
 

 

Μαρούσι, 11 Μαΐου 2018 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

το πλαίςιο του 44ου ετθςίου Πανελλθνίου Ιατρικοφ υνεδρίου που διεξάγεται αυτζσ τισ 

θμζρεσ ςτο ξενοδοχείο Divani Caravel ςτθν Ακινα πραγματοποιικθκε με επιτυχία 

διεταιρικι ςυηιτθςθ με κζμα: Δθμόςια Τγεία και Λοιμϊξεισ με τθν παρουςία κακθγθτϊν 

τθσ Ιατρικισ χολισ του ΕΚΠΑ και κορυφαίων επιςτθμονικϊν ςτελεχϊν του ΚΕΕΛΠΝΟ.  

τθ ςυηιτθςθ  αναπτφχκθκαν νεότερα δεδομζνα για ςφγχρονεσ απειλζσ Δθμόςιασ Τγείασ 

και τρόπουσ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ.  

υηθτικθκαν λοιμϊδθ νοςιματα με ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθν Ελλάδα όπωσ: 

α) αυτά που μεταδίδονται με διαβιβαςτζσ, με κφριο εκπρόςωπο  τθν ελονοςία, τον Δ. 

Νείλο, τον ιό του Δαγγείου πυρετοφ και τουσ ιοφσ Chikungunya και Ηίκα από τθ υπεφκυνθ 

του ειδικοφ γραφείου του ΚΕΕΛΠΝΟ, κα Δανάθ Περβανίδου. Θ κα Περβανίδου ανζδειξε τθ 

χριςθ ενόσ ςτοχευμζνου προγράμματοσ παρζμβαςθσ ςε μετανάςτεσ που περιόριςε τθν 

εξάπλωςθ τθσ ελονοςίασ ςτο γενικό πλθκυςμό κακϊσ και τθν ανθςυχθτικι ανάδυςθ τθσ 

επιδθμίασ του Δ. Νείλου ςε περιοχζσ ςτθν Ν. Ελλάδα το 2017. Χαρακτθριςτικά ανζφερε τον 

Ιό του Δ. Νείλου ωσ ζνα ιό που διαπερνά μόλισ τθν εφθβικι του φάςθ και ακόμθ δεν ζχει 

«ενθλικιωκεί» και τισ πικανζσ μελλοντικζσ επιδθμίεσ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Θ κα Περβανίδου 

αναφζρκθκε, επιπλζον,  ςτθν «ξεχαςμζνθ» νόςο τθσ λεϊςμανίαςθσ , θ οποία εξακολουκεί 

να εμφανίηεται ςε 30-90 κροφςματα το ζτοσ ςτθν Ελλάδα κακϊσ και ςτθν πρόςφατθ 

διάγνωςθ περιςτατικϊν δερματικισ λεϊςμανίαςθσ ςε πρόςφυγεσ από χϊρεσ με 

ενδθμικότθτα τθσ νόςου.  

Β) νοςιματα που προλαμβάνονται με εμβολιαςμό,  τα οποία ανζπτυξε θ υπεφκυνθ του 

τμιματοσ Επιδθμιολογικισ Επιτιρθςθσ του ΚΕΕΛΠΝΟ κα Γεωργακοποφλου. Θ κα 

Γεωργακοποφλου επικεντρϊκθκε ςε κφρια νοςιματα για τα οποία υπάρχουν εμβόλια όπωσ 

θ διφκερίτιδα, ο τζτανοσ, θ γρίπθ, θ θπατίτιδα Α και θ ανεμευλογιά. Θ κα Γεωργακοποφλου 

ιδιαίτερα αναφζρκθκε ςτθν πρόςφατθ επιδθμία ιλαράσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθν 

Ελλάδα και ςτισ καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ ενόσ νοςιματοσ που κα ζπρεπε να είχε 

εξαλειφκεί. Περιςςότερα από 2800 κροφςματα ζχουν εμφανιςτεί ζωσ ςιμερα ςτθν πατρίδα 

μασ και 4 κάνατοι. Σο ιςχυρότερο μζτρο αντιμετϊπιςθσ τθσ επιδθμίασ ιλαράσ αλλά και 

πρόλθψθσ άλλων νόςων για τισ οποίεσ υπάρχουν εμβόλια είναι ο ςυςτθματικόσ 



εμβολιαςμόσ και θ καλλιζργεια κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ με το γενικό κοινό ςε κζματα που 

