα 
στο Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα 
του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία».  
Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Φυματίωσης επισημαίνει ότι: «το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας 
κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε 
τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα,  να ενθαρρύνει τις 
κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης,  να διαδώσει 
τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) 
για  υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να 
ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση 
της επιδημίας, της Φυματίωσης.  Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει 
έκκληση για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν 
την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών 
σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση».   
Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων 
θα αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη 
Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας 
«Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά 
Μυκοβακτηρίδια» * της ΕΠΕ, η  Φυματίωση ευθύνεται για 
περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, 
αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη 
COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 
εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των 
ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει 
μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες 
στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην 
κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020.  



Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης 
της φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 
2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά 
την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό 
περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 
παραμένει εφικτός. Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την 
κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση 
των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη 
της φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική 
κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και 
θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος 
που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων 
φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα 
σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο 
και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά 
στελέχη. 
  



 

 

 17 Μαρτίου, 2023   

Η Φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία 
θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη 
λοίμωξη COVID-19 παγκοσμίως 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς 

νόσησαν από Φυματίωση, 

με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. 

Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα 

που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα 

όσο και για την ενεργό Φυματίωση 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική 

Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν 

επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

https://allabouthealth.gr/%ce%b7-%cf%86%cf%85%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%af-%cf%84%ce%b7%ce%bd-2%ce%b7-%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%af%ce%b1-%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%84/


Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας 

ΕΚΠΑ, αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί 

μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση 

παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό 

κοινωνικοοικονομικό status. Σχετικά με την ειδικότητα του 

Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, ο Προέδρος της 

ΕΠΕ επισημαίνει: «Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η 

Φυματίωση πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της 

ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως 

Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία 

χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα 

μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με 

επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή 

δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το αντιφυματικό 

Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο 

τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το αντιφυματικό 

τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 

Φυματίωσης επισημαίνει ότι: «το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας 

κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε 

τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις 

κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει 

τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για 

υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει 

τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της 

επιδημίας, της Φυματίωσης. Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση 

για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την 

ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών 

σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση». 

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών 

δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη 

Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 

Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας 

«Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά 

Μυκοβακτηρίδια» * της ΕΠΕ, η Φυματίωση ευθύνεται για 

περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, 

αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη 

COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 



περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με 

το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση 

παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις 

δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε 

πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης 

της φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 

2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά 

την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό 

περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 

παραμένει εφικτός. Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την 

κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση 

των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της 

φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική 

κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και 

θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος 

που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων 

φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα 

σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα 

όσο και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά 

στελέχη. 

Ημερίδα 

Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και σήμερα 

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 Λάρισα (Μύλος του Παππά) 

Θέατρο Κώστας Τσιάνος 

Η ημερίδα για την Φυματίωση που διοργανώνουν η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία και η Πνευμονολογική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, περιλαμβάνει δύο ενότητες: 

Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος – θα μιλήσουν οι 

: Xαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, 

Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής 

Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία «Συνήθη διαγνωστικά και 

θεραπευτικά λάθη στη Φυματίωση», Ειρήνη 

Γερογιάννη, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ «Λανθάνουσα 

Φυματίωση» και Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η Φυματίωση στην εποχή 

της πανδημίας». Την ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. 

Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠ, Πρόεδρος ΕΠΕ 

και Κωνσταντίνος Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα σχολιάσει ο Απόστολος 



Παπαβασιλείου, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Διευθυντής 

Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, 

ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας- θεατρικό αναλόγιο- με τη 

συνεργασία του Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική 

αφήγηση κειμένων για τη Φυματίωση στην Ελλάδα από τους 

ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, Μαρσέλα Λένα και Κυριακή 

Σπανού. Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή Σπανού, 

Τραγούδι: Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος – Φως: Νίκος Γεωργάκης, 

Γιώργος Γκόλαντας. Συμμετέχουν επίσης οι: Eιρήνη Γερογιάννη, 

Κων/νος Ι. Γουργουλιάνης, Αθανάσιος Κυρίτσης, Γαρυφαλλιά-

Ειρήνη Περλεπέ. 

*Επιστημονική Ομάδα Εργασίας “Φυματίωση και Λοιμώξεις από 

Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια”: Υπεύθυνοι: Λουκέρη 

Αγγελική, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια 

Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, 

ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία, Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ. Συντονιστής εκ μέρους 

του ΔΣ της ΕΠΕ : Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος – 

Φυματιολόγος ,Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα 

Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία. 

  



 

 

 22 Μαρτίου, 2023   

Η Φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου 

από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-

19 παγκοσμίως 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των 

ασθενών να είναι παιδιά. 
Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν 

πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση. 
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης 

(24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 
Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 

αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή 

παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά τις 

χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. Σχετικά με την ειδικότητα του 

Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: «Η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει να παραμείνει 

αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως 

Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει με 

κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την 

ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. Η επιστημονική 

αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το αντιφυματικό Ιατρείο του 

https://allabouthealth.gr/%ce%b7-%cf%86%cf%85%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%af-%cf%84%ce%b7%ce%bd-2%ce%b7-%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%af%ce%b1-%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%ac-2/


Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο 

Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 
Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης επισημαίνει ότι: «το 

μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε 

να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις 

κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη 

θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την 

καταπολέμηση της επιδημίας, της Φυματίωσης. Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση 

για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων 

βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα 

φάρμακα Φυματίωση». 
Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν 

τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 

22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις 

από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * της ΕΠΕ, η Φυματίωση ευθύνεται για 

περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η 

αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία 

θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από 

Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση 

παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον 

χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη 

φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 

επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση 

της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για 

σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 

παραμένει εφικτός. Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν 

η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και 

προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και 

η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και 

θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 

98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο 

αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη 

λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

Ημερίδα 
Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και σήμερα 

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 Λάρισα (Μύλος του Παππά) 
Θέατρο Κώστας Τσιάνος 

Η ημερίδα για την Φυματίωση που διοργανώνουν η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, περιλαμβάνει δύο 

ενότητες: 

Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος – θα μιλήσουν οι : Xαράλαμπος 

Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού Τμήματος – 

Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία «Συνήθη διαγνωστικά και 

θεραπευτικά λάθη στη Φυματίωση», Ειρήνη Γερογιάννη, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια 

ΕΣΥ «Λανθάνουσα Φυματίωση» και Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 



Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η Φυματίωση στην εποχή της πανδημίας». 

Την ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠ, 

Πρόεδρος ΕΠΕ και Κωνσταντίνος Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα σχολιάσει ο Απόστολος Παπαβασιλείου, 

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Διευθυντής Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα 

Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία. 
Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας- θεατρικό αναλόγιο- με τη συνεργασία του 

Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική αφήγηση κειμένων για τη Φυματίωση 

στην Ελλάδα από τους ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, Μαρσέλα Λένα και Κυριακή 

Σπανού. Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή Σπανού, Τραγούδι: Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος – 

Φως: Νίκος Γεωργάκης, Γιώργος Γκόλαντας. Συμμετέχουν επίσης οι: Eιρήνη 

Γερογιάννη, Κων/νος Ι. Γουργουλιάνης, Αθανάσιος Κυρίτσης, Γαρυφαλλιά-Ειρήνη 

Περλεπέ. 

  



 

 

Η φυματίωση αποτελεί τη 2η αιτία θανάτου από 
λοιμώδες αίτιο παγκοσμίως, μετά τη λοίμωξη 
COVID-19 
22 March 2023   

Η Φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους 

παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες 

αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και τη 13η αιτία θανάτου συνολικά, σύμφωνα 

με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις από 

Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια»* της Ελληνικής Πνευμολογικής Εταιρείας. To 

2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με 

το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει 

μια απειλή για τη δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό 

της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη 

φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 

φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι 

υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο 

τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο 

επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. Άμεσες προτεραιότητες προς 

αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση 

των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της 

φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των 

πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις 

χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον 

καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν 

τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα 

όσο και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 



 
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 

Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023), διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη 

Λάρισα. 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 

αναφερόμενος στην νόσο, τόνισε ότι η φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή 

παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά 

τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. Σχετικά με την ειδικότητα του 

Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ 

επισημαίνει: «Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία θεωρεί ότι η φυματίωση 

πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητάς μας, όπως την 

ορίζει και ο τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα 

τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα 

μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική 

δεξιότητα στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην 

παρούσα φάση το αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου 

Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το 

αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης 

επισημαίνει ότι: «Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, 

είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!”, με στόχο να εμπνεύσει 

ελπίδα, να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και 

πρόληψης,  να διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

(ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη 

συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της 

Φυματίωσης. Παράλληλα, ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας 

τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος 

θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση». 

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 

αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα 

Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 



Ημερίδα «Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και σήμερα» 

Σάββατο 18 Μαρτίου, Λάρισα 

Θέατρο Κώστας Τσιάνος 

Η ημερίδα για την Φυματίωση που διοργανώνουν η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 

περιλαμβάνει δύο ενότητες: 

Στην πρώτη ενότητα (επιστημονικό μέρος) θα μιλήσουν οι: Xαράλαμπος 

Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού 

Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία «Συνήθη 

διαγνωστικά και θεραπευτικά λάθη στη Φυματίωση», Ειρήνη 

Γερογιάννη, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ «Λανθάνουσα 

Φυματίωση»  και  Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η Φυματίωση στην εποχή της 

πανδημίας». Την ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. Λουκίδης, Καθηγητής 

Πνευμονολογίας ΕΚΠ, Πρόεδρος ΕΠΕ και Κωνσταντίνος 

Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα 

σχολιάσει ο Απόστολος Παπαβασιλείου, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, 

Διευθυντής Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ 

Η Σωτηρία. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας- θεατρικό αναλόγιο- με τη συνεργασία του 

Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική αφήγηση κειμένων για τη 

Φυματίωση στην Ελλάδα από τους ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, Μαρσέλα 

Λένα και Κυριακή Σπανού. Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή Σπανού, 

Τραγούδι: Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος – Φως: Νίκος Γεωργάκης, Γιώργος 

Γκόλαντας. Συμμετέχουν επίσης οι: Eιρήνη Γερογιάννη, Κων/νος Ι. 

Γουργουλιάνης, Αθανάσιος Κυρίτσης, Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ.    

* Επιστημονική Ομάδα Εργασίας “Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά 

Μυκοβακτηρίδια”: Υπεύθυνοι: Λουκέρη Αγγελική, Πνευμονολόγος-

Φυματιολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα 

Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία, Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ. 

Συντονιστής εκ μέρους του ΔΣ της ΕΠΕ: Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος 

– Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής 

Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία. 

  



 

17/03/23 

Η Φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία 
θανάτου από λοιμώδες αίτιο 
παγκοσμίως 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς 

νόσησαν από Φυματίωση 

 
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) 
διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής 
Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια»  της ΕΠΕ, 
η  Φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, 
αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία 
θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 
10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει μια απειλή για την 
δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε 
πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Ο Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, αναφερόμενος στην 
νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση 
παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. 
Σχετικά με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, ο Προέδρος της 
ΕΠΕ επισημαίνει: «Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει να 
παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως 
Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές 
υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη 
Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή 
δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού 
νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το 
αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 



Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για 
την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης επισημαίνει ότι: «το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας 
κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να 
εμπνεύσει ελπίδα,  να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης,  να 
διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για  υιοθέτηση κοινών 
οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την 
καταπολέμηση της επιδημίας, της Φυματίωσης.  Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για 
δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του 
στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση».  

  



 

NEA 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία: Η φυματίωση 
ευθύνεται για 1,6 εκατ. θανάτους παγκοσμίως 
17 Μαρτίου 2023 

 

H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική 
επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό 
κοινωνικοοικονομικό status. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς 
νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Τα 
παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 
(ΕΠΕ), καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου), οπότε η ΕΠΕ και η 
Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνουν 
επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

«Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι "Ναι! 
Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!" με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, 
να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να 
διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για 
υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη 
συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της 
φυματίωσης», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, καθηγητής 
Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σημειώνει επίσης, την 
έκκληση του ΠΟΥ για δράση, προτρέποντας τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν 
την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων 
για την ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. Η ενίσχυση της προβολής και η 
εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες 
προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 
22 Σεπτεμβρίου 2023. 



Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 
Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η  φυματίωση 
ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 
2021, αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη 
λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 
10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των 
ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια απειλή 
για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, 
μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική 
αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και 
ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-
19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε 
παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός, αναφέρει η ΕΠΕ. 
Προσθέτει ότι άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση 
αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών 
στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στη μετά 
COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την 
πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου 
εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων 
φυματίωσης.  Σημειώνει ότι ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα 
βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα 
όσο και για την ενεργό φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

  



 

NEA 

Φυματίωση: Η 2η αιτία θανάτου από 

λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 

παγκοσμίως 

22 Μαρτίου 2023 

 

Η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική 
επίπτωση παγκοσμίως. Ενδεικτικό είναι ότι το 2021 περίπου 10,6 
εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των 
ασθενών να είναι παιδιά. 
Κυρίως η νόσος πλήττει τις χώρες με χαμηλό 
κοινωνικοοικονομικό status. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα 
βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη 
λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση 

Τα παραπάνω αναφέρει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας (ΕΠΕ) και Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, κ. Στέλιος 
Λουκίδης, επισημαίνοντας σχετικά με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου 
και την αντιμετώπιση της νόσου, ότι «Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία 
θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της 
ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως Πνευμονολογία-
Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές 
υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την 
ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. Η 
επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το 
αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το 
αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το 
αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 



24 Μαρτίου - Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης: «Ναι! 
Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!» 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, επισημαίνει με αφορμή την ημέρα αυτή ότι: «το 
μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023), 
είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!”, με στόχο να 
εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής 
και πρόληψης,  να διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία 
και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την 
καταπολέμηση της επιδημίας, της Φυματίωσης.  Παράλληλα, ο ΠΟΥ 
απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να 
επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος 
θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα 
Φυματίωση».   

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 
αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση 
στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 
Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια»* της ΕΠΕ, η  Φυματίωση 
ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 
2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη 
COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 
εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να 
είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει μια απειλή για την 
δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 
1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική 
αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και 
ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-
19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε 
παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. Άμεσες 
προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση 
και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και 
προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά COVID-19 
εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την 
πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου 
εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων 
φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα 
που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό 
Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 



Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και σήμερα – Ημερίδα στη Λάρισα 

Η ημερίδα για την Φυματίωση που διοργανώνουν η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023, στη Λάρισα* περιλαμβάνει δύο 
ενότητες: 

• Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος - θα μιλήσουν οι 
: Xαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Επιμελητής 
Α’ Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, 
ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία «Συνήθη διαγνωστικά και θεραπευτικά λάθη στη 
Φυματίωση», Ειρήνη Γερογιάννη, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ 
«Λανθάνουσα Φυματίωση» και Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η Φυματίωση 
στην εποχή της πανδημίας». Την ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. 
Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠ, Πρόεδρος ΕΠΕ 
και Κωνσταντίνος Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα σχολιάσει ο Απόστολος 
Παπαβασιλείου, Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Διευθυντής 
Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ 
Η Σωτηρία. 

• Στη δεύτερη ενότητα της ημερίδας - θεατρικό αναλόγιο- με τη 
συνεργασία του Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική 
αφήγηση κειμένων για τη Φυματίωση στην Ελλάδα από τους 
ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, Μαρσέλα Λένα και Κυριακή 
Σπανού. Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή Σπανού, 
Τραγούδι: Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος – Φως: Νίκος Γεωργάκης, 
Γιώργος Γκόλαντας. Συμμετέχουν επίσης οι: Eιρήνη Γερογιάννη, 
Κων/νος Ι. Γουργουλιάνης, Αθανάσιος Κυρίτσης, Γαρυφαλλιά-
Ειρήνη Περλεπέ.   

*Λάρισα (Μύλος του Παππά) - Θέατρο Κώστας Τσιάνος 

**Επιστημονική Ομάδα Εργασίας “Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη 
Φυματικά Μυκοβακτηρίδια”: Υπεύθυνοι: Λουκέρη 
Αγγελική, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια 
Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η 
Σωτηρία, Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας - 
Φυματιολογίας ΑΠΘ. Συντονιστής εκ μέρους του ΔΣ της ΕΠΕ : 
Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ 
Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η 
Σωτηρία. 

  



 

Φυματίωση: 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 

μετά την COVID-19 

 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των 

ασθενών να είναι παιδιά. Την ίδια στιγμή, ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα 

θεραπευτικά σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα 

όσο και για την ενεργό Φυματίωση. 

Τα παραπάνω επισημαίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) η οποία σε συνεργασία 

με την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργάνωσαν επιστημονική 

ημερίδα στη Λάρισα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου 

2023). 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, αναφερόμενος στην 

νόσο τονίζει ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική 

επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 

status. Σχετικά με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, ο 

Προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: «Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση 

πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο τίτλος της 

ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές 

υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη 

Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή 

δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού 

νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το 

αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 

“Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” 



Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για 

την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης επισημαίνει ότι: «το μήνυμα της Παγκόσμιας 

Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με 

στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και 

πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για 

υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των 

χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της Φυματίωσης. Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει 

έκκληση για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων 

βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα 

Φυματίωση». 

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες 

προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 

2023. 

Η πολυανθεκτική Φυματίωση 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη 

Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * της ΕΠΕ, η Φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια 

θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά 

τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια 

ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική 

Φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον 

χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή 

μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης επιτεύχθηκε 

κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω 

μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB 

Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. 

Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και 

επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της 

φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς 

την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος 

που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. 

Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο 

για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

  



 

Η φυματίωση ευθύνεται για 1,6 

εκατ. θανάτους παγκοσμίως 

 

16/03/2023 

10,6 εκατ. ασθενείς νόσησαν το 2021 από 
φυματίωση κι από αυτούς το 10% είναι παιδιά 

H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική 
επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό 
κοινωνικοοικονομικό status. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς 
νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Τα 
παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 
(ΕΠΕ), καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου), οπότε η ΕΠΕ 
και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

   «Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, 
είναι "Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!" με στόχο να 
εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα 
υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία 
και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την 
καταπολέμηση της επιδημίας, της φυματίωσης», αναφέρει ο Κωνσταντίνος 



Γουργουλιάνης, καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 
Σημειώνει επίσης, την έκκληση του ΠΟΥ για δράση, προτρέποντας τα 
κράτη-μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του 
στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα 
φυματίωση. Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών 
δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για 
τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

 Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 

 Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση 
και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η φυματίωση 
ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 
2021, αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη 
λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 
10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των 
ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια 
απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό 
της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη 
φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

   Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και 
ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της 
COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε 
παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός, αναφέρει η ΕΠΕ. 
Προσθέτει ότι άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση 
αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών 
στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στη 
μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας 
προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού 
και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων 
περιπτώσεων φυματίωσης. Σημειώνει ότι ενθαρρυντικό στοιχείο 
αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για 
τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό φυματίωση από ευαίσθητα και 
ανθεκτικά στελέχη.  



 

Φυματίωση. Θεραπεύεται πλήρως 

φτάνει να διαγνωστεί. Το εμβόλιο 

BCG. Αύξηση θανάτων στην 

πανδημία (video) 
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του Αλέξανδρου Γιατζίδη, M.D., medlabnews.gr iatrikanea 

Η παγκόσμια μέρα της φυματίωσης πραγματοποιείται κάθε χρόνο 

στις 24 Μαρτίου, σηματοδοτώντας τη μέρα του 1822 όταν ο Δρ. 

Robert Koch ανακοίνωσε την ανακάλυψη του βακτηρίου που 

προκαλεί τη φυματίωση. 
Το πρόβλημα της φυματίωσης είναι παγκόσμιο. 
Η φυματίωση είναι νόσος που θεραπεύεται πλήρως φτάνει να 
αναγνωρίσουμε τα συμπτώματα.  

Η κλιματική αλλαγή και η άνοδος της θερμοκρασίας σε πολλές 

περιοχές πέρα από τις τροπικές, έχει οδηγήσει να περνά ο χειμώνας 

με θερμοκρασίες άνω των 15οC με αποτέλεσμα να 

πολλαπλασιάζονται τα έντομα και κυρίως τα κουνούπια με 

ταχύτατους ρυθμούς. 

http://www.triklopodia.gr/category/igia
https://medlabgr.blogspot.com/search/label/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%93%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%82?max-results=15
https://medlabgr.blogspot.com/2016/03/tuberculosis.html
https://medlabgr.blogspot.com/2012/09/h.html


Αυτό συμβαίνει πια και σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Έτσι 

ασθένειες άγνωστες ή που είχαν εκλείψει βρίσκονται σε αύξηση. 

Οι δώδεκα θανατηφόρες ασθένειες και επιδημίες που ευνοούνται 

από την κλιματική αλλαγή είναι: Η Γρίπη των Πτηνών, η ασθένεια 

Babesiosis, που μεταδίδεται από τα τσιμπούρια, ο ιός Έμπολα, τα 

εσωτερικά και εξωτερικά παράσιτα, η Μπορρελίωση, η πανούκλα, η 

φυματίωση, η ασθένεια του ύπνου, που μεταδίδεται από τη μύγα 

τσε τσε, ο υπερτροφισμός από τα φύκια, ο πυρετός Rift Valley, ο 

κίτρινος πυρετός και η χολέρα. 

 
Για το σοβαρό ενδεχόμενο αναζωπύρωσης της φυματίωσης στη 
χώρα μας, λόγω του προσφυγικού και μεταναστευτικού 

κύματος, προειδοποιούν οι Έλληνες λοιμωξιολόγοι. Όπως εξηγούν, 

η φυματίωση ενδημούσε και ενδημεί σε πολλές από τις χώρες 

προέλευσης των προσφυγικών ροών, μεταδίδεται πάρα πολύ 

εύκολα, λόγω της φύσης του μικροβίου, και είναι ανθεκτική στα 

συνήθη αντιφυματικά φάρμακα. Η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να 

εξελιχθεί σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο πρόβλημα για τη δημόσια 

υγεία. 
Η φυματίωση είναι μια λοιμώδης νόσος η οποία συνήθως 
προσβάλλει τους πνεύμονες, αν και μπορεί να προσβάλλει 

οποιοδήποτε όργανο του σώματος. Ο όρος φυματίωση αναφέρεται 

σε ένα ευρύ φάσμα κλινικών ασθενειών που προκαλούνται από το 

Μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης (Mycobacterium tuberculosis)– ή 

σπανιότερα από το Mycobacterium bovis. Το μυκοβακτηρίδιο 
αποτελεί την  δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδη αίτια 

παγκοσμίως, μετά τον ιό HIV. Το 1993 ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας (WHO) συμπεριέλαβε την  φυματίωση στα νοσήματα που 

https://medlabgr.blogspot.com/2014/07/blog-post_30.html#gsc.tab=0
https://medlabgr.blogspot.com/2016/11/infectious-disease-specialist.html
http://medlabgr.blogspot.com/2012/03/video_24.html


αποτελούν παγκόσμια απειλή για την υγεία. Η φυματίωση μπορεί 

να προσβάλλει οποιοδήποτε όργανο, κυρίως όμως τους πνεύμονες, 

και τυπικά σχετίζεται με το σχηματισμό κοκκιωμάτων. Ανάλογα με 

το όργανο που προσβάλλει η νόσος διακρίνεται σε πνευμονική και 

εξωπνευμονική. Με τον όρο πνευμονική φυματίωση αναφερόμαστε 

στα περιστατικά φυματίωσης που αφορούν το πνευμονικό 

παρέγχυμα. Η κεγχροειδής φυματίωση συμπεριλαμβάνεται μια και 

υπάρχουν βλάβες και στους πνεύμονες. 

