
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



  

Αναθεωρημένες οδηγίες της 
Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας για το σύνδρομο Long 
Post Covid 
ΕΙΔΗΣΕΙΣΕΠΙΣΤΗΜΗΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ  

03/03, 1:57 μμ 

Upd: 5 ημέρες πριν 

ΣύνταξηΑγγελική Παπαθανασίου 

Φωτογραφία Αρχείου - AP Photo/Kirsty Wigglesworth 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, θεωρώντας βαρύνουσας 
σημασίας την υπεύθυνη ενημέρωση και παραμένοντας στην 
πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της COVID-19, ανακοινώνει 
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αναθεωρημένες οδηγίες, με στόχο να βοηθήσει τους Ιατρούς 
όλων των ειδικοτήτων στη διάγνωση αλλά και τη διαχείριση 
του «συνδρόμου Long Post COVID». 

Επίσης ενημερώνει τους ασθενείς – οι οποίοι νόσησαν από COVID-
19 και παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών 
μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες 
και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους – ότι μπορούν να 
απευθύνονται στους Συναδέλφους, ιδιώτες Πνευμονολόγους, της 
περιοχής τους, καθώς ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι Iατροί γνωρίζουν τη 
νόσο και τις πιθανές επιπλοκές της. 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής 
εμπειριών και απόψεων των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από 
διεθνείς οργανισμούς, όπως το NICE1 και το CDC2 και αξιοποίησης 
παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές 
ερευνητικές ομάδες. 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και 
σημεία αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που 
εμμένουν ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-
COV-2. Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 
προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της 
λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και 
συμπτώματα έως 4 εβδομάδες 
2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic 
COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 
εβδομάδες 
3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome):αφορά σε 
σημεία και συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή 
μετά από τη λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο 
από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε 
εναλλακτική διάγνωση. Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος 
Long COVID περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-
19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 



Υγείας και το Mount Sinai, αναφέρουν ότι η COVID-19, πέραν του 
ότι είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα 
συστήματα. Έτσι οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από 
3 μήνες, θα πρέπει σαφώς να ξεκινούν το διαγνωστικό έλεγχο από 
το αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης 
από COVID-19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). Στην περίπτωση που ο 
έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή 
αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να 
συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ κ. Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής 
Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ σχετικά με τις οδηγίες τονίζει: «πρέπει όλοι 
να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες 
τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και 
αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη 
με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών 
με πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό 
γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά φορά 
μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19». 

O Δρ. Στυλιανός Κ. Βιττωράκης Πνευμονολόγος – 
Φυματιολόγος Υπεύθυνος Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της 
ΕΠΕ εξηγεί: «με τον όρο παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19 
περιγράφονται τα μακροχρόνια συμπτώματα που εμφανίζουν 
ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, τα οποία εμμένουν για μήνες 
μετά την αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά την αρχική 
ανάρρωση από τη νόσο. Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα 
ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, παρουσιάζουν παρατεταμένο 
σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη αναγνώριση του συνδρόμου 
αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να 
βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας και να 
μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 

Η Κατερίνα Αντωνίου MD, PhD, Συντονίστρια 12ης 
Επιτροπής Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας, 
καθηγήτρια Πνευμονολογίας, και υπεύθυνη της Μονάδας 
Διαμέσων Νοσημάτων της Πανεπιστημιακής 



Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΑ.Γ.Ν.Η, αναφερόμενη στις οδηγίες 
επισημαίνει: «είχα την τιμή να συντονίσω με τη συμμετοχή 
εξαιρετικών Συναδέλφων, την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας σχετικά τις συστάσεις που πρέπει να 
ακολουθούν οι Συνάδελφοι μας για τη διαχείριση των ασθενών με 
Long Covid-19, είτε έχουν νοσηλευτεί, είτε όχι. Οι συστάσεις αυτές, 
τους διευκολύνουν για το πως θα διαχειρίζονται τους ασθενείς 
αυτούς, τις εξετάσεις (πνευμονική λειτουργία, απεικονιστικές 
μεθόδους) που πρέπει να διενεργούν, λαμβάνοντας υπόψη 
την Ποιότητα3 ζωής των ασθενών και τη δυνατότητα 
παρακολούθησης τους, μέσω της τηλεϊατρικής. Πρόσφατα 
δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας και αποτελούν μέρος των οδηγιών της ERS (living ERS 
GUIDELINES)». 

Ο Δρ. Αργύριος Τζουβελέκης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Πνευμονολογίας, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής 
Πανεπιστημίου Πατρών τονίζει: « To Long COVID-19 σύνδρομο 
αποτελεί στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη απειλή για τη 
δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη από κορονοϊό. Από τον 
πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, ονομάζεται 
πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές στο 
πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης από κορονοϊό. 
Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% στους βαρέως πάσχοντες 
ασθενείς. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 
περί τους 4.000 ασθενείς, το μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου 
στη δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό». 
Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, Συντονίστρια ομάδας 
εργασίας Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-
Πνευμονική Κυκλοφορία-Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, 
Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» 
επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν συχνά 
εύκολη κόπωση, μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, 
ακόμα και με φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή 
τους σε εξειδικευμένα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- 
πνευμονικής αποκατάστασης που παρέχονται από ομάδα ειδικών 
σε συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την 
συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής τους». 



Ομάδα Εργασίας: Τζουβελέκης Αργύριος, Βιττωράκης 
Στυλιανός, Καραμπιτσάκος Θεόδωρος, Σωτηροπούλου 
Βασιλική, Μπούτου Αφροδίτη, Δανιήλ Ζωή, Αντωνίου 
Αικατερίνη, Ασημάκος Ανδρέας, Σταύρου Θ. Βασίλειος, 
Μπούτλας Στυλιανός, Βαβουγιός Δ. Γεώργιος, 
Τουρλακόπουλος Κωνσταντίνος, Βογιατζής Ιωάννης, 
Γουργουλιάνης Ι. Κωνσταντίνος, ΔΣ Ε.Π.Ε. 

• Για να διαβάσετε αναλυτικά τις αναθεωρημένες Οδηγίες της ΕΠΕ 
ακολουθήστε το παρακάτω 
link: https://hts.org.gr/assets/Long%20Covid_Epe2022.pdf 

• Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 

Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες 
δομές υγείας, ακολουθεί κατάλογος των Πνευμονολογικών 
Ιατρείων Post Covid σε όλη την Ελλάδα, με αναλυτικές 
πληροφορίες στο 
link: https://hts.org.gr/assets/post%20covid%20iatreia-
pinakas2022.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Αναθεωρημένες Οδηγίες της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας για τη Long 
Post Covid 

Eίναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων των μελών της ΕΠΕ, 
με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς, όπως το NICE και το CDC. 
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Πέμπτη, 03 Μαρτίου 2022 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, θεωρώντας βαρύνουσας σημασίας την 
υπεύθυνη ενημέρωση και παραμένοντας στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της 
COVID-19, ανακοινώνει αναθεωρημένες οδηγίες, με στόχο να βοηθήσει τους 
Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη διάγνωση αλλά και τη διαχείριση του 
«συνδρόμου Long Post COVID». 

Επίσης ενημερώνει τους ασθενείς – οι οποίοι νόσησαν από COVID-19 και 
παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της 
νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους - 
ότι μπορούν να απευθύνονται στους ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής 
τους, καθώς ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι Iατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές 
επιπλοκές της. 

 
  
Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και 
απόψεων των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς, όπως το 
NICE και το CDC και αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί 
από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά 
και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 
εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. Το National Institute for Health and 
Care Excellence (NICE) προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που 
έπονται της λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19):  αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 4 
εβδομάδες. 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): 
αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες. 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome):αφορά σε σημεία και 
συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με 
COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να 
μπορούν να αποδοθούν σε  εναλλακτική διάγνωση. Από τα παραπάνω, 
προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη συμπωματική 
COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
και το Mount Sinai, αναφέρουν ότι η COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που 
προσβάλλει το αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα. Έτσι οι ασθενείς με 
εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει σαφώς να ξεκινούν το 
διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση της 
επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). Στην περίπτωση που ο 
έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της 



συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε 
άλλες οντότητες. 

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ κ. Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας 
ΕΚΠΑ  σχετικά με τις οδηγίες τονίζει: «πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το 
σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας 
στη διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από 
λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με 
πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην 
προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της 
λοίμωξης COVID-19». 

O Δρ. Στυλιανός Κ. Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος Υπεύθυνος 
Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί: «με τον όρο παρατεταμένο σύνδρομο 
COVID-19 περιγράφονται τα μακροχρόνια συμπτώματα που εμφανίζουν 
ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, τα οποία εμμένουν για μήνες μετά την 
αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά την αρχική ανάρρωση από τη νόσο. 
Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, 
παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη αναγνώριση 
του συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να 
βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας και να μετριάσουμε τις 
επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 

Η Κατερίνα Αντωνίου MD, PhD, Συντονίστρια 12ης Επιτροπής Ευρωπαϊκής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγήτρια Πνευμονολογίας, και υπεύθυνη της 
Μονάδας Διαμέσων Νοσημάτων της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής 
ΠΑ.Γ.Ν.Η, αναφερόμενη στις οδηγίες επισημαίνει: «είχα την τιμή να συντονίσω με 
τη συμμετοχή εξαιρετικών Συναδέλφων, την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας σχετικά τις συστάσεις που πρέπει να ακολουθούν οι 
Συνάδελφοί μας για τη διαχείριση των ασθενών με Long Covid-19,  είτε έχουν 
νοσηλευτεί, είτε όχι. Οι συστάσεις αυτές, τους διευκολύνουν για το πώς θα 
διαχειρίζονται τους ασθενείς αυτούς, τις εξετάσεις (πνευμονική λειτουργία, 
απεικονιστικές μεθόδους) που πρέπει να διενεργούν,  λαμβάνοντας υπόψη την 
ποιότητα ζωής των ασθενών και τη δυνατότητα παρακολούθησης τους, μέσω της 
τηλεϊατρικής. Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στο  περιοδικό της Ευρωπαϊκής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας και αποτελούν μέρος των οδηγιών της ERS (living 
ERS GUIDELINES)». 

Ο Δρ. Αργύριος Τζουβελέκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών τονίζει: « To Long 
COVID-19 σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη απειλή για τη 
δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη από κορωνοϊό. Από τον πνεύμονα, η 
σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, ονομάζεται πνευμονική ίνωση και 
χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές στο πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα 
της λοίμωξης από κορωνοϊό. Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% στουςβαρέως 
πάσχοντες ασθενείς. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 
περί τους 4.000 ασθενείς, το μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια 
υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό». 



Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, Συντονίστρια ομάδας εργασίας Φυσιολογία 
&Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-Αποκατάσταση 
Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ 
«Ιπποκράτειο»  επισημαίνει: «οι ασθενείς με LongCovid παρουσιάζουν συχνά 
εύκολη κόπωση, μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα και με 
φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε εξειδικευμένα 
προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής αποκατάστασης που 
παρέχονται από ομάδα ειδικών σε συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει 
σημαντικά την συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής τους». 

Ομάδα Εργασίας:Τζουβελέκης Αργύριος, Βιττωράκης Στυλιανός, Καραμπιτσάκος 
Θεόδωρος, Σωτηροπούλου Βασιλική, Μπούτου Αφροδίτη, Δανιήλ Ζωή, Αντωνίου 
Αικατερίνη, Ασημάκος  Ανδρέας, Σταύρου Θ. Βασίλειος, Μπούτλας Στυλιανός, 
Βαβουγιός Δ. Γεώργιος, Τουρλακόπουλος Κωνσταντίνος, Βογιατζής Ιωάννης, 
Γουργουλιάνης Ι. Κωνσταντίνος, ΔΣ Ε.Π.Ε. 

Για να διαβάσετε αναλυτικά τις αναθεωρημένες Οδηγίες της ΕΠΕ ακολουθήστε το 
παρακάτω link: https://hts.org.gr/assets/Long%20Covid_Epe2022.pdf 

Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 

Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές υγείας, 
ακολουθεί κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covidσε όλη την 
Ελλάδα, με αναλυτικές πληροφορίες στο link: 

https://hts.org.gr/assets/post%20covid%20iatreia-pinakas2022.pdf  
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Αναθεωρημένες οδηγίες για το Long Covid 
Συντάκτης: Viruson: 03/03/2022, 11:54Κατηγορίες: Featured, Νέα, ΡεπορτάζΧωρίς Σχόλια 
 Εκτύπωση Email 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ανακοίνωσε αναθεωρημένες 
οδηγίες για τη διαχείριση του «συνδρόμου Long Post COVID». Επιδίωξη της 
είναι να βοηθήσει τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη διάγνωση και την 
αντιμετώπισή του. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία συνιστά σε αναρρώσαντες από COVID-
19, οι οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων 
επιπλοκών της νόσου Long Covid να απευθύνονται στους  ιδιώτες 
Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, Το ίδιο προτείνει σε όσους έχουν απορίες 
και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους. 

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανταλλαγή εμπειριών και 
απόψεων των μελών της ΕΠΕ, η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία επικαιροποίησε τις οδηγίες. Υπόψη ελήφθησαν στοιχεία από ειδικούς 
από διεθνείς οργανισμούς, όπως το NICE και το CDC και αξιοποιήθηκαν 
παρόμοιες οδηγίες που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 
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Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία διευκρινίζει ότι ο όρος 
«σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά και τις 
επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται  τέσσερις 
εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. Το National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE) προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που 
έπονται της λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και 
συμπτώματα έως 4 εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-
19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome):αφορά σε σημεία 
και συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη 
λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 
εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. 
Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει τη 
συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. 

Με δεδομένο  ότι η COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το 
αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ και το 
Mount Sinai, οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από  τρεις 
μήνες, θα πρέπει να αρχίζουν το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό 
σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης 
πνευμονοπάθειας). Εφόσον ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην 
επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί 
στο καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

  

Αναφερόμενος στις οδηγίες ο  πρόεδρος της ΕΠΕ  καθηγητής 
Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Στέλιος Λουκίδης, επεσήμανε ότι  «πρέπει όλοι να 
κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του 
συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση 
των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ 
δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με 
σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και 
καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19». 

 

 

 

 

 



 

 

 

Long COVID: Σε λειτουργία 

30 πνευμονολογικά ιατρεία 

Δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν λόγω κορωνοϊού 

παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19, γνωστό και 

ως Long COVID. 

 
Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα αλλά και τις 

επιπλοκές που εμμένουν ή εμφανίζονται τέσσερις εβδομάδες μετά τη λοίμωξη. 

Σε περίπτωση μη βελτίωσης ή εμφάνισης νέων συμπτωμάτων, οι ασθενείς θα 

πρέπει να εξετάζονται από τον θεράποντα ιατρό τους. 

Πέννυ Μπουλούτζα 

04.03.2022 • 12:57 

•   
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•   

•  

Δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν λόγω κορωνοϊού 

παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19, γνωστό 

και ως Long COVID. Οι ασθενείς με Long COVID εμφανίζουν 

συχνά εύκολη κόπωση, μειωμένη αντοχή στην άσκηση και 

δύσπνοια ακόμα και σε φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία, 

και χρειάζονται κατάλληλη αντιμετώπιση από ειδικούς γιατρούς. 

Στα δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της χώρας 

δημιουργήθηκαν και λειτουργούν 30 πνευμονολογικά ιατρεία 

Long COVID, ενώ ήδη το υπουργείο Υγείας έχει εντάξει 

στο Ταμείο Ανάκαμψης δράσεις για την αντιμετώπιση της Long 

COVID, ύψους 3,1 εκατ. ευρώ. 

Οπως σημειώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ), 

ο όρος σύνδρομο Long COVID περιλαμβάνει τα συμπτώματα 

αλλά και τις επιπλοκές που εμμένουν ή εμφανίζονται τέσσερις 

εβδομάδες μετά τη λοίμωξη που έχει προκαλέσει ο SARS-CoV-

2. Σύμφωνα με την ΕΠΕ, κάθε ασθενής που νοσεί από COVID-

19 θα πρέπει να ενημερώνεται για την πιθανότητα εμμενόντων 

συμπτωμάτων που συνήθως υποχωρούν μέσα σε 12 εβδομάδες 

και εμφανίζονται ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου και την 

προηγούμενη κατάσταση της υγείας του. Σε περίπτωση μη 

βελτίωσης ή εμφάνισης νέων συμπτωμάτων, οι ασθενείς θα 

πρέπει να εξετάζονται από τον θεράποντα ιατρό τους. 

Εμμένοντα συμπτώματα εμφανίζονται συχνότερα σε 
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νοσηλευόμενους ασθενείς. Ωστόσο, συμπτωματολογία που 

επηρεάζει την ποιότητα της ζωής των ασθενών μπορεί να 

εμφανίζεται και σε μη νοσηλευόμενους ασθενείς. Τα συνήθη 

συμπτώματα είναι βήχας, δύσπνοια, μειωμένη ικανότητα για 

άσκηση, διαταραχές ύπνου, ανοσμία και αγευσία, ενώ 

καταγράφονται συχνά και καρδιολογικές (π.χ. θωρακικό άλγος, 

μυοκαρδίτιδα), δερματολογικές (τριχόπτωση, εξάνθημα), 

νεφρολογικές, ρευματολογικές, ενδοκρινικές, νευροψυχιατρικές, 

αγγειακές, γαστρεντερικές και άλλες επιπλοκές. Η ΕΠΕ σε μια 

προσπάθεια να βοηθήσει τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων 

στη διαχείριση του συνδρόμου Long COVID εξέδωσε 

αναθεωρημένες οδηγίες για την παρακολούθηση των ασθενών, 

τις εξετάσεις στις οποίες θα πρέπει αυτοί να υποβληθούν και 

τους τρόπους αντιμετώπισης του συνδρόμου. Οπως σημείωσε ο 

πρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πνευμονολογίας του ΕΚΠΑ 

Στέλιος Λουκίδης, «πρέπει όλοι να κατανοήσουμε τον σημαντικό 

ρόλο του πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος 

υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπνευστικών 

επιπτώσεων έπειτα από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ 

δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς 

αλγορίθμους με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην 

προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά φορά μακροχρόνιων 

επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19». 

Αναθεωρημένες οδηγίες από την Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία για την παρακολούθηση ασθενών. 



Ως τη δεύτερη μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία στην 

παρούσα φάση, μετά την οξεία λοίμωξη από κορωνοϊό, 

χαρακτηρίζει το σύνδρομο Long COVID ο αναπληρωτής 

καθηγητής Πνευμονολογίας και διευθυντής Πνευμονολογικής 

Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Αργύριος Τζουβελέκης. 

Οπως σημειώνει, «από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή 

του συνδρόμου ονομάζεται πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται 

από πολλαπλές ουλές στο πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα 

της λοίμωξης από κορωνοϊό. Εμφανίζεται σε ποσοστό 10%-20% 

στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς». 

Πληροφορίες για τα δημόσια πνευμονολογικά ιατρεία Long 

COVID μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες στην 

ηλεκτρονική 

διεύθυνση https://hts.org.gr/assets/post%20covid%20iatreia-

pinakas2022.pdf. 

Εν τω μεταξύ, ξεπέρασαν τις 26.000 οι θάνατοι ασθενών με 

COVID-19 στα δύο χρόνια της πανδημίας στη χώρα μας. Χθες ο 

ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 63 επιπλέον θανάτους ασθενών που είχαν 

προσβληθεί από τον κορωνοϊό, εκ των οποίων οι 62 αφορούσαν 

ασθενείς ηλικίας 60 ετών και άνω. 
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Αναθεωρημένες οδηγίες για το 
σύνδρομο long post covid 

Από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

Από Health Daily Editorial Team 

 
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, θεωρώντας βαρύνουσας σημασίας την υπεύθυνη 
ενημέρωση και παραμένοντας στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της COVID-19, ανακοινώνει 
αναθεωρημένες οδηγίες, με στόχο να βοηθήσει τους Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη 
διάγνωση αλλά και τη διαχείριση του «συνδρόμου Long Post COVID». 

Επίσης ενημερώνει τους ασθενείς – οι οποίοι νόσησαν από COVID-19 και παρουσιάζουν 
συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου (Long Covid) ή έχουν 
απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους – ότι μπορούν να απευθύνονται στους 
Συναδέλφους, ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, καθώς ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι 
Iατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές επιπλοκές της. 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων των μελών 
της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς, όπως το NICE1 και το CDC2 και αξιοποίησης 
παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. Ο όρος 



«σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά και τις επιπλοκές 
(όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-
COV-2. Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) προτείνει την ακόλουθη 
ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 4 εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): αφορά σε σημεία και 
συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome):αφορά σε σημεία και συμπτώματα που 
αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν για 
περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. 
Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη 
συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και 
το Mount Sinai, αναφέρουν ότι η COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το 
αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα. 

Έτσι οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει σαφώς να ξεκινούν το 
διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης από 
COVID-19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). Στην περίπτωση που ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν 
καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί 
στο καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ σχετικά με τις οδηγίες 
τονίζει: «πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες τις 
βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπνευστικών 
επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση 
οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση 
των βραχυχρόνιων και καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19». O Δρ. 
Στυλιανός Κ. Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος Υπεύθυνος Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της 
ΕΠΕ επισημαίνει: «Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, 
παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη αναγνώριση του συνδρόμου 
αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των 
ασθενών μας και να μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σύνδρομο Long Post COVID: Οι 
αναθεωρημένες οδηγίες της 
Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ανακοίνωσε αναθεωρημένες οδηγίες, 

με στόχο να βοηθήσει τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη διάγνωση, 

αλλά και διαχείριση του «συνδρόμου Long Post COVID». 

