
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Η ενίσχυση των πνευμονολογικών κλινικών καθώς και της Π.Φ.Υ. με ιατρούς 

Πνευμονολόγους είναι αναγκαίο μέτρο κατά της πανδημίας. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία καλεί την πολιτεία να ενισχύσει τις 

πνευμονολογικές κλινικές καθώς και τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας (ΠΦΥ) με ιατρούς Πνευμονολόγους, ενέργεια η οποία θα συμβάλει 

στην ελάττωση των εισαγωγών στις ΜΕΘ, την κρίσιμη αυτή στιγμή του 

ενισχυμένου δεύτερου κύματος της πανδημίας. 

Με το δεδομένο ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται 

στις ΜΕΘ, εισάγονται λόγω της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας, απότοκης 

της πνευμονίας COVID-19, απαιτείται η καλύτερη δυνατή διαχείριση της 

πνευμονίας και της αναπνευστικής ανεπάρκειας κατά τη νοσηλεία σε πρώτο 

στάδιο και εκτός ΜΕΘ. Αυτό εγγυάται ο ειδικός πνευμονολόγος που έχει ως 

αντικείμενο τη διαχείριση της αναπνευστικής ανεπάρκειας τόσο εντός ΜΕΘ, 

αλλά και κυρίως εκτός ΜΕΘ. 



 

 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, καλεί την πολιτεία  να ενισχύσει τις 

πνευμονολογικές κλινικές καθώς και τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας (ΠΦΥ) με ιατρούς Πνευμονολόγους,  ενέργεια η οποία θα συμβάλει 

στην ελάττωση των εισαγωγών στις ΜΕΘ, την κρίσιμη αυτή στιγμή του 

ενισχυμένου δεύτερου κύματος της πανδημίας. 

Με το δεδομένο ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται 

στις ΜΕΘ, εισάγονται λόγω της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας, απότοκης 

της πνευμονίας COVID-19, απαιτείται η καλύτερη δυνατή διαχείριση της  

πνευμονίας και της αναπνευστικής ανεπάρκειας κατά τη νοσηλεία σε πρώτο 

στάδιο και εκτός ΜΕΘ. Αυτό εγγυάται ο ειδικός πνευμονολόγος που έχει ως 



αντικείμενο την διαχείριση της αναπνευστικής ανεπάρκειας τόσο εντός ΜΕΘ, 

αλλά και κυρίως εκτός ΜΕΘ. 

 

Η κρισιμότητα της ειδικότητας Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας, αναδείχθηκε 

την περίοδο της πανδημίας και οι ιατροί Πνευμονολόγοι βρίσκονται από την 

αρχή του πρώτου κύματος της πανδημίας, στην πρώτη γραμμή της μάχης 

κατά του κορωνοϊού.  Είναι γνωστό ότι το κατ’ εξοχήν πνευμονολογικό 

νοσοκομείο «Σωτηρία» ήταν το νοσοκομείο με το μεγαλύτερο αριθμό 

νοσηλευομένων ασθενών COVID-19. 

 

O πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) Στέλιος 

Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, αναφορικά με 

την ανάγκη ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ιατρούς 

Πνευμονολόγους επισημαίνει: «πρέπει να καταστεί σαφές ότι το ανάχωμα στις 

αυξανόμενες πλέον εισαγωγές στις ΜΕΘ είναι η σωστή διαχείριση της 

πνευμονίας και της αναπνευστικής ανεπάρκειας κατά τη νοσηλεία εκτός ΜΕΘ. 

Στο δεύτερο κύμα της πανδημίας που βιώνουμε την περίοδο αυτή είναι σαφές 

ότι κανείς γιατρός, από καμία ειδικότητα δεν περισσεύει». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Την στήριξη των πνευμονολογικών κλινικών ζητά η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία, καθώς και τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) με 

ιατρούς Πνευμονολόγους, αποσκοπώντας στην ελάττωση των εισαγωγών 

στις ΜΕΘ, εν μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας. 

Η οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια είναι αυτή που οδηγεί τους ασθενείς με 

COVID-19 στις ΜΕΘ. Συνεπώς, χρειάζεται καλύτερη δυνατή διαχείριση της 

πνευμονίας και της αναπνευστικής ανεπάρκειας κατά τη νοσηλεία σε πρώτο 

στάδιο και εκτός ΜΕΘ. 



 

 «Αυτό εγγυάται ο ειδικός πνευμονολόγος που έχει ως αντικείμενο την 

διαχείριση της αναπνευστικής ανεπάρκειας τόσο εντός ΜΕΘ, αλλά και κυρίως 

εκτός ΜΕΘ»  τονίζει η  Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. 

Η βαρύτητα της ειδικότητας Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας στην διαχείριση 

της πανδημίας καταδείχθηκε  κατά το πρώτο κύμα  της πανδημίας.  Οι ιατροί 

πνευμονολόγοι δίνουν αγώνα στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του 

κοροναϊού.  «Είναι γνωστό ότι το κατ’ εξοχήν πνευμονολογικό νοσοκομείο 

«Σωτηρία» ήταν το νοσοκομείο με το μεγαλύτερο αριθμό νοσηλευομένων 

ασθενών COVID-19» τονίζεται στην ανακοίνωση. 

O πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), καθηγητής 

πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,  Στέλιος Λουκίδης, επεσήμανε για 

την ανάγκη ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ιατρούς 

Πνευμονολόγους, «πρέπει να καταστεί σαφές ότι το ανάχωμα στις 

αυξανόμενες πλέον εισαγωγές στις ΜΕΘ είναι η σωστή διαχείριση της 

πνευμονίας και της αναπνευστικής ανεπάρκειας κατά τη νοσηλεία εκτός ΜΕΘ. 

Στο δεύτερο κύμα της πανδημίας που βιώνουμε την περίοδο αυτή είναι σαφές 

ότι κανείς γιατρός, από καμία ειδικότητα δεν περισσεύει». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία καλεί την Πολιτεία να ενισχύσει τις πνευμονολογικές 
κλινικές, καθώς και τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), με ιατρούς 
Πνευμονολόγους – μια ενέργεια, η οποία θα συμβάλει στην ελάττωση των εισαγωγών στις ΜΕΘ, 
την κρίσιμη αυτή στιγμή του ενισχυμένου δεύτερου κύματος της πανδημίας. 

Με το δεδομένο ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς με COVID-19 που 
νοσηλεύονται στις ΜΕΘ, εισάγονται λόγω της οξείας αναπνευστικής 
ανεπάρκειας, απότοκης της πνευμονίας COVID-19, απαιτείται η 
καλύτερη δυνατή διαχείριση της πνευμονίας και της αναπνευστικής 
ανεπάρκειας κατά τη νοσηλεία σε πρώτο στάδιο και εκτός ΜΕΘ. Αυτό 
εγγυάται ο ειδικός πνευμονολόγος, που έχει ως αντικείμενο τη 
διαχείριση της αναπνευστικής ανεπάρκειας τόσο εντός ΜΕΘ, αλλά και 
κυρίως εκτός ΜΕΘ. 

Υπενθυμίζεται πως η κρισιμότητα της ειδικότητας Πνευμονολογίας – 
Φυματιολογίας αναδείχθηκε την περίοδο της πανδημίας και οι ιατροί 
Πνευμονολόγοι βρίσκονται από την αρχή του πρώτου κύματος της 
πανδημίας, στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορονοϊού. Είναι 



γνωστό ότι το κατ’ εξοχήν πνευμονολογικό νοσοκομείο «Σωτηρία» ήταν το νοσοκομείο με το 
μεγαλύτερο αριθμό νοσηλευομένων ασθενών COVID-19. 

O πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής 
Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, αναφορικά με την ανάγκη ενίσχυσης του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας με ιατρούς Πνευμονολόγους επισημαίνει: «Πρέπει να καταστεί σαφές ότι το 
ανάχωμα στις αυξανόμενες πλέον εισαγωγές στις ΜΕΘ είναι η σωστή διαχείριση της πνευμονίας 
και της αναπνευστικής ανεπάρκειας κατά τη νοσηλεία εκτός ΜΕΘ. Στο δεύτερο κύμα της 
πανδημίας που βιώνουμε την περίοδο αυτή, είναι σαφές ότι κανένας γιατρός, από καμία 
ειδικότητα, δεν περισσεύει». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ενίσχυση των 

πνευμονολογικών κλινικών 

ζητάει η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία 
Από Κατερίνα Φουστέρη στις 16 Νοεμβρίου 2020 

 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, καλεί την πολιτεία να ενισχύσει τις 

πνευμονολογικές κλινικές καθώς και τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας (ΠΦΥ) με ιατρούς Πνευμονολόγους, ενέργεια η οποία θα συμβάλλει 

στην ελάττωση των εισαγωγών στις ΜΕΘ, την κρίσιμη αυτή στιγμή του 

ενισχυμένου δεύτερου κύματος της πανδημίας. 

https://healthmag.gr/author/kfousteri/


Με το δεδομένο ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται 

στις ΜΕΘ, εισάγονται λόγω της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας, απότοκης 

της πνευμονίας COVID-19, απαιτείται η καλύτερη δυνατή διαχείριση της 

πνευμονίας και της αναπνευστικής ανεπάρκειας κατά τη νοσηλεία σε πρώτο 

στάδιο και εκτός ΜΕΘ. Αυτό εγγυάται ο ειδικός πνευμονολόγος που έχει ως 

αντικείμενο την διαχείριση της αναπνευστικής ανεπάρκειας τόσο εντός ΜΕΘ, 

αλλά και κυρίως εκτός ΜΕΘ. 

Υπενθυμίζεται πως η κρισιμότητα της ειδικότητας Πνευμονολογίας – 

Φυματιολογίας, αναδείχθηκε την περίοδο της πανδημίας και οι ιατροί 

Πνευμονολόγοι βρίσκονται από την αρχή του πρώτου κύματος της 

πανδημίας, στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορωνοϊού. Είναι γνωστό 

ότι το κατ’ εξοχήν πνευμονολογικό νοσοκομείο «Σωτηρία» ήταν το νοσοκομείο 

με το μεγαλύτερο αριθμό νοσηλευομένων ασθενών COVID-19. 

O πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) Στέλιος 

Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, αναφορικά με 

την ανάγκη ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ιατρούς 

Πνευμονολόγους επισημαίνει: «πρέπει να καταστεί σαφές ότι το ανάχωμα στις 

αυξανόμενες πλέον εισαγωγές στις ΜΕΘ είναι η σωστή διαχείριση της 

πνευμονίας και της αναπνευστικής ανεπάρκειας κατά τη νοσηλεία εκτός ΜΕΘ. 

Στο δεύτερο κύμα της πανδημίας που βιώνουμε την περίοδο αυτή είναι σαφές 

ότι κανείς γιατρός, από καμία ειδικότητα δεν περισσεύει». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Η 

ενίσχυση των πνευμονολογικών κλινικών 

καθώς και της Π.Φ.Υ με ιατρούς 

Πνευμονολόγους ανάχωμα στις 

αυξανόμενες εισαγωγές στις ΜΕΘ και 

αναγκαίο μέτρο κατά της πανδημίας 

16|11|2020 



 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, καλεί την πολιτεία  να ενισχύσει τις 

πνευμονολογικές κλινικές καθώς και τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας (ΠΦΥ) με ιατρούς Πνευμονολόγους,  ενέργεια η οποία θα συμβάλλει 

στην ελάττωση των εισαγωγών στις ΜΕΘ, την κρίσιμη αυτή στιγμή του 

ενισχυμένου δεύτερου κύματος της πανδημίας. 

 

Με το δεδομένο ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται 

στις ΜΕΘ, εισάγονται λόγω της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας, απότοκης 

της πνευμονίας COVID-19, απαιτείται η καλύτερη δυνατή διαχείριση της  

πνευμονίας και της αναπνευστικής ανεπάρκειας κατά τη νοσηλεία σε πρώτο 

στάδιο και εκτός ΜΕΘ. Αυτό εγγυάται ο ειδικός πνευμονολόγος που έχει ως 

αντικείμενο την διαχείριση της αναπνευστικής ανεπάρκειας τόσο εντός ΜΕΘ, 

αλλά και κυρίως εκτός ΜΕΘ. 

 

Υπενθυμίζεται πως η κρισιμότητα της ειδικότητας Πνευμονολογίας – 

Φυματιολογίας, αναδείχθηκε την περίοδο της πανδημίας και οι ιατροί 

Πνευμονολόγοι βρίσκονται από την αρχή του πρώτου κύματος της 

πανδημίας, στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορωνοϊού.  Είναι 

γνωστό ότι το κατ’ εξοχήν πνευμονολογικό νοσοκομείο «Σωτηρία» ήταν το 

νοσοκομείο με το μεγαλύτερο αριθμό νοσηλευομένων ασθενών COVID-19. 

 

O πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) Στέλιος 

Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, αναφορικά με 

την ανάγκη ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ιατρούς 

Πνευμονολόγους επισημαίνει: «πρέπει να καταστεί σαφές ότι το ανάχωμα στις 

αυξανόμενες πλέον εισαγωγές στις ΜΕΘ είναι η σωστή διαχείριση της 

πνευμονίας και της αναπνευστικής ανεπάρκειας κατά τη νοσηλεία εκτός ΜΕΘ. 

Στο δεύτερο κύμα της πανδημίας που βιώνουμε την περίοδο αυτή είναι σαφές 

ότι κανείς γιατρός, από καμία ειδικότητα δεν περισσεύει». 

 

 

 



 

 

 

 

Η ενίσχυση των πνευμονολογικών κλινικών, καθώς και της Π.Φ.Υ. με ιατρούς 

Πνευμονολόγους, ανάχωμα στις αυξανόμενες εισαγωγές στις ΜΕΘ και 

αναγκαίο μέτρο κατά της πανδημίας. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, καλεί την πολιτεία  να ενισχύσει τις 

πνευμονολογικές κλινικές καθώς και τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας (ΠΦΥ) με ιατρούς Πνευμονολόγους,  ενέργεια η οποία θα συμβάλλει 

στην ελάττωση των εισαγωγών στις ΜΕΘ, την κρίσιμη αυτή στιγμή του 

ενισχυμένου δεύτερου κύματος της πανδημίας. 

Με το δεδομένο ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται 

στις ΜΕΘ, εισάγονται λόγω της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας, απότοκης 

της πνευμονίας COVID-19, απαιτείται η καλύτερη δυνατή διαχείριση της  

πνευμονίας και της αναπνευστικής ανεπάρκειας κατά τη νοσηλεία σε πρώτο 

στάδιο και εκτός ΜΕΘ. Αυτό εγγυάται ο ειδικός πνευμονολόγος που έχει ως 



αντικείμενο την διαχείριση της αναπνευστικής ανεπάρκειας τόσο εντός ΜΕΘ, 

αλλά και κυρίως εκτός ΜΕΘ. 

 

Υπενθυμίζεται πως η κρισιμότητα της ειδικότητας Πνευμονολογίας – 

Φυματιολογίας, αναδείχθηκε την περίοδο της πανδημίας και οι ιατροί 

Πνευμονολόγοι βρίσκονται από την αρχή του πρώτου κύματος της 

πανδημίας, στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορωνοϊού.  Είναι 

γνωστό ότι το κατ’ εξοχήν πνευμονολογικό νοσοκομείο «Σωτηρία» ήταν το 

νοσοκομείο με το μεγαλύτερο αριθμό νοσηλευομένων ασθενών COVID-19. 