Πριν από περίπου 150 χρόνια, η φυματίωση ήταν η αιτία για έναν 

στους οκτώ από όλους τους θανάτους στο ΕΒ, αλλά από το 1980 κι 

έπειτα, με τις καλύτερες συνθήκες στέγασης και διατροφής και τις 

αποτελεσματικές θεραπείες, η φυματίωση είχε πλέον γίνει 

ασυνήθιστη ασθένεια στο ΕΒ, με 5745 περιστατικά το 1987. 

Ωστόσο, η φυματίωση δεν είχε εξαφανιστεί τελείως. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), κάθε μέρα 

σχεδόν 4.500 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από φυματίωση και 

περίπου 30.000 άνθρωποι αρρωσταίνουν από αυτή την ασθένεια, η 

οποία μπορεί και να προληφθεί αλλά και να θεραπευθεί. Από το 

2000 μέχρι σήμερα, συνολικά 54 εκατομμύρια ζωές έχουν σωθεί 

χάρις στις παγκόσμιες προσπάθειες για την καταπολέμηση της 

φυματίωσης και η θνητότητα της νόσου έχει μειωθεί κατά 42%. 

Ο ΠΟΥ έχει θέσει ως παγκόσμιο στόχο δημόσιας υγείας την 

εξάλειψη της  φυματίωσης ως το 2030. Ωστόσο, το 2020 

παρατηρήθηκε, στο πλαίσιο της  πανδημίας COVID-19 και για 

πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, αύξηση των θανάτων  από 

φυματίωση παγκοσμίως, κυρίως λόγω του περιορισμού πρόσβασης 

των  πασχόντων σε υπηρεσίες υγείας. 
Ο αριθμός των ασθενών με φυματίωση έχει αυξηθεί παγκοσμίως 
λόγω της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με την Επιστημονική 
Ομάδα «Φυματίωσης» της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 

Την ανησυχητική αυτή διαπίστωση κάνει η Επιστημονική Ομάδα 

«Φυματίωσης» της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) 

Δυσοίωνες είναι οι εκτιμήσεις της και για την  Ελλάδα: «Σε αντίθεση 

με πολλές άλλες χώρες του δυτικού κόσμου, η φυματίωση 

παρουσίασε αύξηση το 2020 και το 2021, δεδομένου ότι η 



πρόσβαση στο σύστημα υγείας είχε διαταραχθεί λόγω της 

πανδημίας». 
Στην Ελλάδα, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα του Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας ΕΟΔΥ, δηλώνονται κατά μέσο όρο 580 
περιπτώσεις φυματίωσης κάθε χρόνο. 

Ο ΠΟΥ έχει επισημάνει τον κίνδυνο εκ νέου ανάδυσης της φυματίωσης 
στην  μετα-COVID περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΔΥ σχεδιάζει την 
επανεκκίνηση  στρατηγικών δράσεων, ώστε να μεταστραφεί η αρνητική 
επίδραση της πανδημίας  στην αντιμετώπιση της φυματίωσης και να 
περιοριστούν οι επιπτώσεις της σοβαρής  αυτής νόσου στην Ελλάδα. 

 
Η φυματίωση δεν κολλά εύκολα – πρέπει να είστε σε στενή και 

μακρόχρονη επαφή με κάποιον που πάσχει από φυματίωση (για 

παράδειγμα, να ζείτε στο ίδιο σπίτι) – αλλά πρέπει να γνωρίζουμε 

όλοι τα συμπτώματα της ασθένειας ώστε να είμαστε σε θέση να 

ζητήσουμε θεραπεία όσο το δυνατό γρηγορότερα. 

Η φυματίωση θεραπεύεται με τη χορήγηση ειδικών αντιβιοτικών. 
Πώς μεταδίδεται η φυματίωση και τι πιθανότητες υπάρχουν να 
μολυνθεί κανείς; 

Ο μόνος τρόπος μετάδοσης της φυματίωσης είναι άμεσα από 

κάποιον που έχει λοιμώδη φυματίωση στους πνεύμονες ή τον 

λαιμό. Αν και η φυματίωση μεταδίδεται μέσω του αέρα όταν τα 

άτομα που έχουν την ασθένεια βήχουν ή φτερνίζονται, θα πρέπει 

να έχετε στενή και μακρόχρονη επαφή με μολυσμένο άτομο για να 

κολλήσετε την ασθένεια. Επομένως η πιθανότητα να κολλήσετε 

φυματίωση στο λεωφορείο ή στο μετρό, για παράδειγμα, είναι πολύ 

μικρή. 

Υπάρχουν άτομα που έχουν φυματίωση των πνευμόνων αλλά δεν 

μεταδίδουν την νόσο, και, εφόσον λαμβάνουν την σωστή θεραπεία, 



τα περισσότερα άτομα με λοιμώδη φυματίωση σταματούν να 

μεταδίδουν την ασθένεια πολύ γρήγορα – γενικά μετά από περίπου 

δύο εβδομάδες – με την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν την σωστή 

θεραπεία. 

Αν και ο καθένας μπορεί να κολλήσει φυματίωση, μερικές ομάδες 

ατόμων διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από άλλες. Σε αυτές τις 

ομάδες περιλαμβάνονται άτομα τα οποία: 

• Έχουν ζήσει μέσα στο ίδιο σπίτι – ή είχαν μακρόχρονη και στενή 

επαφή – με κάποιον που υπέφερε από την ενεργό μορφή (την 

κολλητική μορφή) της νόσου. 

• Ζουν σε ανθυγιεινές συνθήκες ή σε συνθήκες συνωστισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων των αστέγων και όσων 

κοιμούνται στο δρόμο 

• Έχουν ζήσει, δουλέψει ή μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε 
κάποια χώρα με υψηλό ποσοστό φυματίωσης, όπως η 
νοτιοανατολική Ασία, το τμήµα της Αφρικής κάτω από την Σαχάρα 
και μερικές χώρες στην Ανατολική Ευρώπη  

• Έχουν ίσως εκτεθεί στη φυματίωση όταν ήταν νέοι όταν η νόσος 

ήταν συχνότερη σε αυτή τη χώρα 

• Είναι παιδιά γονέων των οποίων η χώρα καταγωγής έχει υψηλό 

ποσοστό φυματίωσης 

• Έχουν πάει φυλακή 

• Είναι ανίκανοι να αντισταθούν στις μολύνσεις (ανοσοκαταστολή) 

λόγω ασθένειας (π.χ. HIV) ή λόγω θεραπείας 

• Είναι εθισμένοι στα ναρκωτικά ή κάνουν κατάχρηση αλκοόλ 

• Δεν τρώνε αρκετά ώστε να παραμείνουν υγιείς. 

 
Πώς θα ξέρω εάν έχω φυματίωση; Στα πιο συχνά συμπτώματα της 
φυματίωσης περιλαμβάνονται:  

• Έντονη αδυναμία, 



• Καταβολή, 

• Απώλεια βάρους , 

• Πυρετό ή δεκατική πυρετική κίνηση 

• Νυκτερινοί ιδρώτες. 

• Σε εντόπιση της νόσου στους πνεύμονες τα επιπλέον 

συμπτώματα είναι βήχας που διαρκεί περισσότερο από 15 

μέρες , πόνος στο θώρακα και αιμόπτυση. 
Υπάρχουν ενδείξεις που θα πρέπει, χωρίς να μας ανησυχήσουν, να μας 
προτρέψουν να συμβουλευθούμε ειδικό: 

• Βήχας που διαρκεί> 3 εβδομάδες. 

• Ανεξήγητη απώλεια βάρους 

• Πυρετός και έντονη εφίδρωση τη νύχτα 

• Γενική και ασυνήθιστη αίσθηση κούρασης και αδιαθεσίας. 

• Έλλειψη διάθεσης για φαγητό. 

• Αιμόπτυση. 
  

Οι περισσότεροι άνθρωποι που εισπνέουν τα μυκοβακτηρίδια 

μολύνονται αλλά δεν νοσούν επειδή ο οργανισμός τους έχει την 

ικανότητα να αμυνθεί και να σταματήσει την ανάπτυξή τους. Τα 

μυκοβακτηρίδια της φυματίωσης γίνονται ενεργά αν το αμυντικό 

σύστημα δεν μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξή τους. Έτσι αυτά 

πολλαπλασιάζονται μέσα στον οργανισμό και προκαλούν νόσο. 

Περισσότερο ευαίσθητα είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, άτομα με 

σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, καρκίνο, 

λευχαιμία, λεμφώματα, αλκοολικοί, τοξικομανείς. 

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να είναι ενδείξεις κι άλλων 

προβλημάτων, αλλά εάν τα έχετε και ανησυχείτε, μιλήστε με τον 

ιατρό σας. 

 



Η δερμοαντίδραση mantoux είναι ο μόνος τρόπος να δούμε αν 

κάποιος έχει μολυνθεί από το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης. 

Πρόκειται για εξέταση που βασίζεται στην ενδοδερμική έγχυση 

μικρής ποσότητας φυματινικής πρωτεΐνης και το αποτέλεσμα 

ελέγχεται μετά 48-72 ώρες. 
Νόμιζα ότι υπήρχε εμβόλιο κατά της φυματίωσης;  

Υπάρχει ένα εμβόλιο (BCG) το οποίο χρησιμοποιείται εδώ και 

πολλά χρόνια για την προστασία εναντίον της φυματίωσης. Το 

εμβόλιο αυτό συντελεί καλύτερα στην πρόληψη των πιο σοβαρών 

μορφών φυματίωσης στα παιδιά. Ωστόσο το BCG δεν προστατεύει 

από την φυματίωση σε όλες τις περιπτώσεις κι επομένως χρειάζεται 

να γνωρίζετε τα σημεία και τα συμπτώματα της ασθένειας. 
Σε ποιους παρέχεται το εμβόλιο BCG;  

Το εμβόλιο BCG παρέχεται: 

• Σε όλα τα βρέφη/νήπια που γεννιούνται ή ζουν σε περιοχές όπου 

η συχνότητα εμφάνισης της φυματίωσης είναι 40/100.000 του 

πληθυσμού ή μεγαλύτερη 

• Στα βρέφη/νήπια των οποίων οι γονείς ή οι παππούδες και οι 

γιαγιάδες έχουν ζήσει σε χώρες όπου η συχνότητα εμφάνισης της 

φυματίωσης είναι 40/100.000 του πληθυσμού ή μεγαλύτερη 

• Σε νέους πρόσφυγες οι οποίοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο εναντίον 
της νόσου αυτής και οι οποίοι προέρχονται από χώρες όπου η 
φυματίωση εμφανίζεται συχνά  
Θεραπεία Πνευμονικής Φυματίωσης                                      

Η θεραπεία της πνευμονικής φυματίωσης μπορεί να διακριθεί σε 

δύο φάσεις: α) Φάση έναρξης και β) Φάση συνέχισης. Η αρχική 

φάση πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε 4 κύρια αντιφυματικά 

φάρμακα. Υπάρχουν διαφορετικά θεραπευτικά σχήματα στα οποία 

η αρχική φάση έχει διάρκεια 2 μήνες και η φάση συνέχισης 

κυμαίνεται από 4 έως και 7 μήνες. Η επιλογή της αρχικής 

θεραπευτικής αγωγής είναι πάντα εμπειρική μιας και κατά την 

έναρξη της θεραπείας δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν στοιχεία για 

την ευαισθησία του μυκοβακτηριδίου. Τα δεδομένα  ευαισθησίας 

είναι διαθέσιμα μετά το δίμηνο και χρησιμοποιούνται για να 

κατευθύνουν την θεραπεία εφόσον υπάρχουν αντοχές. 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΩΓΗ 2-3 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΤΗ 
ΝΟΣΟ. 



ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΚΑΙ HIV ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΝΑ<< ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΔΙΔΥΜΟ >> 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΤΗΝ 

ΠΡΟΟΔΟ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ. 

ΤΟ 1/3 ΤΩΝ HIV(+) ΕΧΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΟΛΥΝΘΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ 

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ. 
Πώς αλλιώς είναι δυνατή η αποφυγή της φυματίωσης;  

Ο σπουδαιότερος και αποτελεσματικότερος τρόπος αποφυγής της 

εξάπλωσης της φυματίωσης σε αυτή τη χώρα είναι η όσο το 

δυνατόν γρηγορότερη διάγνωση της ασθένειας και η παροχή 

πλήρους κύκλου σωστής θεραπείας. Αυτός είναι ο λόγος για τον 

οποίο είναι τόσο σημαντικό να γνωρίζουμε τα σχετικά με την νόσο. 
Για να μην μεταδίδει ο ασθενή την νόσο θα πρέπει να γίνεται: 

• Κανονική λήψη φαρμάκων 

• Νοσηλεία σε ιδιαίτερο δωμάτιο 

• Κάλυψη του στόματος όταν ο πάσχων βήχει, φταρνίζεται, 

γελά ή μιλά έντονα. 

• Αποχή από σχολείο, εργασία για όσο χρόνο υπάρχει 

μεταδοτικότης. 

• Καλός αερισμός χώρου διαμονής. 

  



 

 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία: Η 

φυματίωση ευθύνεται για 1,6 εκατ. 

θανάτους παγκοσμίως 

Επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα στις 24/3 
H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική 
επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό 
κοινωνικοοικονομικό status. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς 
νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Τα 
παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 
(ΕΠΕ), καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου), οπότε η ΕΠΕ και η 
Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνουν 
επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

«Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι "Ναι! 
Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!" με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, 
να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να 
διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για 
υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη 
συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της 
φυματίωσης», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, καθηγητής 
Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σημειώνει επίσης, την 
έκκληση του ΠΟΥ για δράση, προτρέποντας τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν 
την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων 



για την ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. Η ενίσχυση της προβολής και η 
εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες 
προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 
22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 
Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η φυματίωση 
ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 
2021, αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη 
λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 
10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των 
ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια απειλή 
για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, 
μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική 
αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και 
ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-
19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε 
παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός, αναφέρει η ΕΠΕ. 
Προσθέτει ότι άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση 
αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών 
στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στη μετά 
COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την 
πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου 
εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων 
φυματίωσης. Σημειώνει ότι ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα 
βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα 
όσο και για την ενεργό φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

  



 

Ημερίδα για τη φυματίωση στη Λάρισα 

 

18 Μαρτίου 2023 - 11:01 

Σήμερα, στη Λάρισα, στον Μύλο του Παππά με 
αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την ασθένεια 

Ημερίδα για την φυματίωση πραγματοποιούν η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία και η Πνευμονολογική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σήμερα, Σάββατο, στον Μύλο του 

Παππά στη Λάρισα, από τις 10:30 το πρωί. 

Η ημερίδα περιλαμβάνει δύο ενότητες: 

Στην πρώτη ενότητα, επιστημονικό μέρος, θα μιλήσουν οι 

: Xαράλαμπος Μόσχος, πνευμονολόγος – φυματιολόγος, 

επιμελητής α’ Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής 

Φυματίωσης, Ειρήνη Γερογιάννη, πνευμονολόγος, διευθύντρια 

ΕΣΥ και Κατερίνα Μανίκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια 

Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ. 

Την ενότητα θα συντονίσουν οι Στ. Λουκίδης, καθηγητής 

Πνευμονολογίας και Κωνσταντίνος 

https://www.taxydromos.gr/wp-content/uploads/2023/03/mylos2.jpg


Γουργουλιάννης καθηγητής Πνευμονολογίας και θα σχολιάσει ο 

Απόστολος Παπαβασιλείου, πνευμονολόγος – φυματιολόγος, 

διευθυντής Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής 

Φυματίωσης. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, θεατρικό αναλόγιο, με τη 

συνεργασία του Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική 

αφήγηση κειμένων για τη Φυματίωση στην Ελλάδα από τους 

ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, Μαρσέλα Λένα και Κυριακή 

Σπανού. 

Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή Σπανού. Τραγούδι: Αλέξανδρος 

Τσιώνας. Ήχος – Φως: Νίκος Γεωργάκης, Γιώργος Γκόλαντας. 

Συμμετέχουν επίσης οι: Eιρήνη Γερογιάννη, Κωνσταντίνος Ι. 

Γουργουλιάνης, Αθανάσιος Κυρίτσης, Γαρυφαλλιά-Ειρήνη 

Περλεπέ. 

 

  



 

1,6 εκατ. θάνατοι από φυματίωση μέσα 
στο 2021 σε παγκόσμιο επίπεδο 

 
Εφικτός ο στόχος για σημαντικό περιορισμό της φυματίωσης έως το 2030 
σύμφωνα με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

20 Μαρτίου 2023 - 12:01 

Μέσα στο 2021 καταγράφηκαν 1,6 εκατ. θάνατοι από φυματίωση 

σε παγκόσμιο επίπεδο, με τη νόσο να καταγράφεται ως η 

δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο, μετά την COVID-19. 

Το ίδιο έτος περίπου 10,6 εκατ. άνθρωποι νόσησαν από 

φυματίωση με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. 

Τα παραπάνω τονίστηκαν στο περιθώριο ημερίδας για τη 

φυματίωση που πραγματοποίησαν προχθές από κοινού στη 

Λάρισα, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και η 

Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με 

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της νόσου, που τιμάται κάθε 

χρόνο στις 24 Μαρτίου. 

 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, πρόεδρος της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 

https://www.taxydromos.gr/wp-content/uploads/2023/03/%CE%A6%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%97.jpg


αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η φυματίωση αποτελεί μια 

νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση 

παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό 

κοινωνικοοικονομικό status. 

Στέλιος Λουκίδης: Η φυματίωση πρέπει να παραμείνει 

αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως 

Πνευμονολογία-Φυματιολογία 

«Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η φυματίωση 

πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας 

όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως Πνευμονολογία-

Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει με 

κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων 

νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη πνευμονολόγων με 

επιστημονική δεξιότητα στη φυματίωση. Η επιστημονική αυτή 

δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το αντιφυματικό 

Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το 

αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το 

αντιφυματικό τμήμα του Σωτηρία», είπε μεταξύ άλλων. 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, καθηγητής 

Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, επεσήμανε με 

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα: «το μήνυμα της Παγκόσμιας 

Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι «Ναι! Μπορούμε να 

τελειώσουμε τη φυματίωση!», με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να 

ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και 

πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου 



Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη 

θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των 

χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της Φυματίωσης. 

Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, 

προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη 

νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων 

για την ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση». 

Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης: Το μήνυμα της 

Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι «Ναι! Μπορούμε να 

τελειώσουμε τη Φυματίωση!» 

 

Τα στοιχεία της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών 

δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη 

Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 

Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας 

«Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» 

της ΕΠΕ, η φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια 

θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία 

θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και 

την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 

εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% 

των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση 

παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από 



τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε 

πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 

2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της 

επίπτωσης της φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) 

την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της 

περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός 

στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε 

παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει 

εφικτός. Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση 

αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των 

εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη 

της φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και 

η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την 

πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες 

χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον 

καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό 

στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν 

πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό 

Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

  



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία: Η 

φυματίωση ευθύνεται για 1,6 εκατ. 

θανάτους παγκοσμίων 

 

H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση 

παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% 

των ασθενών να είναι παιδιά. 

Τα παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 

(ΕΠΕ), καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, με αφορμή την 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου), οπότε η ΕΠΕ και η 

Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνουν 

επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

«Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! 

Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να 

ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει 

τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση 

κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ 

των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της φυματίωσης», αναφέρει ο 

Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο 

https://theworldnews.net/gr-news/ellenike-pneumonologike-etairia-e-phumatiose-euthunetai-gia-1-6-ekat-thanatous-pagkosmion
https://theworldnews.net/gr-news/ellenike-pneumonologike-etairia-e-phumatiose-euthunetai-gia-1-6-ekat-thanatous-pagkosmion
https://theworldnews.net/gr-news/ellenike-pneumonologike-etairia-e-phumatiose-euthunetai-gia-1-6-ekat-thanatous-pagkosmion


Θεσσαλίας. Σημειώνει επίσης, την έκκληση του ΠΟΥ για δράση, προτρέποντας τα 

κράτη-μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος 

θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. Η ενίσχυση 

της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες 

προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 

Σεπτεμβρίου 2023. 

Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 

  

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 

Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η φυματίωση ευθύνεται 

για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 

δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η 

αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν 

από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική 

φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις 

δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην 

κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 

επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε 

ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός 

στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 

2030 παραμένει εφικτός, αναφέρει η ΕΠΕ. 

Προσθέτει ότι άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η 

επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και 

προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στη μετά COVID-19 εποχή και η 

ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και 

θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν 

στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Σημειώνει ότι 

ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν 

πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό φυματίωση από 

ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

  



 

Φυματίωση, η δεύτερη αιτία θανάτου μετά την 
Covid  

23/03/2023 - 22:00 

 

Η φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με 
σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με 
χαμηλό κοινωνικοοικονομικό προφίλ. Σύμφωνα με στοιχεία της 
επιστημονικής ομάδας εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη 
Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας, η φυματίωση υφίσταται ακόμα στις κοινωνίες και 
ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύριο θανάτους παγκοσμίως μέσα 
στο 2021. Αποτελεί τη 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη 
λοίμωξη Covid-19 και τη 13η αιτία θανάτου συνολικά. 

Το 2021, περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% 
των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια απειλή 
για τη δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το ένα 
τρίτο των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 
2020. 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, πρόεδρος ΕΠΕ, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 
αναφερόμενος στη νόσο τόνισε: «Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία θεωρεί ότι 
η φυματίωση πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητάς μας όπως 
την ορίζει και ο τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα 
τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα 
μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη πνευμονολόγων με επιστημονική 
δεξιότητα στη φυματίωση. Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην 
παρούσα φάση το Αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 

https://www.karfitsa.gr/health/fymatiosi-i-defteri-aitia-thanatou-meta-tin-covid/
https://www.karfitsa.gr/health/fymatiosi-i-defteri-aitia-thanatou-meta-tin-covid/


Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό Νοσοκομείο Παπανικολάου και το 
Αντιφυματικό Τμήμα του ΓΝΝΘΑ “H Σωτηρία”». 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, επισήμανε για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης: «Το 
μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023 είναι “Ναι! Μπορούμε 
να τελειώσουμε τη φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις 
κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις νέες 
συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών 
οδηγιών για τη θεραπεία της και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των 
χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας. Ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, 
προτρέποντας τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από 
του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα 
φυματίωση». 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 
επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και παρότι υπήρξε 
ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της Covid-19, ο τελικός 
στόχος για σημαντικό περιορισμό σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει 
εφικτός. Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η 
επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και 
προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στη μετά Covid-19 εποχή και η 
ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και 
θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν το 
98% των καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. 

Ημερίδα της ΕΠΕ 

Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν 
πρόσφατα τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό φυματίωση από 
ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και 
η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (αύριο, 24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν 
επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. Η ημερίδα για τη φυματίωση περιλαμβάνει δύο 
ενότητες με σημαντικούς ομιλητές. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL 
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Η  φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική 
επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό 
κοινωνικοοικονομικό status 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των 

ασθενών να είναι παιδιά. 

Τα παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), 

καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου), οπότε η ΕΠΕ και η Πνευμονολογική 

Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη 

Λάρισα. 

«Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε 

να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις 

κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη 

θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την 

καταπολέμηση της επιδημίας, της φυματίωσης», αναφέρει ο Κωνσταντίνος 

Γουργουλιάνης, καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σημειώνει 

επίσης, την έκκληση του ΠΟΥ για δράση, προτρέποντας τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν 

την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την 

ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. 



Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις 

κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 

Σεπτεμβρίου 2023. 

Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου 
από λοιμώδες αίτιο 
Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις 

από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 

εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου 

από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των 

ασθενών να είναι παιδιά. 

Η πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα 

από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην 

κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 

επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της 

περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό 

περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός, 

αναφέρει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση 

αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και 

προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στη μετά COVID-19 εποχή και η 

ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία 

της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον 

καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. 

Σημειώνει ότι ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που 

εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό φυματίωση από 

ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

  



 

• 16|03|2023 19:04  

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία: Η 
φυματίωση ευθύνεται για 1,6 εκατ. 
θανάτους παγκοσμίων 

 

H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση 

παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. To 

2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των 

ασθενών να είναι παιδιά. 

Τα παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), 

καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά 

της Φυματίωσης (24 Μαρτίου), οπότε η ΕΠΕ και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

 

«Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να 

τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να 

λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να 



ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της 

φυματίωσης», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, καθηγητής Πνευμονολογίας στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σημειώνει επίσης, την έκκληση του ΠΟΥ για δράση, προτρέποντας τα 

κράτη-μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών 

σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. Η ενίσχυση της προβολής και η 

εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση 

για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 

  

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη 

Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια 

θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 

μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 

εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η 

πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις 

δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη 

φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης επιτεύχθηκε 

κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω 

μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB 

Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός, αναφέρει η ΕΠΕ. 

Προσθέτει ότι άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η 

επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την 

εξάλειψη της φυματίωσης στη μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων 

υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου 

εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. 

Σημειώνει ότι ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν 

πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό φυματίωση από ευαίσθητα και 

ανθεκτικά στελέχη. 

  



 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης 
Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Ένωση κατά της Φυματίωσης και την 

Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης, σε 

ανάμνηση της ανακάλυψης του… 
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Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Ένωση κατά της 
Φυματίωσης και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (World Tuberculosis Day), σε 
ανάμνηση της ανακάλυψης του μικροβίου που προκαλεί την 
αρρώστια, του βακίλου της Φυματίωσης, από τον Γερμανό 
γιατρό Ρόμπερτ Κοχ στις 24 Μαρτίου του 1882. 

H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική 
επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό 
κοινωνικοοικονομικό status. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια 
ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι 
παιδιά. Τα παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 
Στέλιος Λουκίδης, με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά 
της Φυματίωσης. 

«Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι 
"Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!" με στόχο να 
εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα 
υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών 
για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των 
χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της φυματίωσης», 
αναφέρει ο Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, καθηγητής Πνευμονολογίας 

https://www.sansimera.gr/biographies/1860
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στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σημειώνει επίσης, την έκκληση του ΠΟΥ 
για δράση, προτρέποντας τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη 
νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την 
ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. Η ενίσχυση της προβολής και η 
εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες 
προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη 
στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από 
λοιμώδες αίτιο 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας 
«Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της 
ΕΠΕ, η φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους 
παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου από 
λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου 
συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από 
φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική 
φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα 
από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε 
πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 
και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία 
της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB 
Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός, 
αναφέρει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την 
κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των 
εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της 
φυματίωσης στη μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή 
των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της 
νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν 
στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Σημειώνει 
ότι ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που 
εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την 
ενεργό φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

 
Πηγή: https://www.sansimera.gr/worldays/11  
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Η Φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου 

από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 

παγκοσμίως 
17 Μαρτίου 2023, 14:41 

 

 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική 

Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν 

επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας 

ΕΚΠΑ, αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια 

νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με 

κύρια στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 

status. Σχετικά με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την 

αντιμετώπιση της νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: «Η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει να 

παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει και 

ο τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα 

τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά 

https://i0.wp.com/e-thessalia.gr/wp-content/uploads/2023/03/fymatiosi.jpg?fit=1200%2C751&ssl=1
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τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη 

Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. Η 

επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το 

αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το 

αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το 

αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 

Φυματίωσης επισημαίνει ότι: «το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά 

της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη 

Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις 

κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις 

νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για 

υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη 

συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, 

της Φυματίωσης. Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, 

προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων 

βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την 

ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση». 

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 

αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη 

Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση 

και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * της ΕΠΕ, η 

Φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους 

παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από 

λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου 

συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από 

Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική 

Φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα 

από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε 

πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 



Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 

φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-

2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την 

πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό 

(End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει 

εφικτός. Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν 

η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και 

προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά COVID-19 

εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την 

πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και 

μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων 

περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα 

βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη 

λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και 

ανθεκτικά στελέχη. 

Ημερίδα: Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και σήμερα 

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 Λάρισα (Μύλος του Παππά) 

Θέατρο Κώστας Τσιάνος 

Η ημερίδα για την Φυματίωση που διοργανώνουν η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία και η Πνευμονολογική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, περιλαμβάνει δύο ενότητες: 

Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος – θα μιλήσουν οι : 

Xαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ 

Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ 

Η Σωτηρία «Συνήθη διαγνωστικά και θεραπευτικά λάθη στη 

Φυματίωση», Ειρήνη Γερογιάννη, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ 

«Λανθάνουσα Φυματίωση» και Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η Φυματίωση 

στην εποχή της πανδημίας». Την ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. 

Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠ, Πρόεδρος ΕΠΕ και 

Κωνσταντίνος Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα σχολιάσει ο Απόστολος 

Παπαβασιλείου, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Διευθυντής 

Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ 

Η Σωτηρία. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας- θεατρικό αναλόγιο- με τη συνεργασία 



του Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική αφήγηση κειμένων 

για τη Φυματίωση στην Ελλάδα από τους ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, 

Μαρσέλα Λένα και Κυριακή Σπανού. Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή 

Σπανού, Τραγούδι: Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος – Φως: Νίκος 

Γεωργάκης, Γιώργος Γκόλαντας. Συμμετέχουν επίσης οι: Eιρήνη 

Γερογιάννη, Κων/νος Ι. Γουργουλιάνης, Αθανάσιος Κυρίτσης, 

Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ. 

*Επιστημονική Ομάδα Εργασίας “Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη 

Φυματικά Μυκοβακτηρίδια”: Υπεύθυνοι: Λουκέρη Αγγελική, 

Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια 

Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ 

Η Σωτηρία, Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ. Συντονιστής εκ μέρους του ΔΣ 

της ΕΠΕ : Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

,Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής 

Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία. 
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Η φυματίωση ευθύνεται για 1,6 εκατ. 

θανάτους παγκοσμίως 

 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από 

φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά 

H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική 
επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό 
κοινωνικοοικονομικό status. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς 
νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Τα 
παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 
(ΕΠΕ), καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου), οπότε η ΕΠΕ και η 
Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνουν 
επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 
   «Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι "Ναι! 
Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!" με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να 
ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να 
διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για 
υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη 
συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της 
φυματίωσης», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, καθηγητής 
Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σημειώνει επίσης, την έκκληση 

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


του ΠΟΥ για δράση, προτρέποντας τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν την 
ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για 
την ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. Η ενίσχυση της προβολής και η 
εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες 
προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 
Σεπτεμβρίου 2023. 

   Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 

   Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 
Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η φυματίωση 
ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, 
αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη 
COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 
εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να 
είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια απειλή για την 
δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 
των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 
2020. 

   Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και 
ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-
19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε 
παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός, αναφέρει η ΕΠΕ. 
Προσθέτει ότι άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση 
αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών 
στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στη μετά 
COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την 
πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου 
εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων 
φυματίωσης. Σημειώνει ότι ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα 
βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο 
και για την ενεργό φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

  



 

Η φυματίωση ευθύνεται για 1,6 εκατ. 
θανάτους παγκοσμίως 

16/03/2023, 19:10 

 

H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των 
ασθενών να είναι παιδιά. Τα παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας (ΕΠΕ), καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου), οπότε η ΕΠΕ και η Πνευμονολογική 
Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

«Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε 
να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις 
κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και 
βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, 
της φυματίωσης», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, καθηγητής Πνευμονολογίας στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σημειώνει επίσης, την έκκληση του ΠΟΥ για δράση, προτρέποντας τα 
κράτη-μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών 
σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. Η ενίσχυση της προβολής και η 
εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση 
για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις 
από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 
εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου από 
λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 

https://cyprustimes.com/wp-content/uploads/2023/03/w16-185054s07104922w05172651coronavirus1.jpg


περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι 
παιδιά. Η πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα 
από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη 
φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 
επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της 
περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό 
περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός, 
αναφέρει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν 
η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την 
εξάλειψη της φυματίωσης στη μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων 
υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου 
εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. 
Σημειώνει ότι ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν 
πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό φυματίωση από ευαίσθητα και 
ανθεκτικά στελέχη. 

  



 

Ημερίδα το ερχόμενο Σάββατο στη 
Λάρισα για τη φυματίωση 

 16/03/2023 - 7:34 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία και η Πνευμονολογική 

Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αφορμή την παγκόσμια 

ημέρα φυματίωσης διοργανώνουν στη Λάρισα ημερίδα για τη 

φυματίωση. 

Η ημερίδα θα λάβει χώρα στο Μύλο του Παππά, στο θέατρο 

«Κώστας Τσιάνος» το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα: 

10:30-12:00 Επιστημονικό μέρος – ομιλίες 

Ομιλητές: 

• Χαράλαμπος Μόσχος, Διευθυντής ΕΣΥ: Συνήθη 

διαγνωστικά και θεραπευτικά λάθη στη φυματίωση. 

• Ειρήνη Γερογιάννη, Διευθύντρια ΕΣΥ: Λανθάνουσα 

φυματίωση 



• Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ: Η 

φυματίωση στην εποχή της πανδημίας. 

Συντονίζουν: 

• Στυλιανός Λουκίδης, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΕΠΕ 

• Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής ΠΘ 

Σχολιάζει: Απόστολος Παπαβασιλείου, Αντιφυματικό Τμήμα – 

Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία». 

12:00 Θεατρικό Αναλόγιο 

Θεατρική αφήγηση κειμένων για τη Φυματίωση στην Ελλάδα από 

τους ηθοποιούς του Θεσσαλικού Θεάτρου 

• Διαβάζουν οι ηθοποιοί: Θανάσης Ζέρβας, Μαρσέλα Λένα, 

Κυριακή Σπανού 

• Μουσική Επιμέλεια: Κυριακή Σπανού 

• Τραγούδι: Αλέξανδρος Τσιώνας 

• Ήχος – Φως:  Νίκος Γεωργάκης – Γιώργος Γκόλαντας 

• Συμμετέχουν: Ειρήνη Γερογιάννη, Κωνσταντίνος Ι. 

Γουργουλιάνης,  Αθανάσιος Κυρίτσης, Γαρυφαλλιά – 

Ειρήνη Περλεπέ. 

  



 

Ημερίδα στη Λάρισα με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης 

 16/03/2023 - 13:55 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και η Πνευμονολογική 

Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την 

Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης διοργανώνουν ημερίδα 

το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 και ώρα 10.30 – 13.30 στο Θέατρο 

«Κώστας Τσιάνος» στην Λάρισα. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση και διαδικτυακά 

ακολουθώντας τον σύνδεσμο: 

https://fb.me/e/45JnvepW5 

Το Θεσσαλικό Θέατρο συμμετέχει στην εκδήλωση αυτή 

παρουσιάζοντας ένα θεατρικό αναλόγιο. Τα κείμενα που 

διαβάζουν οι ηθοποιοί Θανάσης Ζέρβας, Μαρσέλα Λένα και 

Κυριακή Σπανού είναι από το βιβλίο του Κώστα Στούρνα «Η 

ΣΩΤΗΡΙΑ, τόπος μαρτυρίου των φθισικών» και του Λαρισαίου 

γιατρού Δημήτρη Νταλιάνη «1948-1949, Το Σανατόριο Εξορίστων 

Ικαρίας». Μαζί τους οι γιατροί Ειρήνη Γερογιάννη, Φαίη Περλεπέ, 

Θανάσης Κυρίτσης και ο Καθηγητής Κώστας Γουργουλιάνης.  Ο 

Αλέξανδρος Τσιωνάς λέει  το τραγούδι που κλείνει την αφήγηση. 

Ήχος-Φως: Νίκος Γεωργάκης – Γιώργος Γκόλαντας  

https://www.hts.org.gr/modules/ecampaign/linkstat.php?d=4274&e=e988e849daa50d830f80eb09591c7d308933647fad2b8b57481b1cd8bc63b14e&f=e988e849daa50d830f80eb09591c7d304cdbbccddb7cb6b5144e66bc8cb3b862


 

Αύριο Σάββατο η επιστημονική 
ημερίδα στη Λάρισα για τη φυματίωση 

 17/03/2023 - 11:24 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η 

Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με 

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 

Μαρτίου 2023) διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής 

Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η 

Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με 

σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά τις 

χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. 

Σχετικά με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την 

αντιμετώπιση της νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: «Η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση 

πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας 

όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως Πνευμονολογία-

Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει 



με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων 

νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με 

επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή 

δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το αντιφυματικό 

Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το 

αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το 

αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 

Φυματίωσης επισημαίνει ότι: «το μήνυμα της Παγκόσμιας 

Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να 

τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να 

ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και 

πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη 

θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των 

χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της Φυματίωσης. 

Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας 

τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων 

από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική 

στα φάρμακα Φυματίωση». 

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών 

δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη 

Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 

Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας 

«Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» 

* της ΕΠΕ, η Φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια 

θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία 

θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 

13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια 



ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να 

είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει μια απειλή 

για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον 

χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην 

κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της 

επίπτωσης της φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) 

την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της 

περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός 

στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε 

παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. Άμεσες 

προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η 

επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών 

στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της 

φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική 

κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και 

θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου 

εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων 

περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν 

τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για 

τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση από 

ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

Ημερίδα: «Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και σήμερα», αύριο 

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 Λάρισα (Μύλος του Παππά) στο 

Θέατρο Κώστας Τσιάνος. 

Η ημερίδα για την Φυματίωση που διοργανώνουν η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία και η Πνευμονολογική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, περιλαμβάνει δύο ενότητες: 

Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος – θα μιλήσουν οι : 

Xαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, 



Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής 

Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία «Συνήθη διαγνωστικά και 

θεραπευτικά λάθη στη Φυματίωση», Ειρήνη Γερογιάννη, 

Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ «Λανθάνουσα Φυματίωση» και 

Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – 

Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η Φυματίωση στην εποχή της πανδημίας». 

Την ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. Λουκίδης, Καθηγητής 

Πνευμονολογίας ΕΚΠ, Πρόεδρος ΕΠΕ και Κωνσταντίνος 

Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας και θα σχολιάσει ο Απόστολος Παπαβασιλείου, 

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Διευθυντής Αντιφυματικού 

Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η 

Σωτηρία. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας – θεατρικό αναλόγιο – με τη 

συνεργασία του Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική 

αφήγηση κειμένων για τη Φυματίωση στην Ελλάδα από τους 

ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, Μαρσέλα Λένα και Κυριακή Σπανού. 

Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή Σπανού, Τραγούδι: Αλέξανδρος 

Τσιώνας, Ήχος – Φως: Νίκος Γεωργάκης, Γιώργος Γκόλαντας. 

Συμμετέχουν επίσης οι: Eιρήνη Γερογιάννη, Κων/νος Ι. 

Γουργουλιάνης, Αθανάσιος Κυρίτσης, Γαρυφαλλιά-Ειρήνη 

Περλεπέ.  



 

Η Φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου 
από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 
παγκοσμίως – Ημερίδα το Σάββατο στη 
Λάρισα 
17 Μαρτίου 2023, 11:35 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη 
Λάρισα. 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 
αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με 
ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια 
στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. Σχετικά 
με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, ο 
Προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: «Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί 
ότι η Φυματίωση πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της 
ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως Πνευμονολογία-
Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές 
υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την 
ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. Η 
επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το 
αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το 

https://www.larissanet.gr/2023/03/17/i-fymatiosi-apotelei-tin-2i-aitia-thanatou-apo-loimodes-aitio-meta-ti-loimoxi-covid-19-pagkosmios-imerida-to-savvato-sti-larisa1/


αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το αντιφυματικό 
τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 
Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης 
επισημαίνει ότι: «το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 
2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να 
εμπνεύσει ελπίδα,  να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και 
πρόληψης,  να διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(ΠΟΥ) για  υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει 
τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της 
Φυματίωσης.  Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας 
τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του 
στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα 
Φυματίωση». 
Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 
αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση 
στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 
Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * της ΕΠΕ, η  Φυματίωση 
ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 
2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη 
COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 
εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των 
ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει μια 
απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό 
της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη 
φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 
Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και 
ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-
19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε 
παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. Άμεσες 
προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση 
και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και 
προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά COVID-19 
εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την 
πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου 
εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων 
φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα 
που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό 
Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 



Ημερίδα 
Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και σήμερα 
Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 Λάρισα (Μύλος του Παππά) 
Θέατρο Κώστας Τσιάνος 
Η ημερίδα για την Φυματίωση που διοργανώνουν η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, περιλαμβάνει δύο ενότητες: 

Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος – θα μιλήσουν οι : Xαράλαμπος 
Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού 
Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία «Συνήθη 
διαγνωστικά και θεραπευτικά λάθη στη Φυματίωση», Ειρήνη 
Γερογιάννη, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ «Λανθάνουσα 
Φυματίωση»  και  Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η Φυματίωση στην εποχή της 
πανδημίας». Την ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. Λουκίδης, Καθηγητής 
Πνευμονολογίας ΕΚΠ, Πρόεδρος ΕΠΕ και Κωνσταντίνος 
Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και 
θα σχολιάσει ο Απόστολος Παπαβασιλείου, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, 
Διευθυντής Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, 
ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία. 
Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας- θεατρικό αναλόγιο- με τη συνεργασία του 
Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική αφήγηση κειμένων για τη 
Φυματίωση στην Ελλάδα από τους ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, Μαρσέλα 
Λένα και Κυριακή Σπανού. Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή Σπανού, 
Τραγούδι: Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος – Φως: Νίκος Γεωργάκης, Γιώργος 
Γκόλαντας. Συμμετέχουν επίσης οι: Eιρήνη Γερογιάννη, Κων/νος Ι. 
Γουργουλιάνης, Αθανάσιος Κυρίτσης, Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ.    
*Επιστημονική Ομάδα Εργασίας “Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη 
Φυματικά Μυκοβακτηρίδια”: Υπεύθυνοι: Λουκέρη 
Αγγελική, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια 
Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η 
Σωτηρία, Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – 
Φυματιολογίας ΑΠΘ. Συντονιστής εκ μέρους του ΔΣ της ΕΠΕ : 
Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος ,Επιμελητής Α’ 
Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η 
Σωτηρία. 

 

  



 

Λάρισα: To Σάββατο η επιστημονική 
ημερίδα για τη φυματίωση 
17 ΜΑΡ 2023, 11:29 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη 
Λάρισα. 
Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 
αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή 
παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά 
τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. 
Σχετικά με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, 
ο Προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: «Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί 
ότι η Φυματίωση πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας 
όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. 
Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα 
αντιφυματικά τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη 
Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. Η επιστημονική 
αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το αντιφυματικό Ιατρείο του 
Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό 
νοσοκομείο Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 
Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης επισημαίνει ότι: «το 



μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! 
Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να 
ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να 
διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για 
υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη 
συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της 
Φυματίωσης. Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας τα 
κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος 
θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση». 
Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 
αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα 
Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 
Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 
Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * της ΕΠΕ, η Φυματίωση 
ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, 
αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και 
την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς 
νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η 
πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς 
πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε 
πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 
Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι 
υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο 
τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο 
επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. 
Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η 
επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και 
προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και 
η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και 
θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν 
στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό 
στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο 
για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και 
ανθεκτικά στελέχη. 
Ημερίδα: «Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και σήμερα», αύριο Σάββατο 18 
Μαρτίου 2023 Λάρισα (Μύλος του Παππά) στο Θέατρο Κώστας Τσιάνος. 
Η ημερίδα για την Φυματίωση που διοργανώνουν η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
περιλαμβάνει δύο ενότητες: 
Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος – θα μιλήσουν οι : Xαράλαμπος 
Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού 
Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία «Συνήθη 
διαγνωστικά και θεραπευτικά λάθη στη Φυματίωση», Ειρήνη Γερογιάννη, 



Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ «Λανθάνουσα Φυματίωση» και Κατερίνα 
Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η 
Φυματίωση στην εποχή της πανδημίας». Την ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. 
Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠ, Πρόεδρος ΕΠΕ και Κωνσταντίνος 
Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα 
σχολιάσει ο Απόστολος Παπαβασιλείου, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, 
Διευθυντής Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, 
ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία. 
Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας – θεατρικό αναλόγιο – με τη συνεργασία του 
Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική αφήγηση κειμένων για τη 
Φυματίωση στην Ελλάδα από τους ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, Μαρσέλα Λένα και 
Κυριακή Σπανού. Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή Σπανού, Τραγούδι: Αλέξανδρος 
Τσιώνας, Ήχος – Φως: Νίκος Γεωργάκης, Γιώργος Γκόλαντας. Συμμετέχουν 
επίσης οι: Eιρήνη Γερογιάννη, Κων/νος Ι. Γουργουλιάνης, Αθανάσιος Κυρίτσης, 
Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ. 
  



 

 

Η φυματίωση ευθύνεται για 1,6 εκατ. θανάτους 
παγκοσμίως 
16 Μαρτίου, 2023Newsroom 
Αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο – Επιστημονική ημερίδα 
στη Λάρισα στις 24 Μαρτίου 
H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση 
παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. 
To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% 
των ασθενών να είναι παιδιά. Τα παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος 
Λουκίδης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου), 
οπότε η ΕΠΕ και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 
«Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! 
Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να 
ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει 
τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση 
κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ 
των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της φυματίωσης», αναφέρει ο 
Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας. Σημειώνει επίσης, την έκκληση του ΠΟΥ για δράση, προτρέποντας τα 
κράτη-μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος 
θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. Η ενίσχυση 
της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες 
προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 
Σεπτεμβρίου 2023. 
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Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 
Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 
Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η φυματίωση ευθύνεται 
για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 
δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η 
αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από 
φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική φυματίωση 
παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον 
χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη 
φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ. 
Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 
επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε 
ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός 
στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 
2030 παραμένει εφικτός, αναφέρει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι άμεσες προτεραιότητες 
προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση 
των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης 
στη μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς 
την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου 
εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων 
φυματίωσης. Σημειώνει ότι ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα 
σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την 
ενεργό φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

  



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία: Η 
φυματίωση ευθύνεται για 1,6 εκατ. 
θανάτους παγκοσμίων 
Δημοσιεύθηκε 16/03/2023 18:29 

 

 
H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική 
επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό 
κοινωνικοοικονομικό status. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια 
ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι 
παιδιά. 

Τα παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας (ΕΠΕ), καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, 
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου), 
οπότε η ΕΠΕ και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

«Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι 
“Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει 
ελπίδα, να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και 
πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια 
να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση 
της επιδημίας, της φυματίωσης», αναφέρει ο Κωνσταντίνος 
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Γουργουλιάνης, καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας. Σημειώνει επίσης, την έκκληση του ΠΟΥ για δράση, 
προτρέποντας τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων 
βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την 
ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. Η ενίσχυση της προβολής και η 
εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες 
προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη 
στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση 
και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η 
φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους 
παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου από 
λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου 
συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από 
φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική 
φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα 
από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε 
πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 
και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της 
COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB 
Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός, 
αναφέρει η ΕΠΕ. 