Σημειώνει, ακόμα, ότι οι ασθενείς που νόσησαν από COVID-19 και 

παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της 

νόσου (Long Covid), ή έχουν απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους, 

μπορούν να απευθύνονται στους ιδιώτες πνευμονολόγους της περιοχής τους, 

καθώς ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι ιατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές 

επιπλοκές της. 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και 

απόψεων των μελών της ΕΠΕ με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς, όπως το 

NICE και το CDC, καθώς και αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που έχουν 

δημοσιευθεί από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

https://www.planbemag.gr/healthupdates/%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf-long-post-covid-%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82/


Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία, 

αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή 

εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS–COV-2. Το National 

Institute for Health and Care Excellence (NICE) προτείνει την ακόλουθη ορολογία 

για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 
4 εβδομάδες. 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-
19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες. 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε σημεία 
και συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη 
λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, 
χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. Από τα 
παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει τη 
συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Mount Sinai, αναφέρουν ότι η COVID-

19, πέραν τού ότι είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό, επηρεάζει και άλλα 

συστήματα. Έτσι, οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 

μήνες θα πρέπει σαφώς να ξεκινούν το διαγνωστικό έλεγχο από το 

αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-

19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). Στην περίπτωση που ο έλεγχος του 

αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, 

ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

Συμπτωματολογία και επιπλοκές long-Covid

 

Κάθε ασθενής που νοσεί από Covid-19 θα πρέπει να ενημερώνεται για την 

πιθανότητα εμμενόντων συμπτωμάτων που συνήθως υποχωρούν μέσα σε 12 

εβδομάδες και εμφανίζονται ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου και την 

προηγούμενη κατάσταση της υγείας του. Σε περίπτωση μη βελτίωσης ή 

εμφάνισης νέων συμπτωμάτων, οι ασθενείς θα πρέπει να εξετάζονται από τον 

θεράποντα ιατρό 

τους. 

Εμμένοντα συμπτώματα εμφανίζονται συχνότερα σε νοσηλευόμενους ασθενείς 

(Post Intensive Care Syndrome, προσβολή αναπνευστικού και καρδιαγγειακού). 

https://www.planbemag.gr/wp-content/uploads/2022/03/epe-logo.jpg


Ωστόσο, συμπτωματολογία που επηρεάζει την ποιότητα της ζωής των ασθενών 

μπορεί να εμφανίζεται και σε μη νοσηλευόμενους ασθενείς. 

Η νόσος COVID-19, πέραν του αναπνευστικού, μπορεί να προσβάλει πολλά 

συστήματα. Γι’ αυτό και είναι αναγκαία η γνώση τους, αλλά και η συνεργασία 

διαφόρων ειδικοτήτων. 

Ακολουθούν τα κύρια συμπτώματα και νοσήματα/επιπλοκές του Post-Covid 

συνδρόμου: 

• Αναπνευστικά 

Βήχας/δύσπνοια, μειωμένη ικανότητα για άσκηση και υποξαιμία 

Διάμεση Πνευμονοπάθεια με μειωμένη διαχυτική ικανότητα και περιορισμό, 

αλλοιώσεις θαμβής υάλου και ινωτικές βλάβες στην απεικόνιση, πνευμονική 

εμβολή 

• Σχετιζόμενα με το ανώτερο αναπνευστικό και ΩΡΛ 

Ανοσμία-Αγευσία. 

• Καρδιαγγειακά 

Αίσθημα παλμών, δύσπνοια και θωρακικό άλγος 

Μυοκαρδίτιδα, μυοκαρδιακή ίνωση, καρδιακή ανεπάρκεια, 

αρρυθμίες,περικαρδίτιδα, ορθοστατική υπόταση 

• Νεφρικά 

Χρόνια νεφροπάθεια με μειωμένο EGFR έχει αναφερθεί 6 μήνες μετά 

• Δερματολογικά 

Η τριχόπτωση είναι το κύριο σύμπτωμα και εμφανίζεται σε περίπου 20% των 

ασθενών 

Εξάνθημα (π.χ. κνίδωση) 

• Ρευματολογικά 

Αντιδραστική αρθρίτιδα, ινομυαλγία, νοσήματα συνδετικού ιστού 

• Ενδοκρινικά 

Εμφάνιση ή επιδείνωση σακχαρώδη διαβήτη, υποθυρεοειδισμός, υποξεία 

θυρεοειδίτιδα, διαταραχές εμμήνου ρύσης 



• Νευροψυχιατρικά 

Καταβολή, μυαλγίες, κεφαλαλγία, αδυναμία, διαταραχές αυτόνομου, γνωσιακές 

διαταραχές, διαταραχές μνήμης, οσφρητικές / γευστικές διαταραχές 

Ανησυχία, κατάθλιψη, διαταραχές ύπνου, μετατραυματικό στρες (PTSD) 

• Αγγειακά 

Θρομβοεμβολικά επεισόδια (πνευμονική εμβολή, αρτηριακή θρόμβωση, εν τω 

βάθει φλεβοθρόμβωση) 

• Ουρολογικά 

Ακράτεια, σεξουαλική δυσλειτουργία 

• Γαστρεντερικά 

Έχει παρατηρηθεί παρατεταμένη απέκκριση του ιού στα κόπρανα, ακόμα και σε 

ασθενείς με αρνητικό ρινοφαρυγγικό επίχρισμα. Η νόσος μπορεί δυνητικά να 

μεταβάλει το μικροβίωμα του εντέρου και να οδηγήσει σε εμφάνιση ευκαιριακών 

λοιμώξεων. 

• Άλλα 

Παρατεταμένη δεκατική πυρετική κίνηση, απώλεια βάρους, έλλειψη βιταμίνης D, 

αλλεργίες και σύνδρομο ενεργοποίησης μαστοκυττάρων, χρόνια άλγη, 

επιδείνωση συνοσηροτήτων. 

Αναπνευστικές επιπλοκές Long-Covid συνδρόμου 

Σε μία μελέτη παρατήρησης 38 νοσοκομείων στις ΗΠΑ, στις 60 ημέρες μετά την 

έξοδο από το νοσοκομείο, απεβίωσε το 6,7% των ασθενών, ενώ το 15,1% 

χρειάστηκε επανεισαγωγή. 

Το 32,6% των ασθενών ανέφερε εμμένοντα συμπτώματα και το 18,9% νέα 

συμπτωματολογία. Το συχνότερο σύμπτωμα ήταν η δύσπνοια στην άνοδο 

μιας σκάλας (22,9%), ο βήχας (15,4%) και η εμμένουσα απώλεια 

γεύσης/όσφρησης (13,1%). 

Σε άλλη μελέτη νοσηλευόμενων ασθενών, το 68% και το 49% των ασθενών 

εμφάνιζε τουλάχιστον 1 σύμπτωμα στους 6 και 12 μήνες αντίστοιχα, με 

συχνότερα στους 6 μήνες την καταβολή (52%), τις διαταραχές ύπνου (27%), 

την τριχόπτωση (22%) και τις διαταραχές όσφρησης (11%). 

Ενδιαφέρον εύρημα της μελέτης αυτής αποτελεί η αύξηση του ποσοστού των 

ασθενών που εμφάνιζαν δύσπνοια κατά mMRC>1 από τους 6 (26%) στους 12 

μήνες (30%). Το συχνότερο εύρημα στις λειτουργικές δοκιμασίες των πνευμόνων 



είναι η μείωση στη διαχυτική ικανότητα DLCO, η οποία σαφώς συσχετίζεται με τη 

βαρύτητα της νοσηλείας. 

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, Δρ. Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας 

ΕΚΠΑ τονίζει: «Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε τον σημαντικό ρόλο του 

Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και 

αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. 

Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους 

με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και 

καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19».  

O Δρ. Στυλιανός Κ. Βιττωράκης, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, 

Υπεύθυνος Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί: «Με τον όρο 

“παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19” περιγράφονται τα μακροχρόνια 

συμπτώματα που εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, τα οποία 

εμμένουν για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά την αρχική 

ανάρρωση από τη νόσο. Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που 

νόσησαν με COVID-19 παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. 

Με την έγκαιρη αναγνώριση του συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη 

αντιμετώπιση, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας 

και να μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 

Η Κατερίνα Αντωνίου MD, PhD, Συντονίστρια 12ης Επιτροπής Ευρωπαϊκής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγήτρια Πνευμονολογίας, και υπεύθυνη 

της Μονάδας Διαμέσων Νοσημάτων της Πανεπιστημιακής 

Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΑ.Γ.Ν.Η., αναφερόμενη στις οδηγίες επισημαίνει: 

«Είχα την τιμή να συντονίσω με τη συμμετοχή εξαιρετικών Συναδέλφων, την 

Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας σχετικά τις συστάσεις που 

πρέπει να ακολουθούν οι Συνάδελφοι μας για τη διαχείριση των ασθενών με Long 

Covid-19, είτε έχουν νοσηλευτεί, είτε όχι. Οι συστάσεις αυτές τους διευκολύνουν 

για το πώς θα διαχειρίζονται τους ασθενείς αυτούς, τις εξετάσεις (πνευμονική 

λειτουργία, απεικονιστικές μεθόδους) που πρέπει να διενεργούν, λαμβάνοντας 

υπόψη την Ποιότητα ζωής των ασθενών και τη δυνατότητα παρακολούθησης 

τους, μέσω της Τηλεϊατρικής. Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό της 

Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας και αποτελούν μέρος των οδηγιών της 

ERS (living ERS GUIDELINES)». 

Ο Δρ. Αργύριος Τζουβελέκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας, 

Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών τονίζει: 

« To Long COVID-19 σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη 

απειλή για τη δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη από κορονοϊό. Από τον 

πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, ονομάζεται πνευμονική 

ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές στο πνευμονικό παρέγχυμα, 

κατάλοιπα της λοίμωξης από κορονοϊό. Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% 

στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει 



από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 ασθενείς, το μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου 

στη δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό». 

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, Συντονίστρια ομάδας εργασίας 

Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-

Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, 

Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» αναφέρει: «Οι ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν 

συχνά εύκολη κόπωση, μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα και με 

φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε εξειδικευμένα 

προγράμματα θεραπευτικής άσκησης-πνευμονικής αποκατάστασης που 

παρέχονται από ομάδα ειδικών σε συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει 

σημαντικά τη συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής τους». 

Ομάδα Εργασίας: Τζουβελέκης Αργύριος, Βιττωράκης Στυλιανός, 

Καραμπιτσάκος Θεόδωρος, Σωτηροπούλου Βασιλική, Μπούτου Αφροδίτη, 

Δανιήλ Ζωή, Αντωνίου Αικατερίνη, Ασημάκος Ανδρέας, Σταύρου Θ. Βασίλειος, 

Μπούτλας Στυλιανός, Βαβουγιός Δ. Γεώργιος, Τουρλακόπουλος Κωνσταντίνος, 

Βογιατζής Ιωάννης, Γουργουλιάνης Ι. Κωνσταντίνος, ΔΣ Ε.Π.Ε.  

Διαβάστε αναλυτικά τις αναθεωρημένες οδηγίες της ΕΠΕ: 

https://hts.org.gr/assets/Long%20Covid_Epe2022.pdf 

Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid: 

https://hts.org.gr/assets/post%20covid%20iatreia–pinakas2022.pdf 
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Νέες οδηγίες για την αντιμετώπιση της 

μακράς COVID 
 04 Μαρτίου 2022, 16:00 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ανακοίνωσε αναθεωρημένες 

οδηγίες, με στόχο να βοηθήσει τους γιατρούς όλων των 

ειδικοτήτων στη διάγνωση αλλά και τη διαχείριση του «συνδρόμου 

Long Post COVID». 

Επίσης ενημερώνει τους ασθενείς – οι οποίοι νόσησαν από 

COVID-19 και παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών 

μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου (Long Covid) ή έχουν 

απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους - ότι μπορούν να 



απευθύνονται στους πνευμονολόγους καθώς ως καθ΄ ύλην 

αρμόδιοι γιατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές επιπλοκές της. 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής 

εμπειριών και απόψεων των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από 

διεθνείς οργανισμούς, όπως το NICE1 και το CDC2 και 

αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από 

διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα 

και σημεία αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που 

εμμένουν ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-

COV-2. Το National Institute for Health and Care Excellence 

(NICE) προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που 

έπονται της λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): Αφορά σε σημεία και 

συμπτώματα έως 4 εβδομάδες. 

2. Συνεχιζόμενη συμπτωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic 

COVID-19): Αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 

εβδομάδες. 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): Αφορά 

σε σημεία και συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή 

μετά από τη λοίμωξη και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 

εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε  εναλλακτική 

διάγνωση. Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος Long COVID 

περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη συμπτωματική COVID-19 και το 

μετά COVID-19 σύνδρομο.  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Mount Sinai, αναφέρουν 

ότι ο SARS-CoV-2, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το 

αναπνευστικό, επηρεάζει και άλλα συστήματα. Έτσι οι ασθενείς με 

εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει σαφώς να 

ξεκινούν το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για 

την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης 

πνευμονοπάθειας).  



Στην περίπτωση που ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει 

στην επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα 

πρέπει να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

Ο πρόεδρος της ΕΠΕ κ. Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής 

Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ επισημαίνει σχετικά με τις οδηγίες:  

«Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του 

πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη 

διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά 

από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή 

έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να 

βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων 

και καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-

19». 

O Δρ Στυλιανός Κ. Βιττωράκης, πνευμονολόγος – 

φυματιολόγος, υπεύθυνος Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ 

εξηγεί:  

«Με τον όρο παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19 περιγράφονται τα 

μακροχρόνια συμπτώματα που εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν 

από κορωνοϊό, τα οποία εμμένουν για μήνες μετά την αρχική 

λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά την αρχική ανάρρωση από τη νόσο. 

Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με 

COVID-19, παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με 

την έγκαιρη αναγνώριση του συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη 

αντιμετώπιση, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των 

ασθενών μας και να μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης». 

Η Κατερίνα Αντωνίου MD, PhD, συντονίστρια 12ης Επιτροπής 

Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγήτρια 

Πνευμονολογίας, και υπεύθυνη της Μονάδας Διαμέσων 

Νοσημάτων της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής 

ΠΑ.Γ.Ν.Η, αναφερόμενη στις οδηγίες επισημαίνει:  

«Είχα την τιμή να συντονίσω με τη συμμετοχή εξαιρετικών 

συναδέλφων, την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας σχετικά τις συστάσεις που πρέπει να ακολουθούν οι 

συνάδελφοι μας για τη διαχείριση των ασθενών με Long COVID-

19, είτε έχουν νοσηλευτεί, είτε όχι. Οι συστάσεις αυτές, τους 



διευκολύνουν για το πώς θα διαχειρίζονται τους ασθενείς αυτούς, 

τις εξετάσεις (πνευμονική λειτουργία, απεικονιστικές μεθόδους) 

που πρέπει να διενεργούν, λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα 

ζωής των ασθενών και τη δυνατότητα παρακολούθησης τους, 

μέσω της τηλεϊατρικής. Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό 

της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας και αποτελούν μέρος 

των οδηγιών της ERS (living ERS GUIDELINES)». 

Ο Δρ Αργύριος Τζουβελέκης, αναπληρωτής καθηγητής 

Πνευμονολογίας, διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής 

Πανεπιστημίου Πατρών τονίζει:  

«To Long COVID-19 σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση τη 

μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη 

από κορωνοϊό. Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του 

συνδρόμου, ονομάζεται πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται από 

πολλαπλές ουλές στο πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της 

λοίμωξης από κορωνοϊό. Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% στους 

βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν 

εξέλθει από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 ασθενείς, το μελλοντικό 

αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό». 

Απολαμβάνετε το περιεχόμενο μας? Εγγραφείτε στο newsletter μας! 
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Τέλος, η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, συντονίστρια 

ομάδας εργασίας Φυσιολογία και Παθοφυσιολογία 

Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-Αποκατάσταση, 

πνευμονολόγος, διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, 

Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» επισημαίνει:  

«Οι ασθενείς με Long COVID παρουσιάζουν συχνά εύκολη 

κόπωση, μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα και με 

φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε 

εξειδικευμένα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής 

αποκατάστασης που παρέχονται από ομάδα ειδικών σε 

συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την 

συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής τους». 



 

 

 

Σύνδρομο Long Post Covid: Νέες 
οδηγίες από την Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία 
Σύνδρομο Long Post Covid: Ελήφθησαν στοιχεία από ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς, όπως το NICE και το CDC και αξιοποιήθηκαν 
παρόμοιες οδηγίες που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 
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Σύνδρομο Long Post Covid: Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ανακοίνωσε 

αναθεωρημένες οδηγίες για τη διαχείριση του «συνδρόμου Long Post COVID». 

Επιδίωξη της είναι να βοηθήσει τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη διάγνωση και την αντιμετώπισή του. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία συνιστά σε αναρρώσαντες από COVID-19, οι οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία 
πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου Long Covid να απευθύνονται στους ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, Το ίδιο 
προτείνει σε όσους έχουν απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους. 

https://www.flash.gr/author/aggeliki-giannakou
https://www.flash.gr/tag/syndromo-long-post-covid
https://www.flash.gr/tag/elliniki-pneymonologiki-etaireia
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https://www.flash.gr/author/aggeliki-giannakou


Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων των μελών της ΕΠΕ, η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία επικαιροποίησε τις οδηγίες. 

 

Διευκρινίσεις 
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία διευκρινίζει ότι ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά 
και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται τέσσερις εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. Το 
National Institute for Health and Care Excellence (NICE) προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης 
από τον ιό SARS-COV-2: 

• Οξεία COVID-19 (Acue COVID-19): αφορά σε σημεία και 
συμπτώματα έως 4 εβδομάδες 

• Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic 
COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 
εβδομάδες 

• Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome):αφορά σε 
σημεία και συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή 
μετά από τη λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο 
από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική 
διάγνωση. Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος Long COVID 
περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά 
COVID-19 σύνδρομο. 

Με δεδομένο ότι η COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα, σύμφωνα με 
τον ΠΟΥ και το Mount Sinai, οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από τρεις μήνες, θα πρέπει να αρχίζουν το διαγνωστικό 
έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). Εφόσον ο 
έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο 
καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

Αναφερόμενος στις οδηγίες ο πρόεδρος της ΕΠΕ καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Στέλιος Λουκίδης, επεσήμανε ότι «πρέπει όλοι να 
κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση 
των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς 
αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά φορά μακροχρόνιων 
επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σύνδρομο Long Post 
Covid: Αλλάζει τις οδηγίες 
η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία 
3 Μαρτίου 2022 

 

Υπόψη ελήφθησαν στοιχεία 
από ειδικούς από διεθνείς 
οργανισμούς, όπως το NICE 
και το CDC και αξιοποιήθηκαν 



παρόμοιες οδηγίες που έχουν 
δημοσιευτεί από διαφορετικές 
ερευνητικές ομάδες. 
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ανακοίνωσε αναθεωρημένες οδηγίες για τη 

διαχείριση του «συνδρόμου Long Post COVID». 

Επιδίωξη της είναι να βοηθήσει τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη διάγνωση 

και την αντιμετώπισή του. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία συνιστά σε αναρρώσαντες από COVID-19, οι 

οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της 

νόσου Long Covid να απευθύνονται στους ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής 

τους, Το ίδιο προτείνει σε όσους έχουν απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία 

τους. 

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων 

των μελών της ΕΠΕ, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επικαιροποίησε τις 

οδηγίες. Υπόψη ελήφθησαν στοιχεία από ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς, όπως 

το NICE και το CDC και αξιοποιήθηκαν παρόμοιες οδηγίες που έχουν δημοσιευτεί 

από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

Διευκρινίσεις 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία διευκρινίζει ότι ο όρος «σύνδρομο Long 

COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες ή 

μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται τέσσερις εβδομάδες μετά τη λοίμωξη 

με SARS-COV-2. Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 

προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον 

ιό SARS-COV-2: 



Οξεία COVID-19 (Acue COVID-19): αφορά 
σε σημεία και συμπτώματα έως 4 
εβδομάδες 

Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): αφορά σε 

σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome):αφορά σε σημεία και 

συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με 

COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να 

αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος 

Long COVID περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά 

COVID-19 σύνδρομο. 

Με δεδομένο ότι η COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το 

αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ και το Mount 

Sinai, οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από τρεις μήνες, θα πρέπει να 

αρχίζουν το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για την 

περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). Εφόσον ο 

έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της 

συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε 

άλλες οντότητες. 

Αναφερόμενος στις οδηγίες ο πρόεδρος της ΕΠΕ καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ 

Στέλιος Λουκίδης, επεσήμανε ότι «πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο 

του Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και 

αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η 

ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με 

σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και 

καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19». 

Την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές ανακοινώνει ο Μακρόν 

 

 



 

 

 

Πνευμονολογική εταιρεία: 

Αναθεωρημένες οδηγίες -Τα 

συμπτώματα του Long Post Covid 
03 Μαρτίου 2022, 18:17 Υγεία 6 Προβολές 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, προχωρά σε αναθεώρηση των οδηγιών για το 

Σύνδρομο Long Post Covid. 

