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Αζήλα, 28 Ινπλίνπ 2016 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ην ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ζήκεξα 28 Ινπλίνπ 2016 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε επηζηεκόλσλ 

από ηνλ Οξγαληζκό κε επηζηήκνλεο από ην Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η σηεξία» από ην 

Αληηθπκαηηθό Σκήκα - Μνλάδα Αλζεθηηθήο Φπκαηίσζεο, ην Σκήκα Φπκαηίσζεο – 

Εζληθό Κέληξν Αλαθνξάο Μπθνβαθηεξηδίσλ, ηηο Ννζνθνκεηαθέο Λνηκώμεηο, θαζώο θαη 

ηελ Ειιεληθή Πλεπκνλνινγηθή Εηαηξεία θαη ην Εζληθό Κέληξν Επηρεηξήζεσλ Τγείαο, ππό 

ηελ πξνεδξεία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Καζεγεηή θ. Θεόθηινπ Ρόδελκπεξγθ. 

Θέκα ηεο ζύζθεςεο ήηαλ ν «Προγραμμαηιζμός Δράζεων για ηη Φσμαηίωζη ζηην 

Ελλάδα.»  

 

ηε ζύζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε παξνπζίαζε γηα ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ηεο 

Φπκαηίσζεο ζηελ Ειιάδα πνπ απνηειεί θαη έλα από ηα πιένλ θξίζηκα ζέκαηα 

δεκόζηαο πγείαο. ηε ζπλέρεηα ηέζεθε ην ζέκα ηεο αλακόξθσζεο ηνπ ρεδίνπ Δξάζεο 

γηα ηε Φπκαηίσζε θαζώο θαη ηεο άκεζεο ζύζηαζεο νκάδαο εξγαζίαο γηα ην ζθνπό 

απηό.  

 

Αλαγλσξίζηεθε κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ όπσο απηό ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθήο δήισζεο αιιά θαη ηνπ δηθηύνπ εξγαζηεξηαθήο δηάγλσζεο 

ηεο Φπκαηίσζεο. Αθόκε, ηεο εξγαζηεξηαθήο θαηαγξαθήο-επηηήξεζεο ηεο 

πνιπαλζεθηηθήο Φπκαηίσζεο αιιά θαη ηεο επηηήξεζεο ζηηο θπιαθέο, ζηα θέληξα 

θηινμελίαο ησλ πξνζθύγσλ/κεηαλαζηώλ, ζηνπο ρξήζηεο νπζηώλ αιιά θαη ζηνπο 

άζηεγνπο. Σνλίζηεθε όηη ρξεηάδεηαη λα αθνινπζείηαη θνηλό πξσηόθνιιν κε 

ελαξκνληζκέλεο κεζόδνπο, ηα εξγαζηήξηα λα είλαη δηαπηζηεπκέλα θαη ην 

απαζρνινύκελν πξνζσπηθό εθπαηδεπκέλν.  
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Επηπιένλ, ζεκεηώζεθε ην δήηεκα ηεο δσξεάλ πξόζβαζεο ζηελ αληηθπκαηηθή ζεξαπεία 

θαζώο θαη ηεο δπλαηόηεηαο επηθνπξηθνύ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο. 

 

Πξνηεξαηόηεηα ηνπ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ζην πιαίζην ηεο πξόιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο 

δεκόζηαο πγείαο όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε ν Πξόεδξνο ηνπ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., 

Καζεγεηήο θ. Θεόθηινο Ρόδελκπεξγθ είλαη ε άκεζε παξνπζίαζε ηνπ ρεδίνπ Δξάζεσο 

γηα ηε Φπκαηίσζε από ηελ νκάδα εξγαζίαο ζηελ Ηγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ θαζώο επίζεο 

ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ ζπλεξγαζίαο κε ην Επξσπατθό Γξαθείν ηνπ 

Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο. 

 

Η ζύζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ππό ην θιίκα ηεο απώιεηαο ηεο εμαηξεηηθήο ζπλαδέιθνπ 

Γεσξγίαο πάια, ε νπνία ππεξέηεζε ην Γξαθείν Ννζεκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη κέζσ 

ηνπ Αλαπλεπζηηθνύ κε ήζνο θαη ζπλέπεηα, πξνζθέξνληαο ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζηε 

Δεκόζηα Τγεία. 

 

 

Από το Γραφείο Τύπου 
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