 

O πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) Στέλιος 

Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, αναφορικά με 

την ανάγκη ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ιατρούς 

Πνευμονολόγους επισημαίνει: «Πρέπει να καταστεί σαφές ότι το ανάχωμα 

στις αυξανόμενες πλέον εισαγωγές στις ΜΕΘ είναι η σωστή διαχείριση της 

πνευμονίας και της αναπνευστικής ανεπάρκειας κατά τη νοσηλεία εκτός ΜΕΘ. 

Στο δεύτερο κύμα της πανδημίας που βιώνουμε την περίοδο αυτή είναι σαφές 

ότι κανείς γιατρός, από καμία ειδικότητα δεν περισσεύει». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Η ενίσχυση των πνευμονολογικών κλινικών καθώς και της Π.Φ.Υ 

 

με ιατρούς Πνευμονολόγους 

 

ανάχωμα στις αυξανόμενες εισαγωγές στις ΜΕΘ 

 



και αναγκαίο μέτρο κατά της πανδημίας 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, καλεί την πολιτεία να ενισχύσει τις 

πνευμονολογικές κλινικές καθώς και τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας (ΠΦΥ) με ιατρούς Πνευμονολόγους, ενέργεια η οποία θα συμβάλλει 

στην ελάττωση των εισαγωγών στις ΜΕΘ, την κρίσιμη αυτή στιγμή του 

ενισχυμένου δεύτερου κύματος της πανδημίας. 

 

Με το δεδομένο ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται 

στις ΜΕΘ,εισάγονται λόγω της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας, απότοκης 

της πνευμονίας COVID-19, απαιτείται η καλύτερη δυνατή διαχείριση της 

πνευμονίας και τηςαναπνευστικής ανεπάρκειας κατά τη νοσηλεία σε πρώτο 

στάδιο και εκτός ΜΕΘ. Αυτό εγγυάται ο ειδικός πνευμονολόγος που έχει ως 

αντικείμενο την διαχείριση της αναπνευστικής ανεπάρκειας τόσο εντός ΜΕΘ, 

αλλά και κυρίως εκτός ΜΕΘ. 

 

Υπενθυμίζεται πως η κρισιμότητα της ειδικότητας Πνευμονολογίας – 

Φυματιολογίας,αναδείχθηκε την περίοδο της πανδημίας και οι ιατροί 

Πνευμονολόγοι βρίσκονται από την αρχή του πρώτου κύματος της 

πανδημίας, στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορωνοϊού.  Είναι 

γνωστό ότι το κατ’ εξοχήν πνευμονολογικό νοσοκομείο «Σωτηρία» ήταν το 

νοσοκομείο με το μεγαλύτερο αριθμό νοσηλευομένων ασθενών COVID-19. 

 

O πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) Στέλιος 

Λουκίδης,Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, αναφορικά με 

την ανάγκη ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ιατρούς 

Πνευμονολόγους επισημαίνει: «πρέπει να καταστεί σαφές ότι το ανάχωμα στις 

αυξανόμενες πλέον εισαγωγές στις ΜΕΘ είναι η σωστή διαχείριση της 

πνευμονίας και της αναπνευστικής ανεπάρκειας κατά τη νοσηλεία εκτός ΜΕΘ. 

Στο δεύτερο κύμα της πανδημίας που βιώνουμε την περίοδο αυτή είναι σαφές 

ότι κανείς γιατρός, από καμία ειδικότητα δεν περισσεύει». 

 

 



 

 

 

 

 Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, καλεί την πολιτεία  να ενισχύσει τις 

πνευμονολογικές κλινικές καθώς και τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας (ΠΦΥ) με ιατρούς Πνευμονολόγους,  ενέργεια η οποία θα συμβάλλει 

στην ελάττωση των εισαγωγών στις ΜΕΘ, την κρίσιμη αυτή στιγμή του 

ενισχυμένου δεύτερου κύματος της πανδημίας.  

 

Με το δεδομένο ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται 

στις ΜΕΘ, εισάγονται λόγω της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας, απότοκης 

της πνευμονίας COVID-19, απαιτείται η καλύτερη δυνατή διαχείριση της  

πνευμονίας και της αναπνευστικής ανεπάρκειας κατά τη νοσηλεία σε πρώτο 

στάδιο και εκτός ΜΕΘ. Αυτό εγγυάται ο ειδικός πνευμονολόγος που έχει ως 

αντικείμενο την διαχείριση της αναπνευστικής ανεπάρκειας τόσο εντός ΜΕΘ, 

αλλά και κυρίως εκτός ΜΕΘ. 

 

Υπενθυμίζεται πως η κρισιμότητα της ειδικότητας Πνευμονολογίας – 

Φυματιολογίας, αναδείχθηκε την περίοδο της πανδημίας και οι ιατροί 

Πνευμονολόγοι βρίσκονται από την αρχή του πρώτου κύματος της 

πανδημίας, στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορωνοϊού.  Είναι 



γνωστό ότι το κατ’ εξοχήν πνευμονολογικό νοσοκομείο «Σωτηρία» ήταν το 

νοσοκομείο με το μεγαλύτερο αριθμό νοσηλευομένων ασθενών COVID-19. 