Με στόχο να βοηθήσει τους Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη διάγνωση αλλά και τη 

διαχείριση του συνδρόμου Long Post Covid. Επίσης ενημερώνει τους ασθενείς – οι 

οποίοι νόσησαν από COVID-19 και παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών 

μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες και ερωτήσεις για 

την αποθεραπεία τους – ότι μπορούν να απευθύνονται στους ιδιώτες 

Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, καθώς ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι Ιατροί γνωρίζουν 

τη νόσο και τις πιθανές επιπλοκές της. 

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Αναθεωρημένες οδηγίες για το Σύνδρομο 
Long Post Covid 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων 

των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς και αξιοποίησης παρόμοιων 

οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά και 

τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες 

μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. Το National Institute for Health and Care 

Excellence (NICE) προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της 

λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

https://www.daily-news.gr/health/


1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 

4 εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): 

αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε σημεία 

και συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη 

λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, 

χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη 

συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. Η COVID-19, πέραν του ότι 

είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα. Έτσι οι 

ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει σαφώς να ξεκινούν 

το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση της 

επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). Στην περίπτωση που ο 

έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της 

συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε 

άλλες οντότητες. 

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

O Δρ. Στυλιανός Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος Υπεύθυνος Ομάδας 

Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί ότι με τον όρο παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19 

περιγράφονται τα μακροχρόνια συμπτώματα που εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν 

με COVID-19, τα οποία εμμένουν για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται 

μετά την αρχική ανάρρωση από τη νόσο. «Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα 

ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-

19. Με την έγκαιρη αναγνώριση του συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη 

αντιμετώπιση, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας και να 

μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 

«Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες τις 

βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπνευστικών 

επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή 

έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό 

στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της 

λοίμωξης COVID-19», τονίζει ο πρόεδρος της ΕΠΕ Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής 

Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ. 

Σύμφωνα με τον Αργύριο Τζουβελέκη, αναπληρωτή καθηγητή Πνευμονολογίας, 

διευθυντή Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών «τo Long COVID-19 

σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, 



μετά την οξεία λοίμωξη από κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του 

συνδρόμου, ονομάζεται πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές 

στο πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης από κορονοϊό. Εμφανίζεται σε 

ποσοστό 10-20% στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα 

έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 ασθενείς, το μελλοντικό αντίκτυπο του 

συνδρόμου στη δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό». 

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, συντονίστρια ομάδας εργασίας Φυσιολογία & 

Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-Αποκατάσταση 

Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» 

επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν συχνά εύκολη κόπωση, 

μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα και με φυσιολογική αναπνευστική 

λειτουργία. Η ένταξή τους σε εξειδικευμένα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- 

πνευμονικής αποκατάστασης που παρέχονται από ομάδα ειδικών σε συγκεκριμένα 

κέντρα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής 

τους». 

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων 
Post Covid 

Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές υγείας, 

ακολουθεί κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid σε όλη την Ελλάδα, 

με αναλυτικές πληροφορίες στη λίστα παρακάτω 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πνευμονολογική εταιρεία: Αναθεωρημένες οδηγίες -Τα 
συμπτώματα του Long Post Covid 

Αναθεωρημένες Οδηγίες για το Σύνδρομο Long Post Covid, 
φωτογραφία shutterstock 

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR 

03/03/2022  18:17 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, προχωρά σε 
αναθεώρηση των οδηγιών για το Σύνδρομο Long Post Covid. 

 

Με στόχο να βοηθήσει τους Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη διάγνωση αλλά και τη 
διαχείριση του συνδρόμου Long Post Covid. Επίσης ενημερώνει τους ασθενείς - οι οποίοι 
νόσησαν από COVID-19 και παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων 
επιπλοκών της νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους - 
ότι μπορούν να απευθύνονται στους ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, καθώς ως 
καθ΄ ύλην αρμόδιοι Ιατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές επιπλοκές της. 

 



 

Αναθεωρημένες οδηγίες για το Σύνδρομο Long Post Covid 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων των 
μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς και αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών 
που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά και τις 
επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη 
λοίμωξη με SARS-COV-2. Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) προτείνει 
την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

 

Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 4 εβδομάδες 

Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): αφορά σε σημεία και 
συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε σημεία και συμπτώματα που 
αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν για 
περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη 
συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. Η COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός 
που προσβάλλει το αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα. Έτσι οι ασθενείς με 
εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει σαφώς να ξεκινούν το διαγνωστικό 
έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 
διάμεσης πνευμονοπάθειας). Στην περίπτωση που ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει 
στην επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο 
καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

 

ΥΓΕΙΑ  23/02/2022  23:43 

Μπορεί να προβλεφθεί ο νευρολογικός long covid; Ερευνητές του Χάρβαρντ απαντούν θετικά 

ΥΓΕΙΑ  16/02/2022  16:16 

Ηλίας Μόσιαλος: Ο εμβολιασμός μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης μακροχρόνιων 
επιπτώσεων Long Covid  

 



O Δρ. Στυλιανός Βιττωράκης Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος Υπεύθυνος Ομάδας Εργασίας 
ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί ότι με τον όρο παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19 περιγράφονται τα 
μακροχρόνια συμπτώματα που εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, τα οποία 
εμμένουν για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά την αρχική ανάρρωση από 
τη νόσο. «Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, 
παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη αναγνώριση του 
συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα 
ζωής των ασθενών μας και να μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 

 

«Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες 
του συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά 
από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς 
αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και 
καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19», τονίζει ο πρόεδρος της ΕΠΕ 
Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ. 

 

Σύμφωνα με τον Αργύριο Τζουβελέκη, αναπληρωτή καθηγητή Πνευμονολογίας, διευθυντή 
Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών «τo Long COVID-19 σύνδρομο αποτελεί στην 
παρούσα φάση τη μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη από 
κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, ονομάζεται πνευμονική 
ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές στο πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της 
λοίμωξης από κορονοϊό. Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. 
Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 ασθενείς, το 
μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό». 

 

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, συντονίστρια ομάδας εργασίας Φυσιολογία & 
Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, 
Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» επισημαίνει: «οι ασθενείς με 
Long Covid παρουσιάζουν συχνά εύκολη κόπωση, μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, 
ακόμα και με φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε εξειδικευμένα 
προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής αποκατάστασης που παρέχονται από 
ομάδα ειδικών σε συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την συμπτωματολογία 
και την ποιότητα ζωής τους». 

Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 

Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές υγείας, ακολουθεί 
κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid σε όλη την Ελλάδα, με αναλυτικές 
πληροφορίες στη λίστα παρακάτω 

 

 



 

 

 

 

Σύνδρομο Long Post Covid: Νέες οδηγίες από την 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

 

Αναθεωρημένες Οδηγίες για το σύνδρομο Long Post Covid εξέδωσε η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία, με σκοπό να βοηθήσει τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη διάγνωση και 

διαχείριση του συνδρόμου. 

Με την αναθεώρηση των οδηγιών για το Σύνδρομο Long Post Covid, η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία προσδοκά όχι μόνο να βοηθήσει τους γιατρούς να αναγνωρίζουν 

εγκαίρως τα σημάδια του συνδρόμου, αλλά επίσης να ενημερώσει και τους ασθενείς, οι οποίοι 

νόσησαν. 

Οι ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της 

νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους – ότι μπορούν να 

απευθύνονται στους ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, καθώς ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι 

Ιατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές επιπλοκές της, όπως αναφέρουν τα μέλη της ΕΠΕ. 



Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων των 

μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς και αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που 

έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

Πώς ορίζεται το σύνδρομο Long Covid 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά και τις 

επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη λοίμωξη 

με SARS-COV-2. 

Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) προτείνει την ακόλουθη ορολογία 

για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 4 εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): αφορά σε σημεία 

και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε σημεία και συμπτώματα 

που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν για 

περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι o όρος Long COVID περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη 

συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. Η COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός 

που προσβάλλει το αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα. 

Έτσι οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει σαφώς να ξεκινούν το 

διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης από 

COVID-19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). 

Στην περίπτωση που ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της 

συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες 

οντότητες. 

O Δρ. Στυλιανός Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος Υπεύθυνος Ομάδας Εργασίας 

ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί ότι με τον όρο παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19 περιγράφονται τα 

μακροχρόνια συμπτώματα που εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, τα οποία 

εμμένουν για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά την αρχική ανάρρωση από τη 

νόσο. 

«Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, παρουσιάζουν 

παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη αναγνώριση του συνδρόμου αυτού και την 



κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας και 

να μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΠΕ Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 

τονίζει: 

«Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του 

συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά 

από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς 

αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και 

καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19», 

Σύμφωνα με τον Αργύριο Τζουβελέκη, αναπληρωτή καθηγητή Πνευμονολογίας, διευθυντή 

Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών 

«τo Long COVID-19 σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη απειλή για τη 

δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη από κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη 

επιπλοκή του συνδρόμου, ονομάζεται πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές 

ουλές στο πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης από κορονοϊό. Εμφανίζεται σε 

ποσοστό 10-20% στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει 

από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 ασθενείς, το μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια 

υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό». 

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, συντονίστρια ομάδας εργασίας Φυσιολογία & 

Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, 

Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long 

Covid παρουσιάζουν συχνά εύκολη κόπωση, μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα 

και με φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε εξειδικευμένα προγράμματα 

θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής αποκατάστασης που παρέχονται από ομάδα ειδικών σε 

συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την συμπτωματολογία και την ποιότητα 

ζωής τους». 

Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 

Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές υγείας, ακολουθεί 

κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid σε όλη την Ελλάδα, με αναλυτικές 

πληροφορίες στο link: https://hts.org.gr/assets/post%20covid%20iatreia-pinakas2022.pdf 

 

 



 

 

 

Νέες οδηγίες για διαχείριση του «συνδρόμου Long Post 
COVID» 

 

Τι συστήνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

Σοφία Νέτα 

Long Post COVID: Αναθεωρημένες οδηγίες για το σύνδρομο από την Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία. 

Αναθεωρημένες οδηγίες, με στόχο να βοηθήσει τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη 
διάγνωση αλλά και τη διαχείριση του «συνδρόμου Long Post COVID» ανακοίνωσε η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία. 

 



Επίσης ενημερώνει τους ασθενείς -οι οποίοι νόσησαν από COVID-19 και παρουσιάζουν 
συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου (LongCovid) ή έχουν 
απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους- ότι μπορούν να απευθύνονται στους 
Συναδέλφους, ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, καθώς ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι 
Iατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές επιπλοκές της. 

 

 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων των 
μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς, όπως το NICE και το CDC και 
αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές 
ομάδες. 

 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά και τις 
επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη 
λοίμωξη με SARS-COV-2. Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) προτείνει 
την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

 

Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19):  αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 4 εβδομάδες 

Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): αφορά σε σημεία και 
συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome):αφορά σε σημεία και συμπτώματα που 
αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν για 
περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε  εναλλακτική διάγνωση. 
Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη 
συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ 

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Η πανδημία επιδείνωσε τις συνθήκες ζωής 

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Η πανδημία επιδείνωσε τις συνθήκες ζωής 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Mount Sinai, αναφέρουν ότι η COVID-19, πέραν του 
ότι είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα. Έτσι οι ασθενείς 
με εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει σαφώς να ξεκινούν το διαγνωστικό 
έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 
διάμεσης πνευμονοπάθειας). Στην περίπτωση που ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει 
στην επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο 
καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 



 

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ κ. Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ  σχετικά με τις 
οδηγίες τονίζει: «Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε 
όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπνευστικών 
επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση 
οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην 
προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης 
COVID-19». 

 

O Δρ. Στυλιανός Κ. Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος Υπεύθυνος Ομάδας Εργασίας 
ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί: «Με τον όρο παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19 περιγράφονται τα 
μακροχρόνια συμπτώματα που εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, τα οποία 
εμμένουν για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά την αρχική ανάρρωση από 
τη νόσο. Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, 
παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη αναγνώριση του 
συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα 
ζωής των ασθενών μας και να μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ 

Δημήτρης Παρασκευής: Η εμπειρία των δύο ετών πανδημίας 

Δημήτρης Παρασκευής: Η εμπειρία των δύο ετών πανδημίας 

Η Κατερίνα Αντωνίου MD, PhD, Συντονίστρια 12ης Επιτροπής Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας, καθηγήτρια Πνευμονολογίας, και υπεύθυνη της Μονάδας Διαμέσων Νοσημάτων της 
Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΑ.Γ.Ν.Η, αναφερόμενη στις οδηγίες επισημαίνει: 
«Είχα την τιμή να συντονίσω με τη συμμετοχή εξαιρετικών Συναδέλφων, την Επιτροπή της 
Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας σχετικά τις συστάσεις που πρέπει να ακολουθούν οι 
Συνάδελφοι μας για τη διαχείριση των ασθενών με Long Covid-19,  είτε έχουν νοσηλευτεί, είτε 
όχι. Οι συστάσεις αυτές, τους διευκολύνουν για το πως θα διαχειρίζονται τους ασθενείς 
αυτούς, τις εξετάσεις (πνευμονική λειτουργία, απεικονιστικές μεθόδους) που πρέπει να 
διενεργούν,  λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα ζωής των ασθενών και τη δυνατότητα 
παρακολούθησης τους, μέσω της τηλεϊατρικής. Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στο  περιοδικό της 
Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας και αποτελούν μέρος των οδηγιών της ERS (living 
ERSGUIDE LINES)». 

 

Ο Δρ. Αργύριος Τζουβελέκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας, Διευθυντής 
Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών τονίζει: «Τo Long COVID-19 σύνδρομο 
αποτελεί στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, μετά την οξεία 
λοίμωξη από κορωνοϊό. Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, 
ονομάζεται πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές στο πνευμονικό 



παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης από κορωνοϊό. Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% στους 
βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ περί 
τους 4.000 ασθενείς, το μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια υγεία είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό». 

 

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, Συντονίστρια ομάδας εργασίας Φυσιολογία & 
Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, 
Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο»  επισημαίνει: «οι ασθενείς με 
Long Covid παρουσιάζουν συχνά εύκολη κόπωση, μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, 
ακόμα και με φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε εξειδικευμένα 
προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής αποκατάστασης που παρέχονται από 
ομάδα ειδικών σε συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την συμπτωματολογία 
και την ποιότητα ζωής τους». 

 

Ομάδα Εργασίας: ΤζουβελέκηςΑργύριος, Βιττωράκης Στυλιανός, Καραμπιτσάκος Θεόδωρος, 
Σωτηροπούλου Βασιλική, Μπούτου Αφροδίτη, Δανιήλ Ζωή, Αντωνίου Αικατερίνη, 
Ασημάκος  Ανδρέας, Σταύρου Θ. Βασίλειος, Μπούτλας Στυλιανός, Βαβουγιός Δ. Γεώργιος, 
Τουρλακόπουλος Κωνσταντίνος, Βογιατζής Ιωάννης, Γουργουλιάνης Ι. Κωνσταντίνος, ΔΣ Ε.Π.Ε. 

 

Για να διαβάσετε αναλυτικά τις αναθεωρημένες Οδηγίες της ΕΠΕ ακολουθήστε το παρακάτω 
link: https://hts.org.gr/assets/Long%20Covid_Epe2022.pdf 

 

Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 

Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές υγείας, ακολουθεί 
κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covidσε όλη την Ελλάδα, με αναλυτικές 
πληροφορίες στο link: https://hts.org.gr/assets/post%20covid%20iatreia-pinakas2022.pdf 

 

«Πηγή: https://www.athensvoice.gr/life/health/748344-nees-odigies-gia-diaheirisi-toy-
syndromoy-long-post-covid» 
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Στόχος της Πνευμονολογικής Εταιρείας, είναι να βοηθήσει τους Ιατρούς όλων 
των ειδικοτήτων στη διάγνωση αλλά και τη διαχείριση του «συνδρόμου Long 
Post COVID», θεωρώντας βαρύνουσας σημασίας την υπεύθυνη ενημέρωση(AP 
Photo/Brian Inganga) (Φωτογραφία αρχείου) 

Μία σειρά από αναθεωρημένες Οδηγίες, οι οποίες αφορούν το 
σύνδρομο long ή post COVID, δηλαδή τα συμπτώματα και τις 
μακροχρόνιες συνέπειες των ανθρώπων που έχουν νοσήσει από 
κορωνοϊό, ανακοινώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. 
Στόχος της Πνευμονολογικής Εταιρείας, είναι να βοηθήσει τους Ιατρούς 
όλων των ειδικοτήτων στη διάγνωση αλλά και τη διαχείριση του 
«συνδρόμου Long Post COVID», θεωρώντας βαρύνουσας σημασίας την 
υπεύθυνη ενημέρωση. 

https://www.cnn.gr/tag/long-covid


Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών 
και απόψεων των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς 
οργανισμούς, όπως το NICE1 και το CDC2 και αξιοποίησης παρόμοιων 
οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και 
σημεία αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή 
εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. 

Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) προτείνει την 
ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον ιό 
SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και 
συμπτώματα έως 4 εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing 
symptomatic COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα 
από 4 έως 12 εβδομάδες 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome):αφορά 
σε σημεία και συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη 
διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με COVID-19 και 
συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να 
μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ο όρος Long COVID περιλαμβάνει τη 
συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Mount Sinai, αναφέρουν ότι η 
COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό 
επηρεάζει και άλλα συστήματα. Έτσι οι ασθενείς με εμμένοντα 
συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει σαφώς να ξεκινούν το 
διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση 
της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). Στην 
περίπτωση που ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην 
επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να 
συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ κ. Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας 
ΕΚΠΑ σχετικά με τις οδηγίες τονίζει: «πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το 
σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του 
συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των 
αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ 
δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς 
αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση 



των βραχυχρόνιων και καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της 
λοίμωξης COVID-19». 
O Δρ. Στυλιανός Κ. Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 
Υπεύθυνος Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί: «με τον όρο 
παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19 περιγράφονται τα μακροχρόνια 
συμπτώματα που εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, τα 
οποία εμμένουν για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά 
την αρχική ανάρρωση από τη νόσο. Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους 
δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, παρουσιάζουν παρατεταμένο 
σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη αναγνώριση του συνδρόμου αυτού 
και την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να βελτιώσουμε την 
ποιότητα ζωής των ασθενών μας και να μετριάσουμε τις επιπλοκές της 
νόσησης από COVID-19». 
Η Κατερίνα Αντωνίου MD, PhD, Συντονίστρια 12ης Επιτροπής 
Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγήτρια Πνευμονολογίας, 
και υπεύθυνη της Μονάδας Διαμέσων Νοσημάτων της Πανεπιστημιακής 
Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΑ.Γ.Ν.Η, αναφερόμενη στις οδηγίες 
επισημαίνει: «είχα την τιμή να συντονίσω με τη συμμετοχή εξαιρετικών 
Συναδέλφων, την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας σχετικά τις συστάσεις που πρέπει να ακολουθούν οι 
Συνάδελφοι μας για τη διαχείριση των ασθενών με Long Covid-19, είτε 
έχουν νοσηλευτεί, είτε όχι. Οι συστάσεις αυτές, τους διευκολύνουν για 
το πως θα διαχειρίζονται τους ασθενείς αυτούς, τις εξετάσεις 
(πνευμονική λειτουργία, απεικονιστικές μεθόδους) που πρέπει να 
διενεργούν, λαμβάνοντας υπόψη την Ποιότητα ζωής των ασθενών και 
τη δυνατότητα παρακολούθησης τους, μέσω της τηλεϊατρικής. 
Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό της Ευρωπαϊκής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας και αποτελούν μέρος των οδηγιών της ERS 
(living ERS GUIDELINES)». 
Ο Δρ. Αργύριος Τζουβελέκης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Πνευμονολογίας, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 
Πατρών τονίζει: « To Long COVID-19 σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα 
φάση τη μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, μετά την οξεία 
λοίμωξη από κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του 
συνδρόμου, ονομάζεται πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται από 
πολλαπλές ουλές στο πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης 
από κορωνοϊό. Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% στους βαρέως 
πάσχοντες ασθενείς. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από 
τις ΜΕΘ περί τους 4.000 ασθενείς, το μελλοντικό αντίκτυπο του 
συνδρόμου στη δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό». 
Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, Συντονίστρια ομάδας εργασίας 
Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-



Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, 
Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long Covid 
παρουσιάζουν συχνά εύκολη κόπωση, μειωμένη ανοχή στην άσκηση και 
δύσπνοια, ακόμα και με φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή 
τους σε εξειδικευμένα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- 
πνευμονικής αποκατάστασης που παρέχονται από ομάδα ειδικών σε 
συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την 
συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής τους». 
Ομάδα Εργασίας: Τζουβελέκης Αργύριος, Βιττωράκης Στυλιανός, 
Καραμπιτσάκος Θεόδωρος, Σωτηροπούλου Βασιλική, Μπούτου Αφροδίτη, 
Δανιήλ Ζωή, Αντωνίου Αικατερίνη, Ασημάκος Ανδρέας, Σταύρου Θ. 
Βασίλειος, Μπούτλας Στυλιανός, Βαβουγιός Δ. Γεώργιος, 
Τουρλακόπουλος Κωνσταντίνος, Βογιατζής Ιωάννης, Γουργουλιάνης Ι. 
Κωνσταντίνος, ΔΣ Ε.Π.Ε. 

• Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 
Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές 
υγείας, ακολουθεί κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post 
Covid σε όλη την Ελλάδα, με αναλυτικές πληροφορίες στο link: 

https://hts.org.gr/assets/post%20covid%20iatreia-pinakas2022.pdf 
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Σύνδρομο Long Post Covid: Τα 
συμπτώματα 
3 Μαρτίου 2022  

  

Newshealth.gr 

Αναθεωρημένες Οδηγίες για το σύνδρομο Long Post Covid εξέδωσε η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, με σκοπό να βοηθήσει τους 
γιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη διάγνωση και διαχείριση του 
συνδρόμου. 

Με την αναθεώρηση των οδηγιών για το Σύνδρομο Long Post Covid, η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία προσδοκά όχι μόνο να βοηθήσει 
τους γιατρούς να αναγνωρίζουν εγκαίρως τα σημάδια του συνδρόμου, 
αλλά επίσης να ενημερώσει και τους ασθενείς, οι οποίοι νόσησαν. 

Οι ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών 
μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες και 
ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους – ότι μπορούν να απευθύνονται 
στους ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, καθώς ως καθ΄ 
ύλην αρμόδιοι Ιατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές επιπλοκές της, 
όπως αναφέρουν τα μέλη της ΕΠΕ. 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών 
και απόψεων των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς 
και αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από 
διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

Πώς ορίζεται το σύνδρομο Long Covid: 
Τα συμπτώματα 

https://newshealth.gr/category/ygeia
https://newshealth.gr/category/ygeia
https://newshealth.gr/syndromo-long-post-covid-ta-symptomata
https://newshealth.gr/author/jkrios123_o8p9hwl0


Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και 
σημεία αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή 
εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. 

Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) προτείνει την 
ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον ιό 
SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα 
έως 4 εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-
19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε 
σημεία και συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά 
από τη λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 
εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι o όρος Long COVID περιλαμβάνει τη 
συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. Η 
COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό 
επηρεάζει και άλλα συστήματα. 

Έτσι οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα 
πρέπει σαφώς να ξεκινούν το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό 
σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης 
πνευμονοπάθειας). 

Στην περίπτωση που ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην 
επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να 
συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

O Δρ. Στυλιανός Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 
Υπεύθυνος Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί ότι με τον όρο 
παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19 περιγράφονται τα μακροχρόνια 
συμπτώματα που εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, τα 
οποία εμμένουν για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά 
την αρχική ανάρρωση από τη νόσο. 

«Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-
19, παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη 
αναγνώριση του συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, 



μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας και να 
μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΠΕ Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής 
Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, τονίζει: 

«Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε 
όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και 
αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με 
COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με 
πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην 
προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά φορά μακροχρόνιων 
επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19», 

Σύμφωνα με τον Αργύριο Τζουβελέκη, αναπληρωτή καθηγητή 
Πνευμονολογίας, διευθυντή Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 
Πατρών 

«τo Long COVID-19 σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη 
απειλή για τη δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη από κορονοϊό. Από 
τον πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, ονομάζεται 
πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές στο 
πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης από κορονοϊό. 
Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. 
Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 
ασθενείς, το μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια υγεία 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό». 

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, συντονίστρια ομάδας εργασίας 
Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-
Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, 
Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long Covid 
παρουσιάζουν συχνά εύκολη κόπωση, μειωμένη ανοχή στην άσκηση και 
δύσπνοια, ακόμα και με φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή 
τους σε εξειδικευμένα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής 
αποκατάστασης που παρέχονται από ομάδα ειδικών σε συγκεκριμένα 
κέντρα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την συμπτωματολογία και την 
ποιότητα ζωής τους». 
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Αναθεωρημένες οδηγίες, με στόχο να βοηθήσει τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη 
διάγνωση αλλά και τη διαχείριση του «συνδρόμου Long Post COVID», ανακοίνωσε η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. 

Επίσης ενημερώνει τους ασθενείς – οι οποίοι νόσησαν από COVID-19 και 
παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της 
νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους - ότι μπορούν 
να απευθύνονται στους ιδιώτες πνευμονολόγους, της περιοχής τους, καθώς ως καθ΄ ύλην 
αρμόδιοι ιατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές επιπλοκές της. 

https://www.insider.gr/dimosiografoi/newsroom


Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων των 
μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς, όπως το NICE και το CDC και 
αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές 
ομάδες.  

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά και τις 
επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη 
λοίμωξη με SARS-COV-2. Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 
προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον ιό SARS-
COV-2:  

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19):  αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 4 εβδομάδες 
2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): αφορά σε 
σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 
3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome):αφορά σε σημεία και 
συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με COVID-19 και 
συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν 
σε  εναλλακτική διάγνωση. Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος Long COVID 
περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 
σύνδρομο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Mount Sinai, αναφέρουν ότι η COVID-
19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα. 
Έτσι οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει σαφώς να 
ξεκινούν το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση της 
επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). Στην περίπτωση που ο έλεγχος 
του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο 
έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες.  

Τι δηλώνουν οι ειδικοί 

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ κ. Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ  σχετικά 
με τις οδηγίες τονίζει: «πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου 
σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των 
αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια 
λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό 
γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της 
λοίμωξης COVID-19».  

O Δρ. Στυλιανός Κ. Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος Υπεύθυνος Ομάδας 
Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί: «με τον όρο παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19 
περιγράφονται τα μακροχρόνια συμπτώματα που εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν με 
COVID-19, τα οποία εμμένουν για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά την 
αρχική ανάρρωση από τη νόσο. Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που 
νόσησαν με COVID-19, παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη 
αναγνώριση του συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να 
βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας και να μετριάσουμε τις επιπλοκές της 
νόσησης από COVID-19».  

Η Κατερίνα Αντωνίου MD, PhD, Συντονίστρια 12ης Επιτροπής Ευρωπαϊκής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγήτρια Πνευμονολογίας, και υπεύθυνη της Μονάδας 
Διαμέσων Νοσημάτων της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΑ.Γ.Ν.Η, 
αναφερόμενη στις οδηγίες επισημαίνει: «είχα την τιμή να συντονίσω με τη συμμετοχή 
εξαιρετικών Συναδέλφων, την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας 
σχετικά τις συστάσεις που πρέπει να ακολουθούν οι Συνάδελφοι μας για τη διαχείριση των 



ασθενών με Long Covid-19,  είτε έχουν νοσηλευτεί, είτε όχι. Οι συστάσεις αυτές, τους 
διευκολύνουν για το πως θα διαχειρίζονται τους ασθενείς αυτούς, τις εξετάσεις (πνευμονική 
λειτουργία, απεικονιστικές μεθόδους) που πρέπει να διενεργούν,  λαμβάνοντας υπόψη την 
ποιότητα ζωής των ασθενών και τη δυνατότητα παρακολούθησης τους, μέσω της 
τηλεϊατρικής. Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στο  περιοδικό της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας και αποτελούν μέρος των οδηγιών της ERS (living ERS GUIDELINES)». 

Ο Δρ. Αργύριος Τζουβελέκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας, Διευθυντής 
Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών τονίζει: « To Long COVID-19 
σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, μετά 
την οξεία λοίμωξη από κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του 
συνδρόμου, ονομάζεται πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές στο 
πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης από κορονοϊό. Εμφανίζεται σε ποσοστό 
10-20% στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από 
τις ΜΕΘ περί τους 4.000 ασθενείς, το μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια 
υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό».  

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, Συντονίστρια ομάδας εργασίας Φυσιολογία & 
Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-Αποκατάσταση 
Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ 
«Ιπποκράτειο»  επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν συχνά εύκολη 
κόπωση, μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα και με φυσιολογική 
αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε εξειδικευμένα προγράμματα θεραπευτικής 
άσκησης- πνευμονικής αποκατάστασης που παρέχονται από ομάδα ειδικών σε 
συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την συμπτωματολογία και την ποιότητα 
ζωής τους». 

 

•    Για να διαβάσετε αναλυτικά τις αναθεωρημένες Οδηγίες της ΕΠΕ  
ακολουθήστε το παρακάτω link: 

https://hts.org.gr/assets/Long%20Covid_Epe2022.pdf 

•    Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 

Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές υγείας, ακολουθεί 
κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid σε όλη την Ελλάδα, με αναλυτικές 
πληροφορίες στο link:  

https://hts.org.gr/assets/post%20covid%20iatreia-pinakas2022.pdf 
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Υπόψη ελήφθησαν στοιχεία από ειδικούς από 
διεθνείς οργανισμούς, όπως το NICE και το 
CDC και αξιοποιήθηκαν παρόμοιες οδηγίες που 
έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές 
ερευνητικές ομάδες. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ανακοίνωσε αναθεωρημένες 
οδηγίες για τη διαχείριση του «συνδρόμου Long Post COVID». 

https://www.in.gr/author/ingr-team/
https://www.in.gr/tags/covid-19/
https://www.in.gr/wp-content/uploads/2022/03/long-covid.jpg


Επιδίωξη της είναι να βοηθήσει τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη 
διάγνωση και την αντιμετώπισή του. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία συνιστά σε αναρρώσαντες από 
COVID-19, οι οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών 
μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου Long Covid να απευθύνονται στους 
ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, Το ίδιο προτείνει σε όσους 
έχουν απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους. 

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανταλλαγή εμπειριών και 
απόψεων των μελών της ΕΠΕ, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
επικαιροποίησε τις οδηγίες. Υπόψη ελήφθησαν στοιχεία από ειδικούς από 
διεθνείς οργανισμούς, όπως το NICE και το CDC και αξιοποιήθηκαν 
παρόμοιες οδηγίες που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές 
ομάδες. 

Διευκρινίσεις 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία διευκρινίζει ότι ο όρος «σύνδρομο 
Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά και τις 
επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 
τέσσερις εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. Το National Institute 
for Health and Care Excellence (NICE) προτείνει την ακόλουθη ορολογία 
για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

Οξεία COVID-19 (Acue COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα 
έως 4 εβδομάδες 

Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): 
αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 
Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome):αφορά σε σημεία 
και συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη 
λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, 
χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. Από τα 
παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει τη 
συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. 

Με δεδομένο ότι η COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το 
αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ και 
το Mount Sinai, οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από τρεις 
μήνες, θα πρέπει να αρχίζουν το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό 



σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης 
πνευμονοπάθειας). Εφόσον ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει 
στην επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να 
συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

Αναφερόμενος στις οδηγίες ο πρόεδρος της ΕΠΕ καθηγητής 
Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Στέλιος Λουκίδης, επεσήμανε ότι «πρέπει όλοι να 
κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες τις 
βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των 
αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ 
δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους 
με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των 
βραχυχρόνιων και καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης 
COVID-19». 
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Ανάλυση Επικαιρότητας 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, προχωρά σε αναθεώρηση των οδηγιών για το 

Σύνδρομο Long Post Covid, με στόχο να βοηθήσει τους Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη 

διάγνωση αλλά και τη διαχείριση του συνδρόμου. Επίσης ενημερώνει τους ασθενείς – οι 

οποίοι νόσησαν από COVID-19 και παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών 

μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες και ερωτήσεις για την 

αποθεραπεία τους – ότι μπορούν να απευθύνονται στους ιδιώτες Πνευμονολόγους, της 

περιοχής τους, καθώς ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι Ιατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές 

επιπλοκές της. 

  

  

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων των 

μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς και αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών 

που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

  

  

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά και τις 

επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη 

λοίμωξη με SARS-COV-2. Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 

προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον ιό 

SARS-COV-2: 

  

  

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 4 εβδομάδες 

  

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): αφορά σε 

σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

  

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε σημεία και συμπτώματα 

που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν 

για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική 

διάγνωση. 

https://analitis.gr/analisi-epikerotitas/


  

  

  

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη 

συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. Η COVID-19, πέραν του ότι είναι 

ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα. Έτσι οι ασθενείς με 

εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει σαφώς να ξεκινούν το διαγνωστικό 

έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 

διάμεσης πνευμονοπάθειας). Στην περίπτωση που ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν 

καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να 

συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

  

  

O Δρ. Στυλιανός Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος Υπεύθυνος Ομάδας Εργασίας 

ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί ότι με τον όρο παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19 περιγράφονται τα 

μακροχρόνια συμπτώματα που εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, τα οποία 

εμμένουν για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά την αρχική ανάρρωση 

από τη νόσο. «Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, 

παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη αναγνώριση του 

συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να βελτιώσουμε την 

ποιότητα ζωής των ασθενών μας και να μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης από 

COVID-19». 

  

  

«Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες τις 

βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπνευστικών 

επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση 

οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην 

προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης 

COVID-19», τονίζει ο πρόεδρος της ΕΠΕ Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας 

ΕΚΠΑ. 

  

  

Σύμφωνα με τον Αργύριο Τζουβελέκη, αναπληρωτή καθηγητή Πνευμονολογίας, διευθυντή 

Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών «τo Long COVID-19 σύνδρομο αποτελεί 

στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη 



από κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, ονομάζεται 

πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές στο πνευμονικό παρέγχυμα, 

κατάλοιπα της λοίμωξης από κορονοϊό. Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% στους βαρέως 

πάσχοντες ασθενείς. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ περί τους 

4.000 ασθενείς, το μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό». 

  

  

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, συντονίστρια ομάδας εργασίας Φυσιολογία & 

Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, 

Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» επισημαίνει: «οι ασθενείς με 

Long Covid παρουσιάζουν συχνά εύκολη κόπωση, μειωμένη ανοχή στην άσκηση και 

δύσπνοια, ακόμα και με φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε 

εξειδικευμένα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής αποκατάστασης που 

παρέχονται από ομάδα ειδικών σε συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά 

την συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής τους». 

  

  

Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 

  

  

Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές υγείας, ακολουθεί 

κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid σε όλη την Ελλάδα, με αναλυτικές 

πληροφορίες στο link: https://hts.org.gr/assets/post%20covid%20iatreia-pinakas2022.pdf 
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Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ανακοινώνει αναθεωρημένες οδηγίες για 
να βοηθήσει τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη διάγνωση αλλά και τη 
διαχείριση του «συνδρόμου Long Post COVID». Επίσης ενημερώνει τους ασθενείς 
-οι οποίοι νόσησαν από COVID-19 και παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία 
πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες και 
ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους- ότι μπορούν να απευθύνονται στους 
ιδιώτες πνευμονολόγους της περιοχής τους.  
 

javascript:window.print();


Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και 
απόψεων των μελών της ΕΠΕ με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς, όπως το 
NICE1 και το CDC2 και αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί 
από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 
 
Σημειώνεται πως ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα 
αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 
εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. Για να διαβάσετε αναλυτικά τις 
αναθεωρημένες Οδηγίες της ΕΠΕ πατήστε εδώ.  
 
Για όσους επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές υγείας, 
δίνεται κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid σε όλη την 
Ελλάδα εδώ. 
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Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, θεωρώντας βαρύνουσας 
σημασίας την υπεύθυνη ενημέρωση και παραμένοντας στην πρώτη 
γραμμή αντιμετώπισης της COVID-19, ανακοινώνει αναθεωρημένες 
οδηγίες, με στόχο να βοηθήσει τους Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων 
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στη διάγνωση αλλά και τη διαχείριση του «συνδρόμου Long Post 
COVID». 

Επίσης ενημερώνει τους ασθενείς – οι οποίοι νόσησαν από COVID-19 
και παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων 
επιπλοκών της νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες και ερωτήσεις για 
την αποθεραπεία τους – ότι μπορούν να απευθύνονται στους 
Συναδέλφους, ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, καθώς ως 
καθ΄ ύλην αρμόδιοι Iατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές 
επιπλοκές της. 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής 
εμπειριών και απόψεων των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς 
οργανισμούς, όπως το NICE1 και το CDC2 και αξιοποίησης παρόμοιων 
οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές 
ομάδες. 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και 
σημεία αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν 
ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. Το 
National Institute for Health and Care Excellence (NICE) προτείνει την 
ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον 
ιό SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και 
συμπτώματα έως 4 εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic 
COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 
εβδομάδες 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome):αφορά σε 
σημεία και συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια 
ή μετά από τη λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν 
για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν  να 
αποδοθούν σε  εναλλακτική διάγνωση. 



Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει τη 
συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Mount Sinai, αναφέρουν ότι η 
COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό 
επηρεάζει και άλλα συστήματα. Έτσι οι ασθενείς με εμμένοντα 
συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει σαφώς να ξεκινούν το 
διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση 
της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). Στην 
περίπτωση που ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην 
επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να 
συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ κ. Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας 
ΕΚΠΑ  σχετικά με τις οδηγίες τονίζει: «πρέπει όλοι να κατανοήσουμε 
το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του 
συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των 
αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ 
δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς 
αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση 
των βραχυχρόνιων και καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της 
λοίμωξης COVID-19». 

O Δρ. Στυλιανός Κ. Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 
Υπεύθυνος Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί: «με τον όρο 
παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19 περιγράφονται τα μακροχρόνια 
συμπτώματα που εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, τα 
οποία εμμένουν για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά 
την αρχική ανάρρωση από τη νόσο. Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους 
δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, παρουσιάζουν παρατεταμένο 
σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη αναγνώριση του συνδρόμου αυτού 
και την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να βελτιώσουμε την 
ποιότητα ζωής των ασθενών μας και να μετριάσουμε τις επιπλοκές της 
νόσησης από COVID-19». 

Η Κατερίνα Αντωνίου MD, PhD, Συντονίστρια 12ης Επιτροπής 
Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγήτρια 



Πνευμονολογίας, και υπεύθυνη της Μονάδας Διαμέσων Νοσημάτων 
της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής 
ΠΑ.Γ.Ν.Η, αναφερόμενη στις οδηγίες επισημαίνει: «είχα την τιμή να 
συντονίσω με τη συμμετοχή εξαιρετικών Συναδέλφων, την Επιτροπή της 
Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας σχετικά τις συστάσεις που 
πρέπει να ακολουθούν οι Συνάδελφοι μας για τη διαχείριση των ασθενών 
με Long Covid-19,  είτε έχουν νοσηλευτεί, είτε όχι. Οι συστάσεις αυτές, 
τους διευκολύνουν για το πως θα διαχειρίζονται τους ασθενείς αυτούς, 
τις εξετάσεις (πνευμονική λειτουργία, απεικονιστικές μεθόδους) που 
πρέπει να διενεργούν,  λαμβάνοντας υπόψη την  Ποιότητα  ζωής των 
ασθενών και τη δυνατότητα παρακολούθησης τους, μέσω της 
τηλεϊατρικής. Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στο  περιοδικό της Ευρωπαϊκής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας και αποτελούν μέρος των οδηγιών της ERS 
(living ERS GUIDELINES)». 

Ο Δρ. Αργύριος Τζουβελέκης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Πνευμονολογίας, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής 
Πανεπιστημίου Πατρών τονίζει: « To Long COVID-19 σύνδρομο 
αποτελεί στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια 
υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη από κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η 
σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, ονομάζεται πνευμονική ίνωση και 
χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές στο πνευμονικό παρέγχυμα, 
κατάλοιπα της λοίμωξης από κορονοϊό. Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% 
στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν 
εξέλθει από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 ασθενείς, το μελλοντικό αντίκτυπο 
του συνδρόμου στη δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό». 

 Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, Συντονίστρια ομάδας εργασίας 
Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική 
Κυκλοφορία-Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, Διευθύντρια 
Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο»  επισημαίνει: «οι 
ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν συχνά εύκολη κόπωση, μειωμένη 
ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα και με φυσιολογική 
αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε εξειδικευμένα προγράμματα 
θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής αποκατάστασης που παρέχονται 



από ομάδα ειδικών σε συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει 
σημαντικά την συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής τους». 

  

Ομάδα Εργασίας: Τζουβελέκης Αργύριος, Βιττωράκης Στυλιανός, 
Καραμπιτσάκος Θεόδωρος, Σωτηροπούλου Βασιλική, Μπούτου 
Αφροδίτη, Δανιήλ Ζωή, Αντωνίου Αικατερίνη, Ασημάκος  Ανδρέας, 
Σταύρου Θ. Βασίλειος, Μπούτλας Στυλιανός, Βαβουγιός Δ. Γεώργιος, 
Τουρλακόπουλος Κωνσταντίνος, Βογιατζής Ιωάννης, Γουργουλιάνης Ι. 
Κωνσταντίνος, ΔΣ Ε.Π.Ε. 

• Για να διαβάσετε αναλυτικά τις αναθεωρημένες Οδηγίες της 
ΕΠΕ 

ακολουθήστε το παρακάτω link: 

https://hts.org.gr/assets/Long%20Covid_Epe2022.pdf 

• Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 

Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές 
υγείας, ακολουθεί κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post 
Covid σε όλη την Ελλάδα, με αναλυτικές πληροφορίες στο link: 

https://hts.org.gr/assets/post%20covid%20iatreia-pinakas2022.pdf 
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Σύνδρομο Long Post COVID: Οι 
αναθεωρημένες οδηγίες της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας 
3 March 2022 Επικαιρότητα, Τελευταίες Εξελίξεις 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ανακοίνωσε αναθεωρημένες οδηγίες, με στόχο να βοηθήσει 

τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη διάγνωση, αλλά και διαχείριση του «συνδρόμου Long 

Post COVID». 