Προσθέτει ότι άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση 
αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών 
στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στη 
μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας 
προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες 
χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον 
καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Σημειώνει ότι 
ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που 
εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό 
φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

  



 

Γουργουλιάνης: Περιμένουμε περισσότερα 
περιστατικά φυματίωσης μετά την πανδημία 

Δημοσιεύθηκε 18/03/2023 17:24 

 

 
«Η αίσθηση που έχουμε είναι ότι θα έχουμε περισσότερα περιστατικά 
φυματίωσης το επόμενο διάστημα» τόνισε ο καθηγητής Πνευμονολογίας 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης στο 
πλαίσιο εκδήλωσης που έλαβε χώρα το πρωί του Σαββάτου στη 
Λάρισα, με αφορμή των Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης. 

Ο κ. Γουργουλιάνης απέδωσε αυτή την εκτίμηση στην πανδημία η οποία 
οδήγησε πολλούς ασθενείς στο να μην πηγαίνουν έγκαιρα, με τα 
συμπτώματα στους γιατρούς, αλλά και γιατί τα τελευταία τρία χρόνια η 
επιστημονική κοινότητα επικεντρώθηκε στον κορωνοϊό, αφήνοντας 
κάποιες άλλες ασθένειες όπως η φυματίωση, η οποία όμως είναι 
παρούσα και οδηγεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας 
ετησίως δεκάδες περιστατικά. 

Δείτε τι είπε: 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Πνευμονολογικής Εταιρείας 
Ελλάδας, καθηγητής στο ΕΚΠΑ Στέλιος Λουκίδης, σημείωσε πως «η 
φυματίωση είναι μία νόσο που εξακολουθεί να απασχολεί την ιατρική 
κοινότητα και θα εξακολουθεί να την απασχολεί για τα επόμενα χρόνια». 
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Δείτε τη δήλωσή του: 

Η ημερίδα που διοργάνωσαν η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και η 
Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, περιελάμβανε 
δύο ενότητες: 

Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος – μίλησαν οι : Xαράλαμπος 
Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού 
Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία 
«Συνήθη διαγνωστικά και θεραπευτικά λάθη στη Φυματίωση», Ειρήνη 
Γερογιάννη, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ «Λανθάνουσα 
Φυματίωση» και Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η Φυματίωση στην εποχή της 
πανδημίας». Την ενότητα συντόνισαν οι: Στ. Λουκίδης, Καθηγητής 
Πνευμονολογίας ΕΚΠ, Πρόεδρος ΕΠΕ και Κωνσταντίνος 
Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
και σχολίασε ο Απόστολος Παπαβασιλείου, Πνευμονολόγος – 
Φυματιολόγος, Διευθυντής Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα 
Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας – θεατρικό αναλόγιο – με τη 
συνεργασία του Θεσσαλικού Θεάτρου ακολούθησε θεατρική αφήγηση 
κειμένων για τη Φυματίωση στην Ελλάδα από τους ηθοποιούς: Θανάση 
Ζέρβα, Μαρσέλα Λένα και Κυριακή Σπανού. Μουσική Επιμέλεια: 
Kυριακή Σπανού, Τραγούδι: Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος – Φως: Νίκος 
Γεωργάκης, Γιώργος Γκόλαντας. Συμμετείχαν επίσης οι: Eιρήνη 
Γερογιάννη, Κων/νος Ι. Γουργουλιάνης, Αθανάσιος Κυρίτσης, 
Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ. 

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση: 



 



 

Η Φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου 
από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-
19 παγκοσμίως-To 2021 περίπου 10,6 
εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από 
Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι 
παιδιά. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα 
νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν 
πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για 
την ενεργό Φυματίωση 
22/03/2023 

 

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2023. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η 
Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν 
επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 
αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή 
παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά τις 
χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. Σχετικά με την ειδικότητα του 
Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ 
επισημαίνει: «Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει 
να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο 
τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία 
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χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων 
νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα 
στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το 
αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο 
τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα του 
ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης επισημαίνει ότι: «το 
μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε 
να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις 
κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις νέες 
συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών 
για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την 
καταπολέμηση της επιδημίας, της Φυματίωσης. Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει 
έκκληση για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη 
νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική 
στα φάρμακα Φυματίωση». 

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 
αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα 
Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 
Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * της ΕΠΕ, η Φυματίωση ευθύνεται 
για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί 
την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και 
την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια 
ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η 
πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς 
πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε 
πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι 
υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο 
τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο 
επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν 
την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των 
εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στην 
μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την 
πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου 
εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων 
φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που 
εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση 
από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 



Ημερίδα 

Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και σήμερα 

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 Λάρισα (Μύλος του Παππά) 

Θέατρο Κώστας Τσιάνος 

Η ημερίδα για την Φυματίωση που διοργανώνουν η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
περιλαμβάνει δύο ενότητες: 

Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος – θα μιλήσουν οι :Xαράλαμπος 
Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού 
Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία «Συνήθη 
διαγνωστικά και θεραπευτικά λάθη στη Φυματίωση»,Ειρήνη 
Γερογιάννη, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ «Λανθάνουσα 
Φυματίωση» και Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – 
Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η Φυματίωση στην εποχή της πανδημίας». Την ενότητα θα 
συντονίσουν οι: Στ. Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠ, Πρόεδρος ΕΠΕ 
και Κωνσταντίνος Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας και θα σχολιάσει ο Απόστολος Παπαβασιλείου, Πνευμονολόγος – 
Φυματιολόγος, Διευθυντής Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής 
Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας- θεατρικό αναλόγιο- με τη συνεργασία του 
Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική αφήγηση κειμένων για τη 
Φυματίωση στην Ελλάδα από τους ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, Μαρσέλα 
Λένα και Κυριακή Σπανού. Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή Σπανού, 
Τραγούδι: Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος – Φως: Νίκος Γεωργάκης, Γιώργος 
Γκόλαντας. Συμμετέχουν επίσης οι: Eιρήνη Γερογιάννη, Κων/νος Ι. Γουργουλιάνης, 
Αθανάσιος Κυρίτσης, Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ. 

*Επιστημονική Ομάδα Εργασίας “Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά 
Μυκοβακτηρίδια”: Υπεύθυνοι: Λουκέρη Αγγελική, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, 
Επικουρική Επιμελήτρια Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής 
Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία, Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ. Συντονιστής εκ μέρους του ΔΣ της ΕΠΕ : 
ΧαράλαμποςΜόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος ,Επιμελητής Α’ 
Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία.  



 

«Οδηγός» η φυματίωση για την 
αντιμετώπιση του κορονοϊού 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΘΕΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
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Έναν από τους «οδηγούς» για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, αποτέλεσε και η νόσος 
της φυματίωσης και ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκαν οι επιστήμονες της εποχής για 
την αντιμετώπισή του και την ανακάλυψη φαρμάκων. Αυτό τονίστηκε μεταξύ άλλων 
σε ημερίδα διοργάνωσαν χθες 

η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και η Πνευμονολογική Κλινική του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης. Μιας νόσου 
που δεν έχει εξαφανιστεί, καθώς σύμφωνα με τους επιστήμονες υπάρχουν δεκάδες 
πολίτες που χρίζουν νοσηλείας σε αντίστοιχη κλινική, ενώ οι περισσότεροι με έγκαιρη 
διάγνωση την αντιμετωπίζουν σε πρώιμο στάδιο. 
Ο καθηγητής Πνευμονολογίας κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης εξήγησε ότι κάθε χρόνο 
νοσηλεύονται 40 άτομα στην κλινική με βαρύτερη νόσο, καθώς οι ασθενείς με 
ελαφρύτερη νόσο πηγαίνουν απλά σε πνευμονολόγο. Την χαρακτήρισε ως μια ιάσιμη 
νόσο με τη χρήση φαρμάκων. «Αυτό που έχει σημασία είναι να τη διαγνώσει κάποιος 
έγκαιρα και να παίρνει τακτικά τη θεραπεία του. Η φυματίωση ξεκίνησε ως μια 
μάστιγα όταν δεν υπήρχαν φάρμακα και εξελίχθηκε σε νόσο με αυτά τα 
χαρακτηριστικά» και συνέχισε λέγοντας πως μετά την πανδημία θα έχουμε 
περισσότερα περιστατικά γιατί έχουμε καθυστέρηση προσέλευσης ασθενών σε 
γιατρούς και νοσοκομεία. Επίσης θα γίνει, όπως εξήγησε, για έναν ακόμα λόγο επειδή 
όλοι επικεντρώθηκαν στον κορονοϊό. Ο κ. Γουργουλιάνης τη χαρακτήρισε πολύ 
επίκαιρη ως εκδήλωση και σημαντική γιατί «όταν ξεκίνησε η πανδημία, γνωρίζαμε 
πώς αντιμετωπίσαμε τη φυματίωση. Είναι δύο λοιμώξεις που στην αρχή δεν είχαμε 
φάρμακο. Ήταν πολύ χρήσιμη η ιστορία από κάπου να πιαστείς». 

https://www.eleftheria.gr/%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1.html
https://www.eleftheria.gr/media/k2/items/cache/e6b37c45757f47d30542607caa5b4bbf_XL.jpg


Από την πλευρά του ο καθηγητής ΕΚΠΑ, πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας κ. Στυλιανός Λουκίδης, είπε πως αποτελεί «για εμάς ιδιαίτερη τιμή που 
βρισκόμαστε εδώ ως Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία με σκοπό να κάνουμε την 
εκδήλωση που έχει διττό σκοπό. Έχει πρώτον ένα σκοπό ενημέρωσης επιστημονικής 
που αφορά στη φυματίωση, μια νόσο που εξακολουθεί να απασχολεί την ιατρική 
κοινότητα και θα εξακολουθεί να την απασχολεί και τα επόμενα χρόνια. Συγχρόνως 
θέλουμε να δείξουμε και την εξωστρέφειά μας, πλησιάζοντας την κοινωνία και 
συνεργαζόμενοι με το Θεσσαλικό Θέατρο και διαβάζοντας μερικά κείμενα σχετικά με 
τη φυματίωση. Η φυματίωση είναι ένα νόσημα που η λογοτεχνία τα έχει τιμήσει σε 
μεγάλο βαθμό, καθώς αναφέρεται σε πολλά κείμενα και λογοτεχνικά έργα». 
Κατά τη διάρκεια της χθεσινής εκδήλωσης ο κ. Χαράλαμπος Μόσχος, διευθυντής ΕΣΥ 
μίλησε για τα «Συνήθη διαγνωστικά και θεραπευτικά λάθη στη φυματίωση». Η κ. 
Ειρήνη Γερογιάννη, διευθύντρια ΕΣΥ μίλησε για την λανθάνουσα φυματίωση. Η κ. 
Κατερίνα Μανίκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ αναφέρθηκε στη φυματίωση κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας. Τη συζήτηση, συντόνισαν οι κ.κ. Λουκίδης, Γουργουλιάνης, 
ενώ σχολίαζε ο κ. Απόστολος Παπαβασιλείου από το Αντιφυματικό Τμήμα - Μονάδα 
Ανθεκτικής Φυματίωσης, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία». Εν συνεχεία ακολούθησε θεατρική 
αφήγηση κειμένων για τη φυματίωση στην Ελλάδα από τους ηθοποιούς του 
«Θεσσαλικού Θεάτρου». 

  



 

Φυματίωση: Η 2η αιτία θανάτου από 

λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη 

COVID-19 παγκοσμίως 

•  22 Μαρτίου, 2023 

Η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή 

παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως. 

Ενδεικτικό είναι ότι το 2021 περίπου 10,6 

εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με 

το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. 

Κυρίως η νόσος πλήττει τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 

status. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα 

σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο 

και για την ενεργό Φυματίωση. 

Τα παραπάνω αναφέρει ο Πρόεδρος της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) και Καθηγητής 

Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, κ. Στέλιος Λουκίδης, επισημαίνοντας 

σχετικά με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την 

αντιμετώπιση της νόσου, ότι «Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία 

θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο 

μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως 

Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία 

χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα 

μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με 

επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή 



δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το αντιφυματικό 

Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο 

τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το αντιφυματικό 

τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 

24 Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα κατά της 

Φυματίωσης: «Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη 

Φυματίωση!» 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής 

Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, επισημαίνει με 

αφορμή την ημέρα αυτή ότι: «το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας 

κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023), είναι “Ναι! Μπορούμε 

να τελειώσουμε τη Φυματίωση!”, με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, 

να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και 

πρόληψης,  να διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη 

θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των 

χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της 

Φυματίωσης.  Παράλληλα, ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, 

προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων 

βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για 

την ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση».   

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων 

θα αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη 

Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας 

«Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά 

Μυκοβακτηρίδια»* της ΕΠΕ, η  Φυματίωση ευθύνεται για 

περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, 



αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη 

COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 

10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% 

των ασθενών να είναι παιδιά.Η πολυανθεκτική Φυματίωση 

παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις 

δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε 

πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 

2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης 

της φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 

2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά 

την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό 

περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 

2030 παραμένει εφικτός. Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την 

κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και 

επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και 

προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά 

COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων 

υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις 

χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% 

τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό 

στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν 

πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό 

Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και σήμερα – 

Ημερίδα στη Λάρισα 

Η ημερίδα για την Φυματίωση που διοργανώνουν η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία και η Πνευμονολογική Κλινική του 



Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023, στη 

Λάρισα* περιλαμβάνει δύο ενότητες: 

• Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος – θα μιλήσουν οι 

:Xαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, 

Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής 

Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία «Συνήθη διαγνωστικά και 

θεραπευτικά λάθη στη Φυματίωση»,Ειρήνη 

Γερογιάννη, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ «Λανθάνουσα 

Φυματίωση» και Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η 

Φυματίωση στην εποχή της πανδημίας». Την ενότητα θα 

συντονίσουν οι: Στ. Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας 

ΕΚΠ, Πρόεδρος ΕΠΕ και Κωνσταντίνος 

Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας και θα σχολιάσει ο Απόστολος Παπαβασιλείου, 

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Διευθυντής Αντιφυματικού 

Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η 

Σωτηρία. 

• Στη δεύτερη ενότητα της ημερίδας – θεατρικό αναλόγιο- με τη 

συνεργασία του Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει 

θεατρική αφήγηση κειμένων για τη Φυματίωση στην Ελλάδα 

από τους ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, Μαρσέλα 

Λένα και Κυριακή Σπανού. Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή 

Σπανού, Τραγούδι: Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος – Φως: Νίκος 

Γεωργάκης, Γιώργος Γκόλαντας. Συμμετέχουν επίσης 

οι: Eιρήνη Γερογιάννη, Κων/νος Ι. Γουργουλιάνης, 

Αθανάσιος Κυρίτσης, Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ.    

*Λάρισα (Μύλος του Παππά) – Θέατρο Κώστας Τσιάνος 

  



 

Η φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες 

αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID- 19 παγκοσμίως 

22 Μαρτίου, 2023          

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) 

διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, αναφερόμενος στην νόσο 

τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση 

παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. Σχετικά 

με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ 

επισημαίνει: 

«Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο 

μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο 

πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα 

μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα στη 

Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το αντιφυματικό 

Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο 

Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης επισημαίνει ότι: «το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας 

κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να 

εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και  πρόληψης,  να  

διαδώσει  τις  νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών 

οδηγιών. 



Με νέο υπερσύγχρονο μαγνητικό τομογράφο εξοπλίστηκε το Διαγνωστικό Κέντρο Θηβών για τη 

θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της 

επιδημίας, της Φυματίωσης. Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας τα 

κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών 

σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση». 

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες 

προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη 

Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * της ΕΠΕ, η Φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια 

θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη 

λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια 

ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική 

Φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον 

χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα 

στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης επιτεύχθηκε 

κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης 

κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε 

παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την 

κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και 

προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική 

κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες 

χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων 

φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν 

πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και 

ανθεκτικά στελέχη.  



 

Η φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από 
λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 
παγκοσμίως 

 

 

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023, 10:41 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 

Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 

αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή 

παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά τις 

χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. Σχετικά με την ειδικότητα του 

Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: 

«Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει να 

παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο 

τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία 

χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων 

νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα 



στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση 

το αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το 

αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το αντιφυματικό 

τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία».  

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης επισημαίνει ότι: «το 

μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε 

να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα,  να ενθαρρύνει τις 

κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης,  να διαδώσει τις νέες 

συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για  υιοθέτηση κοινών 

οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των 

χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της Φυματίωσης.  Παράλληλα ο ΠΟΥ 

απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την 

ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την 

ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση».   

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 

αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα 

Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 

Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * της ΕΠΕ, η  Φυματίωση ευθύνεται 

για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί 

την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και 

την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια 

ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η 

πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς 

πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε 

πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020.  

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 

επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε 

ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός 

στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο 

μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την 

κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών 



στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά 

COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την 

πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου 

εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων 

φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που 

εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό 

Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

 

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023, 10:41 

  



 

Κ. Γουργουλιάνης: Αντιμετωπίζουμε 40 
περιστατικά φυματίωσης – Αύξηση της 
νόσου μετά την πανδημία 
18 Μαρτίου 2023, 13:09 

 

Αύξηση Θα παρουσιάσουν τα επόμενα χρόνια τα περιστατικά φυματίωσης 
σύμφωνα με τον καθηγητή Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη. 

 

Στην ημερίδα που διοργανώθηκε από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
και την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης στο Θέατρο «Κώστας Τσιάνος» 
τονίστηκαν ειδικότερα τα προβλήματα που έφερε η πανδημία στη νόσο, με 
την Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – 



Φυματιολογίας ΑΠΘ να αναφέρει ότι «στα τρία χρόνια πανδημίας πάνω από 
πέντε εκατ. άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους». 

 

Επιπλέον ο κ. Γουργουλιάνης επεσήμανε ότι «η φυματίωση είναι μία 
αρρώστια που αν την πάρεις είδηση γρήγορα, θεραπεύεται. Ένα θέμα που 
προέκυψε στην πανδημία, είναι το γεγονός ότι ασχοληθήκαμε με τον 
κορωνοϊό και δεν ασχοληθήκαμε με την φυματίωση. Οι ασθενείς  δεν 
πήγαιναν στα νοσοκομεία και τα νοσοκομεία έκαναν εξετάσεις σχεδόν 
αποκλειστικά για τον κορωνοϊό καθώς ήταν προτεραιότητά τους. Άρα τα 
επόμενα χρόνια πιθανόν να δούμε αύξηση στην φυματίωση» τονίζει. 

 

«Εμείς αντιμετωπίζουμε περίπου 40 περιστατικά φυματίωσης, άρα υπάρχει η 
νόσος» υπογραμμίζει ο καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. Ένα άλλο θέμα που ανέδειξε είναι τα λάθη που κάνανε στην 
διάγνωσή της φυματίωσης, αναφέροντας ότι «πρέπει να δούμε τι λάθη 
κάνουμε και πως μπορούν να διορθωθούν στην διάγνωση της φυματίωσης. 
Επιπλέον ένα ακόμη θέμα είναι ο  απαραίτητος έλεγχος που θα κάνεις στο 



περιβάλλον του ασθενή και τι θεραπεία θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι» 
καταλήγει. 

 

Στη συνέχεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε από το Θεσσαλικό Θέατρο και 
την Πνευμονολογική Κλινική ένα θεατρικό αναλόγιο με κείμενα από το βιβλίο 
του Κώστα Στούρνα «Η ΣΩΤΗΡΙΑ, τόπος μαρτυρίου των φθισικών» και του 
Λαρισαίου γιατρού Δημήτρη Νταλιάνη «1948-1949, Το Σανατόριο Εξορίστων 
Ικαρίας». «Η φυματίωση ενέπνευσε ζωγράφους, καλλιτέχνες, μουσικούς και 
επομένως εμείς διαβάσαμε κείμενα από τη ζωή στα σανατόρια, που δείχνουν 
πως ήταν πριν τα φάρμακα για τη θεραπεία δηλαδή το 1930 – 1940. Θυμίζει 
λίγο την αρχή της πανδημίας το τι κάναμε δηλαδή στην πριν φάρμακα για τον 
κορωνοϊό» σημείωσε ο κ. Γουργουλιάνης. 

 



Τα κείμενα διάβασαν οι ηθοποιοί Θανάσης Ζέρβας, Μαρσέλα 
Λένα και Κυριακή Σπανού μαζί τους οι γιατροί Ειρήνη Γερογιάννη, Φαίη 
Περλεπέ, Θανάσης Κυρίτσης και ο Καθηγητής Κώστας Γουργουλιάνης. 
Ο Αλέξανδρος Τσιωνάς λέει το τραγούδι που κλείνει την αφήγηση. 

 

 

 

  



 

 

Η φυματίωση ευθύνεται για 1,6 εκατ. 
θανάτους παγκοσμίως 

H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με 
σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με 

χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. To 2021 περίπου 10,6 

εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των 
ασθενών να είναι παιδιά. Τα παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), καθηγητής 

Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου), οπότε η 

ΕΠΕ και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 

διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

«Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, 

είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο 
να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν 

μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών 
οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία 

μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της 

φυματίωσης», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, 
καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

Σημειώνει επίσης, την έκκληση του ΠΟΥ για δράση, προτρέποντας 

τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων 
από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα 

φάρμακα φυματίωση. Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση 
πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες 

στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 

Σεπτεμβρίου 2023. 



Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από 

λοιμώδες αίτιο 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας 

«Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» 

της ΕΠΕ, η  φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια 
θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την δεύτερη αιτία 

θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 

13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια 
ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να 

είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια απειλή 

για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον 
χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην 

κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

 
Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης 
της φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 

2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά 

την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό 
περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 

2030 παραμένει εφικτός, αναφέρει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι άμεσες 

προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η 
επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών 

και προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στη μετά 

COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων 
υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις 

χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% 

τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης.  Σημειώνει ότι 
ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που 

εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την 

ενεργό φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

  



 

 

Φυματίωση: 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες 
αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 παγκοσμίως 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης στις 24 
Μαρτίου, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η 

Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

διοργάνωσαν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας 

“Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια” της 
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, η Φυματίωση ευθύνεται 

για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα 

στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες 
αίτιο μετά τη λοίμωξη Covid-19 και την 13η αιτία θανάτου 

συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς 

νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι 

παιδιά. 

Η πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει μια απειλή για την 

δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, 

μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη 
φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. Παρά το γεγονός ότι ο 

αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 

επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και 
ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία 

της Covid-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB 

Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. 



Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η 

επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών 

και προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά 
COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων 

υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις 

χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% 
τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό 

στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν 

πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό 

Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ και Καθηγητής 
Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η 

Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με 

σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά τις 
χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. Σχετικά με την 

ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, ο 
Προέδρος της ΕΠΕ επισήμανε ότι: «Η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρία θεωρεί πως η Φυματίωση πρέπει να παραμείνει 

αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει 
και ο τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο 

πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες 

τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την 
ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα στη 

Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην 

παρούσα φάση το αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού 
νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο 

Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα του 

ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής 

Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια 
Ημέρα κατά της Φυματίωσης επισήμανε ότι: «το μήνυμα της 

Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! 

Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να 
εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν 

μέτρα υγιεινής και πρόληψης,  να διαδώσει τις νέες συστάσεις του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για  υιοθέτηση κοινών 
οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία 

μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της 

Φυματίωσης.  Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, 



προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων 

βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την 

ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση».   

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών 

δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη 
Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα  Έθνη στις 22 

Σεπτεμβρίου 2023. 

  



 

Φυματίωση: Πάνω από 10 εκατ. νόσησαν 
το 2021, το 10% των ασθενών, παιδιά 

Η Φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη 

λοίμωξη COVID-19 παγκοσμίως. 

22 Μαρτίου 2023 

 

Μπορεί να αποτελεί μία μακρινή και ξεχασμένη νόσο, ωστόσο μόλις το 
2021, περίπου 10,6 

εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση σε όλο τον κόσμο, με 
το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. 

Η Φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη 

λοίμωξη COVID-19 παγκοσμίως. Ενθαρρυντικό στοιχείο ωστόσο, 
αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο 

για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση.  Η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη 

Λάρισα. 

Ο Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, 
αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με 

ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια 
στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. 

https://www.cnn.gr/tag/nosos
https://www.cnn.gr/tag/fymatiosh
https://www.cnn.gr/tag/ellhnikh-pneymonologikh-etaireia
https://www.cnn.gr/tag/ellhnikh-pneymonologikh-etaireia
https://kirkinews.gr/wp-content/uploads/2023/03/giatroi.jpg


Σχετικά με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της 
νόσου, ο προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: 

«Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει να 

παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο 
τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα 

τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά 
τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων 

με επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. 

Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το 
αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το 
αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το 

αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης 

επισημαίνει ότι: 

«το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι 
“Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση” με στόχο να 

εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα 
υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία 
και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την 

καταπολέμηση της επιδημίας, της Φυματίωσης. 

Παράλληλα, ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας τα κράτη 
μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος 

θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση». Η 
ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 
αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση 

στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 
Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η Φυματίωση 

ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 
2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη 

COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, 
με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση 

παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις 
δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση 

στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 



Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 

και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της 
COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) 

σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. 

Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η 
επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και 

προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά COVID-19 
εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την 
πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και 

μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων 
περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα 

βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα 
όσο και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

  



 

Η φυματίωση ευθύνεται για 1,6 
εκατ. θανάτους παγκοσμίως 

16 Μαρτίου 2023 

 

 H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή 

παρουσία και με σημαντική επίπτωση 

παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με 

χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. To 2021 

περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν 

από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να 

είναι παιδιά. 

Τα παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 

(ΕΠΕ), καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, με αφορμή την 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου), οπότε η ΕΠΕ και η 

https://www.thesspress.gr/wp-content/uploads/2021/03/fimatiosi.jpg


Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνουν 

επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

   «Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! 

Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να 

ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει 

τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση 

κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ 

των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της φυματίωσης», αναφέρει ο 

Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας. Σημειώνει επίσης, την έκκληση του ΠΟΥ για δράση, προτρέποντας τα 

κράτη-μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος 

θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. Η ενίσχυση 

της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις 

κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 

22 Σεπτεμβρίου 2023. 

   Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου 

από λοιμώδες αίτιο 

   Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 

Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η φυματίωση ευθύνεται 

για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 

δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 

13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς 



νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η 

πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς 

πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε 

πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

   Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 

φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι 

υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο 

τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο 

επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός, αναφέρει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι άμεσες 

προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και 

επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την 

εξάλειψη της φυματίωσης στη μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική 

κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της 

νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον 

καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Σημειώνει ότι ενθαρρυντικό 

στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο 

για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό φυματίωση από ευαίσθητα και 

ανθεκτικά στελέχη. 

  



 

Η φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 

εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως 
 17/03/2023 

 
Aποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη 
λοίμωξη COVID-19 

H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική 
επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό 
κοινωνικοοικονομικό status. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια 
ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι 
παιδιά. Τα παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 
Στέλιος Λουκίδης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Φυματίωσης (24 Μαρτίου), οπότε η ΕΠΕ και η Πνευμονολογική Κλινική 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα 
στη Λάρισα. 

 «Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, 
είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να 
εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα 
υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών 
για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των 
χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της φυματίωσης», 
αναφέρει ο Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, καθηγητής Πνευμονολογίας 



στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σημειώνει επίσης, την έκκληση του ΠΟΥ 
για δράση, προτρέποντας τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη 
νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την 
ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. Η ενίσχυση της προβολής και η 
εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες 
προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη 
στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας 
«Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της 
ΕΠΕ, η φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους 
παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου από 
λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου 
συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από 
φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική 
φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα 
από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε 
πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-
2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την 
πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό 
(End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει 
εφικτός, αναφέρει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι άμεσες προτεραιότητες προς 
αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και 
επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για 
την εξάλειψη της φυματίωσης στη μετά COVID-19 εποχή και η 
ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, 
διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου 
εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων 
περιπτώσεων φυματίωσης. Σημειώνει ότι ενθαρρυντικό στοιχείο 
αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, 
τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό φυματίωση από 
ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

  



 

 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία: Η φυματίωση 
ευθύνεται για 1,6 εκατ. θανάτους παγκοσμίων 

Δημοσιεύτηκε πριν από 17 ώρεςΤελευταία ενημέρωση: 16 Μαρτίου, 2023 

 2 Χρειάζεστε 2 λεπτά να διαβάσετε αυτό το άρθρο 

H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση 

παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. To 

2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των 

ασθενών να είναι παιδιά. 

Τα παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), 

καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου), οπότε η ΕΠΕ και η Πνευμονολογική 

Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη 

Λάρισα. 

«Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! 

Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να 

ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις 

νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών 

οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών 

για την καταπολέμηση της επιδημίας, της φυματίωσης», αναφέρει ο Κωνσταντίνος 

Γουργουλιάνης, καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σημειώνει 

επίσης, την έκκληση του ΠΟΥ για δράση, προτρέποντας τα κράτη-μέλη να 



επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών 

σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. Η ενίσχυση της προβολής και 

η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη 

Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις 

από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η φυματίωση ευθύνεται για περίπου 

1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την δεύτερη αιτία 

θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου 

συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με 

το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια 

απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο 

το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 

2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 

επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση 

της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για 

σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 

παραμένει εφικτός, αναφέρει η ΕΠΕ. 

Προσθέτει ότι άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η 

επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων 

για την εξάλειψη της φυματίωσης στη μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική 

κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου 

στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον 

καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Σημειώνει ότι ενθαρρυντικό στοιχείο 

αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη 

λανθάνουσα όσο και για την ενεργό φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά 

στελέχη. 

Δημοσιεύτηκε ! 2023-03-16 18:25:38  
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Η φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από 
λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 παγκοσμίως 

22 Μαρτίου, 2023 

 

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023, 10:41 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης 

(24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 

αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή 

παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά τις 

χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. Σχετικά με την ειδικότητα του 

Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: 

«Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει να 

παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο 

τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία 

χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων 

νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα 

στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το 

αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο 



τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ 

H Σωτηρία».  

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης επισημαίνει ότι: «το 

μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε 

να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα,  να ενθαρρύνει τις 

κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης,  να διαδώσει τις νέες 

συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για  υιοθέτηση κοινών οδηγιών 

για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την 

καταπολέμηση της επιδημίας, της Φυματίωσης.  Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει 

έκκληση για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη 

νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα 

φάρμακα Φυματίωση».   

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν 

τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 

22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις 

από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * της ΕΠΕ, η  Φυματίωση ευθύνεται για 

περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί 

την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και 

την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια 

ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η 

πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα 

από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση 

στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020.  

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 

επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση 

της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για 

σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 

2030 παραμένει εφικτός. Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση 

αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών 

στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά 

COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την 



πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου 

εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων 

φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που 

εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση 

από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

 

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023, 10:41 
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March 16, 2023 

  

 

H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση 
παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. To 

2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των 
ασθενών να είναι παιδιά. 

Τα παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), 

καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου), οπότε η ΕΠΕ και η Πνευμονολογική 

Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη 
Λάρισα. 

«Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! 

Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να 
ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις 

νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών 

οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών 

για την καταπολέμηση της επιδημίας, της φυματίωσης», αναφέρει ο Κωνσταντίνος 
Γουργουλιάνης, καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σημειώνει 



επίσης, την έκκληση του ΠΟΥ για δράση, προτρέποντας τα κράτη-μέλη να 

επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών 

σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. Η ενίσχυση της προβολής και 

η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη 
Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις 
από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 

εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την δεύτερη αιτία 

θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου 
συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με 

το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια 

απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο 

το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 
2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 

επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση 

της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για 

σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 
παραμένει εφικτός, αναφέρει η ΕΠΕ. 

Προσθέτει ότι άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η 

επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων 

για την εξάλειψη της φυματίωσης στη μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική 

κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου 
στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον 

καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Σημειώνει ότι ενθαρρυντικό στοιχείο 

αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη 
λανθάνουσα όσο και για την ενεργό φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά 
στελέχη. 

  



 

 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς 

νόσησαν από Φυματίωση, 

με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. 

Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα 

που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα 

όσο και για την ενεργό Φυματίωση 

* * * 

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2023. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) 

και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή 

την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) 

διοργάνωσαν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας 

ΕΚΠΑ, αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια 

νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με 



κύρια στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. 

Σχετικά με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της 

νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: «Η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο 

μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως 

Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια 

ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων 

νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα 

στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση 

το αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το 

αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το αντιφυματικό 

τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 

Φυματίωσης επισημαίνει ότι: «το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της 

Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με 

στόχο να εμπνεύσει ελπίδα,  να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα 

υγιεινής και πρόληψης,  να διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για  υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και 

βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση 

της επιδημίας, της Φυματίωσης.  Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για 

δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων 

βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα 

φάρμακα Φυματίωση».   

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 

αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη 

Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση 

και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * της ΕΠΕ, 

η  Φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους 



παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από 

λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου 

συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από 

Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική 

Φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από 

τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε 

πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 

φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 

και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της 

COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB 

Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει 

εφικτός. Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση 

αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών 

στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης 

στην μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων 

υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες 

χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον 

καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο 

αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο 

για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και 

ανθεκτικά στελέχη. 

*Επιστημονική Ομάδα Εργασίας “Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά 

Μυκοβακτηρίδια”: Υπεύθυνοι: Λουκέρη Αγγελική, Πνευμονολόγος-

Φυματιολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα 

Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία, Κατερίνα 

Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας 

ΑΠΘ. Συντονιστής εκ μέρους του ΔΣ της ΕΠΕ: 

Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος ,Επιμελητής Α’ 

Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία. 
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Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης: 2η αιτία θανάτου 
από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 
13:54 24/3/2023 - Πηγή: Insider 

  

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις από 

Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η  Φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 

εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από 

λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. 
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >> 
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Η φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από 
λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 
παγκοσμίως 
10:45 22/3/2023 - Πηγή: Zougla 

  

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με 
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >> 
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Η φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από 
λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 
παγκοσμίως 
08:48 17/3/2023 - Πηγή: Capital 

  

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των 

ασθενών να είναι παιδιά. 
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >> 
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Φυματίωση: Χάθηκαν περισσότερα από 1,6 
εκατομμύρια άνθρωποι εξαιτίας της το 2021 
16:00 16/3/2023 - Πηγή: Iatropedia 

 
 

Η φυματίωση είναι παγκοσμίως η δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τον 

κορωνοϊό. 

The post Φυματίωση: Χάθηκαν περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι εξαιτίας της 

το 2021 appeared first on Iatropedia. 
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >> 
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Η Φυματίωση αποτελεί τη 2η αιτία θανάτου από 
λοιμώδες αίτιο 
18:33 16/3/2023 - Πηγή: Reporter 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 

Μαρτίου 2023) διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα, με τη συγκεκριμένη 

λοίμωξη να έρχεται 2η πίσω από τον covid στους θανάτους από λοιμώξεις παγκοσμίως. 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 

αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία 

και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά τις χώρες 

με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. 

Σχετικά με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, ο Προέδρος 

της ΕΠΕ επισημαίνει: «Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει 

να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως 

Πνευμονολογία-Φυματιολογία. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά 

τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική 

δεξιότητα στη Φυματίωση. 

Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το αντιφυματικό Ιατρείο του 

Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο 

Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 

για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης επισημαίνει ότι: 

«Tο μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να 

τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις 

να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να 

ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της 

Φυματίωσης. 
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Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να 

επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων 

για την ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση». 

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις 

κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 

Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις από 

Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * της ΕΠΕ, η Φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 

εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από 

λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των 

ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει μια απειλή για την 

δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών 

είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 

επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της 

περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό 

περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. 

Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και 

επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της 

φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας 

προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου 

εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. 

Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, 

τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά 

στελέχη. 

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗθάνατοςCOVIDΕΠΕΛΟΙΜΩΔΕΣ ΑΙΤΙΟ 
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >> 
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Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία: Η φυματίωση 
ευθύνεται για 1,6 εκατ. θανάτους παγκοσμίως 
21:45 16/3/2023 - Πηγή: News.gr 

 

Αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο - Επιστημονική ημερίδα 

στη Λάρισα στις 24 Μαρτίου 
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >> 
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Η φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από 

λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 παγκοσμίως 

Σάββατο, 25 Μαρτίου 2023, 17:05 Briefing News 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 

Μαρτίου 2023) διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. Ο κ... Περισσότερα » 
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Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης: 2η αιτία θανάτου 

από λοιμώδες αίτιο μετά την COVID-19 

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2023, 07:42 newsbomb.gr 

 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης: To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια 

ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι 

παιδιά.Περισσότερα... Περισσότερα » 
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Φυματίωση, η δεύτερη αιτία θανάτου μετά την Covid 

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023, 22:08 karfitsa.gr 

 

Η φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση 

παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 

προφίλ... Περισσότερα » 

ΦυματίωσηΑιτία ΘανάτουΕπιστημονική ΟμάδαΛοίμωξη 

Φυματίωση. Θεραπεύεται πλήρως φτάνει να διαγνωστεί. 

Το εμβόλιο BCG. Αύξηση θανάτων στην πανδημία (video) 

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023, 06:23 triklopodia.gr 

 

του Αλέξανδρου Γιατζίδη, M.D., medlabnews.gr iatrikanea Η παγκόσμια μέρα της 

φυματίωσης πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 24 Μαρτίου, σηματοδοτώντας 

[...] Περισσότερα » 

ΦυματίωσηΕμβόλιαΠανδημίαΒίντεο 

Φυματίωση: Πάνω από 10 εκατ. νόσησαν το 2021, το 10% 

των ασθενών, παιδιά 

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023, 15:15 cnn.gr 

 

Μπορεί να αποτελεί μία μακρινή και ξεχασμένη νόσο, ωστόσο μόλις το 2021, περίπου 

10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση σε όλο τον κόσμο, με το 10% των 

ασθενών να είναι…Περισσότερα... Περισσότερα » 

Φυματίωση 
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Η Φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από 

λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 παγκοσμίως 

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023, 13:15 allabouthealth.gr 

 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των 

ασθενών να είναι παιδιά. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα 

σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό 

Φυματίωση... Περισσότερα » 

ΦυματίωσηΑιτία ΘανάτουΛοίμωξηCovid-19Κορωνοϊός 

 

Η φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από 

λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 παγκοσμίως 

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023, 11:34 Zougla.gr 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με... Περισσότερα » 

ΦυματίωσηΑιτία ΘανάτουΛοίμωξηCovid-19ΚορωνοϊόςΕλληνική Πνευμονολογική ΕταιρείαΠνευμονολογική  
ΚλινικήΕΠΕΠανεπιστήμιαΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
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Φυματίωση: 2η αιτία θανάτου παγκοσμίως – 10% των 

ασθενών το 2021 ήταν παιδιά 

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023, 10:31 Ελεύθερος Τύπος 

 

Φυματίωση: Η Covid-19 βρισκόταν για τρία χρόνια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. 

Και όμως τα υπόλοιπα λοιμώδη νοσήματα δεν έχουν σταματήσει να απασχολούν την 

επιστημονική κοινότητα και να προκαλούν ανησυχία... Περισσότερα » 

ΦυματίωσηΑιτία ΘανάτουCovid-19ΚορωνοϊόςΧρόνιες ΠαθήσειςΜεταδοτικό ΝόσημαΕπιστήμονεςΕπιστημονική  
Κοινότητα 

Η φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από 

λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 παγκοσμίως 

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023, 08:51 Capital.gr 

 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των 

ασθενών να είναι παιδιά. Περισσότερα » 

ΦυματίωσηΑιτία ΘανάτουΛοίμωξηCovid-19Κορωνοϊός 

Η Φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από 

λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 παγκοσμίως 

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023, 07:46 allabouthealth.gr 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των 

ασθενών να είναι παιδιά... Περισσότερα » 

ΦυματίωσηΑιτία ΘανάτουΛοίμωξηCovid-19Κορωνοϊός  
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Φυματίωση: 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη 

λοίμωξη COVID-19 παγκοσμίως 

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023, 04:06 medlabnews 

 

medlabnews.gr iatrikanea Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η 

Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα 

στη Λάρισα. Ο κ... Περισσότερα » 

ΦυματίωσηΑιτία ΘανάτουΛοίμωξηCovid-19ΚορωνοϊόςΕλληνική Πνευμονολογική ΕταιρείαΠνευμονολογική  
ΚλινικήΕΠΕΠανεπιστήμιαΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία: Η φυματίωση 

ευθύνεται για 1,6 εκατ. θανάτους παγκοσμίως 

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023, 22:47 News.gr 

 

Αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο - Επιστημονική ημερίδα στη 

Λάρισα στις 24 Μαρτίου Περισσότερα » 

Ελληνικές ΕταιρίεςΦυματίωσηΑιτία ΘανάτουΕπιστήμονεςΛάρισα 

 

Η φυματίωση ευθύνεται για 1,6 εκατ. θανάτους 

παγκοσμίως 

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023, 22:00 pireasnews.gr 

Αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο – Επιστημονική ημερίδα στη 

Λάρισα στις 24 Μαρτίου H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με 

σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό 

κοινωνικοοικονομικό st... Περισσότερα » 

ΦυματίωσηΑιτία ΘανάτουΕπιστήμονεςΛάρισα 
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Η φυματίωση ευθύνεται για 1,6 εκατ. θανάτους 

παγκοσμίως 

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023, 18:56 analitis.gr 

 

H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση 

παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 

status. Περισσότερα » 

Φυματίωση 

 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία: Η φυματίωση 

ευθύνεται για 1,6 εκατ. θανάτους παγκοσμίων 

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023, 18:29 NewsIT 

H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση 

παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 

status... Περισσότερα » 

Ελληνικές ΕταιρίεςΦυματίωση 

 

Για 1,6 εκατ. θανάτους παγκοσμίως ευθύνεται η 

φυματίωση 

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023, 18:22 Onmed.gr 

 

H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση 

παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό…Περισσότερα... Περισσότερα » 

Φυματίωση 
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Φυματίωση: 1,6 εκατ. θάνατοι το 2021 – Έκκληση για 

δράση από τον ΠΟΥ 

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023, 17:02 ygeiamou.gr 

Η Φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 

2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και 

την 13η αιτία θανάτου συνολικά... Περισσότερα » 

ΦυματίωσηΘάνατοι ΚορονοϊούΑιτία ΘανάτουΛοίμωξηCovid-19Κορωνοϊός 

Φυματίωση: Χάθηκαν περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια 

άνθρωποι εξαιτίας της το 2021 

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023, 16:19 Iatropedia.gr 

 

Η φυματίωση είναι παγκοσμίως η δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τον 

κορωνοϊό. Περισσότερα » 

ΦυματίωσηΑιτία ΘανάτουΚορωνοϊός 

Η Φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από 

λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 παγκοσμίως 

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023, 16:04 Health View 

 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς  νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των 

ασθενών να είναι παιδιά... Περισσότερα » 

ΦυματίωσηΑιτία ΘανάτουΛοίμωξηCovid-19Κορωνοϊός  
 
 
 

 

https://www.ygeiamou.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/326395/fimatiosi-16-ekat-thanati-to-2021-ekklisi-gia-drasi-apo-ton-pou/
https://www.ygeiamou.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/326395/fimatiosi-16-ekat-thanati-to-2021-ekklisi-gia-drasi-apo-ton-pou/
https://www.ygeiamou.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/326395/fimatiosi-16-ekat-thanati-to-2021-ekklisi-gia-drasi-apo-ton-pou/
https://www.topics.gr/igia/fimatiosi/
https://www.topics.gr/igia/thanatoi-koronoioy/
https://www.topics.gr/diafora/aitia-thanatoy/
https://www.topics.gr/igia/loimoksi/
https://www.topics.gr/igia/covid-19/
https://www.topics.gr/igia/koronaios/
https://www.iatropedia.gr/eidiseis/fymatiosi-chathikan-perissotera-apo-16-ekatommyria-anthropoi-eksaitias-tis-to-2021/165365/
https://www.iatropedia.gr/eidiseis/fymatiosi-chathikan-perissotera-apo-16-ekatommyria-anthropoi-eksaitias-tis-to-2021/165365/
https://www.iatropedia.gr/eidiseis/fymatiosi-chathikan-perissotera-apo-16-ekatommyria-anthropoi-eksaitias-tis-to-2021/165365/
https://www.topics.gr/igia/fimatiosi/
https://www.topics.gr/diafora/aitia-thanatoy/
https://www.topics.gr/igia/koronaios/
https://www.healthview.gr/i-fymatiosi-apotelei-tin-2i-aitia-thanatoy-apo-loimodes-aitio-meta-ti-loimoxi-covid-19-pagkosmios/
https://www.healthview.gr/i-fymatiosi-apotelei-tin-2i-aitia-thanatoy-apo-loimodes-aitio-meta-ti-loimoxi-covid-19-pagkosmios/
https://www.healthview.gr/i-fymatiosi-apotelei-tin-2i-aitia-thanatoy-apo-loimodes-aitio-meta-ti-loimoxi-covid-19-pagkosmios/
https://www.topics.gr/igia/fimatiosi/
https://www.topics.gr/diafora/aitia-thanatoy/
https://www.topics.gr/igia/loimoksi/
https://www.topics.gr/igia/covid-19/
https://www.topics.gr/igia/koronaios/
https://www.iatropedia.gr/eidiseis/fymatiosi-chathikan-perissotera-apo-16-ekatommyria-anthropoi-eksaitias-tis-to-2021/165365/
https://www.healthview.gr/i-fymatiosi-apotelei-tin-2i-aitia-thanatoy-apo-loimodes-aitio-meta-ti-loimoxi-covid-19-pagkosmios/


Η Φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από 

λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 παγκοσμίως 

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023, 15:51 tromaktiko 

 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς  νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των 

ασθενών να είναι παιδιά... Περισσότερα » 

ΦυματίωσηΑιτία ΘανάτουΛοίμωξηCovid-19Κορωνοϊός 
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To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς  νόσησαν από 

Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. 

Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα  που 
εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα  όσο και για την 

ενεργό Φυματίωση 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη 

Λάρισα. 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας 
ΕΚΠΑ, αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια 

νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με 
κύρια στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. 