 

O πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) Στέλιος 

Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, αναφορικά με 

την ανάγκη ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ιατρούς 

Πνευμονολόγους επισημαίνει: «πρέπει να καταστεί σαφές ότι το ανάχωμα στις 

αυξανόμενες πλέον εισαγωγές στις ΜΕΘ είναι η σωστή διαχείριση της 

πνευμονίας και της αναπνευστικής ανεπάρκειας κατά τη νοσηλεία εκτός ΜΕΘ. 

Στο δεύτερο κύμα της πανδημίας που βιώνουμε την περίοδο αυτή είναι σαφές 

ότι κανείς γιατρός, από καμία ειδικότητα δεν περισσεύει». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, καλεί την πολιτεία να ενισχύσει τις 

πνευμονολογικές κλινικές καθώς και τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας (ΠΦΥ) με ιατρούς Πνευμονολόγους, ενέργεια η οποία θα συμβάλλει 

στην ελάττωση των εισαγωγών στις ΜΕΘ, την κρίσιμη αυτή στιγμή του 

ενισχυμένου δεύτερου κύματος της πανδημίας. 

Με το δεδομένο ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται 

στις ΜΕΘ, εισάγονται λόγω της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας, απότοκης 

της πνευμονίας COVID-19, απαιτείται η καλύτερη δυνατή διαχείριση της 

πνευμονίας και της αναπνευστικής ανεπάρκειας κατά τη νοσηλεία σε πρώτο 

στάδιο και εκτός ΜΕΘ. Αυτό εγγυάται ο ειδικός πνευμονολόγος που έχει ως 

αντικείμενο την διαχείριση της αναπνευστικής ανεπάρκειας τόσο εντός ΜΕΘ, 

αλλά και κυρίως εκτός ΜΕΘ. 

Υπενθυμίζεται πως η κρισιμότητα της ειδικότητας Πνευμονολογίας – 

Φυματιολογίας, αναδείχθηκε την περίοδο της πανδημίας και οι ιατροί 

Πνευμονολόγοι βρίσκονται από την αρχή του πρώτου κύματος της 

πανδημίας, στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορωνοϊού. Είναι γνωστό 

ότι το κατ’ εξοχήν πνευμονολογικό νοσοκομείο «Σωτηρία» ήταν το νοσοκομείο 

με το μεγαλύτερο αριθμό νοσηλευομένων ασθενών COVID-19. 

O πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) Στέλιος 

Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, αναφορικά με 

την ανάγκη ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ιατρούς 

Πνευμονολόγους επισημαίνει: «πρέπει να καταστεί σαφές ότι το ανάχωμα στις 

αυξανόμενες πλέον εισαγωγές στις ΜΕΘ είναι η σωστή διαχείριση της 

πνευμονίας και της αναπνευστικής ανεπάρκειας κατά τη νοσηλεία εκτός ΜΕΘ. 

Στο δεύτερο κύμα της πανδημίας που βιώνουμε την περίοδο αυτή είναι σαφές 

ότι κανείς γιατρός, από καμία ειδικότητα δεν περισσεύει». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Η ενίσχυση των πνευμονολογικών 
κλινικών και της Π.Φ.Υ με 
Πνευμονολόγους θα αποφορτίσει τις 
Μ.Ε.Θ.! 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία με ανακοίνωση της καλεί την πολιτεία  να 

ενισχύσει τις πνευμονολογικές κλινικές καθώς και τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) με ιατρούς Πνευμονολόγους και υπογραμμίζει ότι αυτή η 

ενέργεια θα συμβάλλει στην ελάττωση των εισαγωγών στις Μονάδες Εντατικής 

Θεραπείας (ΜΕΘ) την κρίσιμη αυτή στιγμή του ενισχυμένου δεύτερου κύματος της 

πανδημίας. 

Με το δεδομένο ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ, 

εισάγονται λόγω της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας, απότοκης της πνευμονίας 

COVID-19, απαιτείται η καλύτερη δυνατή διαχείριση της  πνευμονίας και της 

αναπνευστικής ανεπάρκειας κατά τη νοσηλεία σε πρώτο στάδιο και εκτός ΜΕΘ. Αυτό 

εγγυάται ο ειδικός πνευμονολόγος που έχει ως αντικείμενο την διαχείριση της 

αναπνευστικής ανεπάρκειας τόσο εντός ΜΕΘ, αλλά και κυρίως εκτός ΜΕΘ, 

http://www.hts.org.gr/


Υπενθυμίζεται πως η κρισιμότητα της ειδικότητας Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας 

αναδείχθηκε την περίοδο της πανδημίας και οι ιατροί Πνευμονολόγοι βρίσκονται από 

την αρχή του πρώτου κύματος της πανδημίας, στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του 

κορωνοϊού.  Είναι γνωστό ότι το κατ’ εξοχήν πνευμονολογικό νοσοκομείο «Σωτηρία» 

ήταν το νοσοκομείο με το μεγαλύτερο αριθμό νοσηλευομένων ασθενών COVID-19. 