Σημειώνει, ακόμα, ότι οι ασθενείς που νόσησαν από COVID-19 και παρουσιάζουν συμπτώματα ή 

σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου (Long Covid), ή έχουν απορίες και 

ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους, μπορούν να απευθύνονται στους ιδιώτες πνευμονολόγους 

της περιοχής τους, καθώς ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι ιατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές 

επιπλοκές της. 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων των μελών 

της ΕΠΕ με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς, όπως το NICE και το CDC, καθώς και 

αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευθεί από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία, αλλά και τις 

επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη 

λοίμωξη με SARS–COV-2. Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 

προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον ιό SARS-

COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 4 

εβδομάδες. 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): αφορά 

σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες. 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε σημεία και 

συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με COVID-

19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να 

αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος Long 

https://www.healthupdate.gr/category/epikairotita/
https://www.healthupdate.gr/category/teleftaies-ekselikseis/


COVID περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 

σύνδρομο. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Mount Sinai, αναφέρουν ότι η COVID-19, πέραν τού ότι 

είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό, επηρεάζει και άλλα συστήματα. Έτσι, οι ασθενείς με 

εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες θα πρέπει σαφώς να ξεκινούν το διαγνωστικό 

έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 

διάμεσης πνευμονοπάθειας). Στην περίπτωση που ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει 

στην επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο 

καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

Συμπτωματολογία και επιπλοκές long-Covid 

Κάθε ασθενής που νοσεί από Covid-19 θα πρέπει να ενημερώνεται για την πιθανότητα 

εμμενόντων συμπτωμάτων που συνήθως υποχωρούν μέσα σε 12 εβδομάδες και εμφανίζονται 

ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου και την προηγούμενη κατάσταση της υγείας του. Σε 

περίπτωση μη βελτίωσης ή εμφάνισης νέων συμπτωμάτων, οι ασθενείς θα πρέπει να εξετάζονται 

από τον θεράποντα ιατρό 

τους. 

Εμμένοντα συμπτώματα εμφανίζονται συχνότερα σε νοσηλευόμενους ασθενείς (Post Intensive 

Care Syndrome, προσβολή αναπνευστικού και καρδιαγγειακού). Ωστόσο, συμπτωματολογία που 

επηρεάζει την ποιότητα της ζωής των ασθενών μπορεί να εμφανίζεται και σε μη νοσηλευόμενους 

ασθενείς.  

Η νόσος COVID-19, πέραν του αναπνευστικού, μπορεί να προσβάλει πολλά συστήματα. Γι’ αυτό 

και είναι αναγκαία η γνώση τους, αλλά και η συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων. 

Ακολουθούν τα κύρια συμπτώματα και νοσήματα/επιπλοκές του Post-Covid συνδρόμου: 

• Αναπνευστικά 

Βήχας/δύσπνοια, μειωμένη ικανότητα για άσκηση και υποξαιμία 

Διάμεση Πνευμονοπάθεια με μειωμένη διαχυτική ικανότητα και περιορισμό, αλλοιώσεις θαμβής 

υάλου και ινωτικές βλάβες στην απεικόνιση, πνευμονική εμβολή 

• Σχετιζόμενα με το ανώτερο αναπνευστικό και ΩΡΛ 

Ανοσμία-Αγευσία. 

https://www.healthupdate.gr/wp-content/uploads/2022/03/epe-logo.jpg


• Καρδιαγγειακά 

Αίσθημα παλμών, δύσπνοια και θωρακικό άλγος 

Μυοκαρδίτιδα, μυοκαρδιακή ίνωση, καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμίες,περικαρδίτιδα, ορθοστατική 

υπόταση 

• Νεφρικά 

Χρόνια νεφροπάθεια με μειωμένο EGFR έχει αναφερθεί 6 μήνες μετά 

• Δερματολογικά 

Η τριχόπτωση είναι το κύριο σύμπτωμα και εμφανίζεται σε περίπου 20% των ασθενών 

Εξάνθημα (π.χ. κνίδωση) 

• Ρευματολογικά 

Αντιδραστική αρθρίτιδα, ινομυαλγία, νοσήματα συνδετικού ιστού 

• Ενδοκρινικά 

Εμφάνιση ή επιδείνωση σακχαρώδη διαβήτη, υποθυρεοειδισμός, υποξεία θυρεοειδίτιδα, 

διαταραχές εμμήνου ρύσης 

• Νευροψυχιατρικά 

Καταβολή, μυαλγίες, κεφαλαλγία, αδυναμία, διαταραχές αυτόνομου, γνωσιακές διαταραχές, 

διαταραχές μνήμης, οσφρητικές / γευστικές διαταραχές 

Ανησυχία, κατάθλιψη, διαταραχές ύπνου, μετατραυματικό στρες (PTSD) 

• Αγγειακά 

Θρομβοεμβολικά επεισόδια (πνευμονική εμβολή, αρτηριακή θρόμβωση, εν τω βάθει 

φλεβοθρόμβωση) 

• Ουρολογικά 

Ακράτεια, σεξουαλική δυσλειτουργία 

• Γαστρεντερικά 

Έχει παρατηρηθεί παρατεταμένη απέκκριση του ιού στα κόπρανα, ακόμα και σε ασθενείς με 

αρνητικό ρινοφαρυγγικό επίχρισμα. Η νόσος μπορεί δυνητικά να μεταβάλει το μικροβίωμα του 

εντέρου και να οδηγήσει σε εμφάνιση ευκαιριακών λοιμώξεων. 

• Άλλα 



Παρατεταμένη δεκατική πυρετική κίνηση, απώλεια βάρους, έλλειψη βιταμίνης D, αλλεργίες και 

σύνδρομο ενεργοποίησης μαστοκυττάρων, χρόνια άλγη, επιδείνωση συνοσηροτήτων. 

Αναπνευστικές επιπλοκές Long-Covid συνδρόμου 

Σε μία μελέτη παρατήρησης 38 νοσοκομείων στις ΗΠΑ, στις 60 ημέρες μετά την έξοδο από το 

νοσοκομείο, απεβίωσε το 6,7% των ασθενών, ενώ το 15,1% χρειάστηκε επανεισαγωγή. 

Το 32,6% των ασθενών ανέφερε εμμένοντα συμπτώματα και το 18,9% νέα συμπτωματολογία. Το 

συχνότερο σύμπτωμα ήταν η δύσπνοια στην άνοδο μιας σκάλας (22,9%), ο βήχας (15,4%) 

και η εμμένουσα απώλεια γεύσης/όσφρησης (13,1%). 

Σε άλλη μελέτη νοσηλευόμενων ασθενών, το 68% και το 49% των ασθενών εμφάνιζε τουλάχιστον 

1 σύμπτωμα στους 6 και 12 μήνες αντίστοιχα, με συχνότερα στους 6 μήνες την καταβολή 

(52%), τις διαταραχές ύπνου (27%), την τριχόπτωση (22%) και τις διαταραχές όσφρησης 

(11%). 

Ενδιαφέρον εύρημα της μελέτης αυτής αποτελεί η αύξηση του ποσοστού των ασθενών που 

εμφάνιζαν δύσπνοια κατά mMRC>1 από τους 6 (26%) στους 12 μήνες (30%). Το συχνότερο 

εύρημα στις λειτουργικές δοκιμασίες των πνευμόνων είναι η μείωση στη διαχυτική ικανότητα 

DLCO, η οποία σαφώς συσχετίζεται με τη βαρύτητα της νοσηλείας. 

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, Δρ. Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ τονίζει: 

«Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε τον σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του 

συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από 

λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς 

αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και 

καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19».  

O Δρ. Στυλιανός Κ. Βιττωράκης, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Υπεύθυνος Ομάδας 

Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί: «Με τον όρο “παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19” 

περιγράφονται τα μακροχρόνια συμπτώματα που εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν με COVID-

19, τα οποία εμμένουν για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά την αρχική 

ανάρρωση από τη νόσο. Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με 

COVID-19 παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη αναγνώριση 

του συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα 

ζωής των ασθενών μας και να μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 

Η Κατερίνα Αντωνίου MD, PhD, Συντονίστρια 12ης Επιτροπής Ευρωπαϊκής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγήτρια Πνευμονολογίας, και υπεύθυνη της Μονάδας 

Διαμέσων Νοσημάτων της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΑ.Γ.Ν.Η., 

αναφερόμενη στις οδηγίες επισημαίνει: «Είχα την τιμή να συντονίσω με τη συμμετοχή εξαιρετικών 

Συναδέλφων, την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας σχετικά τις συστάσεις 

που πρέπει να ακολουθούν οι Συνάδελφοι μας για τη διαχείριση των ασθενών με Long Covid-19, 

είτε έχουν νοσηλευτεί, είτε όχι. Οι συστάσεις αυτές τους διευκολύνουν για το πώς θα διαχειρίζονται 

τους ασθενείς αυτούς, τις εξετάσεις (πνευμονική λειτουργία, απεικονιστικές μεθόδους) που πρέπει 



να διενεργούν, λαμβάνοντας υπόψη την Ποιότητα ζωής των ασθενών και τη δυνατότητα 

παρακολούθησης τους, μέσω της Τηλεϊατρικής. Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό της 

Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας και αποτελούν μέρος των οδηγιών της ERS (living ERS 

GUIDELINES)». 

Ο Δρ. Αργύριος Τζουβελέκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας, Διευθυντής 

Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών τονίζει: « To Long COVID-19 σύνδρομο 

αποτελεί στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη 

από κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, ονομάζεται 

πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές στο πνευμονικό παρέγχυμα, 

κατάλοιπα της λοίμωξης από κορονοϊό. Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% στους βαρέως 

πάσχοντες ασθενείς. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 

ασθενείς, το μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό». 

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, Συντονίστρια ομάδας εργασίας Φυσιολογία & 

Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-Αποκατάσταση 

Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ 

«Ιπποκράτειο» αναφέρει: «Οι ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν συχνά εύκολη κόπωση, 

μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα και με φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. 

Η ένταξή τους σε εξειδικευμένα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης-πνευμονικής 

αποκατάστασης που παρέχονται από ομάδα ειδικών σε συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει 

σημαντικά τη συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής τους». 

Ομάδα Εργασίας: Τζουβελέκης Αργύριος, Βιττωράκης Στυλιανός, Καραμπιτσάκος Θεόδωρος, 

Σωτηροπούλου Βασιλική, Μπούτου Αφροδίτη, Δανιήλ Ζωή, Αντωνίου Αικατερίνη, Ασημάκος 

Ανδρέας, Σταύρου Θ. Βασίλειος, Μπούτλας Στυλιανός, Βαβουγιός Δ. Γεώργιος, Τουρλακόπουλος 

Κωνσταντίνος, Βογιατζής Ιωάννης, Γουργουλιάνης Ι. Κωνσταντίνος, ΔΣ Ε.Π.Ε.  

Διαβάστε αναλυτικά τις αναθεωρημένες οδηγίες της ΕΠΕ: 

https://hts.org.gr/assets/Long%20Covid_Epe2022.pdf 

Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid: 

https://hts.org.gr/assets/post%20covid%20iatreia–pinakas2022.pdf 
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Covid -19: Τι πρέπει να κάνετε αν τα συμπτώματα 
επιμένουν μετά τη λοίμωξη - Οδηγίες από την 
Πνευμονολογική Εταιρεία 

News4Health Team 
 333 0 

INTIME 

Νέες οδηγίες εξέδωσε η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
σχετικά με το σύνδρομο Long Covid τονίζοντας ότι δεν πρέπει να 

https://www.news4health.gr/news/author/385-news4healthteam
https://www.news4health.gr/news/author/385-news4healthteam


αγνοούμε τα συμπτώματα που μπορεί να παρουσιάζουμε μετά 
από τη νόσηση με Covid -19. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς 
για την καλύτερη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που βιώνουν. 

Όπως εξηγεί στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία το 
σύνδρομο μπορεί να επιμένει ακόμα και 12 μήνες μετά τη νόσηση για αυτό πρέπει 
να απευθυνόμαστε σε ειδικό πνευμονολόγο για ειδικές εξετάσεις καθώς όπως 
σημείωσε και ο Στυλιανός Κ. Βιττωράκης Πνευμονολόγος: «Με την έγκαιρη 
αναγνώριση του συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να 
βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας και να μετριάσουμε τις επιπλοκές 
της νόσησης από COVID-19». 

Η ανακοίνωση:  
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, θεωρώντας βαρύνουσας σημασίας την 
υπεύθυνη ενημέρωση και παραμένοντας στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της 
COVID-19, ανακοινώνει αναθεωρημένες οδηγίες, με στόχο να βοηθήσει τους 
Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη διάγνωση αλλά και τη διαχείριση του «συνδρόμου 
Long Post COVID». 

Επίσης, ενημερώνει τους ασθενείς – οι οποίοι νόσησαν από COVID-19 και 
παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου 
(Long Covid) ή έχουν απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους - ότι 
μπορούν να απευθύνονται στους Συναδέλφους, ιδιώτες Πνευμονολόγους, της 
περιοχής τους, καθώς ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι Iατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις 
πιθανές επιπλοκές της. 

 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων 
των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς, όπως το NICE1 και το 
CDC2 και αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από 
διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά και 
τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες 
μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. Το National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE) προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της 
λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 4 
εβδομάδες 
2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): 
αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 
3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome):αφορά σε σημεία και 
συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με 
COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να 
μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει τη 
συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. Ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Mount Sinai, αναφέρουν ότι η COVID-19, 
πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα 
συστήματα. Έτσι οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα 

https://www.news4health.gr/news/tag/LONG%20COVID


πρέπει σαφώς να ξεκινούν το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό 
σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης 
πνευμονοπάθειας). Στην περίπτωση που ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν 
καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να 
συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ κ. Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ 
σχετικά με τις οδηγίες τονίζει: «πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του 
Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και 
αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η 
ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με 
σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και 
καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19». 

O Δρ. Στυλιανός Κ. Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος Υπεύθυνος 
Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί: «με τον όρο παρατεταμένο σύνδρομο 
COVID-19 περιγράφονται τα μακροχρόνια συμπτώματα που εμφανίζουν ασθενείς 
που νόσησαν με COVID-19, τα οποία εμμένουν για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή 
εμφανίζονται μετά την αρχική ανάρρωση από τη νόσο. Εκτιμάται ότι περίπου δύο 
στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, παρουσιάζουν παρατεταμένο 
σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη αναγνώριση του συνδρόμου αυτού και την 
κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των 
ασθενών μας και να μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 

Η Κατερίνα Αντωνίου MD, PhD, Συντονίστρια 12ης Επιτροπής Ευρωπαϊκής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγήτρια Πνευμονολογίας, και υπεύθυνη της 
Μονάδας Διαμέσων Νοσημάτων της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής 
ΠΑ.Γ.Ν.Η, αναφερόμενη στις οδηγίες επισημαίνει: «είχα την τιμή να συντονίσω με τη 
συμμετοχή εξαιρετικών Συναδέλφων, την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας σχετικά τις συστάσεις που πρέπει να ακολουθούν οι 
Συνάδελφοι μας για τη διαχείριση των ασθενών με Long Covid-19, είτε έχουν 
νοσηλευτεί, είτε όχι. Οι συστάσεις αυτές, τους διευκολύνουν για το πως θα 
διαχειρίζονται τους ασθενείς αυτούς, τις εξετάσεις (πνευμονική λειτουργία, 
απεικονιστικές μεθόδους) που πρέπει να διενεργούν, λαμβάνοντας υπόψη την 
ποιότητα ζωής των ασθενών και τη δυνατότητα παρακολούθησης τους, μέσω της 
τηλεϊατρικής. Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό της Ευρωπαϊκής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας και αποτελούν μέρος των οδηγιών της ERS (living ERS 
GUIDELINES)». 

Ο Δρ. Αργύριος Τζουβελέκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών τονίζει: « To Long 
COVID-19 σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη απειλή για τη 
δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη από κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η 
σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, ονομάζεται πνευμονική ίνωση και 
χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές στο πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της 
λοίμωξης από κορονοϊό. Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% στους βαρέως πάσχοντες 
ασθενείς. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 
ασθενείς, το μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό». 

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, Συντονίστρια ομάδας εργασίας Φυσιολογία & 
Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-Αποκατάσταση 



Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» 
επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν συχνά εύκολη κόπωση, 
μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα και με φυσιολογική 
αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε εξειδικευμένα προγράμματα 
θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής αποκατάστασης που παρέχονται από ομάδα 
ειδικών σε συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την 
συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής τους». 

Ομάδα Εργασίας: Τζουβελέκης Αργύριος, Βιττωράκης Στυλιανός, Καραμπιτσάκος 
Θεόδωρος, Σωτηροπούλου Βασιλική, Μπούτου Αφροδίτη, Δανιήλ Ζωή, Αντωνίου 
Αικατερίνη, Ασημάκος Ανδρέας, Σταύρου Θ. Βασίλειος, Μπούτλας Στυλιανός, 
Βαβουγιός Δ. Γεώργιος, Τουρλακόπουλος Κωνσταντίνος, Βογιατζής Ιωάννης, 
Γουργουλιάνης Ι. Κωνσταντίνος, ΔΣ Ε.Π.Ε. 

Οι αναθεωρημένες Οδηγίες της ΕΠΕ 
Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 
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Αναθεωρημένες οδηγίες της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας για το σύνδρομο Long 

Post Covid 
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Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, προχωρά σε 

αναθεώρηση των οδηγιών για το Σύνδρομο Long Post 

Covid, με στόχο να βοηθήσει τους Ιατρούς όλων των 

ειδικοτήτων στη διάγνωση αλλά και τη διαχείριση 

του συνδρόμου. 

https://media.real.gr/filesystem/images/20220303/low/w02-130506w0112385920210301111027_252863_305934.JPG


 Επίσης ενημερώνει τους ασθενείς - οι οποίοι νόσησαν από COVID-19 

και παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων 

επιπλοκών της νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες και ερωτήσεις για 

την αποθεραπεία τους - ότι μπορούν να απευθύνονται στους ιδιώτες 

Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, καθώς ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι 

Ιατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές επιπλοκές της. 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων 

των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς και αξιοποίησης 

παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και 

σημεία αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν 

ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. Το 

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) προτείνει την 

ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον 

ιό SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα 

έως 4 εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-

19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε 

σημεία και συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά 

από τη λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 

εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική 

διάγνωση. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει τη 

συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. 

Η COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό 



επηρεάζει και άλλα συστήματα. Έτσι οι ασθενείς με εμμένοντα 

συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει σαφώς να ξεκινούν το 

διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για την 

περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης 

πνευμονοπάθειας). Στην περίπτωση που ο έλεγχος του αναπνευστικού 

δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο 

έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες 

οντότητες. 

O Δρ. Στυλιανός Βιττωράκης Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος 

Υπεύθυνος Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί ότι με τον όρο 

παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19 περιγράφονται τα μακροχρόνια 

συμπτώματα που εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, τα 

οποία εμμένουν για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται 

μετά την αρχική ανάρρωση από τη νόσο. «Εκτιμάται ότι περίπου δύο 

στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, παρουσιάζουν 

παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη αναγνώριση του 

συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να 

βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας και να μετριάσουμε 

τις επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 

«Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του 

Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη 

διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά 

από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση 

οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον 

κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά φορά 

μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19», τονίζει ο 

πρόεδρος της ΕΠΕ Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας 

ΕΚΠΑ. 



Σύμφωνα με τον Αργύριο Τζουβελέκη, αναπληρωτή καθηγητή 

Πνευμονολογίας, διευθυντή Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 

Πατρών «τo Long COVID-19 σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση 

τη μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη 

από κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του 

συνδρόμου, ονομάζεται πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται από 

πολλαπλές ουλές στο πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης 

από κορονοϊό. Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% στους βαρέως 

πάσχοντες ασθενείς. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από 

τις ΜΕΘ περί τους 4.000 ασθενείς, το μελλοντικό αντίκτυπο του 

συνδρόμου στη δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό». 

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, συντονίστρια ομάδας εργασίας 

Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική 

Κυκλοφορία-Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, Διευθύντρια 

Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» επισημαίνει: «οι 

ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν συχνά εύκολη κόπωση, 

μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα και με φυσιολογική 

αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε εξειδικευμένα 

προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής αποκατάστασης 

που παρέχονται από ομάδα ειδικών σε συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί 

να βελτιώσει σημαντικά την συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής 

τους». 

Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 

Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές 

υγείας, ακολουθεί κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post 

Covid σε όλη την Ελλάδα, με αναλυτικές πληροφορίες στο link: 

https://hts.org.gr/assets/post%20covid%20iatreia-pinakas2022.pdf 



 

 

 

Αναθεωρημένες Οδηγίες της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας για το 
Σύνδρομο Long Post Covid 
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Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, προχωρά σε αναθεώρηση των οδηγιών για 

το Σύνδρομο Long Post Covid, με στόχο να βοηθήσει τους Ιατρούς όλων των 

ειδικοτήτων στη διάγνωση αλλά και τη διαχείριση του συνδρόμου. Επίσης 

ενημερώνει τους ασθενείς - οι οποίοι νόσησαν από COVID-19 και παρουσιάζουν 

συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου (Long Covid) 

ή έχουν απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους - ότι μπορούν να 

απευθύνονται στους ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, καθώς ως καθ΄ 

ύλην αρμόδιοι Ιατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές επιπλοκές της. 