Σχετικά με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της 
νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: «Η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο 
μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως 

Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια 
ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων 
νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική 

δεξιότητα στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά 
στην παρούσα φάση το αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού 

νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο 
Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 
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Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης 

επισημαίνει ότι: «το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 
2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να 

εμπνεύσει ελπίδα,  να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα 
υγιεινής και πρόληψης,  να διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για  υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία 
και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την 

καταπολέμηση της επιδημίας, της Φυματίωσης.  Παράλληλα ο ΠΟΥ 
απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να 
επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος 

θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση». 

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 
αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση 

στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 
Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * της ΕΠΕ, η  Φυματίωση 

ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα 
στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη 

λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 
περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με 

το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση 
παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις 

δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε 
πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 

και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της 
COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB 

Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει 
εφικτός. Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση 

αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών 
στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης 

στην μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων 
υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες 

χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον 
καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο 

αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο 
για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και 

ανθεκτικά στελέχη. 

Ημερίδα 



Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και σήμερα 

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 Λάρισα (Μύλος του Παππά) 

Θέατρο Κώστας Τσιάνος 

Η ημερίδα για την Φυματίωση που διοργανώνουν η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία και η Πνευμονολογική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, περιλαμβάνει δύο ενότητες: 

Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος – θα μιλήσουν οι 
: Xαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ 

Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η 
Σωτηρία «Συνήθη διαγνωστικά και θεραπευτικά λάθη στη 
Φυματίωση», Ειρήνη Γερογιάννη, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια 

ΕΣΥ «Λανθάνουσα Φυματίωση»  και  Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η Φυματίωση στην 

εποχή της πανδημίας». Την ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. 
Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠ, Πρόεδρος ΕΠΕ 

και Κωνσταντίνος Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα σχολιάσει ο Απόστολος Παπαβασιλείου, 

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Διευθυντής Αντιφυματικού Τμήματος – 
Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας- θεατρικό αναλόγιο- με τη συνεργασία 

του Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική αφήγηση κειμένων για 
τη Φυματίωση στην Ελλάδα από τους ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, 

Μαρσέλα Λένα και Κυριακή Σπανού. Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή 
Σπανού, Τραγούδι: Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος – Φως: Νίκος 

Γεωργάκης, Γιώργος Γκόλαντας. Συμμετέχουν επίσης οι: Eιρήνη 
Γερογιάννη, Κων/νος Ι. Γουργουλιάνης, Αθανάσιος Κυρίτσης, 
Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ.    

*Επιστημονική Ομάδα Εργασίας “Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη 

Φυματικά Μυκοβακτηρίδια”: Υπεύθυνοι: Λουκέρη 
Αγγελική, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια 

Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η 
Σωτηρία, Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας 

– Φυματιολογίας ΑΠΘ. Συντονιστής εκ μέρους του ΔΣ της ΕΠΕ : 
Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος ,Επιμελητής Α’ 

Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η 
Σωτηρία. 

Πηγή  
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To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς  νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των 

ασθενών να είναι παιδιά. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα  που 

εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα  όσο και για την ενεργό Φυματίωση Η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά […] 

The post Η Φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη 

λοίμωξη COVID-19 παγκοσμίως appeared first on Tromaktiko.gr. 
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >> 
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Η φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία 

θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη 

λοίμωξη COVID-19 παγκοσμίως 
17/03 10:20 

 
To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με 
το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. 

Διαβάστε περισσότερα++ 
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Ακόμη και σήμερα... Η φυματίωση 
ευθύνεται για 1,6 εκατ. θανάτους 
παγκοσμίως 
   Μαρτίου 17, 2023 
  H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική 
επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό 
κοινωνικοοικ... 
  

 
 

H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση 

παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. To 

2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των 

ασθενών να είναι παιδιά. Τα παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος 

Λουκίδης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου), οπότε 

η ΕΠΕ και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνουν 

επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

 

«Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι "Ναι! Μπορούμε 

να τελειώσουμε τη Φυματίωση!" με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις 

κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη 

θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την 

καταπολέμηση της επιδημίας, της φυματίωσης», αναφέρει ο Κωνσταντίνος 

Γουργουλιάνης, καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σημειώνει 

https://www.blogger.com/profile/11082735191270061042
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επίσης, την έκκληση του ΠΟΥ για δράση, προτρέποντας τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν 

την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την 

ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση 

πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη 

Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

 

Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις 

από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 

εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου 

από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 

2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των 

ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια απειλή για την 

δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των 

ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 

επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της 

περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό 

περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός, 

αναφέρει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση 

αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και 

προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στη μετά COVID-19 εποχή και η 

ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία 

της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον 

καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Σημειώνει ότι ενθαρρυντικό στοιχείο 

αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη 

λανθάνουσα όσο και για την ενεργό φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

 

Ε.Φ.  amna.gr  



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία: Η φυματίωση 
ευθύνεται για 1,6 εκατ. θανάτους παγκοσμίων 
Πηγή άρθρου: newsit.gr 

16/03/2023 18:31:04 

 
H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική 
επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό 
κοινωνικοοικονομικό status. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια 
ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι 
παιδιά. Τα παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 
Στέλιος Λουκίδης, με ... Περισσότερα 
To άρθρο Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία: Η φυματίωση ευθύνεται 
για 1,6 εκατ. θανάτους παγκοσμίων δημοσιεύτηκε στο NewsIT . 
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο πατώντας ΕΔΩ. 

Πηγή άρθρου: newsit.gr 
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Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης: 2η αιτία 
θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά την COVID-19 
Κατηγορία: Ελλάδα και Κόσμος - Πηγή άρθρου: newsbomb.gr 

24/03/2023 08:16:03 

 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης: To 2021 περίπου 10,6 
εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών 
να είναι παιδιά. 
Περισσότερα... 
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο πατώντας ΕΔΩ. 

Πηγή άρθρου: newsbomb.gr 
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Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης: «Κάθε χρόνο 

νοσηλεύουμε 40 περιστατικά με φυματίωση» 
18/03/2023 09:09 
  
 

 
 

Μπορεί για πολλούς να είναι μία «ξεχασμένη» νόσος, ωστόσο η 
φυματίωση είναι παρούσα και σύμφωνα με τον Καθηγητή 
Πνευμονολογίας , ιδρυτή και Διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής 
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας Κωνσταντίνου 
Γουργουλιάνη, ο οποίος μίλησε στο Ράδιο ΕΝΑ και στον Δημήτρη 
Καρεκλίδη, νοσηλεύονται στην Κλινική κάθε χρόνο τουλάχιστον 40 
περιστατικά με φυματίωση. 
«Υπάρχει η φυματίωση και είναι κατά κανόνα ιάσιμη νόσος. Ουσιαστικά 
αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πρώτον να τη διαγνώσουμε έγκαιρα 
και δεύτερον να ελέγξουμε το περιβάλλον, δηλαδή ανθρώπους που είναι 
κοντά σε αυτόν που πάσχει και όσο πιο γρήγορα τον εντοπίσουμε τόσο 
πιο λίγους θα κολλήσει», εξήγησε ο κ. Γουργουλιάνης, τονίζοντας πως 
η  φυματίωση υπάρχει μεν, αλλά δεν είναι πια σημαντικό πρόβλημα. 

Όπως σημείωσε ο ίδιος, πέρασε πια η εποχή που η νόσος σκότωσε τους 
ασθενείς, επειδή δεν υπήρχε φάρμακο και οι μόνες ελπίδες ήταν το καλό 
φαγητό, ο ήλιος και ο καθαρός αέρας. Ωστόσο, πρέπει να μελετάται 
καθώς η πορεία της στον χρόνο έχει ιστορική και ιατρική σημασία και 
αξία. 
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Μάλιστα, ο κ. Γουργουλιάνης συνέδεσε την φυματίωση με την πανδημία 
του κορωνοϊού, σημειώνοντας ότι υπάρχει μία επικαιρότητα στην 
αντιμετώπιση των δύο νόσων. 

«Με την πανδημία του κορωνοϊού, το πρώτο που είχαμε να κάνουμε και 
οι επίσημοι φορείς και εμείς σε επίπεδο λειτουργίας κλινικής ήταν να 
δούμε πως αντιμετώπισε η ανθρωπότητα ιστορικά άλλες πανδημίες και 
τέτοιες πανδημίες ήταν η γρίπη του 1918 και η φυματίωση, με λίγο πιο 
αργό ρυθμό αλλά με μεγαλύτερη διάρκεια.  Το κοινό ήταν πως και η 
φυματίωση και ο κορωνοϊός μεταδίδονται αερογενώς  και στην αρχική 
τους φάση και για τη φυματίωση για πολλά χρόνια, δεν υπήρχε 
θεραπεία, δεν υπήρχαν φάρμακα», ανέφερε χαρακτηριστικά και 
συμπλήρωσε ότι από την ιστορία της φυματίωσης έπρεπε να μιμηθεί η 
ιατρική κοινότητα και η κοινωνία, όπως και έκανε. 

«Η καραντίνα είναι η παλιά γνωστή συνταγή από την γρίπη κυρίως, 
δηλαδή κλείνουμε μια περιοχή, σταματάμε τις μετακινήσεις των 
ανθρώπων και σταματάμε τη μετάδοση. Αυτό το κάναμε. Δεν κάναμε 
όμως το άλλο, τα ανοιχτά σχολεία. Στη φυματίωση, θυμίζω το 
Πρεβαντόριο στο Πήλιο, όπου πήγαιναν τα αδύναμα παιδιά για 
αρκετούς μήνες και περνούσαν χρόνο σε εξωτερικό χώρο 
καλλιεργώντας στη φύση, μαθαίνοντας γραμματική σε ανοιχτό χώρο. 
Εμείς αντιθέτως κλείσαμε τα σχολεία και βάλαμε τα παιδιά στα σπίτια 
μαζί με τον παππού και τη γιαγιά», επεσήμανε. 

Ιατρική και καλλιτεχνική εκδήλωση για τη φυματίωση 
Με αφορμή των Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης που 
εορτάζεται στις 24 Μαρτίου, αύριο Σάββατο θα πραγματοποιηθεί μια 
ξεχωριστή εκδήλωση στη Λάρισα από την Πνευμονολογική κλινική του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία και το Θεσσαλικό Θέατρο, όπου θα υπάρχουν 
επιστημονικές ομιλίες, αφηγήσεις νοσούντων από φυματίωση, αλλά και 
τραγούδι. 

Όπως έκανε γνωστό ο κ. Γουργουλιάνης θα υπάρξουν τρεις 
επιστημονικές ομιλίες και αμέσως μετά με τους εξαιρετικούς ηθοποιούς 
του Θεσσαλικού Θεάτρου θα διαβαστούν  κείμενα που έχουν σχέση με 
την ιστορία . 



Αρχικά θα διαβαστούν κείμενα του δημοσιογράφου Κώστα Τούρνου, 
που γεννήθηκε στη Ζαγορά και ήταν αρχισυντάκτης στην εφημερίδα 
του Βόλου «Πρόοδος», ενώ έπειτα  συνέχισε την καριέρα του σε 
εφημερίδες των Αθηνών. Ο Πηλιορείτης δημοσιογράφος νοσηλεύτηκε 
στο Νοσοκομείο Σωτηρία και μέσα από τα σκληρά κείμενά του 
περιγράφει τη ζωή στο «Σωτηρία» προ φαρμάκων το 1936. 

Έπειτα θα διαβαστούν κείμενα ενός Λαρισαίου πνευμονολόγου, ο 
οποίος έφτιαξε το Σανατόριο εξόριστων στην Ικαρία. Πήγε στην Ικαρία 
ως εξόριστος, είδε την ανάγκη να νοσηλεύονται ασθενείς με φυματίωση 
και ουσιαστικά έφτιαξε με πρωτόγονα μέσα μηχανήματα για την 
αντιμετώπιση της φυματίωσης, όπως πως να κάνουν παρακεντήσεις. 
Τις εμπειρίες του τις περιγράφει σε ένα βιβλίο που εκδόθηκε από την 
Πνευμονολογική Κλινική το 1999. 

Την αφήγηση των κειμένων θα ακολουθήσουν ρεμπέτικα τραγούδια με 
θέμα τη φυματίωση, αλλά και ηχητικά αποσπάσματα από τον Μίκη 
Θεοδωράκη, ο οποίος νοσηλεύτηκε κι εκείνος με φυματίωση στο 
Νοσοκομείο Σωτηρία. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Μαρτίου στη Λάρισα 
στο Θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 10:30, ενώ θα μεταδοθεί και 
διαδικτυακά από τον παρακάτω 
σύνδεσμο: https://fb.me/e/45JnvepW5 
Πηγή: magnesianews.gr (Απόδοση ραδιοφωνικής συνέντευξης: 
Δήμητρα Παλαιοδημοπούλου) 
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Ε ι 
Φυματίωση: 2η αιτία 
θανάτου μετά τη λοίμωξη 
COVID-19 παγκοσμίως 
Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης: “Ναι! Μπορούμε να τη 
τελειώσουμε!” 

23 Μαρτίου 2023 05:11 

Η φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση 

παγκοσμίως. Ενδεικτικό είναι ότι το 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια 

ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. 

Κυρίως η νόσος πλήττει τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. 

Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν 

πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση. 

Τα παραπάνω αναφέρει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας (ΕΠΕ) και Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, κ. Στέλιος 

Λουκίδης, επισημαίνοντας σχετικά με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την 

αντιμετώπιση της νόσου, ότι «Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η 

Φυματίωση πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως 

την ορίζει και ο τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. 

https://www.healthreport.gr/category/eidiseis-ygeias/
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Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα 

αντιφυματικά τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη 

Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή 

δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το αντιφυματικό Ιατρείο 

του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό 

νοσοκομείο Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 

 «Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!» 

 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, επισημαίνει με αφορμή την ημέρα αυτή ότι: «το μήνυμα της Παγκόσμιας 

Ημέρας κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023), είναι “Ναι! Μπορούμε να 

τελειώσουμε τη Φυματίωση!”, με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις 

κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις νέες 

συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών 

για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την 

καταπολέμηση της επιδημίας, της Φυματίωσης. 

Παράλληλα, ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να 

επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών 

σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση». 

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 

αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα 

Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 

Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια»* της ΕΠΕ, η Φυματίωση ευθύνεται 

για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η 

αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία 

θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από 

https://www.healthreport.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%ad%cf%82-%ce%bd%ce%bf%cf%83%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84/laboratory-3827742_960_720-2/


Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά.Η πολυανθεκτική 

Φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις 

δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην 

κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 

επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση 

της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος 

για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 

παραμένει εφικτός. 

Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση 

και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την 

εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή 

των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες 

χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων 

περιπτώσεων φυματίωσης. 

Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν 

πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση από 

ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

ΠΗΓΗ: ΕΚΠΑ 

  



 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης 

 
24 Μαρτίου 2023 - 10:05 

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Ένωση κατά της Φυματίωσης και 

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της 

Φυματίωσης (World Tuberculosis Day), σε ανάμνηση της ανακάλυψης του 

μικροβίου που προκαλεί την αρρώστια, του βακίλου της Φυματίωσης, από τον 

Γερμανό γιατρό Ρόμπερτ Κοχ στις 24 Μαρτίου του 1882. 

H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση 

παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 

status. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, 

με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Τα παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 

Στέλιος Λουκίδης, με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά της 

Φυματίωσης. 

«Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι "Ναι! 

Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!" με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να 

ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει 

τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση 

κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ 

των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της φυματίωσης», αναφέρει ο 

Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας. Σημειώνει επίσης, την έκκληση του ΠΟΥ για δράση, προτρέποντας 

τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του 

στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. Η 



ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 

αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα 

Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 

Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η φυματίωση ευθύνεται 

για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 

δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 

13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς 

νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η 

πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς 

πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε 

πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 

φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι 

υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο 

τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο 

επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός, αναφέρει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι 

άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η 

επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και 

προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στη μετά COVID-19 εποχή και 

η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και 

θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν 

στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Σημειώνει ότι 

ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν 

πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό φυματίωση από 

ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

© SanSimera.gr 



 

Newsit.gr  

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία: Η 
φυματίωση ευθύνεται για 1,6 εκατ. 
θανάτους παγκοσμίων 

 
 

H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, 
με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. To 2021 περίπου 10,6 
εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Τα 
παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), καθηγητής 
Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Φυματίωσης (24 Μαρτίου), οπότε η ΕΠΕ και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. "Το μήνυμα της Παγκόσμιας 
Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι "Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!" με 
στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και 
πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για 
υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των 
χωρών για... 

https://www.palo.gr/search/?src=2635352&sources=Newsit.gr
https://www.newsit.gr/ellada/elliniki-pneymonologiki-etairia-i-fymatiosi-eythynetai-gia-1-6-ekat-thanatous-pagkosmion/3729037/
https://www.newsit.gr/ellada/elliniki-pneymonologiki-etairia-i-fymatiosi-eythynetai-gia-1-6-ekat-thanatous-pagkosmion/3729037/
https://www.newsit.gr/ellada/elliniki-pneymonologiki-etairia-i-fymatiosi-eythynetai-gia-1-6-ekat-thanatous-pagkosmion/3729037/
https://www.newsit.gr/ellada/elliniki-pneymonologiki-etairia-i-fymatiosi-eythynetai-gia-1-6-ekat-thanatous-pagkosmion/3729037/


Reporter.gr  

Η Φυματίωση αποτελεί τη 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες 
αίτιο 

 
Reporter.gr 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) 
διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα, με τη συγκεκριμένη λοίμωξη να έρχεται 2η 
πίσω από τον covid στους θανάτους από λοιμώξεις παγκοσμίως. Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, 
Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής... 

Iatropedia.gr  

Φυματίωση: Χάθηκαν περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια 
άνθρωποι εξαιτίας της το 2021 

 
Iatropedia.gr 

Η φυματίωση είναι παγκοσμίως η δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τον 
κορωνοϊό. Περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχασαν τον δεύτερο 
χρόνο της πανδημίας τη ζωή τους από τη φυματίωση, είτε επειδή είχαν προβληθεί από 
πολυανθεκτικά μικρόβια, είτε επειδή δεν είχαν πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική 
αγωγή. Την ίδια χρονιά (το 2021)... 

Iatronet.gr  

Η Φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες 
αίτιο μετά την COVID-19 παγκοσμίως 

 
Iatronet.gr 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, αναφερόμενος στην 
νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική 
επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 
status. Σχετικά με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, ο 
Προέδρος της ΕΠΕ... 

https://www.palo.gr/search/?src=2635342&sources=Reporter.gr
https://www.reporter.gr/Eidhseis/Ygeia/558543-H-Fymatiwsh-apotelei-th-2h-aitia-thanatoy-apo-loimwdes-aitio
https://www.reporter.gr/Eidhseis/Ygeia/558543-H-Fymatiwsh-apotelei-th-2h-aitia-thanatoy-apo-loimwdes-aitio
https://www.palo.gr/search/?src=2644052&sources=Iatropedia.gr
https://www.iatropedia.gr/eidiseis/fymatiosi-chathikan-perissotera-apo-16-ekatommyria-anthropoi-eksaitias-tis-to-2021/165365/
https://www.iatropedia.gr/eidiseis/fymatiosi-chathikan-perissotera-apo-16-ekatommyria-anthropoi-eksaitias-tis-to-2021/165365/
https://www.palo.gr/search/?src=2635372&sources=Iatronet.gr
https://www.iatronet.gr/article/115377/h-fymatiosh-apotelei-thn-2h-aitia-thanatoy-apo-loimodes-aitio-meta-thn-covid19-pagkosmios
https://www.iatronet.gr/article/115377/h-fymatiosh-apotelei-thn-2h-aitia-thanatoy-apo-loimodes-aitio-meta-thn-covid19-pagkosmios
https://www.reporter.gr/Eidhseis/Ygeia/558543-H-Fymatiwsh-apotelei-th-2h-aitia-thanatoy-apo-loimwdes-aitio
https://www.iatropedia.gr/eidiseis/fymatiosi-chathikan-perissotera-apo-16-ekatommyria-anthropoi-eksaitias-tis-to-2021/165365/
https://www.iatronet.gr/article/115377/h-fymatiosh-apotelei-thn-2h-aitia-thanatoy-apo-loimodes-aitio-meta-thn-covid19-pagkosmios


Onlarissa.gr  

Ημερίδα στη Λάρισα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Φυματίωσης 

 
Onlarissa.gr 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης διοργανώνουν ημερίδα το Σάββατο 
18 Μαρτίου 2023 και ώρα 10.30 - 13.30 στο Θέατρο "Κώστας Τσιάνος" στην Λάρισα. Μπορείτε 
να παρακολουθήσετε την εκδήλωση και διαδικτυακά ακολουθώντας τον σύνδεσμο: 
https://fb.me/e/45JnvepW5 Το Θεσσαλικό... 

Onlarissa.gr  

Ημερίδα το ερχόμενο Σάββατο στη Λάρισα για τη φυματίωση 

 
Onlarissa.gr 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με αφορμή την παγκόσμια ημέρα φυματίωσης διοργανώνουν στη Λάρισα ημερίδα 
για τη φυματίωση. Η ημερίδα θα λάβει χώρα στο Μύλο του Παππά, στο θέατρο "Κώστας 
Τσιάνος" το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023. Αναλυτικά το πρόγραμμα: 10:30-12:00 Επιστημονικό 
μέρος - ομιλίες Ομιλητές:Χαράλαμπος... 

  

https://www.palo.gr/search/?src=2640001&sources=Onlarissa.gr
https://www.onlarissa.gr/2023/03/16/imerida-sti-larisa-me-aformi-tin-pagkosmia-imera-fymatiosis/
https://www.onlarissa.gr/2023/03/16/imerida-sti-larisa-me-aformi-tin-pagkosmia-imera-fymatiosis/
https://www.palo.gr/search/?src=2640001&sources=Onlarissa.gr
https://www.onlarissa.gr/2023/03/16/imerida-to-erchomeno-savvato-sti-larisa-gia-ti-fymatiosi/
https://www.onlarissa.gr/2023/03/16/imerida-sti-larisa-me-aformi-tin-pagkosmia-imera-fymatiosis/
https://www.onlarissa.gr/2023/03/16/imerida-to-erchomeno-savvato-sti-larisa-gia-ti-fymatiosi/


 

Iatronea.gr 

Φυματίωση: 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά την 
COVID-19 

 
Iatronea.gr 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των 
ασθενών να είναι παιδιά. Την ίδια στιγμή, ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα 
θεραπευτικά σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την 
ενεργό Φυματίωση. Τα παραπάνω επισημαίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) η 
οποία σε συνεργασία με την... 

Cnn.gr 

Φυματίωση: Πάνω από 10 εκατ. νόσησαν το 2021, το 10% των 
ασθενών, παιδιά 

 
Cnn.gr 

Μπορεί να αποτελεί μία μακρινή και ξεχασμένη νόσο, ωστόσο μόλις το 2021, περίπου 10,6 
εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση σε όλο τον κόσμο, με το 10% των ασθενών να 
είναι παιδιά. Η Φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη 
COVID-19 παγκοσμίως. Ενθαρρυντικό στοιχείο ωστόσο, αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα 
που εγκρίθηκαν... 

