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Θέμα: Δικαιοδοσία πνευμονολόγων για την διενέργεια θωρακοσκόπησης με 

τοπική αναισθησία (Medical Thoracoscopy),  σχετικώς με αναφορά ΦΕΚ Β 

4138/2018. 

 

 

Αξιότιμη κυρία Γκάγκα, 

 

Αναφορικά με το θέμα που οι συνάδελφοι της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών 

Θώρακα Καρδιάς και Αγγείων έθεσαν στο ΚΕΣΥ για τη δικαιοδοσία των 

Πνευμονολόγων να εκτελούν θωρακοσκόπηση με τοπική αναισθησία (Medical 

Thoracoscopy),  έχουμε να σημειώσουμε τα εξής: 
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1. Ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα οι Πνευμονολόγοι πρώτοι εφηύραν, 

σχεδίασαν και ανέπτυξαν τη θωρακοσκόπηση με τοπική αναισθησία και 

μάλιστα σε συνδυασμό με τη διενέργεια θεραπευτικού πνευμοθώρακα 

(συμφυσιόλυση) για τη θεραπεία της Πνευμονικής Φυματίωσης στην προ των 

αντιφυματικών φαρμάκων εποχή [1]. 

2. Από τη δεκαετία του 1980 πρωτοπόροι της σύγχρονης επεμβατικής 

Πνευμονολογίας στην Ευρώπη όπως οι Lodenkemper και Boutin αναβίωσαν 

την θωρακοσκοπική τεχνική με τοπική αναισθησία με σύγχρονα μέσα 

αποστείρωσης, αναλγησίας και βιντεο-σκόπησης μέσα από μια θωρακική 

είσοδο 1 εκ., με τον ασθενή σε αυτόματη αναπνοή. [2] Την ονόμασαν 

Pleuroscopy ή Medical Thoracoscopyσε αντιδιαστολή με τη «Χειρουργική» και 

καθιερώθηκε από τους εκπαιδευμένους («επεμβατικούς») πνευμονολόγους ως 

βασική διαγνωστική και θεραπευτική παρέμβαση για τις υπεζωκοτικές 

συλλογές και τον πνευμοθώρακα, πολύ πριν την ανάπτυξη της Βιντεο-

υποβοηθούμενης θωρακοχειρουργικής (VATS) με την οποία δεν πρέπει 

καθόλου να συγχέεται. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά της 

MedicalThoracoscopy (MT) επιβεβαιώθηκε με πληθώρα μελετών και αποτελεί 

σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι του αντικειμένου της Πνευμονολογίας [3,4].  

3. Η Θωρακοσκόπηση διδάσκεται δε σε όλα τα προγράμματα πνευμονολογίας 

στην Ευρώπη, περιέχεται στην ύλη (curriculum) της Πνευμονολογίας της ERS 

(ERS Handbook of Respiratory Medicine 2013, eds P.Palange, A.Simonds) 

εξετάζεται ως αντικείμενο των πνευμονολόγων στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό 

HERMES,περιέχεται σε όλα ανεξαιρέτως τα συγγράμματα Πνευμονολογίας, 

και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Πνευμονολογίας αφιερώνει κάθε χρόνο σε αυτήν 

τουλάχιστον 4 διεθνή ειδικά σεμινάρια για την τεχνική εξάσκηση των νέων 

πνευμονολόγων [5,6]. 

4. Οι διεθνείς συνδυασμένες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας και της Ευρωπαϊκής Θωρακοχειρουργικής Εταιρείας περιλαμβάνουν 

την με τοπική αναισθησία θωρακοσκόπηση (ΜΤ) που διενεργείται από 

εκπαιδευμένους Πνευμονολόγους στις οδηγίες αντιμετώπισης των κακοήθων 

υπεζωκοτικών συλλογών [7,8]. 

5. Στην Ελλάδα ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, πρωτοπόροι 

εκπαιδευμένοι στο αντικείμενο συνάδελφοι όπως ο καθηγητής κ. Μ. 

Φρουδαράκης και η Δ/ντρια ΕΣΥ κα Ξ. Τσιαφάκη εφαρμόζουν με επιτυχία την 

τεχνική αυτή σε ασθενείς με αδιάγνωστες ή επίμονες υπεζωκοτικές συλλογές 

και πνευμοθώρακα.  
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6. Ο κ. Φρουδαράκης μάλιστα επί περισσότερο από 15 έτη τόσο στο 

Πανεπιστήμιο Κρήτης όσο και στο Δημοκρίτειο Παν/μιο Αλεξανδρούπολης 

φιλοξένησε διεθνή σεμινάρια Θωρακοσκόπησης της ERS όπου πολλοί Έλληνες 

και αλλοδαποί Πνευμονολόγοι εκπαιδεύτηκαν και ανάμεσά τους και κάποιο 

Χειρουργοί Θώρακα που θέλησαν να εξοικειωθούν με την λιγότερο 

παρεμβατική αυτή τεχνική. Το ερευνητικό έργο δε των Ελλήνων 

Πνευμονολόγων στη Θωρακοσκόπηση αποδεικνύεται από τις δεκάδες σχετικές 

δημοσιεύσεις τους σε υψηλού κύρους διεθνή περιοδικά και τη συμμετοχή τους 

σε διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες [9-12]. 

