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Αθήνα, 10 Ηοςνίος 2016 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Σηο ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ζήμεπα 10 Ηοςνίος 2016 ππαγμαηοποιήθηκε ζςνάνηηζη επιζηημόνυν 

από ηον Οπγανιζμό με επιζηήμονερ από ηην Ηαηπική και Νοζηλεςηική Σσολή ηος ΔΚΠΑ, 

ηο ημήμα Ευοανθπυπονόζυν ηος Υποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ, ηο Κηηνιαηπικό 

Δπγαζηήπιο Φαλκίδαρ, ηην Δθνική Σσολή Γημόζιαρ Υγείαρ, ηην Ηαηπική Σσολή ηος 

Πανεπιζηημίος Κπήηηρ, ηα Κενηπικά Δπγαζηήπια Γημόζιαρ Υγείαρ και από Νοζοκομεία 

ηος ΔΣΥ καθώρ και εξειδικεςμένοςρ επιζηήμονερ ζηο ανηικείμενο από όλοςρ ηοςρ 

ζσεηικούρ κπίζιμοςρ σώποςρ. Ζ ζςνάνηηζη έγινε ςπό ηην πποεδπεία ηος Ανηιπποέδπος 

ηος ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., καθηγηηή κ. Αλέξιος Μπένος και ηος Αναπληπυηή Ππόεδπος ηος 

ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., καθηγηηή κ. Αλκιβιάδη Βαηόποςλος. Θέμα ηηρ ζύζκετηρ ήηαν η 

«Μικροβιακή Αντοχή.» 

 

Σηη ζύζκετη ππαγμαηοποιήθηκε η αναζκόπηζη ηηρ ηπέσοςζαρ καηάζηαζηρ,  κςπίυρ 

όζον αθοπά ηην ςλοποίηζη ηηρ ηπέσοςζαρ νομοθεζίαρ και ηην ολοκλήπυζη / 

εναπμόνιζη ηος Δθνικού Σσεδίος Γπάζηρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ Μικποβιακήρ 

Ανηοσήρ ζηο πλαίζιο  ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ, ηος Παγκόζμιος Οπγανιζμού Υγείαρ 

και ηηρ ζηπαηηγικήρ «Μία Υγεία» (One Health Approach), καθώρ και ζηη  λήτη 

αποθάζευν για ηην πεπαιηέπυ κινηηοποίηζη ηος Οπγανιζμού. Τονίζηηκε η ανάγκη για 

ηην ενίζσςζη και πιθανή αναμόπθυζη ηος νομοθεηικού/θεζμικού πλαιζίος με κύπιοςρ 

άξονερ: α) ηην ιεπάπσηζη ηυν πποηεπαιοηήηυν ζε θέμαηα ανηιμικποβιακήρ ανηοσήρ, β) 

ηη διαθάνεια ζε ζςνδςαζμό με ηην πποζβαζιμόηηηα ζε μικποβιολογικά και 

επιδημιολογικά δεδομένα ανηοσήρ και γ) ηην αξιοποίηζη ηυν πληποθοπικών 

ζςζηημάηυν ηυν δομών ςγείαρ για ηη λήτη δεδομένυν και καηάπηιζη δεικηών πος 

αθοπούν ζηην ανηοσή ζε ηοπικό και πανελλαδικό επίπεδο.  
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Σηο πλαίζιο αςηό η ςιοθέηηζη μεηπήζιμυν και πεαλιζηικών  ζηόσυν καθώρ και η 

επιβπάβεςζη για ηιρ δομέρ ςγείαρ πος ηοςρ επιηςγσάνοςν θα λειηοςπγούζε υρ θεηικό 

κίνηηπο για ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ ανηοσήρ μέζυ ηηρ βιυζιμόηηηαρ ηυν δπάζευν και ηην 

πεπαιηέπυ εξεύπεζη πόπυν.   

 

Δπιπλέον, ζημειώθηκε η πολιηική δέζμεςζη πος απαιηείηαι να δοθεί ηόζο ζηην 

εθαπμογή πιλοηικών ππογπαμμάηυν ζηα νοζοκομεία όζο και ζηη μακποσπόνια 

εκπαίδεςζη δεδομένος όηι η μικποβιακή ανηοσή αποηελεί μία από ηιρ ζημανηικόηεπερ 

κπίζειρ δημόζιαρ ςγείαρ ζε εθνικό και διεθνέρ επίπεδο.  

 

Σηο πλαίζιο ηηρ ζηπαηηγικήρ «Μίαρ Υγείαρ» (One Health Approach) ηονίζηηκε η ανάγκη 

για ζςνεπγαζία με όλερ ηιρ εμπλεκόμενερ ςπηπεζίερ όπυρ ηος Υποςπγείος Αγποηικήρ 

Ανάπηςξηρ, ηοςρ κηηνιάηποςρ καθώρ και η πεπαιηέπυ διεπεύνηζη ηυν επιπηώζευν ζηο 

πεπιβάλλον. 

 

Το ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. ζηο πλαίζιο ηηρ πποαγυγήρ και ηηρ πποάζπιζηρ ηηρ δημόζιαρ ςγείαρ 

και ζημαηοδοηώνηαρ μια νέα ηάζη ηος Οπγανιζμού ππουθεί ηη ζςνεπγαζία ηυν 

επιζηημόνυν από διαθοπεηικούρ θοπείρ, έηζι ώζηε να εθαπμοζηεί ππογπαμμαηική 

δπάζη με άμεζοςρ ζηόσοςρ για ηην επόμενη σπονιά. 

                                                    

Από το Γραφείο Τύπου 
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