αφοροφν τα εμβόλια. Θ κα Γεωργακοποφλου τόνιςε τθν ανάγκθ τθσ ειδικισ προςταςίασ 

ευαίςκθτων πλθκυςμϊν από νόςουσ που προλαμβάνονται με εμβολιαςμό και αναφζρκθκε 

ςτισ ειδικζσ δράςεισ εμβολιαςμοφ του ΚΕΕΛΠΝΟ ςτουσ χϊρουσ φιλοξενίασ προςφφγων -με 

ςτόχο τθν προςταςία αυτοφ του ιδιαίτερα ευαίςκθτου πλθκυςμοφ- με περιςςότερεσ από 

80,000 δόςεισ εμβολίων να ζχουν χορθγθκεί ζωσ ςιμερα.  

Γ) Ακολοφκθςαν ειδικζσ διαλζξεισ για νεότερουσ τρόπουσ εργαςτθριακισ διάγνωςθσ και τθν 

χριςθ τουσ ςε πρόςφατεσ επιδθμίεσ ςτθν Ελλάδα. Ο αναπλθρωτισ κακθγθτισ 

Μικροβιολογίασ τθσ Ιατρικισ χολισ ΕΚΠΑ κοσ Νίκοσ πανάκθσ μίλθςε για τθν πολφ 

ςθμαντικι βοικεια του εργαςτθρίου ςτθν ζγκαιρθ διάγνωςθ και αντιμετϊπιςθ των ετιςιων 

κυμάτων γρίπθσ αλλά και άλλων επιδθμιϊν ςτθ χϊρα μασ με τεχνικζσ όπωσ θ πολυπλεκτικι 

PCR και θ ταχεία ανίχνευςθ αντιγόνων. Ο ομιλθτισ αναφζρκθκε ιδιαίτερα ςτθν αποτροπι 

τθσ περαιτζρω μετάδοςθσ ςτθ χϊρα μασ, κακϊσ και ςτθν κακοδιγθςθ τθσ κεραπείασ, ενόσ 

ειςαγόμενου  κροφςματοσ MERS – κοροναϊοφ. Ο ιόσ που ζχει ωσ επίκεντρο τθν Αραβικι 

χερςόνθςο προκαλεί βαρφτατθ πνευμονία  με κνθτότθτα τθσ τάξθσ του 36%. Αντίςτοιχθ 

ειςαγωγι του ιοφ ςτθν Ν. Κορζα οδιγθςε ςε επιδθμία με περιςςότερα από 180 κροφςματα. 

Ο κοσ πανάκθσ τελείωςε με αναφορζσ ςτθ χριςθ του εργαςτθρίου ςτθ διάγνωςθ και 

άλλων ςπανίων νζων πακογόνων για τουσ ανκρϊπουσ, όπωσ το πρόςφατο κανατθφόρο 

περιςτατικό αναπλάςμωςθσ ςτθν Ελλάδα, μιασ αςκζνειασ που ενδθμεί ςτα ςκυλιά. 

Δ) Οι παρουςιάςεισ ςυνεχίςκθκαν με τθν τοποκζτθςθ τθσ αναπλθρϊτριασ κακθγιτριασ 

Μικροβιολογίασ ΕΚΠΑ κασ Γεωργίασ Βρυϊνθ,  θ οποία ανζπτυξε τθν ολοζνα και αυξανόμενθ 

χριςθ διαγνωςτικϊν μεκόδων τελευταίασ τεχνολογίασ αιχμισ όπωσ θ ολικι γονιδιωμικι 

αλλθλοφχιςθ (whole genome sequencing) και το next generation sequencing όχι μόνο ςτθ 

διερεφνθςθ και αντιμετϊπιςθ αναδυόμενων απειλϊν για τθ Δθμόςια Τγεία και 

Νοςοκομειακϊν επιδθμιϊν αλλά πλζον και ςτθ διάγνωςθ και τυποποίθςθ των πακογόνων 

μικροοργανιςμϊν. Θ κα Βρυϊνθ αναφζρκθκε ςτθ χριςθ των ειδικϊν αυτϊν μεκόδων ςτθν 

αναγνϊριςθ επιδθμιϊν λοιμϊξεων που διαπερνοφν τα Ελλθνικά και Ευρωπαϊκά ςφνορα 

όπωσ θ πρόςφατθ επιδθμία ςταφυλοκόκκου ςε νιπια ςτο Θν. Βαςίλειο, θπατίτιδασ Α ςε 

