
 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία αποφάσισε στα πλαίσια της διαβούλευσης με όλες τις 
βαθμίδες που εξασκούν την ειδικότητα να συζητήσει θέματα που αφορούν τους 
Πνευμονολόγους που εργάζονται σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Στη συζήτηση συμμετείχαν 
αλφαβητικά οι : Κοσμάς Καζάνας,  Επαμεινώνδας Κοσμάς, Αναστάσιος Παλαμίδας και 
Στυλιανός Φρέγκογλου. Ακούστηκαν όλες οι απόψεις και η ΕΠΕ κατέληξε στα παρακάτω 
θέματα που θα σταλούν στην Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών, στον ΠΙΣ, στον ΕΟΠΥΥ 
καθώς και στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, με παράκληση να προωθηθεί στο τμήμα 
υγειονομικών καλύψεων.  

Η Πνευμονολογία αποτελεί μία μάχιμη ειδικότητα αιχμής σε όλο το φάσμα και τις βαθμίδες 
παροχής υπηρεσιών υγείας. Πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, τμήμα επειγόντων, εξωτερικό 
ιατρείο,  νοσηλεία σε θαλάμους και ΜΕΘ, εργαστήριο αναπνευστικής λειτουργίας, 
εργαστήριο μελέτης διαταραχών αναπνοής στον ύπνο, ενδοσκόπηση (βρογχοσκόπηση) & 
επεμβατική πνευμονολογία, πνευμονική αποκατάσταση, είναι οι ποικίλοι άξονες που 
στηρίζονται από την ειδικότητα σε επίπεδο καθημερινής λειτουργίας ενός νοσοκομείου είτε 
του Δημοσίου είτε του Ιδιωτικού Τομέα. Πολλά συνήθη οξέα (πνευμονία, λοιμώξεις εν 
γένει, πνευμονική εμβολή, κρίση άσθματος, παρόξυνση ΧΑΠ, παρόξυνση πνευμονικής 
ίνωσης, υπεζωκοτική συλλογή, οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, οξεία δύσπνοια, 
αιμόπτυση κλπ) και χρόνια νοσήματα (ΧΑΠ, άσθμα, καρκίνος πνεύμονα, πνευμονική ίνωση 
& άλλες διάχυτες πνευμονοπάθειες, επαγγελματικές πνευμονοπάθειες, πνευμονική 
τοξικότητα από φάρμακα/ακτινοθεραπεία κλπ., σύνδρομο απνοιών ύπνου, συμμετοχή 
πνευμόνων σε αυτοάνοσα ή αιματολογικά κλπ νοσήματα, χρόνια αναπνευστική 
ανεπάρκεια, το νεοεμφανισθένpost- ή long-covidσύνδρομο κλπ) ταλαιπωρούν πολλούς 
συνανθρώπους μας και επιβαρύνουν πολλαπλώς το δημόσιο σύστημα υγείας, τις ιδιωτικές 
ασφαλιστικές εταιρίες αλλά και ατομικά την οικονομική κατάσταση των οικογενειών των 
ασθενών. Αυτή η ταλαιπωρία και η επιβάρυνση πολλαπλασιάζονται εάν σε αυτά τα σοβαρά 
νοσήματα την διαχείριση δεν την έχει ο καθ’ύλην εξειδικευμένος αρμόδιος γιατρός, που 
είναι ο ειδικός πνευμονολόγος, και αντίθετα αφεθούν στην εκ προοιμίου ελλιπή και 
ανεπαρκή διαχείριση που μπορεί να κάνει ο μη ειδικός γιατρός.  

Οι προτάσεις της ΕΠΕ συνοψίζονται στα παρακάτω:  

1. Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και τα τμήματα check-up των ιδιωτικών 
νοσοκομείων να συμπεριλάβουν στα πακέτα check-up που προσφέρουν αφενός την 
σπιρομέτρηση (σε άτομα >40 ετών καπνιστές) και αφετέρου την low-dose CT (για 
καπνιστές > 55 ετών). Επιπρόσθετα θέσπιση υποχρεωτικού προ εγχειρητικού 
ελέγχου  από Πνευμονολόγο σε άτομα > 40 ετών καπνιστές ή/και ανεξάρτητα 
ηλικίας με ιστορικό αναπνευστικής νόσου.   

 



2. Τα ιδιωτικά νοσοκομεία να αναπτύξουν τα σχετικά ιατρεία και οι ιδιωτικές 
ασφάλειες να καλύψουν την συμμετοχή των ασφαλισμένων τους σε πρόγραμμα 
διακοπής καπνίσματος.  

3. Για να υποβληθεί ασθενής σε βρογχοσκόπηση, να ζητά ο θεράπων και να εγκρίνει η 
ασφάλειά του την εισαγωγή του & ολιγόωρη παραμονή του σε μονάδα βραχείας 
νοσηλείας  προκειμένου να υποβληθεί σε βρογχοσκόπηση και να ανανήψει από 
αυτήν, ώστε να εξέλθει αυθημερόν με ασφάλεια από το νοσοκομείο. Η 
βρογχοσκόπηση δεν είναι μια απλή διαγνωστική εξέταση, όπως π.χ. η γενική 
αίματος ή η αξονική θώρακα. Είναι μία επεμβατική διαγνωστική εξέταση σε ένα 
ζωτικό για την ζωή σύστημα όπως το αναπνευστικό.  