 O πρόεδρος της Eλληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) Στέλιος Λουκίδης, 

Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, αναφορικά με την ανάγκη 

ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ιατρούς Πνευμονολόγους 

επισημαίνει: «πρέπει να καταστεί σαφές ότι το ανάχωμα στις αυξανόμενες πλέον 

εισαγωγές στις ΜΕΘ είναι η σωστή διαχείριση της πνευμονίας και της αναπνευστικής 

ανεπάρκειας κατά τη νοσηλεία εκτός ΜΕΘ. Στο δεύτερο κύμα της πανδημίας που βιώνουμε 

την περίοδο αυτή είναι σαφές ότι κανείς γιατρός, από καμία ειδικότητα δεν περισσεύει». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, καλεί την πολιτεία  να 
ενισχύσει τις πνευμονολογικές κλινικές καθώς και τις υπηρεσίες 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) με ιατρούς 
Πνευμονολόγους,  ενέργεια η οποία θα συμβάλλει στην ελάττωση των 
εισαγωγών στις ΜΕΘ, την κρίσιμη αυτή στιγμή του ενισχυμένου δεύτερου 

κύματος της πανδημίας. 
Με το δεδομένο ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται στις 

ΜΕΘ, εισάγονται λόγω της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας, απότοκης 

της πνευμονίας COVID-19, απαιτείται η καλύτερη δυνατή διαχείριση 
της  πνευμονίας και της αναπνευστικής ανεπάρκειας κατά τη νοσηλεία σε 
πρώτο στάδιο και εκτός ΜΕΘ. Αυτό εγγυάται ο ειδικός 
πνευμονολόγος που έχει ως αντικείμενο την διαχείριση της αναπνευστικής 

ανεπάρκειας τόσο εντός ΜΕΘ, αλλά και κυρίως εκτός ΜΕΘ. 



Υπενθυμίζεται πως η κρισιμότητα της ειδικότητας Πνευμονολογίας – 

Φυματιολογίας, αναδείχθηκε την περίοδο της πανδημίας και οι ιατροί 
Πνευμονολόγοι βρίσκονται από την αρχή του πρώτου κύματος της 
πανδημίας, στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του 
κορωνοϊού.  Είναι γνωστό ότι το κατ’ εξοχήν πνευμονολογικό 

νοσοκομείο «Σωτηρία» ήταν το νοσοκομείο με το μεγαλύτερο αριθμό 

νοσηλευομένων ασθενών COVID-19.  
O πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) Στέλιος 
Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 

αναφορικά με την ανάγκη ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ιατρούς 

Πνευμονολόγους επισημαίνει: «πρέπει να καταστεί σαφές ότι το ανάχωμα 
στις αυξανόμενες πλέον εισαγωγές στις ΜΕΘ είναι η σωστή 
διαχείριση της πνευμονίας και της αναπνευστικής ανεπάρκειας 
κατά τη νοσηλεία εκτός ΜΕΘ. Στο δεύτερο κύμα της πανδημίας που 
βιώνουμε την περίοδο αυτή είναι σαφές ότι κανείς γιατρός, από καμία 
ειδικότητα δεν περισσεύει».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, καλεί την πολιτεία  να 

ενισχύσει τις πνευμονολογικές κλινικές καθώς και τις 

υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) με ιατρούς 

Πνευμονολόγους,  ενέργεια η οποία θα συμβάλλει στην 

ελάττωση των εισαγωγών στις ΜΕΘ, την κρίσιμη αυτή στιγμή 

του ενισχυμένου δεύτερου κύματος της πανδημίας. 

Με το δεδομένο ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς με COVID-19 που 

νοσηλεύονται στις ΜΕΘ, εισάγονται λόγω της οξείας αναπνευστικής 

ανεπάρκειας, απότοκης της πνευμονίας COVID-19, απαιτείται η 



καλύτερη δυνατή διαχείριση της  πνευμονίας και της 

αναπνευστικής ανεπάρκειας κατά τη νοσηλεία σε πρώτο στάδιο και 

εκτός ΜΕΘ. 

Αυτό εγγυάται ο ειδικός πνευμονολόγος που έχει ως αντικείμενο 

την διαχείριση της αναπνευστικής ανεπάρκειας τόσο εντός ΜΕΘ, 

αλλά και κυρίως εκτός ΜΕΘ. 

Υπενθυμίζεται πως η κρισιμότητα της ειδικότητας 

Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας, αναδείχθηκε την περίοδο 

της πανδημίας και οι ιατροί Πνευμονολόγοι βρίσκονται από 

την αρχή του πρώτου κύματος της πανδημίας, στην πρώτη 

γραμμή της μάχης κατά του κορωνοϊού.  

Είναι γνωστό ότι το κατ’ εξοχήν πνευμονολογικό νοσοκομείο 

«Σωτηρία» ήταν το νοσοκομείο με το μεγαλύτερο αριθμό 

νοσηλευομένων ασθενών COVID-19. 

 

O πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 

(ΕΠΕ) Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής 

Σχολής ΕΚΠΑ, αναφορικά με την ανάγκη ενίσχυσης του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας με ιατρούς Πνευμονολόγους επισημαίνει: 



«πρέπει να καταστεί σαφές ότι το ανάχωμα στις αυξανόμενες 

πλέον εισαγωγές στις ΜΕΘ είναι η σωστή διαχείριση της 

πνευμονίας και της αναπνευστικής ανεπάρκειας κατά τη 

νοσηλεία εκτός ΜΕΘ. 