Zougla.gr  

Η φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες 
αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 παγκοσμίως 

 

Zougla.gr 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) 
διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, 
Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί 
μια νόσο με ισχυρή παρουσία και... 

https://www.palo.gr/search/?src=2646570&sources=Iatronea.gr
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https://www.cnn.gr/ellada/story/355086/fymatiosi-pano-apo-10-ekat-nosisan-to-2021-to-10-ton-asthenon-paidia
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https://www.iatronea.gr/fymatiosi-2i-aitia-thanatoy-apo-loimodes-aitio-meta-tin-covid-19/
https://www.cnn.gr/ellada/story/355086/fymatiosi-pano-apo-10-ekat-nosisan-to-2021-to-10-ton-asthenon-paidia
https://www.zougla.gr/ygeia/farmako---nea/article/i-fimatiosi-apoteli-tin-2i-etia-8anatou-apo-limodes-etio-meta-ti-limoksi-covid-19-pagosmios


 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία: Η φυματίωση 

ευθύνεται για 1,6 εκατ. θανάτους παγκοσμίων 
17 Μαρτίου 2023 

 

 

 
H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική 
επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό 

κοινωνικοοικονομικό status. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς 
νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. 

Τα παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας (ΕΠΕ), καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου), οπότε 

η ΕΠΕ και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

«Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι 
“Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει 

ελπίδα, να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και 
πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να 
ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της 

επιδημίας, της φυματίωσης», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, 
καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σημειώνει 

επίσης, την έκκληση του ΠΟΥ για δράση, προτρέποντας τα κράτη-μέλη να 
επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος 

θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. Η 

https://api.whatsapp.com/send?text=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1%3A+%CE%97+%CF%86%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7+%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+1%2C6+%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84.+%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82+%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%AF%CF%89%CE%BD%20%0A%0A%20https://www.thesprotia24.gr/archives/673468
https://api.whatsapp.com/send?text=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1%3A+%CE%97+%CF%86%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7+%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+1%2C6+%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84.+%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82+%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%AF%CF%89%CE%BD%20%0A%0A%20https://www.thesprotia24.gr/archives/673468


ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 
αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση 

στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 
Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η φυματίωση 

ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 
2021, αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη 

λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 
10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των 
ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια 

απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό 
της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη 

φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 

και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της 
COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) 

σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός, αναφέρει η ΕΠΕ. 

Προσθέτει ότι άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση 
αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών 

στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στη 
μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας 

προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού 
και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων 
περιπτώσεων φυματίωσης. Σημειώνει ότι ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν 

τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη 
λανθάνουσα όσο και για την ενεργό φυματίωση από ευαίσθητα και 

ανθεκτικά στελέχη. 

 
πηγη 

  

https://www.newsit.gr/ellada/elliniki-pneymonologiki-etairia-i-fymatiosi-eythynetai-gia-1-6-ekat-thanatous-pagkosmion/3729037/


 

Η φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου 
από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-
19 παγκοσμίως 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 

Μαρτίου 2023) διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 

αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία 

και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό 

κοινωνικοοικονομικό status. Σχετικά με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την 

αντιμετώπιση της νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: «Η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της 

ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο 

πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα 

μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα στη 

Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το αντιφυματικό 

Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό 

νοσοκομείο Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία».  

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης επισημαίνει ότι: «το μήνυμα 



της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε 

τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα,  να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν 

μέτρα υγιεινής και πρόληψης,  να διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας (ΠΟΥ) για  υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη 

συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της 

Φυματίωσης.  Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη 

να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για 

την ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση».   

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις 

κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 

Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις από 

Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * της ΕΠΕ, η  Φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 

εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από 

λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 

περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να 

είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, 

καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση 

στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020.  

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 

επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της 

περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό 

περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει 

εφικτός. Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση 

και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη 

της φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων 

υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και 

μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων 

φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν 

πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και 

ανθεκτικά στελέχη. 

Πηγή 
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Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία: 
Η φυματίωση ευθύνεται για 1,6 

εκατ. θανάτους παγκοσμίων 

 
18:28 - 16/03/2023 

H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική 

επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό 

κοινωνικοοικονομικό status. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς 

νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Τα 

παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 

(ΕΠΕ), καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, με ... 

Περισσότερα To άρθρο Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία: Η φυματίωση 

ευθύνεται για 1,6 εκατ. θανάτους παγκοσμίων δημοσιεύτηκε στο NewsIT . 

Newsit 

ΕΚΠΑ 

Διαβάστε Περισσότερα στο Newsit 
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Φυματίωση: 2η αιτία θανάτου παγκοσμίως 
– 10% των ασθενών το 2021 ήταν παιδιά 

 
10:30 - 22/03/2023 

Φυματίωση: Η Covid-19 βρισκόταν για τρία χρόνια στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος. Και όμως τα υπόλοιπα λοιμώδη νοσήματα δεν έχουν 

σταματήσει να απασχολούν την επιστημονική κοινότητα και να προκαλούν 

ανησυχία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η φυματίωση που αποτελεί πλέον 

τη 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη Covid-19 

παγκοσμίως. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η […] Το 

άρθρο Φυματίωση: 2η αιτία θανάτου παγκοσμίως – 10% των ασθενών το 

2021 ήταν παιδιά εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος. 

COVID-19 

Διαβάστε Περισσότερα στο eleftherostypos.gr 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Φυματίωση: Πάνω από 10 εκατ. νόσησαν το 2021, το 10% των 
ασθενών, παιδιά 

Μπορεί να αποτελεί μία μακρινή και ξεχασμένη νόσο, ωστόσο μόλις το 

2021, περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση σε όλο 

τον κόσμο, με το 10% των ασθενών να είναι…Περισσότερα... 

 Διαβάστε το στο Cnn.gr  

https://www.taxidromos.gr/hashtag/32605/covid-19
https://eleftherostypos.gr/ygeia-epistimi/fymatiosi-2i-aitia-thanatou-pagkosmios-10-ton-asthenon-to-2021-itan-paidia
https://www.cnn.gr/ellada/story/355086/fymatiosi-pano-apo-10-ekat-nosisan-to-2021-to-10-ton-asthenon-paidia
https://eleftherostypos.gr/ygeia-epistimi/fymatiosi-2i-aitia-thanatou-pagkosmios-10-ton-asthenon-to-2021-itan-paidia
https://www.cnn.gr/ellada/story/355086/fymatiosi-pano-apo-10-ekat-nosisan-to-2021-to-10-ton-asthenon-paidia


 

  
H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική 
επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό 
κοινωνικοοικονομικό status. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς 
νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Τα 
παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 
(ΕΠΕ), καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου), οπότε η ΕΠΕ και η 
Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνουν 
επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

   «Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! 
Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να 
ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να 
διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για 
υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη 
συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της 
φυματίωσης», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, καθηγητής 
Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σημειώνει επίσης, την έκκληση 
του ΠΟΥ για δράση, προτρέποντας τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη 
νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την 
ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. Η ενίσχυση της προβολής και η 
εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες 
στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 



   Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 

   Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 
Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η φυματίωση 
ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, 
αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη 
COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 
εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να 
είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια απειλή για την 
δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 
των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 
2020. 

   Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι 
υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο 
τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο 
επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός, αναφέρει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι 
άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η 
επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και 
προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στη μετά COVID-19 εποχή και 
η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και 
θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που 
αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Σημειώνει 
ότι ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που 
εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό 
φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

Πηγή: https://www.amna.gr/health/article/715826/I-fumatiosi-euthunetai-gia-
1-6-ekat-thanatous-pagkosmios 

 

  

https://www.amna.gr/health/article/715826/I-fumatiosi-euthunetai-gia-1-6-ekat-thanatous-pagkosmios
https://www.amna.gr/health/article/715826/I-fumatiosi-euthunetai-gia-1-6-ekat-thanatous-pagkosmios


 

 

Η Φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους 

παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες 
αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με 
το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική φυματίωση 

παραμένει μια απειλή για τη δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες 
στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην 

κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 

φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 
και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της 

COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) 

σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. 

Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η 
επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και 

προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά COVID-19 
εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την 

πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων 

περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα 
βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα 

όσο και για την ενεργό φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου) ο 

κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επισημαίνει ότι: «το μήνυμα της Παγκόσμιας 

Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να 
τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να 

ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να 



διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για 
υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη 

συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της 
Φυματίωσης. Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, 

προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων 
βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική 

στα φάρμακα φυματίωση». 
Ενώ ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας 

ΕΚΠΑ, συμπληρώνει πως «η φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή 
παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση 
φυσικά τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η φυματίωση πρέπει να παραμείνει 
αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο τίτλος της 

ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια 
ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων 

νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική 
δεξιότητα στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά 

στην παρούσα φάση το αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό Νοσοκομείο 

‘Παπανικολάου’ και το αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ ‘H Σωτηρία’». 
Επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική 
Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα κατά της Φυματίωσης  διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη 
Λάρισα, το Σάββατο 18 Μαρτίου στο Θέατρο «Κώστας Τσιάνος». 

 

Η ημερίδα περιλαμβάνει δύο ενότητες: 

▪ Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος – θα μιλήσουν 
οι : Xαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, 



Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής 
Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία «Συνήθη διαγνωστικά και 

θεραπευτικά λάθη στη Φυματίωση», Ειρήνη Γερογιάννη, 
Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ «Λανθάνουσα Φυματίωση» 

και Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η Φυματίωση στην 

εποχή της πανδημίας». 
Την ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. Λουκίδης, Καθηγητής 

Πνευμονολογίας ΕΚΠ, Πρόεδρος ΕΠΕ και Κωνσταντίνος 
Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας και θα σχολιάσει ο Απόστολος Παπαβασιλείου, 

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Διευθυντής Αντιφυματικού 
Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ «Η 

Σωτηρία». 
▪ Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας με τη συνεργασία του 

Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική αφήγηση 
κειμένων για τη Φυματίωση στην Ελλάδα από τους ηθοποιούς: 

Θανάση Ζέρβα, Μαρσέλα Λένα και Κυριακή Σπανού. Μουσική 
Επιμέλεια: Kυριακή Σπανού, Τραγούδι: Αλέξανδρος Τσιώνας, 

Ήχος-Φως: Νίκος Γεωργάκης, Γιώργος Γκόλαντας. Συμμετέχουν 
επίσης οι: Eιρήνη Γερογιάννη, Κων/νος Ι. Γουργουλιάνης, 

Αθανάσιος Κυρίτσης, Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ. 
 

Μετάβαση στην Πηγή 
Author: ygeiamou.gr team 
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Φυματίωση: 1,6 εκατ. θάνατοι το 
2021 – Έκκληση για δράση από 
τον ΠΟΥ – Ημερίδα στη Λάρισα 

• Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023 

• 07:42 

 

Η Φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους 

παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από 

λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία 

θανάτου συνολικά. 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, 

με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική φυματίωση 

παραμένει μια απειλή για τη δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις 

δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση 

στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 

φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 

και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της 



COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB 

Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. 

Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η 

επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και 

προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά COVID-19 

εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την 

πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και 

μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων 

περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα 

βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη 

λανθάνουσα όσο και για την ενεργό φυματίωση από ευαίσθητα και 

ανθεκτικά στελέχη. 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου) ο 

κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επισημαίνει ότι: «το μήνυμα της Παγκόσμιας 

Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να 

τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να 

ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να 

διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) 

για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει 

τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, 

της Φυματίωσης. Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, 

προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων 

βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την 

ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση». 

Ενώ ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής 

Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, συμπληρώνει πως «η φυματίωση αποτελεί μια 

νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με 

κύρια στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 

status. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η φυματίωση 

πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την 

ορίζει και ο τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο 

αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα 

αντιφυματικά τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη 



Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. Η 

επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το 

αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, το 

αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό Νοσοκομείο ‘Παπανικολάου’ και το 

αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ ‘H Σωτηρία’». 

Επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική 

Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα κατά της Φυματίωσης  διοργανώνουν επιστημονική 

ημερίδα στη Λάρισα, το Σάββατο 18 Μαρτίου στο Θέατρο «Κώστας 

Τσιάνος». 

Η ημερίδα περιλαμβάνει δύο ενότητες: 

• Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος – θα μιλήσουν οι : 

Xαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, 

Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής 

Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία «Συνήθη διαγνωστικά και 

θεραπευτικά λάθη στη Φυματίωση», Ειρήνη Γερογιάννη, 

Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ «Λανθάνουσα Φυματίωση» και 

Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – 

Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η Φυματίωση στην εποχή της πανδημίας». 

Την ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. Λουκίδης, Καθηγητής 

Πνευμονολογίας ΕΚΠ, Πρόεδρος ΕΠΕ και Κωνσταντίνος 

Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας και θα σχολιάσει ο Απόστολος Παπαβασιλείου, 

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Διευθυντής Αντιφυματικού 

Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ «Η 

Σωτηρία». 

• Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας με τη συνεργασία του 

Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική αφήγηση 

κειμένων για τη Φυματίωση στην Ελλάδα από τους ηθοποιούς: 

Θανάση Ζέρβα, Μαρσέλα Λένα και Κυριακή Σπανού. Μουσική 

Επιμέλεια: Kυριακή Σπανού, Τραγούδι: Αλέξανδρος Τσιώνας, 

Ήχος-Φως: Νίκος Γεωργάκης, Γιώργος Γκόλαντας. Συμμετέχουν 



επίσης οι: Eιρήνη Γερογιάννη, Κων/νος Ι. Γουργουλιάνης, 

Αθανάσιος Κυρίτσης, Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ. 

•  
Πηγή: ygeiamou.gr 
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Η Φυματίωση αποτελεί την 2η 

αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 

μετά τη λοίμωξη COVID-19 

παγκοσμίως 
StopPlay16/03/2023 - 22:26:01 
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 TROMAKTIKO 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από 

Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Ενθαρρυντικό 

στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν 

πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό 

Φυματίωση Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η 

Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή 

την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) 

διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. Ο κ. Στέλιος 

Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 

αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια 

νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, 

με κύρια στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό 

κοινωνικοοικονομικό status. Σχετικά ... 
more ... 

https://www.mainlynews.gr/ygeia
https://www.mainlynews.gr/tromaktiko
https://www.mainlynews.gr/tromaktiko
https://www.tromaktiko.gr/630823/i-fumatiosi-apotelei-tin-2i-aitia-thanatou-apo-loimodes-aitio-meta-ti-loimoxi-covid-19-pagkosmios/
https://www.tromaktiko.gr/630823/i-fumatiosi-apotelei-tin-2i-aitia-thanatou-apo-loimodes-aitio-meta-ti-loimoxi-covid-19-pagkosmios/


 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία: Η 
φυματίωση ευθύνεται για 1,6 εκατ. 
θανάτους παγκοσμίων 
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H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση 
παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. To 
2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησ... 
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Η φυματίωση ευθύνεται για 1,6 εκατ. 
θανάτους παγκοσμίως 
8:43 2023-03-17 - grammateia 

H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση 

παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. To 

2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των 

ασθενών να είναι παιδιά. Τα παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, 

με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου), οπότε η ΕΠΕ και 

η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνουν 

επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

«Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε 

να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις 

κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη 

θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την 

καταπολέμηση της επιδημίας, της φυματίωσης», αναφέρει ο Κωνσταντίνος 

Γουργουλιάνης, καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σημειώνει 

επίσης, την έκκληση του ΠΟΥ για δράση, προτρέποντας τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν 

την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την 

ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση 

πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για 

τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις 

από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 

εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την δεύτερη αιτία 

θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου 

συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 

10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια απειλή 

για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 

των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 

επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση 

της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για 

https://istrikala.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7/%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac/%ce%b7-%cf%86%cf%85%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%8d%ce%bd%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-16-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84-%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%84/
https://istrikala.gr/author/grammateia/


σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 

παραμένει εφικτός, αναφέρει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν 

την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών 

στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στη μετά COVID-19 

εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση 

και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν 

στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Σημειώνει ότι ενθαρρυντικό 

στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη 

λανθάνουσα όσο και για την ενεργό φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

  

  

Πηγη: https://healthmag.gr/ 

  



 

Φυματίωση: 2η αιτία θανάτου μετά 
τη λοίμωξη COVID-19 παγκοσμίως 
9:29 2023-03-23 - grammateia 

Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης: “Ναι! Μπορούμε να τη τελειώσουμε!” 

Η φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση 

παγκοσμίως. Ενδεικτικό είναι ότι το 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν 

από Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. 

Κυρίως η νόσος πλήττει τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. 

Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν 

πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση. 

Τα παραπάνω αναφέρει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) 

και Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, κ. Στέλιος Λουκίδης, επισημαίνοντας σχετικά με 

την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, ότι «Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο 

μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως Πνευμονολογία-

Φυματιολογία. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα 

αντιφυματικά τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων 

με επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα 

αφορά στην παρούσα φάση το αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού 

νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και 

το αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 

«Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!» 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, επισημαίνει με αφορμή την ημέρα αυτή ότι: «το μήνυμα της Παγκόσμιας 

Ημέρας κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023), είναι “Ναι! Μπορούμε να 

τελειώσουμε τη Φυματίωση!”, με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις 

κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη 

θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την 

καταπολέμηση της επιδημίας, της Φυματίωσης. 

Παράλληλα, ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να 

επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών 

σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση». 

https://istrikala.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7/%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac/%cf%86%cf%85%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7-2%ce%b7-%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%af%ce%b1-%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7-%ce%bb%ce%bf%ce%af%ce%bc/
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Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν 

τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 

22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις 

από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια»* της ΕΠΕ, η Φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 

εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από 

λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 

2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των 

ασθενών να είναι παιδιά.Η πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει μια απειλή για την 

δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των 

ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 

επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση 

της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για 

σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 

παραμένει εφικτός. 

Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και 

επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της 

φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων 

υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και 

μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων 

φυματίωσης. 

Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν 

πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα 

και ανθεκτικά στελέχη. 

ΠΗΓΗ: ΕΚΠΑ 

  

  

Πηγη: https://www.healthreport.gr/ 

  



 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης: 2η αιτία 

θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά την COVID-19 

• 09:59 AM, Friday 24th March 2023 

 

Το 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από 

φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά... 

Η φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με 

σημαντική επίπτωση παγκοσμίως. Ευθύνεται για περίπου 1,6 

εκατομμύρια θανάτους μέσα στο 2021 και αποτελεί τη δεύτερη αιτία 

θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά από την COVID-19 και την 13η 

αιτία θανάτου συνολικά. 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με 

το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια 

απειλή για τη δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, 

μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή 

μέσα στο 2020, επισημαίνει η επιστημονική Ομάδα Εργασία «Φυματίωση και 

Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας (ΕΠΕ). 

Την πενταετία 2015-2020 η επίπτωση της φυματίωσης μειώθηκε κατά 10%, με τον 

αρχικό στόχο να έχει επιτευχθεί κατά το ήμισυ. Κατά την πανδημία της COVID-19, 

υπήρξε ανάσχεση του ρυθμού μείωσης. Παρόλα αυτά, ο τελικός στόχος για 

σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 

παραμένει εφικτός. 

Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η 

επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και 
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προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στη μετά COVID-19 εποχή και η 

ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και 

θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, που αφορούν 

στο 98% των καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό 

στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα θεραπείας που εγκρίθηκαν 

πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό φυματίωση από 

ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

Στην αντιμετώπιση της νόσου σε σχέση με την ειδικότητα της Πνευμονολογίας, 

αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), Στέλιος 

Λουκίδης. 

«Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η φυματίωση πρέπει να 

παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητάς μας, όπως την ορίζει και ο τίτλος 

της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια 

ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, 

με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα στη φυματίωση. 

Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το αντιφυματικό 

Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο 

Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H 

Σωτηρία». 

Ο Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης επισημαίνει: «Το 

μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι "Ναι! Μπορούμε 

να τελειώσουμε τη Φυματίωση!" με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις 

κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις νέες 

συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών 

οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών 

για την καταπολέμηση της επιδημίας, της φυματίωσης. Παράλληλα ο ΠΟΥ 

απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την 

ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την 

ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση». 

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 

αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα 

Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 
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Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία: Η 
φυματίωση ευθύνεται για 1,6 εκατ. 
θανάτους παγκοσμίων 

   
    

ΝΕΑ ΤΩΡΑ Newsit |  
H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση 
παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 
status. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, 
με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Τα παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της 
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 
Στέλιος Λουκίδης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 
Μαρτίου), οπότε η ΕΠΕ και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, διοργανώνουν επιστημ... 
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Η φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία 
θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη 
λοίμωξη COVID-19 παγκοσμίως 

   

 
ΝΕΑ ΤΩΡΑ Capital |  
Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας "Φυματίωση και 
Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια" * της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας, η φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 
εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία 
θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία 
θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασ&th... 
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Ελλάδα 
Φυματίωση: Πάνω από 10 εκατ. νόσησαν το 2021, το 
10% των ασθενών, παιδιά 

Δημοσιεύτηκε πριν από 20 ώρεςΤελευταία ενημέρωση: 22 Μαρτίου, 2023 

 2 Χρειάζεστε 2 λεπτά να διαβάσετε αυτό το άρθρο 

Μπορεί να αποτελεί μία μακρινή και ξεχασμένη νόσο, ωστόσο μόλις το 2021, 

περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση σε όλο τον 

κόσμο, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. 

Η Φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη 

COVID-19 παγκοσμίως. 

Ενθαρρυντικό στοιχείο ωστόσο, αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που 

εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης 

(24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 

Ο Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, 

αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή 

παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά τις 

https://eportal.gr/portal/category/greece/


χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. Σχετικά με την ειδικότητα του 

Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της νόσου, ο προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: 

«Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία θεωρεί ότι η Φυματίωση 

πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας 

όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές 

υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, με 

σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα 

στη Φυματίωση. 

Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση 

το αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου 

Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο 

Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης επισημαίνει ότι: 

«το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, 

είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση” με 

στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να 

λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις νέες 

συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για 

υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει 

τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της 

επιδημίας, της Φυματίωσης. 

Παράλληλα, ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας 

τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων 

από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα 

φάρμακα Φυματίωση». 

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν 

τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 

22 Σεπτεμβρίου 2023. 



Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις 

από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η Φυματίωση ευθύνεται για περίπου 

1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία 

θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου 

συνολικά. 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 

10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει 

μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, 

μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή 

μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 

επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε 

ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός 

στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 

2030 παραμένει εφικτός. 

Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση 

και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την 

εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική 

κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου 

στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον 

καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα 

νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο 

και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 
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«Δεν χρειάζεται ανησυχία, αλλά εάν δεν αντιμετωπιστεί η φυματίωση θα 

τη βρούμε μπροστά μας» δήλωσε ο ταμίας της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας, Χαράλαμπος Μόσχος επιμελητής Α’ του 

Αντιφυματικού Τμήματος στο ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», αναφορικά με την 

αυξητική τάση που παρουσιάζει παγκοσμίως η φυματίωση. 

του Σήφη Γαρυφαλάκη 

Μιλώντας στο enikos.gr, o κ. Μόσχος ανέφερε ότι «το 2020 υπήρξε 

μείωση των διαγνώσεων και των θανάτων και αυτό οφείλεται στην 

υποδιάγνωση και στην αδυναμία πρόσβασης των ανθρώπων στις 

Μονάδες Υγείας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Το 2021 
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καταγράφηκε αύξηση τόσο στις διαγνώσεις όσο και στους θανάτους». 

Στη συνέχεια τόνισε ότι «αυτή η αυξητική τάση είναι σε παγκόσμια 

κλίμακα και όχι μόνο την Ελλάδα. Αφορά περισσότερο τις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν χρειάζεται ανησυχία». 