  

  



Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και 

απόψεων των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς και 

αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές 

ερευνητικές ομάδες. 

  

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά 

και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 

εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. Το National Institute for Health and 

Care Excellence (NICE) προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που 

έπονται της λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

  1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 4 

εβδομάδες 

  

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): 

αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

  

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε σημεία και 

συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με 

COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν 

να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. 

   

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει τη 

συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. Η 

COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό επηρεάζει και 

άλλα συστήματα. Έτσι οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες, 

θα πρέπει σαφώς να ξεκινούν το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό 

σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης 

πνευμονοπάθειας). Στην περίπτωση που ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν 

καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει 

να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

 

O Δρ. Στυλιανός Βιττωράκης Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος Υπεύθυνος Ομάδας 

Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί ότι με τον όρο παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19 

περιγράφονται τα μακροχρόνια συμπτώματα που εμφανίζουν ασθενείς που 



νόσησαν με COVID-19, τα οποία εμμένουν για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή 

εμφανίζονται μετά την αρχική ανάρρωση από τη νόσο. «Εκτιμάται ότι περίπου δύο 

στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, παρουσιάζουν παρατεταμένο 

σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη αναγνώριση του συνδρόμου αυτού και την 

κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των 

ασθενών μας και να μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 

  

«Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες 

τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των 

αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε 

μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει 

τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά φορά 

μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19», τονίζει ο πρόεδρος της ΕΠΕ 

Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ. 

  

Σύμφωνα με τον Αργύριο Τζουβελέκη, αναπληρωτή καθηγητή Πνευμονολογίας, 

διευθυντή Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών «τo Long COVID-19 

σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια 

υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη από κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη 

επιπλοκή του συνδρόμου, ονομάζεται πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται από 

πολλαπλές ουλές στο πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης από 

κορονοϊό. Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. 

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 ασθενείς, 

το μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό». 

 

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, συντονίστρια ομάδας εργασίας Φυσιολογία & 

Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-Αποκατάσταση 

Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» 

επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν συχνά εύκολη κόπωση, 

μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα και με φυσιολογική 

αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε εξειδικευμένα προγράμματα 

θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής αποκατάστασης που παρέχονται από ομάδα 

ειδικών σε συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την 

συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής τους». 

  



 Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 

 Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές υγείας, 

ακολουθεί κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid σε όλη την 

Ελλάδα, με αναλυτικές πληροφορίες στο link: 

https://hts.org.gr/assets/post%20covid%20iatreia-pinakas2022.pdf 

 

 

 

 

 

Αναθεωρημένες Οδηγίες της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας για το Σύνδρομο Long 
Post Covid 

ΥΓΕΙΑ 03.03.2022 - 14:30 



 
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, προχωρά σε αναθεώρηση των οδηγιών 
για το Σύνδρομο Long Post Covid, με στόχο να βοηθήσει τους Ιατρούς όλων 
των ειδικοτήτων στη διάγνωση αλλά και τη διαχείριση του συνδρόμου. Επίσης 
ενημερώνει τους ασθενείς - οι οποίοι νόσησαν από COVID-19 και 
παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της 
νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους 
- ότι μπορούν να απευθύνονται στους ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής 
τους, καθώς ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι Ιατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές 
επιπλοκές της. 
 
Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και 
απόψεων των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς και 
αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές 
ερευνητικές ομάδες. 
 
Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά 
και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 
εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. Το National Institute for Health 



and Care Excellence (NICE) προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις 
που έπονται της λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 
 
1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 4 
εβδομάδες 
 
2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): 
αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 
 
3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε σημεία και 
συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με 
COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να 
μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. 
 
Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει τη 
συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. Η 
COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό επηρεάζει 
και άλλα συστήματα. Έτσι οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 
μήνες, θα πρέπει σαφώς να ξεκινούν το διαγνωστικό έλεγχο από το 
αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 
διάμεσης πνευμονοπάθειας). Στην περίπτωση που ο έλεγχος του 
αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της 
συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και 
σε άλλες οντότητες. 
 
O Δρ. Στυλιανός Βιττωράκης Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος Υπεύθυνος 
Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί ότι με τον όρο παρατεταμένο σύνδρομο 
COVID-19 περιγράφονται τα μακροχρόνια συμπτώματα που εμφανίζουν 
ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, τα οποία εμμένουν για μήνες μετά την 
αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά την αρχική ανάρρωση από τη νόσο. 
«Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, 
παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη αναγνώριση 
του συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να 
βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας και να μετριάσουμε τις 
επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 
 
«Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε 
όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση 
των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ 
δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με 
σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων 
και καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19», τονίζει ο 
πρόεδρος της ΕΠΕ Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ. 
 
Σύμφωνα με τον Αργύριο Τζουβελέκη, αναπληρωτή καθηγητή 
Πνευμονολογίας, διευθυντή Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 



Πατρών «τo Long COVID-19 σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση τη 
μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη από 
κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, 
ονομάζεται πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές στο 
πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης από κορονοϊό. Εμφανίζεται 
σε ποσοστό 10-20% στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Δεδομένου ότι μέχρι 
σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 ασθενείς, το μελλοντικό 
αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό». 
 
Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, συντονίστρια ομάδας εργασίας 
Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-
Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ 
«Ιπποκράτειο» επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν συχνά 
εύκολη κόπωση, μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα και με 
φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε εξειδικευμένα 
προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής αποκατάστασης που 
παρέχονται από ομάδα ειδικών σε συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει 
σημαντικά την συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής τους». 
 
Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 
 
Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές υγείας, 
ακολουθεί κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid σε όλη την 
Ελλάδα, με αναλυτικές πληροφορίες στο 
link: https://hts.org.gr/assets/post%20covid%20iatreia-pinakas2022.pdf 
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Αναθεωρημένες Οδηγίες της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας για το 

Σύνδρομο Long Post Covid 
4 Μαρτίου 2022 

Αναθεωρημένες Οδηγίες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας για το 

Σύνδρομο Long Post Covid 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, θεωρώντας βαρύνουσας σημασίας την 

υπεύθυνη ενημέρωση και παραμένοντας στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της 

COVID-19, ανακοινώνει αναθεωρημένες οδηγίες, με στόχο να βοηθήσει τους 

Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη διάγνωση αλλά και τη διαχείριση του 

«συνδρόμου Long Post COVID». 

Επίσης ενημερώνει τους ασθενείς – οι οποίοι νόσησαν από COVID-19 και 

παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της 

νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους – ότι 



μπορούν να απευθύνονται στους Συναδέλφους, ιδιώτες Πνευμονολόγους, της 

περιοχής τους, καθώς ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι Iατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις 

πιθανές επιπλοκές της. 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και 

απόψεων των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς, όπως το 

NICE1 και το CDC2 και αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από 

διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά 

και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 

εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. Το National Institute for Health and 

Care Excellence (NICE) προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που 

έπονται της λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19):  αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 4 

εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): 

αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome):αφορά σε σημεία και 

συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με 

COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν 

να αποδοθούν σε  εναλλακτική διάγνωση. Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό 

όρος Long COVID περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το 

μετά COVID-19 σύνδρομο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Mount Sinai, 

αναφέρουν ότι η COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το 

αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα. Έτσι οι ασθενείς με εμμένοντα 

συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει σαφώς να ξεκινούν το διαγνωστικό 

έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης από 

COVID-19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). Στην περίπτωση που ο έλεγχος του 

αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο 

έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ κ. Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας 

ΕΚΠΑ  σχετικά με τις οδηγίες τονίζει: «πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό 

ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη 

διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη 

με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς 

αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των 

βραχυχρόνιων και καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-

19». 

O Δρ. Στυλιανός Κ. Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος Υπεύθυνος 

Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί: «με τον όρο παρατεταμένο σύνδρομο 

COVID-19 περιγράφονται τα μακροχρόνια συμπτώματα που εμφανίζουν ασθενείς 

που νόσησαν με COVID-19, τα οποία εμμένουν για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη 

ή εμφανίζονται μετά την αρχική ανάρρωση από τη νόσο. Εκτιμάται ότι περίπου 



δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, παρουσιάζουν παρατεταμένο 

σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη αναγνώριση του συνδρόμου αυτού και την 

κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των 

ασθενών μας και να μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 

Η Κατερίνα Αντωνίου MD, PhD, Συντονίστρια 12ης Επιτροπής Ευρωπαϊκής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγήτρια Πνευμονολογίας, και υπεύθυνη της 

Μονάδας Διαμέσων Νοσημάτων της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής 

Κλινικής ΠΑ.Γ.Ν.Η, αναφερόμενη στις οδηγίες επισημαίνει: «είχα την τιμή να 

συντονίσω με τη συμμετοχή εξαιρετικών Συναδέλφων, την Επιτροπή της 

Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας σχετικά τις συστάσεις που πρέπει να 

ακολουθούν οι Συνάδελφοι μας για τη διαχείριση των ασθενών με Long Covid-

19,  είτε έχουν νοσηλευτεί, είτε όχι. Οι συστάσεις αυτές, τους διευκολύνουν για το 

πως θα διαχειρίζονται τους ασθενείς αυτούς, τις εξετάσεις (πνευμονική λειτουργία, 

απεικονιστικές μεθόδους) που πρέπει να διενεργούν,  λαμβάνοντας υπόψη την 

Ποιότητα3 ζωής των ασθενών και τη δυνατότητα παρακολούθησης τους, μέσω 

της τηλεϊατρικής. Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στο  περιοδικό της Ευρωπαϊκής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας και αποτελούν μέρος των οδηγιών της ERS (living ERS 

GUIDELINES)». 

Ο Δρ. Αργύριος Τζουβελέκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας, 

Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών τονίζει: 

« To Long COVID-19 σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη 

απειλή για τη δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη από κορονοϊό. Από τον 

πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, ονομάζεται πνευμονική ίνωση 

και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές στο πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα 

της λοίμωξης από κορονοϊό. Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% στους βαρέως 

πάσχοντες ασθενείς. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ περί 

τους 4.000 ασθενείς, το μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια υγεία 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό». 

 Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, Συντονίστρια ομάδας εργασίας 

Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-

Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, 

Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο»  επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν 

συχνά εύκολη κόπωση, μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα και με 

φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε εξειδικευμένα 

προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής αποκατάστασης που 

παρέχονται από ομάδα ειδικών σε συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει 

σημαντικά την συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής τους». 

Ομάδα Εργασίας: Τζουβελέκης Αργύριος, Βιττωράκης Στυλιανός, Καραμπιτσάκος 

Θεόδωρος, Σωτηροπούλου Βασιλική, Μπούτου Αφροδίτη, Δανιήλ Ζωή, Αντωνίου 

Αικατερίνη, Ασημάκος  Ανδρέας, Σταύρου Θ. Βασίλειος, Μπούτλας Στυλιανός, 

Βαβουγιός Δ. Γεώργιος, Τουρλακόπουλος Κωνσταντίνος, Βογιατζής Ιωάννης, 

Γουργουλιάνης Ι. Κωνσταντίνος, ΔΣ Ε.Π.Ε. 

• Για να διαβάσετε αναλυτικά τις αναθεωρημένες Οδηγίες της ΕΠΕ 



ακολουθήστε το παρακάτω link: 

https://hts.org.gr/assets/Long%20Covid_Epe2022.pdf 

• Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 

Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές υγείας, 

ακολουθεί κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid σε όλη την 

Ελλάδα, με αναλυτικές πληροφορίες στο link: 

https://hts.org.gr/assets/post%20covid%20iatreia-pinakas2022.pdf 
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Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, θεωρώντας βαρύνουσας σημασίας την 
υπεύθυνη ενημέρωση και παραμένοντας στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της 
COVID-19, ανακοινώνει αναθεωρημένες οδηγίες, με στόχο να βοηθήσει τους Ιατρούς 
όλων των ειδικοτήτων στη διάγνωση αλλά και τη διαχείριση του «συνδρόμου Long 
Post COVID». 

Επίσης ενημερώνει τους ασθενείς – οι οποίοι νόσησαν από COVID-19 και παρουσιάζουν 
συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου (Long Covid) ή 
έχουν απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους – ότι μπορούν να 
απευθύνονται στους Συναδέλφους, ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, καθώς 
ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι Iατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές επιπλοκές της. 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων 
των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς, όπως το NICE1 και το 
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https://hts.org.gr/assets/post%20covid%20iatreia-pinakas2022.pdf
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CDC2 και αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές 
ερευνητικές ομάδες. 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά και τις 
επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες 
μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. Το National Institute for Health and Care Excellence 
(NICE) προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από 
τον ιό SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και 
συμπτώματα έως 4 εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-
19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome):αφορά σε 
σημεία και συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια 
ή μετά από τη λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο 
από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε  εναλλακτική 
διάγνωση. Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος Long COVID 
περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά 
COVID-19 σύνδρομο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Mount 
Sinai, αναφέρουν ότι η COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που 
προσβάλλει το αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα. Έτσι οι 
ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει 
σαφώς να ξεκινούν το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό 
σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης 
πνευμονοπάθειας). Στην περίπτωση που ο έλεγχος του αναπνευστικού 
δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο 
έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες 
οντότητες. 

 Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ κ. Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας 
ΕΚΠΑ  σχετικά με τις οδηγίες τονίζει: «πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο 
του Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και 
αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ 
δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να 
βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά φορά 
μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19». 

O Δρ. Στυλιανός Κ. Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος Υπεύθυνος 
Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί: «με τον όρο παρατεταμένο σύνδρομο COVID-
19 περιγράφονται τα μακροχρόνια συμπτώματα που εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν 
με COVID-19, τα οποία εμμένουν για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά 
την αρχική ανάρρωση από τη νόσο. Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που 
νόσησαν με COVID-19, παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη 
αναγνώριση του συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να 
βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας και να μετριάσουμε τις επιπλοκές της 
νόσησης από COVID-19». 



Η Κατερίνα Αντωνίου MD, PhD, Συντονίστρια 12ης Επιτροπής Ευρωπαϊκής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγήτρια Πνευμονολογίας, και υπεύθυνη της 
Μονάδας Διαμέσων Νοσημάτων της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής 
Κλινικής ΠΑ.Γ.Ν.Η, αναφερόμενη στις οδηγίες επισημαίνει: «είχα την τιμή να 
συντονίσω με τη συμμετοχή εξαιρετικών Συναδέλφων, την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας σχετικά τις συστάσεις που πρέπει να ακολουθούν οι 
Συνάδελφοι μας για τη διαχείριση των ασθενών με Long Covid-19,  είτε έχουν νοσηλευτεί, 
είτε όχι. Οι συστάσεις αυτές, τους διευκολύνουν για το πως θα διαχειρίζονται τους 
ασθενείς αυτούς, τις εξετάσεις (πνευμονική λειτουργία, απεικονιστικές μεθόδους) που 
πρέπει να διενεργούν,  λαμβάνοντας υπόψη την Ποιότητα3 ζωής των ασθενών και τη 
δυνατότητα παρακολούθησης τους, μέσω της τηλεϊατρικής. Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν 
στο  περιοδικό της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας και αποτελούν μέρος των 
οδηγιών της ERS (living ERS GUIDELINES)». 

Ο Δρ. Αργύριος Τζουβελέκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών τονίζει: 
« To Long COVID-19 σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη απειλή για 
τη δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη από κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η 
σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, ονομάζεται πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται 
από πολλαπλές ουλές στο πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης από κορονοϊό. 
Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Δεδομένου ότι 
μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 ασθενείς, το μελλοντικό 
αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό». 

 Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, Συντονίστρια ομάδας εργασίας Φυσιολογία 
& Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-Αποκατάσταση 
Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ 
«Ιπποκράτειο»  επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν συχνά εύκολη 
κόπωση, μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα και με φυσιολογική 
αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε εξειδικευμένα προγράμματα θεραπευτικής 
άσκησης- πνευμονικής αποκατάστασης που παρέχονται από ομάδα ειδικών σε 
συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την συμπτωματολογία και την 
ποιότητα ζωής τους». 

Ομάδα Εργασίας: Τζουβελέκης Αργύριος, Βιττωράκης Στυλιανός, Καραμπιτσάκος 
Θεόδωρος, Σωτηροπούλου Βασιλική, Μπούτου Αφροδίτη, Δανιήλ Ζωή, Αντωνίου 
Αικατερίνη, Ασημάκος  Ανδρέας, Σταύρου Θ. Βασίλειος, Μπούτλας Στυλιανός, 
Βαβουγιός Δ. Γεώργιος, Τουρλακόπουλος Κωνσταντίνος, Βογιατζής Ιωάννης, 
Γουργουλιάνης Ι. Κωνσταντίνος, ΔΣ Ε.Π.Ε. 

• Για να διαβάσετε αναλυτικά τις αναθεωρημένες Οδηγίες της 
ΕΠΕ ακολουθήστε το παρακάτω 
link: https://hts.org.gr/assets/Long%20Covid_Epe2022.pdf 

• Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 

https://hts.org.gr/assets/Long%20Covid_Epe2022.pdf


Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές υγείας, 
ακολουθεί κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid σε όλη την Ελλάδα, 
με αναλυτικές πληροφορίες στο link: 

https://hts.org.gr/assets/post%20covid%20iatreia-pinakas2022.pdf 

 

 

 

 

Σύνδρομο Long Post Covid: Αλλάζει τις οδηγίες η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

Από parallaxi - March 3, 2022 0 Share Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ανακοίνωσε 

αναθεωρημένες οδηγίες για τη διαχείριση του «συνδρόμου Long Post COVID». 

Επιδίωξη της είναι να βοηθήσει τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη διάγνωση και 

την αντιμετώπισή του. Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 - Το Χαμόγελο του Παιδιού 

00:40 Previous PauseNext 00:13 / 00:47 Unmute Fullscreen Copy video url Play / Pause 

Mute / Unmute Report a problem Language Mox Player Η Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία συνιστά σε αναρρώσαντες από COVID-19, οι οποίοι παρουσιάζουν 

συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου Long Covid να 

απευθύνονται στους ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, Το ίδιο προτείνει σε 

όσους έχουν απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους. UnmuteRemaining 

Time -0:00   Fullscreen Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανταλλαγή 

εμπειριών και απόψεων των μελών της ΕΠΕ, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

επικαιροποίησε τις οδηγίες. Υπόψη ελήφθησαν στοιχεία από ειδικούς από διεθνείς 

οργανισμούς, όπως το NICE και το CDC και αξιοποιήθηκαν παρόμοιες οδηγίες που 

έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. Διευκρινίσεις Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία διευκρινίζει ότι ο όρος «σύνδρομο Long COVID» 

περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες ή 

μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται τέσσερις εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με 

SARS-COV-2. Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) προτείνει την 

ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

Οξεία COVID-19 (Acue COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 4 εβδομάδες 

Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): αφορά σε 

σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post 

COVID-19 syndrome):αφορά σε σημεία και συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη 

διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 

εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. Από τα 

παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη 

https://hts.org.gr/assets/post%20covid%20iatreia-pinakas2022.pdf


συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. Με δεδομένο ότι η COVID-19, 

πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα 

συστήματα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ και το Mount Sinai, οι ασθενείς με εμμένοντα 

συμπτώματα μετά από τρεις μήνες, θα πρέπει να αρχίζουν το διαγνωστικό έλεγχο από 

το αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης 

πνευμονοπάθειας). Εφόσον ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή 

αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο 

καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. Αναφερόμενος στις οδηγίες ο πρόεδρος της ΕΠΕ 

καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Στέλιος Λουκίδης, επεσήμανε ότι «πρέπει όλοι να 

κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του 

συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων 

μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με 

πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση 

των βραχυχρόνιων και καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-

19». Διαβάστε επίσης: 

 

Read more at: https://parallaximag.gr/epikairotita/syndromo-long-post-covid-allazei-tis-

odigies-elliniki-pnevmonologiki-etaireia 

 

 

Long ή Post COVID: Οι αναθεωρημένες 
Οδηγίες από την Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία 

 



 

 

Μία σειρά από αναθεωρημένες Οδηγίες, οι οποίες αφορούν το 
σύνδρομο long ή post COVID, δηλαδή τα συμπτώματα και τις 
μακροχρόνιες συνέπειες των ανθρώπων που έχουν νοσήσει από 
κορωνοϊό, ανακοινώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. 