Στο δεύτερο κύμα της πανδημίας που βιώνουμε την περίοδο 

αυτή είναι σαφές ότι κανείς γιατρός, από καμία ειδικότητα δεν 

περισσεύει». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΗΤΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΥΓΕΙΑΣ 
16/11/2020 

 
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, καλεί την πολιτεία να ενισχύσει τις 

πνευμονολογικές κλινικές καθώς και τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

(ΠΦΥ) με ιατρούς Πνευμονολόγους, ενέργεια η οποία θα συμβάλλει στην 

ελάττωση των εισαγωγών στις ΜΕΘ, την κρίσιμη αυτή στιγμή του ενισχυμένου 

δεύτερου κύματος της πανδημίας. 

Με το δεδομένο ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται στις 

ΜΕΘ, εισάγονται λόγω της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας, απότοκης της 

πνευμονίας COVID-19, απαιτείται ηκαλύτερη δυνατή διαχείριση της πνευμονίας 

και της αναπνευστικής ανεπάρκειας κατά τηνοσηλεία σε πρώτο στάδιο και εκτός 

ΜΕΘ. Αυτό εγγυάται ο ειδικός πνευμονολόγος που έχει ως αντικείμενο την 

διαχείριση της αναπνευστικής ανεπάρκειαςτόσο εντός ΜΕΘ, αλλά και κυρίως εκτός 

ΜΕΘ. 

Υπενθυμίζεται πως η κρισιμότητα τηςειδικότητας Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας, 

αναδείχθηκε την περίοδο της πανδημίας καιοι ιατροί Πνευμονολόγοι βρίσκονται 

από την αρχή του πρώτου κύματος της πανδημίας, στην πρώτη γραμμή της 

μάχης κατά του κορωνοϊού. Είναι γνωστό ότι το κατ' εξοχήν πνευμονολογικό 

νοσοκομείο «Σωτηρία» ήταν το νοσοκομείο με το μεγαλύτερο αριθμό 

νοσηλευομένων ασθενών COVID-19. 

O πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) Στέλιος Λουκίδης, 

Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, αναφορικά με την ανάγκη 

ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ιατρούς Πνευμονολόγους 

επισημαίνει: «πρέπει να καταστεί σαφές ότι το ανάχωμα στις αυξανόμενες πλέον 

εισαγωγές στις ΜΕΘ είναι η σωστή διαχείριση της πνευμονίας και της 

αναπνευστικής ανεπάρκειας κατά τη νοσηλεία εκτός ΜΕΘ. Στο δεύτερο κύμα 

https://www.eumedline.eu/category/Reportaz-Ygeias


της πανδημίας που βιώνουμε την περίοδο αυτή είναι σαφές ότι κανείς γιατρός, από 

καμία ειδικότητα δεν περισσεύει». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Η ενίσχυση πνευμονολόγων μέτρο κατά της πανδημίας 
ΥΓΕΙΑστις 19/11/2020 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία το θεωρεί αναγκαίο για τις ΜΕΘ και τις 
ΠΦΥ 

|> Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, καλεί την πολιτεία  να ενισχύσει τις 
πνευμονολογικές κλινικές καθώς και τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
(ΠΦΥ) με ιατρούς Πνευμονολόγους,  ενέργεια η οποία θα συμβάλλει στην ελάττωση των 
εισαγωγών στις ΜΕΘ, την κρίσιμη αυτή στιγμή του ενισχυμένου δεύτερου κύματος της 
πανδημίας. 

Με το δεδομένο ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ, 
εισάγονται λόγω της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας, απότοκης της πνευμονίας 
COVID-19, απαιτείται η καλύτερη δυνατή διαχείριση της  πνευμονίας και της 
αναπνευστικής ανεπάρκειας κατά τη νοσηλεία σε πρώτο στάδιο και εκτός ΜΕΘ. Αυτό 

https://www.typospeiraiws.gr/%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1/


εγγυάται ο ειδικός πνευμονολόγος που έχει ως αντικείμενο την διαχείριση της 
αναπνευστικής ανεπάρκειας τόσο εντός ΜΕΘ, αλλά και κυρίως εκτός ΜΕΘ. 

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας 

Σημειώνεται πως η κρισιμότητα της ειδικότητας Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας, 
αναδείχθηκε την περίοδο της πανδημίας και οι ιατροί Πνευμονολόγοι βρίσκονται από την 
αρχή του πρώτου κύματος της πανδημίας, στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του 
κορωνοϊού.  Είναι γνωστό ότι το κατ’ εξοχήν πνευμονολογικό νοσοκομείο “Σωτηρία” 
ήταν το νοσοκομείο με το μεγαλύτερο αριθμό νοσηλευομένων ασθενών COVID-19. 
O πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) Στέλιος Λουκίδης, 
καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, αναφορικά με την ανάγκη ενίσχυσης 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ιατρούς Πνευμονολόγους επισημαίνει: «Πρέπει να 
καταστεί σαφές ότι το ανάχωμα στις αυξανόμενες πλέον εισαγωγές στις ΜΕΘ είναι η 
σωστή διαχείριση της πνευμονίας και της αναπνευστικής ανεπάρκειας κατά τη νοσηλεία 
εκτός ΜΕΘ. Στο δεύτερο κύμα της πανδημίας που βιώνουμε την περίοδο αυτή είναι 
σαφές ότι κανείς γιατρός, από καμία ειδικότητα δεν περισσεύει». 
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Απαιτείται η καλύτερη δυνατή διαχείριση της 

πνευμονίας και της αναπνευστικής ανεπάρκειας 

κατά τη νοσηλεία σε πρώτο στάδιο και εκτός ΜΕΘ. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, καλεί την πολιτεία  να ενισχύσει τις πνευμονολογικές 

κλινικές καθώς και τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) με ιατρούς 

Πνευμονολόγους,  ενέργεια η οποία θα συμβάλει στην ελάττωση των εισαγωγών στις 

ΜΕΘ, την κρίσιμη αυτή στιγμή του ενισχυμένου δεύτερου κύματος της πανδημίας. 