άνδρεσ που κάνουν ςεξ με άνδρεσ και πρόςφατεσ τροφιμογενείσ επιδθμίεσ από 

κολοβακτθρίδιο ςτθν Γερμανία και τα μικρόβια τθσ ςαλμονζλλασ και τθσ λιςτζριασ  ςε 

πολλζσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ και τθν Ελλάδα. Επιπλζον,  οι νζεσ αυτζσ εργαςτθριακζσ μζκοδοι 

μποροφν να αποτελζςουν ςθμαντικό εργαλείο για τθν ταχεία διερεφνθςθ και τον ζλεγχο 

επιδθμιϊν από πολφ-ανκεκτικά πακογόνα ςτα Ελλθνικά Νοςοκομεία, ενϊ το κόςτοσ τουσ 

ςυνεχϊσ μειϊνεται. 

Ε) Οι διαλζξεισ ολοκλθρϊκθκαν με τθν ανάπτυξθ δεδομζνων για ςφγχρονεσ απειλζσ από 

λοιμϊδθ νοςιματα  από τον ομότιμο κακθγθτι λοιμϊξεων ΕΚΠΑ κο αρόγλου. Ο κοσ 

αρόγλου τόνιςε τθ ειδικι ςθμαςία τθσ εκτίμθςθσ κινδφνου, τθσ κακολικισ 

επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ και τθσ ζγκαιρθσ εφαρμογισ προλθπτικϊν μζτρων για τθν 

αναχαίτιςθ των πρόςφατων επιδθμιϊν ςε ζνα ταχζωσ μεταβαλλόμενο κόςμο όπου θ 

επιδθμία ςε μια χϊρα μπορεί να πάρει παγκόςμιεσ διαςτάςεισ. Ο κοσ αρόγλου 

αναφζρκθκε ιδιαίτερα ςτθ ςθμαντικότερθ όπωσ τόνιςε για τθ χϊρα απειλι των ανκεκτικϊν 

ςτα αντιβιοτικά μικροβίων. τθν Ελλάδα το ΚΕΕΛΠΝΟ ζχει κακοριςτικό ρόλο ςτθν 



επιτιρθςθ, εγριγορςθ και απάντθςθ ςτισ απειλζσ Δθμόςιασ Τγείασ ωσ ςθμείο επαφισ με 

Διεκνείσ Οργανιςμοφσ όπωσ το Ευρωπαϊκό CDC και ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τγείασ. 

τθ ςυηιτθςθ  που ακολοφκθςε ο κακθγθτισ Μικροβιολογίασ τθσ Ιατρικισ χολισ ΕΚΠΑ κοσ 

Ακανάςιοσ Σςακρισ,  ο οποίοσ προιδρευςε τθσ ςυηιτθςθσ μαηί με τον Αν. κακθγθτι 

Ιατρικισ ΕΚΠΑ κο Σςιόδρα, τόνιςε πωσ ο ρόλοσ του εργαςτθρίου είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ 

για τον ζλεγχο εξάπλωςθσ νοςθμάτων και αναχαίτιςθσ επιδθμιϊν κακϊσ και για τθ 

χοριγθςθ κατάλλθλθσ κεραπείασ. Θ Ελλάδα μζςω ενόσ ειδικοφ δικτφου εργαςτθρίων 

υποςτθρίηει τθν ταχεία εργαςτθριακι διάγνωςθ ςε αναδυόμενα λοιμϊδθ νοςιματα. Ο κοσ 

Σςιόδρασ διλωςε πωσ τα λοιμϊδθ νοςιματα ςυνεχίηουν να μασ εκπλιςςουν και απαιτείται 

ςυνεχισ ετοιμότθτα για άμεςθ αναγνϊριςθ και διατομεακι προςζγγιςθ και ςυνεργαςία. 

Ο Πρόεδροσ του ΚΕΕΛΠΝΟ κακθγθτισ ΕΚΠΑ κοσ Θεόφιλοσ Ρόηενμπεργκ ευχαρίςτθςε τθν 

Ιατρικι  Εταιρεία Ακθνϊν και τθν οργανωτικι επιτροπι για τθν ευκαιρία παρουςίαςθσ του 

ζργου του ΚΕΕΛΠΝΟ,  το οποίο ςε αγαςτι ςυνεργαςία με άλλουσ ςτρατθγικοφσ φορείσ και 

οργανιςμοφσ ζχει τθν ευκφνθ τθσ άμεςθσ απόκριςθσ ςε επιδθμίεσ και αναδυόμενεσ 

απειλζσ. 

 
 

Από το Γραφείο Τφπου & Επικοινωνίας 
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