Ωστόσο συμπλήρωσε πως «η φυματίωση είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα 

το οποίο εάν δεν αντιμετωπιστεί θα το βρούμε μπροστά μας. Θα έπρεπε 

στην Ελλάδα να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την εξάλειψη της 

φυματίωσης. Υπάρχει υποκαταγραφή των περιστατικών φυματίωσης. 

Δεν γίνεται σωστή ιχνηλάτηση των επαφών ενός ανθρώπου που έχει 

νοσήσει». 

Τα συμπτώματα της φυματίωσης 

Όπως ανέφερε ο κ. Μόσχος, η μόλυνση από την φυματίωση δεν έχει 

συμπτώματα, αλλά η νόσηση έχει. Οι περισσότερες λοιμώξεις είναι 

ασυμπτωματικές και λανθάνουσες. Όμως, περίπου μία στις δέκα 

λοιμώξεις σε λανθάνουσα μορφή, εξελίσσεται, τελικά, σε ενεργό νόσο. 

Τα άτομα με λανθάνουσα φυματίωση δεν νοσούν αμέσως μετά τη 

μόλυνση, αλλά μπορεί να εκδηλώσουν τη φυματίωση αργότερα στη ζωή 

τους, σε περίπτωση που πέσει η άμυνα του οργανισμού τους ή σε 

περίπτωση επαναμόλυνσης. 

Τα κλασικά συμπτώματα ενεργού λοίμωξης από φυματίωση είναι: 

• χρόνιος βήχας 

• πυρετός 

• νυχτερινή εφίδρωση 

• απώλεια βάρους 

• αιμόπτυση (σε σπάνιες περιπτώσεις) 



Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου 
από λοιμώδες αίτιο 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση 

και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας, η φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 

εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η 

αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 

13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς 

νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η 

πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, 

καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των 

ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 

2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 

φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 

και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της 

COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) 

σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. Άμεσες 

προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η 

επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και 

προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά COVID-19 

εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την 

πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και 

μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων 

περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα 

βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη 

λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και 

ανθεκτικά στελέχη.  



 

 

 

CNN.gr 

  

Φυματίωση: Πάνω από 10 εκατ. νόσησαν το 
2021, το 10% των ασθενών, παιδιά 

 
Φυματίωση: Πάνω από 10 εκατ. νόσησαν το 2021, το 10% των ασθενών, παιδιά© CNN.gr 

Μπορεί να αποτελεί μία μακρινή και ξεχασμένη νόσο, ωστόσο μόλις το 

2021, περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση σε 

όλο τον κόσμο, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. 

Η Φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά 

τη λοίμωξη COVID-19 παγκοσμίως. 

Ενθαρρυντικό στοιχείο ωστόσο, αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα 

που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την 

ενεργό Φυματίωση 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική 

Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 

κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν επιστημονική 

ημερίδα στη Λάρισα. 

http://www.cnn.gr/
http://www.cnn.gr/
http://www.cnn.gr/
http://www.cnn.gr/
https://www.cnn.gr/tag/nosos
https://www.cnn.gr/tag/fymatiosh
https://www.cnn.gr/tag/ellhnikh-pneymonologikh-etaireia
http://www.cnn.gr/
https://www.msn.com/el-gr/news/other/%CF%86%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-10-%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84-%CE%BD%CF%8C%CF%83%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%BF-2021-%CF%84%CE%BF-10-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC/ar-AA18Wkl2?fullscreen=true#image=1


Ο Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, 

αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με 

ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια 

στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. 

Σχετικά με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της 

νόσου, ο προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: 

«Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει 

να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει 

και ο τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες 

τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη 

Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. 

Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το 

αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το 

αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το 

αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 

Φυματίωσης επισημαίνει ότι: 

«το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι 

"Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση" με στόχο να 

εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα 

υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη 

θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για 

την καταπολέμηση της επιδημίας, της Φυματίωσης. 

Παράλληλα, ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας τα 

κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του 

στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα 

Φυματίωση». 



Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 

αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη 

Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση 

και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η 

Φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους 

παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από 

λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου 

συνολικά. 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, 

με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση 

παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις 

δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση 

στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 

φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 

και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της 

COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) 

σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. 

Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η 

επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και 

προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά COVID-19 

εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την 

πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και 

μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων 

περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα 

βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη 

λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και 

ανθεκτικά στελέχη. 
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Η φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου 
από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη 
COVID-19 παγκοσμίως 
 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας "Φυματίωση 

και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια" * της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας, η φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 

εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η 

αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 

13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς 

νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η 

πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, 

καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των 

ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 

2020.  

 
Η φυματίωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 

παγκοσμίως© Παρέχεται από: capital.gr 
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Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 

φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 

και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της 

COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) 

σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. Άμεσες 

προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η 

επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και 

προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά COVID-19 

εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την 

πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και 

μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων 

περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα 

βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη 

λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση από ευαίσθητα και 

ανθεκτικά στελέχη. 

Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 

αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια νόσο με 

ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια 

στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. 

Σχετικά με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την αντιμετώπιση της 

νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: "Η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο 

μέρος της ειδικότητας μας όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως 

Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια 

ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά τμήματα μεγάλων 

νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με επιστημονική 

δεξιότητα στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά 

στην παρούσα φάση το αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού 

νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο 

Παπανικολάου και το αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία".  

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 

Φυματίωσης επισημαίνει ότι: "το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά 



της Φυματίωσης 2023, είναι "Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη 

Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα,  να ενθαρρύνει τις 

κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης,  να διαδώσει τις 

νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για  υιοθέτηση 

κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία 

μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της 

Φυματίωσης.  Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, 

προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων 

βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την 

ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση".   

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων 

θα αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη 

Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Ημερίδα για τη φυματίωση στη Λάρισα 

Με τίτλο "Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και σήμερα" διοργανώνεται 

το Σάββατο 18 Μαρτίου στη Λάρισα (Μύλος του Παππά) σχετική 

ημερίδα. Η ημερίδα για την Φυματίωση που διοργανώνουν η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία και η Πνευμονολογική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,περιλαμβάνει δύο ενότητες:  

Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος - θα μιλήσουν οι : 

Xαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ 

Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η 

Σωτηρία "Συνήθη διαγνωστικά και θεραπευτικά λάθη στη Φυματίωση", 

Ειρήνη Γερογιάννη, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ "Λανθάνουσα 

Φυματίωση"  και  Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας ΑΠΘ "Η Φυματίωση στην εποχή της 

πανδημίας". Την ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. Λουκίδης, Καθηγητής 

Πνευμονολογίας ΕΚΠ, Πρόεδρος ΕΠΕ και Κωνσταντίνος Γουργουλιάννης 

Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα σχολιάσει ο 

Απόστολος Παπαβασιλείου, Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Διευθυντής 



Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η 

Σωτηρία. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας- θεατρικό αναλόγιο- με τη συνεργασία 

του Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική αφήγηση κειμένων 

για τη Φυματίωση στην Ελλάδα από τους ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, 

Μαρσέλα Λένα και Κυριακή Σπανού. Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή Σπανού, 

Τραγούδι: Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος – Φως: Νίκος Γεωργάκης, Γιώργος 

Γκόλαντας. Συμμετέχουν επίσης οι: Eιρήνη Γερογιάννη, Κων/νος Ι. 

Γουργουλιάνης, Αθανάσιος Κυρίτσης, Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ.    

*Επιστημονική Ομάδα Εργασίας "Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη 

Φυματικά Μυκοβακτηρίδια”: Υπεύθυνοι: Λουκέρη Αγγελική, 

Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια Αντιφυματικού 

Τμήματος - Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία, 

Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας - 

Φυματιολογίας ΑΠΘ. Συντονιστής εκ μέρους του ΔΣ της ΕΠΕ : 

Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος ,Επιμελητής Α’ 

Αντιφυματικού Τμήματος - Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η 

Σωτηρία. 

 

  



 

 

Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης | 2η αιτία θανάτου 

από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 

 24 Μαρτίου 2023  ValueNews.grΛοίμωξη Covid 19Παγκόσμια Ημέρα ΦυματίωσηςΥΓΕΙΑ 
 
 
Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις 
από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η Φυματίωση ευθύνεται για περίπου 
1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία 
θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου 
συνολικά. 
To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% 
των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει μια απειλή για 
την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των 
ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 
Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης 
επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση 
της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για 
σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 
παραμένει εφικτός. 

Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και 
επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της 
φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων 
υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων 
φυματίωσης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που 
εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό Φυματίωση 
από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

https://valuenews.gr/2023/03/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%cf%86%cf%85%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-2%ce%b7-%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%af%ce%b1-%ce%b8%ce%b1.html
https://valuenews.gr/tag/valuenews-gr
https://valuenews.gr/tag/%ce%bb%ce%bf%ce%af%ce%bc%cf%89%ce%be%ce%b7-covid-19
https://valuenews.gr/tag/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%cf%86%cf%85%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82
https://valuenews.gr/tag/%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1


ΕΟΔΥ: 570 περιπτώσεις ενεργού 

φυματίωσης στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, προ της πανδημίας COVID-19 (2004-2019), με βάση το σύστημα 
υποχρεωτικής δήλωσης νοσημάτων, δηλώνονταν ετησίως κατά μέσο όρο 570 
περιπτώσεις ενεργού φυματίωσης, με υπολογιζόμενη μέση επίπτωση 5,2 
περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού. Ωστόσο, λόγω της σημαντικής υποδήλωσης, η 
πραγματική επίπτωση της φυματίωσης στην Ελλάδα υπολογίζεται μεγαλύτερη. 
Η διαχρονική τάση στον ετήσιο συνολικό αριθμό κρουσμάτων ενεργού 
φυματίωσης παραμένει πτωτική στο γενικό πληθυσμό, αλλά σταθερά ανοδική 
μεταξύ των αλλοδαπών και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (π.χ. διαμένοντες 
σε δομές φιλοξενίας, ηλικιωμένοι και ασθενείς με ανοσοκαταστολή). Όσον αφορά τον 
αριθμό των κρουσμάτων σε Έλληνες, η ηλικιακή ομάδα με τον υψηλότερο επιπολασμό 
είναι αυτή των ατόμων >65 ετών. 
Ειδικά στην αποδρομή της πανδημίας COVID-19, καταγράφεται σημαντική 
αύξηση των μεταδοτικότερων μορφών φυματίωσης (εκτεταμένη πνευμονική 
φυματίωση, παρουσία σπηλαίου στους πνεύμονες). 
Μεταξύ των συνδυασμένων παρεμβάσεων, που απαιτούνται για την ανάσχεση της 
ανάδυσης της φυματίωσης, η απρόσκοπτη πρόσβαση στην κατάλληλη αντιφυματική 
αγωγή είναι αναγκαία για τη θεραπεία των πασχόντων και για την πρόληψη της 
διασποράς της φυματίωσης στην κοινότητα. Σημαντικό ποσοστό ασθενών με ενεργό 
φυματίωση ξεκινούν αντιφυματική αγωγή, αλλά τη διακόπτουν πριν την ολοκλήρωσή 
της, με κίνδυνο υποτροπής της μεταδοτικής νόσου και ανάπτυξης αντοχής στα βασικά 
αντιφυματικά φάρμακα. 
Με γνώμονα την προστασία των ασθενών, αλλά και της δημόσιας υγείας κατά την 
αποδρομή της πανδημίας COVID-19, στην Ελλάδα, όπως και σε παγκόσμια κλίμακα, 
απαιτείται η επανασυγκρότηση των δράσεων Δημόσιας Υγείας για την ανάσχεση 
της φυματίωσης, με πρώτο βήμα τη διασφάλιση της ολοκληρωμένης θεραπευτικής 
αντιμετώπισης των κρουσμάτων. 

Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και 

σήμερα 

Η ημερίδα για την Φυματίωση που διοργανώνουν η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, περιλαμβάνει δύο 
ενότητες: 

Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος – θα μιλήσουν οι : Xαράλαμπος Μόσχος, 
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα 
Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία «Συνήθη διαγνωστικά και θεραπευτικά 
λάθη στη Φυματίωση», Ειρήνη Γερογιάννη, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ 
«Λανθάνουσα Φυματίωση» και Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η Φυματίωση στην εποχή της πανδημίας». Την 
ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠ, Πρόεδρος 
ΕΠΕ και Κωνσταντίνος Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας και θα σχολιάσει ο Απόστολος Παπαβασιλείου, Πνευμονολόγος – 



Φυματιολόγος, Διευθυντής Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής 
Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας- θεατρικό αναλόγιο- με τη συνεργασία του 
Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική αφήγηση κειμένων για τη Φυματίωση 
στην Ελλάδα από τους ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, Μαρσέλα Λένα και Κυριακή Σπανού. 
Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή Σπανού, Τραγούδι: Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος – Φως: 
Νίκος Γεωργάκης, Γιώργος Γκόλαντας. Συμμετέχουν επίσης οι: Eιρήνη Γερογιάννη, 
Κων/νος Ι. Γουργουλιάνης, Αθανάσιος Κυρίτσης, Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ. 

Πηγή : insider.gr 
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Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Ένωση κατά της Φυματίωσης 

και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της 

Φυματίωσης (World Tuberculosis Day), σε ανάμνηση της ανακάλυψης του 

μικροβίου που προκαλεί την αρρώστια, του βακίλου της Φυματίωσης, από 

τον Γερμανό γιατρό Ρόμπερτ Κοχ στις 24 Μαρτίου του 1882. 

H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική 

επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό 

κοινωνικοοικονομικό status. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς 

νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Τα 

παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 

(ΕΠΕ), καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, με αφορμή την 

σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης. 

«Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! 

Μπορούμε να τελειώσουμε τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, 

να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να 

διαδώσει τις νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για 

υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη 

συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, της 

φυματίωσης», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, καθηγητής 

Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σημειώνει επίσης, την 

έκκληση του ΠΟΥ για δράση, προτρέποντας τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν 

την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων 



για την ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση. Η ενίσχυση της προβολής και η 

εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα αποτελέσουν τις κύριες 

προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 

22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία 
θανάτου από λοιμώδες αίτιο 
Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και 

Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η φυματίωση 

ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 

2021, αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη 

λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 

10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των 

ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια 

απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό 

της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη 

φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 

φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και 

ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-

19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε 

παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός, αναφέρει η ΕΠΕ. 

Προσθέτει ότι άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση 

αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών 

στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στη μετά 

COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την 

πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και 

μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων 

περιπτώσεων φυματίωσης. Σημειώνει ότι ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν 

τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη 

λανθάνουσα όσο και για την ενεργό φυματίωση από ευαίσθητα και 

ανθεκτικά στελέχη. 

SOURCE sansimera.gr  

https://www.sansimera.gr/worldays/11


 

Η Φυματίωση αποτελεί την 2η 
αιτία θανάτου από λοιμώδες 

αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 
παγκοσμίως 
16 Μαρτίου 2023 

 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς  νόσησαν από 

Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. 

Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα 

σχήματα  που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη 

λανθάνουσα  όσο και για την ενεργό Φυματίωση 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική 

Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2023) διοργανώνουν 

επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα. 



Ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας 

ΕΚΠΑ, αναφερόμενος στην νόσο τόνισε ότι η Φυματίωση αποτελεί μια 

νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με 

κύρια στόχευση φυσικά τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 

status. Σχετικά με την ειδικότητα του Πνευμονολόγου και την 

αντιμετώπιση της νόσου, ο Προέδρος της ΕΠΕ επισημαίνει: «Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί ότι η Φυματίωση πρέπει να 

παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας όπως την 

ορίζει και ο τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο 

πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα 

αντιφυματικά τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη 

Πνευμονολόγων με επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. Η 

επιστημονική αυτή δραστηριότητα αφορά στην παρούσα φάση το 

αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας, το 

αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό νοσοκομείο Παπανικολάου και το 

αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ H Σωτηρία». 

Ο κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 

Φυματίωσης επισημαίνει ότι: «το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά 

της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε τη 

Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα,  να ενθαρρύνει τις 

κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης,  να διαδώσει τις 

νέες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) 

για  υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει 



τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την καταπολέμηση της επιδημίας, 

της Φυματίωσης.  Παράλληλα ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, 

προτρέποντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων 

βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών σχημάτων για την 

ανθεκτική στα φάρμακα Φυματίωση». 

Η ενίσχυση της προβολής και η εξασφάλιση πολιτικών δεσμεύσεων θα 

αποτελέσουν τις κύριες προτεραιότητες στη Συνάντηση για τη 

Φυματίωση στα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση 

και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» * της ΕΠΕ, 

η  Φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους 

παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από 

λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία 

θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια 

ασθενείς νόσησαν από Φυματίωση, με το 10% των ασθενών να 

είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική Φυματίωση παραμένει μια απειλή για 

την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό 

της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη 

φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 

φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-

2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την 

πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό 



περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 

2030 παραμένει εφικτός. Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την 

κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση 

των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη 

της φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική 

κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και 

θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που 

αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. 

Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που 

εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό 

Φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη. 

Ημερίδα 

Η ιστορία της Φυματίωσης μέχρι και σήμερα 

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 Λάρισα (Μύλος του Παππά) 

Θέατρο Κώστας Τσιάνος 

Η ημερίδα για την Φυματίωση που διοργανώνουν η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία και η Πνευμονολογική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, περιλαμβάνει δύο ενότητες: 

Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος – θα μιλήσουν οι 

: Xαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Επιμελητής 

Α’ Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ 



Η Σωτηρία «Συνήθη διαγνωστικά και θεραπευτικά λάθη στη 

Φυματίωση», Ειρήνη Γερογιάννη, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια 

ΕΣΥ «Λανθάνουσα Φυματίωση»  και  Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η Φυματίωση στην 

εποχή της πανδημίας». Την ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. 

Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠ, Πρόεδρος ΕΠΕ 

και Κωνσταντίνος Γουργουλιάννης Καθηγητής Πνευμονολογίας, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα σχολιάσει ο Απόστολος 

Παπαβασιλείου, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Διευθυντής 

Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η 

Σωτηρία. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας- θεατρικό αναλόγιο- με τη συνεργασία 

του Θεσσαλικού Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική αφήγηση κειμένων 

για τη Φυματίωση στην Ελλάδα από τους ηθοποιούς: Θανάση Ζέρβα, 

Μαρσέλα Λένα και Κυριακή Σπανού. Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή 

Σπανού, Τραγούδι: Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος – Φως: Νίκος 

Γεωργάκης, Γιώργος Γκόλαντας. Συμμετέχουν επίσης οι: Eιρήνη 

Γερογιάννη, Κων/νος Ι. Γουργουλιάνης, Αθανάσιος Κυρίτσης, 

Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ.    

*Επιστημονική Ομάδα Εργασίας “Φυματίωση και Λοιμώξεις από 

Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια”: Υπεύθυνοι: Λουκέρη 

Αγγελική, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια 

Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η 

Σωτηρία, Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 



Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ. Συντονιστής εκ μέρους του 

ΔΣ της ΕΠΕ : Χαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος – 

Φυματιολόγος ,Επιμελητής Α’ Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα 

Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία. 

Πηγή 
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Φυματίωση: 1,6 εκατ. θάνατοι το 2021 – Έκκληση για δράση από τον ΠΟΥ 

• 16 Μαρτίου, 2023 

• Υγεία Μου 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία και η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα 

 

Η Φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως 
μέσα στο 2021, αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη 
λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. 

To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, 
με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει 
μια απειλή για τη δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό 
της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική 
αγωγή μέσα στο 2020. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της 
φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι 

https://www.healthwatcher.gr/2023/03/16/
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υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο 
τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο 
επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός. 

Άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η 
επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και 
προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στην μετά COVID-19 εποχή και 
η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και 
θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν 
στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Ενθαρρυντικό 
στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, 
τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό φυματίωση από ευαίσθητα και 
ανθεκτικά στελέχη. 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (24 Μαρτίου) ο 
κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επισημαίνει ότι: «το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας 
κατά της Φυματίωσης 2023, είναι “Ναι! Μπορούμε να τελειώσουμε 
τη Φυματίωση!” με στόχο να εμπνεύσει ελπίδα, να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να 
λάβουν μέτρα υγιεινής και πρόληψης, να διαδώσει τις νέες συστάσεις του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για υιοθέτηση κοινών οδηγιών για τη 
θεραπεία και βέβαια να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την 
καταπολέμηση της επιδημίας, της Φυματίωσης. Παράλληλα 
ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση για δράση, προτρέποντας τα κράτη μέλη να 
επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων βραχύτερων από του στόματος θεραπευτικών 
σχημάτων για την ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση». 

Ενώ ο κ. Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 
συμπληρώνει πως «η φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με 
σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση φυσικά τις χώρες με 
χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία θεωρεί 
ότι η φυματίωση πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της ειδικότητας μας 
όπως την ορίζει και ο τίτλος της ως Πνευμονολογία-Φυματιολογία. Στο πλαίσιο 
αυτό, τα τελευταία χρόνια ενισχύει με κλινικές υποτροφίες τα αντιφυματικά 
τμήματα μεγάλων νοσοκομείων, με σκοπό την ανάδειξη Πνευμονολόγων με 
επιστημονική δεξιότητα στη Φυματίωση. Η επιστημονική αυτή δραστηριότητα 
αφορά στην παρούσα φάση το αντιφυματικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Λάρισας, το αντίστοιχο τμήμα στο Γενικό Νοσοκομείο 
‘Παπανικολάου’ και το αντιφυματικό τμήμα του ΓΝΝΘΑ ‘H Σωτηρία’». 

Επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ) και η Πνευμονολογική Κλινική 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Φυματίωσης  διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα στη Λάρισα, το Σάββατο 
18 Μαρτίου στο Θέατρο «Κώστας Τσιάνος». 

Η ημερίδα περιλαμβάνει δύο ενότητες: 



• Στην πρώτη ενότητα – επιστημονικό μέρος – θα μιλήσουν οι : 
Xαράλαμπος Μόσχος, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Επιμελητής Α’ 
Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ Η 
Σωτηρία «Συνήθη διαγνωστικά και θεραπευτικά λάθη στη Φυματίωση», 
Ειρήνη Γερογιάννη, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ 
«Λανθάνουσα Φυματίωση» και Κατερίνα Μανίκα, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ΑΠΘ «Η Φυματίωση στην 
εποχή της πανδημίας». 
Την ενότητα θα συντονίσουν οι: Στ. Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας 
ΕΚΠ, Πρόεδρος ΕΠΕ και Κωνσταντίνος Γουργουλιάννης Καθηγητής 
Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα σχολιάσει ο Απόστολος 
Παπαβασιλείου, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Διευθυντής 
Αντιφυματικού Τμήματος – Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης, ΓΝΝΘΑ «Η 
Σωτηρία». 

• Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας με τη συνεργασία του Θεσσαλικού 
Θεάτρου θα ακολουθήσει θεατρική αφήγηση 
κειμένων για τη Φυματίωση στην Ελλάδα από τους ηθοποιούς: Θανάση 
Ζέρβα, Μαρσέλα Λένα και Κυριακή Σπανού. Μουσική Επιμέλεια: Kυριακή 
Σπανού, Τραγούδι: Αλέξανδρος Τσιώνας, Ήχος-Φως: Νίκος Γεωργάκης, 
Γιώργος Γκόλαντας. Συμμετέχουν επίσης οι: Eιρήνη Γερογιάννη, Κων/νος 
Ι. Γουργουλιάνης, Αθανάσιος Κυρίτσης, Γαρυφαλλιά-Ειρήνη Περλεπέ. 

 