Με το δεδομένο ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ, 

εισάγονται λόγω της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας, απότοκης της πνευμονίας 

COVID-19, απαιτείται η καλύτερη δυνατή διαχείριση της  πνευμονίας και της 

αναπνευστικής ανεπάρκειας κατά τη νοσηλεία σε πρώτο στάδιο και εκτός ΜΕΘ. Αυτό 

εγγυάται ο ειδικός πνευμονολόγος που έχει ως αντικείμενο την διαχείριση της 

αναπνευστικής ανεπάρκειας τόσο εντός ΜΕΘ, αλλά και κυρίως εκτός ΜΕΘ. 

Η κρισιμότητα της ειδικότητας Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας, αναδείχθηκε την 

περίοδο της πανδημίας και οι ιατροί Πνευμονολόγοι βρίσκονται από την αρχή του 

πρώτου κύματος της πανδημίας, στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του 

κορωνοϊού.  Είναι γνωστό ότι το κατ’ εξοχήν πνευμονολογικό νοσοκομείο «Σωτηρία» ήταν 

το νοσοκομείο με το μεγαλύτερο αριθμό νοσηλευομένων ασθενών COVID-19. 

O πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) Στέλιος Λουκίδης, Καθηγητής 

Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, αναφορικά με την ανάγκη ενίσχυσης του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας με ιατρούς Πνευμονολόγους επισημαίνει: «πρέπει να καταστεί σαφές 

ότι το ανάχωμα στις αυξανόμενες πλέον εισαγωγές στις ΜΕΘ είναι η σωστή διαχείριση της 

πνευμονίας και της αναπνευστικής ανεπάρκειας κατά τη νοσηλεία εκτός ΜΕΘ. Στο δεύτερο 

http://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%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%bd%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%ba/
http://istrikala.gr/author/grammateia/


κύμα της πανδημίας που βιώνουμε την περίοδο αυτή είναι σαφές ότι κανείς γιατρός, από 

καμία ειδικότητα δεν περισσεύει». 

  

  

Πηγή: https://www.iatronet.gr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Η ενίσχυση των 

πνευμονολογικών κλινικών καθώς και της Π.Φ.Υ με ιατρούς 

Πνευμονολόγους ανάχωμα στις αυξανόμενες εισαγωγές στις ΜΕΘ 

και αναγκαίο μέτρο κατά της πανδημίας 
ΜΕΘ 
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Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, καλεί την πολιτεία να ενισχύσει τις πνευμονολογικές κλινικές καθώς και 
τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) με ιατρούς Πνευμονολόγους, ενέργεια η οποία θα 
συμβάλλει στην ελάττωση των εισαγωγών στις ΜΕΘ, την κρίσιμη αυτή στιγμή του ενισχυμένου δεύτερου 
κύματος της πανδημίας. Με το δεδομένο ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται...... 

 

 

 

 

https://www.healthview.gr/91224/elliniki-pneymonologiki-etaireia-i-enischysi-ton-pneymonologikon-klinikon-kathos-kai-tis-p-f-y-me-iatroys-pneymonologoys-anachoma-stis-ayxanomenes-eisagoges-stis-meth-kai-anagkaio-metro-kata-tis-pand/
https://www.healthview.gr/91224/elliniki-pneymonologiki-etaireia-i-enischysi-ton-pneymonologikon-klinikon-kathos-kai-tis-p-f-y-me-iatroys-pneymonologoys-anachoma-stis-ayxanomenes-eisagoges-stis-meth-kai-anagkaio-metro-kata-tis-pand/
https://www.healthview.gr/91224/elliniki-pneymonologiki-etaireia-i-enischysi-ton-pneymonologikon-klinikon-kathos-kai-tis-p-f-y-me-iatroys-pneymonologoys-anachoma-stis-ayxanomenes-eisagoges-stis-meth-kai-anagkaio-metro-kata-tis-pand/
https://www.healthview.gr/91224/elliniki-pneymonologiki-etaireia-i-enischysi-ton-pneymonologikon-klinikon-kathos-kai-tis-p-f-y-me-iatroys-pneymonologoys-anachoma-stis-ayxanomenes-eisagoges-stis-meth-kai-anagkaio-metro-kata-tis-pand/
https://www.palo.gr/search/?kwd=%ce%9c%ce%95%ce%98


 
Ενίσχυση των Πνευμονολογικών Κλινικών ζητά η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
12:04 16/11/2020 - Πηγή: Ιατρονέτ 

  

Απαιτείται η καλύτερη δυνατή διαχείριση της πνευμονίας και της αναπνευστικής ανεπάρκειας 

κατά τη νοσηλεία σε πρώτο στάδιο και εκτός ΜΕΘ. 
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