7. Στο Ε.Κ. Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο Αν. Καθηγητής κ Γρ. Στρατάκος 

ανέπτυξε Θωρακοσκοπική μονάδα στο ΓΝΑ «Ευαγγελισμός» το 2004 και 

αργότερα στην Α’ Πνευμονολογική Κλινική του ΕΚΠΑ στο ΝΝΘΑ «Σωτηρία» 

(Μονάδα Επεμβατικής Πνευμονολογίας) όπου συστηματικά αντιμετωπίζονται 

κάθε χρόνο δεκάδες ασθενείς και εκπαιδεύονται πολλοί νέοι πνευμονολόγοι 

από όλη την Ελλάδα. Πνευμονολόγοι που εκπαιδεύτηκαν στις μονάδες αυτές 

έχουν μάλιστα δημιουργήσει αυτόνομες Θωρακοσκοπικές μονάδες σε άλλα 

Νοσοκομεία όπως ο κ. Η.Πορφυρίδης στο Νοσοκομείο Λευκωσίας στην 

Κύπρο. 

8. Στο Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης ο Αν. Καθηγητής κ. Δ. Σπυράτος 

επίσης λειτουργεί Θωρακοσκοπική μονάδα αντιμετωπίζοντας πλειάδα 

περιστατικών και εκπαιδεύοντας τη νέα γενιά των συναδέλφων 

Πνευμονολόγων. Στις παραπάνω Πανεπιστημιακές μονάδες θα πρέπει να 

προστεθούν τα Νοσοκομεία "Σισμανόγλειο", «Ευαγγελισμός» καθώς και το 

401 ΓΣΝΑ όπου εκπαιδευμένοι συνάδελφοι Πνευμονολόγοι λειτουργούν από 

πολλών ετών συστηματικά προγράμματα Θωρακοσκόπησης. 

9. Είναι προφανές ότι οι συνάδελφοι Πνευμονολόγοι που διενεργούν οποιαδήποτε 

επέμβαση, οφείλουν να είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι στο αντικείμενο αυτό και 

βεβαίως αναλαμβάνουν την ηθική και νομική ευθύνη των παρεμβάσεών τους 

όπως κάθε άλλος ιατρός ή και χειρουργός. Είναι επίσης προφανές ότι αυτό δεν 

θα πρέπει να γίνεται μέσα από σύγκρουση με άλλους συναδέλφους και ειδικά 

τους Θωρακοχειρουργούς των Νοσοκομείων μας με τους οποίους συχνά 

συνεργαζόμαστε για μια σειρά από ανάγκες των ασθενών μας. Το ότι 

εκπαιδευμένοι πνευμονολόγοι μπορούν αυτόνομα να διενεργούν 

θωρακοσκοπήσεις δεν απαξιώνει τους Θωρακοχειρουργούς με τον ίδιο τρόπο 

που η διενέργεια θωρακικού υπερήχου από τους Πνευμονολόγους και Ιατρούς 

των ΜΕΘ δεν απαξιώνει τους Ακτινολόγους. 
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10. Το θέμα της αναφοράς στο ΦΕΚ Β 4138/2018 ότι η Θωρακοσκόπηση με τοπική 

αναισθησία εμπίπτει μόνο (;) στο αντικείμενο των Θωρακοχειρουργών είναι 

δυστυχώς αποτέλεσμα έλλειψης ενημέρωσης και άγνοιας εκ μέρους των αρχών 

και του Υπουργείου που εξέδωσαν μια τέτοια απόφαση ερήμην της 

πνευμονολογικής κοινότητας, της ΕΠΕ, της πραγματικότητας και της 

ελληνικής και διεθνούς εμπειρίας. Έχει δε ενδιαφέρον ότι ενώ τα αντικείμενα 

της Χειρουργικής Θώρακος αναφέρονται λεπτομερώς (μεταξύ των οποίων και 

το καθαυτό αντικείμενο της πνευμονολογίας η βρογχοσκόπηση, τα αντικείμενα 

της Πνευμονολογίας δεν αναφέρονται καθόλου [13]. 

11. Το θέμα της βεβαίωσης επάρκειας των ιατρών και χειρουργών σε κάθε μία από 

τις τεχνικές που διενεργούν είναι ένα ερώτημα σύγχρονο, δόκιμο και διεθνώς 

ακόμα ανοικτό σε συζήτηση, που πράγματι μπορεί τα επόμενα χρόνια να 

καταλήξει σε έναν εντελώς νέο τρόπο πιστοποίησης των δεξιοτήτων και της 

άσκησης τους. Η οριοθέτηση όλων των ιατρικών πράξεων δεν πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη αποκλειστικώς τα στενά "όρια" των ειδικοτήτων αλλά να 

προσβλέπει πρωτίστως στην κάλυψη των αναγκών των ασθενών. Ανάγκες 

άλλωστε που στην σημερινή κλινική πραγματικότητα και στο συγκεκριμένο 

θέμα, από ετών διεκπεραιώνονται με τον τρόπο που σας περιγράψαμε 

παραπάνω όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και διεθνώς [14,15]. 

 

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, 

 

Είναι επείγον να ανακληθεί η ληφθείσα απόφαση που είναι εμφανώς εκτός όχι 

μόνο διεθνούς αλλά και ελληνικής πραγματικότητας. Η ΕΠΕ προτείνει να 

υποκατασταθεί η εν λόγω αναφορά στο ΦΕΚ με την πρόταση "Η διενέργεια της 

Βρογχοσκόπησης και Θωρακοσκόπησης με τοπική αναισθησία αναλαμβάνει 

εκπαιδευμένος Πνευμονολόγος ή Θωρακοχειρουργός" 

 

Με εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ. της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 

        Ο Πρόεδρος 

 

   Στυλιανός Λουκίδης 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 

   Ελευθέριος Ζέρβας 
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