4. Να οργανωθεί καθημερινό πρωινό εξωτερικό ιατρείο για πνευμονολογικά 
περιστατικά (γενικό ΤΕΙ αλλά και ειδικά, π.χ. ύπνου ή παθολογικών απεικονιστικών 
ευρημάτων, όπως βέβαια και πνευμονολογικό ιατρείο Check-up). 

5. Να  υπάρχει 24ωρη πνευμονολογική κάλυψη στο Τμήμα Επειγόντων. 
6. Νοσήματα και ICD10 (πού χρήζουν νοσηλείας) τα οποία αποκλειστικά πρέπει να 

διαχειρίζονται από Πνευμονολόγο. Τέτοια είναι : 
 

- Παρόξυνση ΧΑΠJ44.1 
- Κρίση άσθματος J45 
- Υπεζωκοτική συλλογή J 90 
- Αναπνευστική ανεπάρκεια J 96 
- Διάχυτη παρεγχυματική πνευμονοπάθεια J84 
- Φυματίωση 
- Post-Covid πνευμονοπάθεια [J84] 

Για τα παραπάνω νοσήματα να υπάρξει και ενημέρωση του ΕΟΠΥΥ με σκοπό να 
γνωρίζει για τις ανάλογες  τιμολογήσεις. 

7. Να αναπτυχθούν επίσημα ιατρεία διαταραχής της αναπνοής στον ύπνο με 
πιστοποιημένο από το Υπ. Υγείας ιατρό πνευμονολόγο εξειδικευθέντα στον ύπνο 
(Δ/ντής του Εργαστηρίου) και πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό (βλ. ΦΕΚ 2018). 

8. Να γίνει συνείδηση στις ασφάλειες αλλά και στα ιδιωτικά θεραπευτήρια (και 
βασικά στα ογκολογικά τμήματα) ότι η σταδιοποίηση του μεσοθωρακίου με ΡΕΤ 
μόνο είναι ελλιπής. Η σωστή σταδιοποίηση μεσοθωρακίου επιτυγχάνεται μόνο με 
EBUS-βρογχοσκόπηση. 

9. Να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη της επεμβατικής πνευμονολογίας με τον 
αντίστοιχο τεχνολογικό εξοπλισμό και στελέχωση με επεμβατικό πνευμονολόγο 
(EBUS/EUS, stents, EC/APC, ultrathinbronchoscopy, radialEBUS, 
electromagneticnavigation, κρυοβιοψία, AFI/NBIκλπ) και κυρίως στις κατευθύνσεις: 

- Σταδιοποίηση μεσοθωρακίου όπως προαναφέρθηκε 
- Διάγνωση περιφερικών βλαβών (π.χ. όζων) 
- Διάγνωση διαχύτων πνευμονοπαθειών 
- Ανίχνευση πρώιμων-προνεοπλασματικών επιθηλιακών δυσπλασιών 

 
10. Να δημιουργηθούν πλήρη εργαστήρια αναπνευστικής λειτουργίας(και όχι μόνο 

σπιρομετρικά) με επιστημονικό υπεύθυνο πνευμονολόγο και εξειδικευμένο 



βιοιατρικό τεχνολογικό προσωπικό (σπιρομέτρηση προ & μετά ΒΔ, αέρια αίματος, 
στατικοί όγκοι, διάχυση, αναπνευστικοί μύες, εκπνεόμενο ΝΟ, ταλαντωσιμετρία 
προ και μετά ΒΔ,εργοσπιρομετρία). 

11. Να συσταθεί ενθέρμως στα ιδιωτικά νοσοκομεία να μην λειτουργούν με 
μεμονωμένους συνεργάτες πνευμονολόγους, αλλά τουλάχιστον στα μεγάλα 
θεραπευτήρια, να δημιουργηθούν πνευμονολογικές ομάδες/κλινικές για την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση των ασθενών και την αύξηση αφενός της 
ποιότητας παροχής υπηρεσιών αλλά και αφετέρου του τζίρου των νοσοκομείων.Θα 
μπορούσαμε όμως να συζητήσουμε στα πλαίσια της σύμπραξης δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα να τεθούν οι προϋποθέσεις (minimumrequirements) μιας 
πνευμονολογικής κλινικής και πιθανώς πως αυτές οι κλινικές θα μπορέσουν να 
συνεισφέρουν, να σηκώσουν έναμέρος του φόρτου και να ανακουφίσουν τις 
πνευμονολογικές κλινικές στις δημόσιες δομές που αναμένεται να πιεστούν πολύ 
από τον επόμενο χειμώνα. 
 

 