Στόχος της Πνευμονολογικής Εταιρείας, είναι να βοηθήσει τους 
Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη διάγνωση αλλά και τη 
διαχείριση του «συνδρόμου Long Post COVID», θεωρώντας 
βαρύνουσας σημασίας την υπεύθυνη ενημέρωση. 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής 
εμπειριών και απόψεων των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από 
διεθνείς οργανισμούς, όπως το NICE1 και το CDC2 και αξιοποίησης 
παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές 
ερευνητικές ομάδες. 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και 
σημεία αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που 
εμμένουν ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-
COV-2. 

https://www.updatetimes.gr/wp-content/uploads/2021/03/covidpositive-koronoios.jpg


Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 
προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της 
λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και 
συμπτώματα έως 4 εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic 
COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 
εβδομάδες 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome):αφορά 
σε σημεία και συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη 
διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν 
για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να 
αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ο όρος Long COVID περιλαμβάνει 
τη συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 
σύνδρομο. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Mount Sinai, αναφέρουν 
ότι η COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το 
αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα. Έτσι οι ασθενείς με 
εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει σαφώς να 
ξεκινούν το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για 
την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης 
πνευμονοπάθειας). Στην περίπτωση που ο έλεγχος του 
αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της 
συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο 
καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ κ. Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής 
Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ σχετικά με τις οδηγίες τονίζει: «πρέπει όλοι 
να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες 
τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και 
αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη 
με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών 
με πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό 



γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά φορά 
μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19». 

O Δρ. Στυλιανός Κ. Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 
Υπεύθυνος Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί: «με τον όρο 
παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19 περιγράφονται τα μακροχρόνια 
συμπτώματα που εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, 
τα οποία εμμένουν για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή 
εμφανίζονται μετά την αρχική ανάρρωση από τη νόσο. Εκτιμάται 
ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, 
παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη 
αναγνώριση του συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη 
αντιμετώπιση, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των 
ασθενών μας και να μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης από 
COVID-19». 

Η Κατερίνα Αντωνίου MD, PhD, Συντονίστρια 12ης Επιτροπής 
Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγήτρια 
Πνευμονολογίας, και υπεύθυνη της Μονάδας Διαμέσων Νοσημάτων 
της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΑ.Γ.Ν.Η, 
αναφερόμενη στις οδηγίες επισημαίνει: «είχα την τιμή να συντονίσω 
με τη συμμετοχή εξαιρετικών Συναδέλφων, την Επιτροπή της 
Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας σχετικά τις συστάσεις που 
πρέπει να ακολουθούν οι Συνάδελφοι μας για τη διαχείριση των 
ασθενών με Long Covid-19, είτε έχουν νοσηλευτεί, είτε όχι. Οι 
συστάσεις αυτές, τους διευκολύνουν για το πως θα διαχειρίζονται 
τους ασθενείς αυτούς, τις εξετάσεις (πνευμονική λειτουργία, 
απεικονιστικές μεθόδους) που πρέπει να διενεργούν, λαμβάνοντας 
υπόψη την Ποιότητα ζωής των ασθενών και τη δυνατότητα 
παρακολούθησης τους, μέσω της τηλεϊατρικής. Πρόσφατα 
δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας και αποτελούν μέρος των οδηγιών της ERS (living ERS 
GUIDELINES)». 

Ο Δρ. Αργύριος Τζουβελέκης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Πνευμονολογίας, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής 
Πανεπιστημίου Πατρών τονίζει: « To Long COVID-19 σύνδρομο 



αποτελεί στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια 
υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη από κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η 
σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, ονομάζεται πνευμονική 
ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές στο πνευμονικό 
παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης από κορωνοϊό. Εμφανίζεται σε 
ποσοστό 10-20% στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Δεδομένου ότι 
μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 ασθενείς, 
το μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια υγεία είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό». 

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, Συντονίστρια ομάδας 
εργασίας Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-
Πνευμονική Κυκλοφορία-Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, 
Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» 
επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν συχνά 
εύκολη κόπωση, μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα 
και με φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε 
εξειδικευμένα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής 
αποκατάστασης που παρέχονται από ομάδα ειδικών σε 
συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την 
συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής τους». 

Ομάδα Εργασίας: Τζουβελέκης Αργύριος, Βιττωράκης Στυλιανός, 
Καραμπιτσάκος Θεόδωρος, Σωτηροπούλου Βασιλική, Μπούτου 
Αφροδίτη, Δανιήλ Ζωή, Αντωνίου Αικατερίνη, Ασημάκος Ανδρέας, 
Σταύρου Θ. Βασίλειος, Μπούτλας Στυλιανός, Βαβουγιός Δ. Γεώργιος, 
Τουρλακόπουλος Κωνσταντίνος, Βογιατζής Ιωάννης, Γουργουλιάνης Ι. 
Κωνσταντίνος, ΔΣ Ε.Π.Ε. 

• Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 

Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες 
δομές υγείας, ακολουθεί κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων 
Post Covid σε όλη την Ελλάδα, με αναλυτικές πληροφορίες στο 
link: 

https://hts.org.gr/assets/post%20covid%20iatreia-pinakas2022.pdf 

https://hts.org.gr/assets/post%20covid%20iatreia-pinakas2022.pdf


 

 

Σύνδρομο Long Covid – Αυτές είναι οι 
oδηγίες της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας 
Πολλοί είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν το σύνδρομο 
Long Covid. 

 
TANEA Team5 Νοεμβρίου 2021 | 17:01 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, θεωρώντας βαρύνουσας σημασίας την υπεύθυνη ενημέρωση, και παραμένοντας στην 
πρώτη γραμμή της μάχης εναντίον του κοροναϊού, συνέταξε συγκεκριμένες οδηγίες, με στόχο να βοηθήσει τους Ιατρούς όλων 
των ειδικοτήτων στη διάγνωση αλλά και διαχείριση του «συνδρόμου Long COVID». 

Σήμερα σε όλο τον κόσμο, εκτιμάται ότι πάσχουν από το σύνδρομο της μακροχρόνιας νόσησης από κοροναϊό – long Covid- 
περί τα 18 εκατ. άνθρωποι, με συμπτώματα, τα οποία τους στερούν την ποιότητα ζωής και επιβαρύνουν την καθημερινότητά 
τους. 

Η «παρέα» των φυλακών Δομοκού και το άγνωστο παρελθόν των απαγωγέων του Γιώργου Κυπαρίσση 

Να θυμίσουμε ακόμη, ότι οι μολύνσεις σε όλο τον κόσμο χθες, 4 Νοεμβρίου, είχαν αγγίξει τα 248 εκατ. και οι θάνατοι έφθασαν 
τα 5 εκατ. 

Οι οδηγίες αποτελούν ένα συνδυασμό των θέσεων της ΕΠΕ και οδηγιών που έχουν εκδοθεί για την αξιολόγηση και την 
αντιμετώπιση του συνδρόμου Long COVID, οι οποίες είναι βασισμένες σε γνώμες ειδικών από διεθνείς οργανισμούς όπως το 
NICE1 και το CDC2 ενώ έχουν δημοσιευτεί παρόμοιες οδηγίες από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες (3-4). 

https://www.tanea.gr/author/tanea-team/
https://www.tanea.gr/2022/03/06/greece/i-parea-ton-fylakon-domokou-kai-to-agnosto-parelthon-ton-apagogeon-tou-giorgou-kyparissi/
https://www.tanea.gr/wp-content/uploads/2021/11/NOS5-2.jpg


Τα συμπτώματα 
Με τον όρο «σύνδρομο Long COVID» αναφέρονται τα συμπτώματα, σημεία αλλά και οι επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που 
εμμένουν ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. Eν τη απουσία καθολικά αποδεκτών ορισμών, το 
National Institute for Health and Care Excellence (NICE)1 προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της 
λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 4 εβδομάδες 
2. Συνεχιζόμενη συμπτωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 

12 εβδομάδες 
3. Μετά- COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε σημεία και συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη 

διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να 
αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση1. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει την συνεχιζόμενη συμπτωματική COVID-19 και το μετά-
COVID-19 σύνδρομο.

 

Τι λένε οι ειδικοί 

O Δρ. Στυλιανός Κ. Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος Υπεύθυνος Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ αναφερόμενος στο 
σύνδρομο Long Covid τονίζει: 

«Περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-19 εμφανίζουν μακροχρόνια συμπτώματα που εμμένουν για μήνες 
μετά την αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά την αρχική ανάρρωση από τη νόσο και περιγράφονται με τον όρο Long COVID 
Syndrome (παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19). Με την έγκαιρη αναγνώριση του συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη 
αντιμετώπιση μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας και να μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης 
από COVID-19». 

Το βασικό μήνυμα 

Ο πρόεδρος της ΕΠΕ κ. Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ σχετικά με τις οδηγίες εξηγεί: 

«Το βασικό μήνυμα αυτής της νέας κλινικής οντότητας είναι κάθε ασθενής που νοσεί από COVID-19 θα πρέπει να ενημερώνεται 
για την πιθανότητα εμμενόντων συμπτωμάτων που συνήθως υποχωρούν μέσα σε 12 εβδομάδες και εμφανίζονται ανάλογα με 



την βαρύτητα της νόσου και την προηγούμενη κατάσταση της υγείας του. Σε περίπτωση μη βελτίωσης ή εμφάνισης νέων 
συμπτωμάτων οι ασθενείς θα πρέπει να εξετάζονται από τον θεράποντα ιατρό τους». 

Ο Δρ. Αργύριος Τζουβελέκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 
Πατρών επισημαίνει ότι: 

«Τo long COVID-19 σύνδρομο αποτελεί την τρέχουσα χρονική στιγμή την μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία μετά την 
οξεία λοίμωξη από κοροναϊό. Εμφανίζει μια συχνότητα που κυμαίνεται από 10-30% των ασθενών με μεγαλύτερη επίπτωση 
στους βαρέως πάσχοντες. Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου ονομάζεται πνευμονική ίνωση που 
χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές στο πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης από κοροναϊό και την οποία 
εμφανίζει ένα ποσοστό έως και 30% των βαρέως πασχόντων ασθενών. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 
περί τους 3.300 ασθενείς, αντιλαμβάνεται κανείς το τεράστιο μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια υγεία». 

Συγγραφική Ομάδα: Α. Τζουβελέκης, Σ. Βιττωράκης, Θ. Καραμπιτσάκος, Β. Σωτηροπούλου, Α. Μπούτου, Ζ. Δανιήλ, Αικ. Αντωνίου, 
ΔΣ ΕΠΕ. 

Για να διαβάσετε αναλυτικά τις Οδηγίες της ΕΠΕ ακολουθήστε το παρακάτω 
link: https://www.hts.org.gr/news/newsid510/1254 
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Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ανακοίνωσε αναθεωρημένες οδηγίες για τη 

διαχείριση του «συνδρόμου Long Post COVID». 

Επιδίωξη της είναι να βοηθήσει τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη διάγνωση και την 

αντιμετώπισή του. 

https://www.hts.org.gr/news/newsid510/1254
https://www.taxydromos.gr/Teleytaia%20Nea/442480-syndromo-long-post-covid-allazei-tis-odhgies-h-ellhnikh-pneymonologikh-etai.html
https://www.taxydromos.gr/Teleytaia%20Nea/442480-syndromo-long-post-covid-allazei-tis-odhgies-h-ellhnikh-pneymonologikh-etai.html
https://www.taxydromos.gr/Teleytaia%20Nea/442480-syndromo-long-post-covid-allazei-tis-odhgies-h-ellhnikh-pneymonologikh-etai.html


Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία συνιστά σε αναρρώσαντες από COVID-19, οι οποίοι 

παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου Long 

Covid να απευθύνονται στους ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, Το ίδιο 

προτείνει σε όσους έχουν απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους. 

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων των 

μελών της ΕΠΕ, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επικαιροποίησε τις οδηγίες. Υπόψη 

ελήφθησαν στοιχεία από ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς, όπως το NICE και το CDC και 

αξιοποιήθηκαν παρόμοιες οδηγίες που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές 

ομάδες. 

  

Διευκρινίσεις 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία διευκρινίζει ότι ο όρος «σύνδρομο Long COVID» 

περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) 

που εμμένουν ή εμφανίζονται τέσσερις εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. Το 

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) προτείνει την ακόλουθη ορολογία 

για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome):αφορά σε σημεία και συμπτώματα 

που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν 

για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική 

διάγνωση. Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει τη 

συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. 

Με δεδομένο ότι η COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό 

επηρεάζει και άλλα συστήματα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ και το Mount Sinai, οι ασθενείς με 

εμμένοντα συμπτώματα μετά από τρεις μήνες, θα πρέπει να αρχίζουν το διαγνωστικό 

έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 

διάμεσης πνευμονοπάθειας). Εφόσον ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην 

επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο 

καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 



Αναφερόμενος στις οδηγίες ο πρόεδρος της ΕΠΕ καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Στέλιος 

Λουκίδης, επεσήμανε ότι «πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του 

Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και 

αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ 

δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να 

βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά φορά 

μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19». 

 

 

Σύνδρομο Long Post Covid: Νέες 

οδηγίες - Τι αλλάζει σε χρόνους και 

συμπτώματα 
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Αναθεωρημένες οδηγίες από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. 



Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, προχωρά σε αναθεώρηση των οδηγιών 

για το Σύνδρομο Long Post Covid, με στόχο να βοηθήσει τους Ιατρούς όλων των 

ειδικοτήτων στη διάγνωση αλλά και τη διαχείριση του συνδρόμου. Επίσης, 

ενημερώνει τους ασθενείς – οι οποίοι νόσησαν από COVID-19 και 

παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της 

νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους – 

ότι μπορούν να απευθύνονται στους ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής 

τους, καθώς ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι Ιατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές 

επιπλοκές της. 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και 

απόψεων των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς και 

αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές 

ερευνητικές ομάδες. 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά 

και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 

εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. Το National Institute for Health and 

Care Excellence (NICE) προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που 

έπονται της λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 4 

εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): 

αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε σημεία και 

συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με 

COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να 

μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ο όρος Long COVID περιλαμβάνει τη 

συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. Η 

COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό επηρεάζει 

και άλλα συστήματα. Έτσι, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό 

Πρακτορείο Ειδήσεων, οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 



μήνες, θα πρέπει σαφώς να ξεκινούν το διαγνωστικό έλεγχο από το 

αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 

διάμεσης πνευμονοπάθειας). Στην περίπτωση που ο έλεγχος του 

αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της 

συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και 

σε άλλες οντότητες. 

O Δρ. Στυλιανός Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος Υπεύθυνος 

Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί ότι με τον όρο παρατεταμένο σύνδρομο 

COVID-19 περιγράφονται τα μακροχρόνια συμπτώματα που εμφανίζουν 

ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, τα οποία εμμένουν για μήνες μετά την 

αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά την αρχική ανάρρωση από τη νόσο. 

«Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, 

παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη αναγνώριση 

του συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να 

βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας και να μετριάσουμε τις 

επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 

«Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες 

τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των 

αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ 

δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με 

σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και 

καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19», τονίζει ο 

πρόεδρος της ΕΠΕ Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ. 

Σύμφωνα με τον Αργύριο Τζουβελέκη, αναπληρωτή καθηγητή Πνευμονολογίας, 

διευθυντή Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών «τo Long COVID-

19 σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη απειλή για τη 

δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη από κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η 

σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, ονομάζεται πνευμονική ίνωση και 

χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές στο πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα 

της λοίμωξης από κορονοϊό. Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% στους βαρέως 

πάσχοντες ασθενείς. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 



περί τους 4.000 ασθενείς, το μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου στη 

δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό». 

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, συντονίστρια ομάδας εργασίας 

Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-

Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ 

«Ιπποκράτειο» επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν συχνά 

εύκολη κόπωση, μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα και με 

φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε εξειδικευμένα 

προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής αποκατάστασης που 

παρέχονται από ομάδα ειδικών σε συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει 

σημαντικά τη συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής τους». 

Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 

Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές υγείας, 

ακολουθεί κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid σε όλη την 

Ελλάδα, με αναλυτικές πληροφορίες ΕΔΩ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hts.org.gr/assets/post%20covid%20iatreia-pinakas2022.pdf


 

Σύνδρομο «Long Post 

Covid»: Τα συμπτώματα και 

η σοβαρότερη επιπλοκή 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, προχωρά σε 

αναθεώρηση των οδηγιών για το Σύνδρομο «Long Post 

Covid». 
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Πελοπόννησος Newsroom 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και 

απόψεων των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς και 

αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές 

ερευνητικές ομάδες.Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, προχωρά σε 

αναθεώρηση των οδηγιών για το Σύνδρομο Long Post Covid, με στόχο να 

βοηθήσει τους Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη διάγνωση αλλά και τη 

https://pelop.gr/author/pelop/


διαχείριση του συνδρόμου. Επίσης, ενημερώνει τους ασθενείς – οι οποίοι 

νόσησαν από COVID-19 και παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών 

μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες και 

ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους – ότι μπορούν να απευθύνονται στους 

ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, καθώς ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι 

Ιατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές επιπλοκές της. 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και 

απόψεων των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς και 

αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές 

ερευνητικές ομάδες. 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία 

αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή 

εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. 

Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) προτείνει 

την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από 

τον ιό SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 

4 εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): 

αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε σημεία 

και συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη 

λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, 

χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ο όρος Long COVID περιλαμβάνει τη 

συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. Η 

COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό 

επηρεάζει και άλλα συστήματα. Έτσι, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό – 

Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα 

μετά από 3 μήνες, θα πρέπει σαφώς να ξεκινούν το διαγνωστικό έλεγχο από 

το αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-

19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). Στην περίπτωση που ο έλεγχος του 

αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της 

συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό 

και σε άλλες οντότητες. 



O Δρ. Στυλιανός Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος Υπεύθυνος 

Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί ότι με τον όρο παρατεταμένο 

σύνδρομο COVID-19 περιγράφονται τα μακροχρόνια συμπτώματα που 

εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, τα οποία εμμένουν για 

μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά την αρχική ανάρρωση 

από τη νόσο. «Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν 

με COVID-19, παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την 

έγκαιρη αναγνώριση του συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη 

αντιμετώπιση, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών 

μας και να μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 

«Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε 

όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση 

των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ 

δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με 

σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων 

και καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19», τονίζει 

ο πρόεδρος της ΕΠΕ Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ. 

Σύμφωνα με τον Αργύριο Τζουβελέκη, αναπληρωτή καθηγητή 

Πνευμονολογίας, διευθυντή Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 

Πατρών «τo Long COVID-19 σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση τη 

μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη από 

κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, 

ονομάζεται πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές στο 

πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης από κορονοϊό. 

Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. 

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 

ασθενείς, το μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια υγεία είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό». 

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, συντονίστρια ομάδας εργασίας 

Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-

Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, 

Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν 

συχνά εύκολη κόπωση, μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα 

και με φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε 

εξειδικευμένα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής 

αποκατάστασης που παρέχονται από ομάδα ειδικών σε συγκεκριμένα 

κέντρα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη συμπτωματολογία και την 

ποιότητα ζωής τους». 



Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 

Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές 

υγείας, ακολουθεί κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid σε 

όλη την Ελλάδα, με αναλυτικές πληροφορίες ΕΔΩ. 
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Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, προχωρά σε αναθεώρηση των οδηγιών για το 

Σύνδρομο Long Post Covid, με στόχο να βοηθήσει τους Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων 

στη διάγνωση αλλά και τη διαχείριση του συνδρόμου. 

Επίσης ενημερώνει τους ασθενείς – οι οποίοι νόσησαν από COVID-19 και παρουσιάζουν 

συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου (Long Covid) ή έχουν 

απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους – ότι μπορούν να απευθύνονται στους ιδιώτες 

Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, καθώς ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι Ιατροί γνωρίζουν τη νόσο 

και τις πιθανές επιπλοκές της. 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων των 

μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς και αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που 

έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά και τις 

επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη λοίμωξη 

με SARS-COV-2. Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) προτείνει την 

ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 4 εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): αφορά σε σημεία 

και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 



3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε σημεία και συμπτώματα 

που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν για 

περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη 

συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. Η COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός 

που προσβάλλει το αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα. Έτσι οι ασθενείς με 

εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει σαφώς να ξεκινούν το διαγνωστικό 

έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 

διάμεσης πνευμονοπάθειας). Στην περίπτωση που ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει 

στην επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο 

καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

O Δρ. Στυλιανός Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος Υπεύθυνος Ομάδας Εργασίας 

ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί ότι με τον όρο παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19 περιγράφονται τα 

μακροχρόνια συμπτώματα που εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, τα οποία 

εμμένουν για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά την αρχική ανάρρωση από τη 

νόσο. «Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, 

παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη αναγνώριση του συνδρόμου 

αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των 

ασθενών μας και να μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 

«Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του 

συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά 

από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς 

αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και 

καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19», τονίζει ο πρόεδρος της ΕΠΕ 

Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ. 

Σύμφωνα με τον Αργύριο Τζουβελέκη, αναπληρωτή καθηγητή Πνευμονολογίας, διευθυντή 

Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών «τo Long COVID-19 σύνδρομο αποτελεί 

στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη από 

κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, ονομάζεται πνευμονική 

ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές στο πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της 

λοίμωξης από κορονοϊό. Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. 

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 ασθενείς, το μελλοντικό 

αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό». 



Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, συντονίστρια ομάδας εργασίας Φυσιολογία & 

Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, 

Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long 

Covid παρουσιάζουν συχνά εύκολη κόπωση, μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα 

και με φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε εξειδικευμένα προγράμματα 

θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής αποκατάστασης που παρέχονται από ομάδα ειδικών σε 

συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την συμπτωματολογία και την ποιότητα 

ζωής τους». 

Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 

Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές υγείας, ακολουθεί 

κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid σε όλη την Ελλάδα, με αναλυτικές 

πληροφορίες στο link: https://hts.org.gr/assets/post%20covid%20iatreia-pinakas2022.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Αναθεωρημένες Οδηγίες της ΕΠΕ για το Σύνδρομο Long 
Post Covid 
  

Κατηγορία: Επιστημονική ενημέρωση 
 Δημοσιεύθηκε : 03 Μάρτιος 2022 

http://www.pharmacorner.gr/pharmacy-training/10-epistimoniki-enimerosi.html


 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, θεωρώντας βαρύνουσας σημασίας την 
υπεύθυνη ενημέρωση και παραμένοντας στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της COVID-19, 
ανακοινώνει αναθεωρημένες οδηγίες, με στόχο να βοηθήσει τους Ιατρούς όλων των 
ειδικοτήτων στη διάγνωση αλλά και τη διαχείριση του «συνδρόμου Long Post COVID». 

Επίσης ενημερώνει τους ασθενείς – οι οποίοι νόσησαν από COVID-19 και παρουσιάζουν 
συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου (Long Covid) ή 
έχουν απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους - ότι μπορούν να απευθύνονται 
στους Συναδέλφους, ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, καθώς ως καθ΄ ύλην 
αρμόδιοι Iατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές επιπλοκές της. 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων 
των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς, όπως το NICE1 και το 
CDC2 και αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές 
ερευνητικές ομάδες. 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά και τις 
επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά 
τη λοίμωξη με SARS-COV-2. 

Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) προτείνει την ακόλουθη 
ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 4 
εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): 
αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome):αφορά σε σημεία και 
συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη 
με COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να 
μπορούν 

να αποδοθούν σε  εναλλακτική διάγνωση. Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος 
Long COVID περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-
19 σύνδρομο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Mount Sinai, αναφέρουν ότι η 
COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα 
συστήματα. Έτσι οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα 
πρέπει σαφώς να ξεκινούν το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για 
την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). Στην 
περίπτωση που ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση 



της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε 
άλλες οντότητες.  

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ κ. Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας 
ΕΚΠΑ  σχετικά με τις οδηγίες τονίζει: «πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο 
του Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και 
αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ 
δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να 
βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά φορά 
μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19». 

O Δρ. Στυλιανός Κ. Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος Υπεύθυνος 
Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί: «με τον όρο παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19 
περιγράφονται τα μακροχρόνια συμπτώματα που εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν 
με COVID-19, τα οποία εμμένουν για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά την 
αρχική ανάρρωση από τη νόσο. Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν 
με COVID-19, παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη αναγνώριση 
του συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να βελτιώσουμε την 
ποιότητα ζωής των ασθενών μας και να μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης από COVID-
19». 

Η Κατερίνα Αντωνίου MD, PhD, Συντονίστρια 12ης Επιτροπής Ευρωπαϊκής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγήτρια Πνευμονολογίας, και υπεύθυνη της 
Μονάδας Διαμέσων Νοσημάτων της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής 
ΠΑ.Γ.Ν.Η, αναφερόμενη στις οδηγίες επισημαίνει: «είχα την τιμή να συντονίσω με τη 
συμμετοχή εξαιρετικών Συναδέλφων, την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας σχετικά τις συστάσεις που πρέπει να ακολουθούν οι Συνάδελφοι μας για τη 
διαχείριση των ασθενών με Long Covid-19,  είτε έχουν νοσηλευτεί, είτε όχι. Οι συστάσεις 
αυτές, τους διευκολύνουν για το πως θα διαχειρίζονται τους ασθενείς αυτούς, τις εξετάσεις 
(πνευμονική λειτουργία, απεικονιστικές μεθόδους) που πρέπει να διενεργούν,  λαμβάνοντας 
υπόψη την   Ποιότητα3 ζωής των ασθενών και τη δυνατότητα παρακολούθησης τους, μέσω 
της τηλεϊατρικής. Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στο  περιοδικό της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας και αποτελούν μέρος των οδηγιών της ERS (living ERS GUIDELINES)». 

Ο Δρ. Αργύριος Τζουβελέκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών τονίζει: 
« To Long COVID-19 σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη απειλή για τη 
δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη από κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη 
επιπλοκή του συνδρόμου, ονομάζεται πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές 
ουλές στο πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης από κορονοϊό. Εμφανίζεται σε 
ποσοστό 10-20% στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν 
εξέλθει από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 ασθενείς, το μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου στη 
δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό».   

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, Συντονίστρια ομάδας εργασίας Φυσιολογία & 
Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-Αποκατάσταση 
Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ 
«Ιπποκράτειο»  επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν συχνά εύκολη 
κόπωση, μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα και με φυσιολογική 
αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε εξειδικευμένα προγράμματα θεραπευτικής 



άσκησης- πνευμονικής αποκατάστασης που παρέχονται από ομάδα ειδικών σε συγκεκριμένα 
κέντρα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής τους».  

Ομάδα Εργασίας: Τζουβελέκης Αργύριος, Βιττωράκης Στυλιανός, Καραμπιτσάκος 
Θεόδωρος, Σωτηροπούλου Βασιλική, Μπούτου Αφροδίτη, Δανιήλ Ζωή, Αντωνίου 
Αικατερίνη, Ασημάκος  Ανδρέας, Σταύρου Θ. Βασίλειος, Μπούτλας Στυλιανός, 
Βαβουγιός Δ. Γεώργιος, Τουρλακόπουλος Κωνσταντίνος, Βογιατζής Ιωάννης, 
Γουργουλιάνης Ι. Κωνσταντίνος, ΔΣ Ε.Π.Ε. 

• Για να διαβάσετε αναλυτικά τις αναθεωρημένες Οδηγίες της ΕΠΕ 

ακολουθήστε το παρακάτω link:https://hts.org.gr/assets/Long%20Covid_Epe2022.pdf 

• Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 

Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές υγείας, 
ακολουθεί κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid σε όλη την Ελλάδα, με 
αναλυτικές πληροφορίες στο link: https://hts.org.gr/assets/post%20covid%20iatreia-
pinakas2022.pdf    
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Αναθεωρημένες Οδηγίες για το Σύνδρομο 
Long Post Covid 

 
Αναθεωρημένες Οδηγίες, Σύνδρομο Long Post Covid, 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, προχωρά σε αναθεώρηση των οδηγιών για το 
Σύνδρομο Long Post Covid, με στόχο να βοηθήσει τους Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων 
στη διάγνωση αλλά και τη διαχείριση του συνδρόμου. Επίσης ενημερώνει τους ασθενείς 
- οι οποίοι νόσησαν από COVID-19 και παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών 
μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες και ερωτήσεις για 
την αποθεραπεία τους - ότι μπορούν να απευθύνονται στους ιδιώτες Πνευμονολόγους, 
της περιοχής τους, καθώς ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι Ιατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις 
πιθανές επιπλοκές της. 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων 
των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς και αξιοποίησης παρόμοιων 
οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά και τις 
επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη 
λοίμωξη με SARS-COV-2. Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 

https://www.terranews.gr/tropos-zois/ygeia-soma/tag/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://www.terranews.gr/tropos-zois/ygeia-soma/tag/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%20Long%20Post%20Covid
https://www.terranews.gr/media/k2/items/cache/7dba670407ddc0c99bef7128f8280dfa_XL.jpg


προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον ιό 
SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 4 εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): αφορά σε 
σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε σημεία και 
συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με COVID-19 
και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε 
εναλλακτική διάγνωση. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη 
συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. Η COVID-19, πέραν του ότι είναι 
ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα. Έτσι οι ασθενείς 
με εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει σαφώς να ξεκινούν το 
διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης 
από COVID-19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). Στην περίπτωση που ο έλεγχος του 
αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο 
έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

O Δρ. Στυλιανός Βιττωράκης Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος Υπεύθυνος Ομάδας 
Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί ότι με τον όρο παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19 
περιγράφονται τα μακροχρόνια συμπτώματα που εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν με 
COVID-19, τα οποία εμμένουν για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά 
την αρχική ανάρρωση από τη νόσο. «Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που 
νόσησαν με COVID-19, παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη 
αναγνώριση του συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να 
βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας και να μετριάσουμε τις επιπλοκές 
της νόσησης από COVID-19». 

«Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες τις 
βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπνευστικών 
επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση 
οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην 
προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της 
λοίμωξης COVID-19», τονίζει ο πρόεδρος της ΕΠΕ Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής 
Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ. 

Σύμφωνα με τον Αργύριο Τζουβελέκη, αναπληρωτή καθηγητή Πνευμονολογίας, 
διευθυντή Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών «τo Long COVID-19 
σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, 
μετά την οξεία λοίμωξη από κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του 
συνδρόμου, ονομάζεται πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές στο 
πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης από κορονοϊό. Εμφανίζεται σε ποσοστό 



10-20% στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει 
από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 ασθενείς, το μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου στη 
δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό». 

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, συντονίστρια ομάδας εργασίας Φυσιολογία & 
Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-Αποκατάσταση 
Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» 
επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν συχνά εύκολη κόπωση, μειωμένη 
ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα και με φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Η 
ένταξή τους σε εξειδικευμένα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής 
αποκατάστασης που παρέχονται από ομάδα ειδικών σε συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να 
βελτιώσει σημαντικά την συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής τους». 

Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 

Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές υγείας, ακολουθεί 
κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid σε όλη την Ελλάδα, με αναλυτικές 
πληροφορίες στο link: 

https://hts.org.gr/assets/post%20covid%20iatreia-pinakas2022.pdf 
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Νέες οδηγίες 
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Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, προχωρά σε 

αναθεώρηση των οδηγιών για το Σύνδρομο Long 

Post Covid, με στόχο να βοηθήσει τους Ιατρούς 

όλων των ειδικοτήτων στη διάγνωση αλλά και τη 

διαχείριση του συνδρόμου. 

 Επίσης, ενημερώνει τους ασθενείς – οι οποίοι νόσησαν από COVID-

19 και παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών 

μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες 

και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους – ότι μπορούν να 

απευθύνονται στους ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, 

καθώς ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι Ιατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις 

πιθανές επιπλοκές της. 

Ουκρανία: Αδειάζουν από ιώδιο τα φαρμακεία στο Βέλγιο λόγω του 

φόβου για πυρηνικό πόλεμο 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής 

εμπειριών και απόψεων των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από 

https://www.libre.gr/oykrania-adeiazoyn-apo-iodio-ta-farma/
https://www.libre.gr/oykrania-adeiazoyn-apo-iodio-ta-farma/


διεθνείς οργανισμούς και αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που 

έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και 

σημεία αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που 

εμμένουν ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-

COV-2. Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 

προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της 

λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και 

συμπτώματα έως 4 εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic 

COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 

εβδομάδες 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε 

σημεία και συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή 

μετά από τη λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο 

από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε 

εναλλακτική διάγνωση. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ο όρος Long COVID περιλαμβάνει 

τη συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 

σύνδρομο. Η COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το 

αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα. Έτσι, όπως αναφέρει 

το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι ασθενείς με 

εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει σαφώς να 

ξεκινούν το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για 

την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης 

πνευμονοπάθειας). Στην περίπτωση που ο έλεγχος του 

αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της 



συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο 

καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

O Δρ. Στυλιανός Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Υπεύθυνος Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί ότι με τον όρο 

παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19 περιγράφονται τα μακροχρόνια 

συμπτώματα που εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, 

τα οποία εμμένουν για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή 

εμφανίζονται μετά την αρχική ανάρρωση από τη νόσο. «Εκτιμάται 

ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, 

παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη 

αναγνώριση του συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη 

αντιμετώπιση, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των 

ασθενών μας και να μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης από 

COVID-19». 

«Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του 

Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη 

διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά 

από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή 

έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει 

τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά 

φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19», τονίζει 

ο πρόεδρος της ΕΠΕ Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας 

ΕΚΠΑ. 

Σύμφωνα με τον Αργύριο Τζουβελέκη, αναπληρωτή καθηγητή 

Πνευμονολογίας, διευθυντή Πνευμονολογικής Κλινικής 

Πανεπιστημίου Πατρών «τo Long COVID-19 σύνδρομο αποτελεί 

στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, 

μετά την οξεία λοίμωξη από κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η 

σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, ονομάζεται πνευμονική 

ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές στο πνευμονικό 



παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης από κορονοϊό. Εμφανίζεται σε 

ποσοστό 10-20% στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Δεδομένου ότι 

μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 ασθενείς, 

το μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια υγεία είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό». 

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, συντονίστρια ομάδας 

εργασίας Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-

Πνευμονική Κυκλοφορία-Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, 

Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» 

επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν συχνά 

εύκολη κόπωση, μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα 

και με φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε 

εξειδικευμένα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής 

αποκατάστασης που παρέχονται από ομάδα ειδικών σε 

συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη 

συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής τους». 

Οι απόψεις που δημοσιεύονται στο libre.gr είναι προσωπικές 

και εκφράζουν μόνο τον συγγραφέα. 
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Σύνδρομο Long Post Covid: Νέες οδηγίες 

– Τι αλλάζει σε χρόνους και συμπτώματα 

Αναθεωρημένες οδηγίες από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
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Newsroom 

ΗΕλληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, προχωρά σε αναθεώρηση των οδηγιών για 

το Σύνδρομο Long Post Covid, με στόχο να βοηθήσει τους Ιατρούς όλων των 

ειδικοτήτων στη διάγνωση αλλά και τη διαχείριση του συνδρόμου. Επίσης, ενημερώνει 

τους ασθενείς – οι οποίοι νόσησαν από COVID-19 και παρουσιάζουν συμπτώματα ή 

σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες και 

ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους – ότι μπορούν να απευθύνονται στους ιδιώτες 

Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, καθώς ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι Ιατροί γνωρίζουν τη 

νόσο και τις πιθανές επιπλοκές της. 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων 

των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς και αξιοποίησης παρόμοιων 

οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά 

και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 

εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. Το National Institute for Health and 

https://www.newsbeast.gr/health/arthro/8371729/syndromo-long-post-covid-nees-odigies-ti-allazei-se-chronous-kai-sybtomata
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Care Excellence (NICE) προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται 

της λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 4 

εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): αφορά σε 

σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε σημεία και 

συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με COVID-19 

και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε 

εναλλακτική διάγνωση. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ο όρος Long COVID περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη 

συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. Η COVID-19, πέραν του 

ότι είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα. Έτσι, 

όπως αναφέρει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι ασθενείς με 

εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει σαφώς να ξεκινούν το διαγνωστικό 

έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-

19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). Στην περίπτωση που ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν 

καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να 

συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

O Δρ. Στυλιανός Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος Υπεύθυνος Ομάδας 

Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί ότι με τον όρο παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19 

περιγράφονται τα μακροχρόνια συμπτώματα που εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν με 

COVID-19, τα οποία εμμένουν για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά 

την αρχική ανάρρωση από τη νόσο. «Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που 

νόσησαν με COVID-19, παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την 

έγκαιρη αναγνώριση του συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε 

να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας και να μετριάσουμε τις επιπλοκές 

της νόσησης από COVID-19». 

«Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες τις 

βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπνευστικών 

επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή 

έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό 

στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της 

λοίμωξης COVID-19», τονίζει ο πρόεδρος της ΕΠΕ Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής 

Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ. 

Σύμφωνα με τον Αργύριο Τζουβελέκη, αναπληρωτή καθηγητή Πνευμονολογίας, 

διευθυντή Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών «τo Long COVID-19 

σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, 

μετά την οξεία λοίμωξη από κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του 

συνδρόμου, ονομάζεται πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές 

στο πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης από κορονοϊό. Εμφανίζεται σε 

https://www.newsbeast.gr/tag/anapneustiko-sustima


ποσοστό 10-20% στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν 

εξέλθει από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 ασθενείς, το μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου 

στη δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό». 

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, συντονίστρια ομάδας εργασίας Φυσιολογία & 

Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-Αποκατάσταση 

Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» 

επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν συχνά εύκολη κόπωση, 

μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα και με φυσιολογική αναπνευστική 

λειτουργία. Η ένταξή τους σε εξειδικευμένα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- 

πνευμονικής αποκατάστασης που παρέχονται από ομάδα ειδικών σε συγκεκριμένα 

κέντρα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής 

τους». 

Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 

Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές υγείας, ακολουθεί 

κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid σε όλη την Ελλάδα, με 

αναλυτικές πληροφορίες ΕΔΩ. 
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Αναθεωρημένες οδηγίες της 

Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρείας για το σύνδρομο Long 

Post Covid 
Μάρ 3, 2022 - 13:00 

 

 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, θεωρώντας βαρύνουσας 

σημασίας την υπεύθυνη ενημέρωση και παραμένοντας στην πρώτη γραμμή 

αντιμετώπισης της COVID-19, ανακοινώνει αναθεωρημένες 

οδηγίες, με στόχο να βοηθήσει τους Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων 

στη διάγνωση αλλά και τη διαχείριση του «συνδρόμου Long Post 

COVID». 



Επίσης ενημερώνει τους ασθενείς – οι οποίοι νόσησαν από COVID-19 και 

παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών 

της νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες και ερωτήσεις για την 

αποθεραπεία τους – ότι μπορούν να απευθύνονται στους Συναδέλφους, 

ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, καθώς ως καθ΄ ύλην 

αρμόδιοι Iατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές επιπλοκές της. 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και 

απόψεων των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς, όπως 

το NICE1 και το CDC2 και αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που έχουν 

δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία 

αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή 

εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. Το National 

Institute for Health and Care Excellence (NICE) προτείνει την ακόλουθη 

ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-

2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα 

έως 4 εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-

19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome):αφορά σε 

σημεία και συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από 

τη λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 

εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει τη 

συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. Ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Mount Sinai, αναφέρουν ότι η 

COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό 

επηρεάζει και άλλα συστήματα. Έτσι οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα 

μετά από 3 μήνες, θα πρέπει σαφώς να ξεκινούν το διαγνωστικό έλεγχο 

από το αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης από 

COVID-19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). Στην περίπτωση που ο έλεγχος του 

αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της 



συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό 

και σε άλλες οντότητες. 

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ κ. Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας 

ΕΚΠΑ σχετικά με τις οδηγίες τονίζει: «πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το 

σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος 

υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων 

μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή 

έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον 

κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά φορά 

μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19». 

O Δρ. Στυλιανός Κ. Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Υπεύθυνος Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί: «με τον όρο 

παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19 περιγράφονται τα μακροχρόνια 

συμπτώματα που εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, τα 

οποία εμμένουν για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά 

την αρχική ανάρρωση από τη νόσο. Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα 

ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, παρουσιάζουν παρατεταμένο 

σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη αναγνώριση του συνδρόμου αυτού 

και την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα 

ζωής των ασθενών μας και να μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης από 

COVID-19». 

Η Κατερίνα Αντωνίου MD, PhD, Συντονίστρια 12ης Επιτροπής 

Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγήτρια 

Πνευμονολογίας, και υπεύθυνη της Μονάδας Διαμέσων Νοσημάτων 

της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής 

ΠΑ.Γ.Ν.Η, αναφερόμενη στις οδηγίες επισημαίνει: «είχα την τιμή να 

συντονίσω με τη συμμετοχή εξαιρετικών Συναδέλφων, την Επιτροπή της 

Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας σχετικά τις συστάσεις που πρέπει 

να ακολουθούν οι Συνάδελφοι μας για τη διαχείριση των ασθενών με Long 

Covid-19, είτε έχουν νοσηλευτεί, είτε όχι. Οι συστάσεις αυτές, τους 

διευκολύνουν για το πως θα διαχειρίζονται τους ασθενείς αυτούς, τις 

εξετάσεις (πνευμονική λειτουργία, απεικονιστικές μεθόδους) που πρέπει να 

διενεργούν, λαμβάνοντας υπόψη την Ποιότητα3 ζωής των ασθενών και τη 



δυνατότητα παρακολούθησης τους, μέσω της τηλεϊατρικής. Πρόσφατα 

δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας 

και αποτελούν μέρος των οδηγιών της ERS (living ERS GUIDELINES)». 

Ο Δρ. Αργύριος Τζουβελέκης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Πνευμονολογίας, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 

Πατρών τονίζει: « To Long COVID-19 σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα 

φάση τη μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη 

από κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, 

ονομάζεται πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές 

στο πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης από κορονοϊό. 

Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. 

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 

ασθενείς, το μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια υγεία είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό». 

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, Συντονίστρια ομάδας εργασίας 

Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-

Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, 

Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long Covid 

παρουσιάζουν συχνά εύκολη κόπωση, μειωμένη ανοχή στην άσκηση και 

δύσπνοια, ακόμα και με φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή 

τους σε εξειδικευμένα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής 

αποκατάστασης που παρέχονται από ομάδα ειδικών σε συγκεκριμένα 

κέντρα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την συμπτωματολογία και την 

ποιότητα ζωής τους». 

Ομάδα Εργασίας: Τζουβελέκης Αργύριος, Βιττωράκης Στυλιανός, 

Καραμπιτσάκος Θεόδωρος, Σωτηροπούλου Βασιλική, Μπούτου 

Αφροδίτη, Δανιήλ Ζωή, Αντωνίου Αικατερίνη, Ασημάκος Ανδρέας, 

Σταύρου Θ. Βασίλειος, Μπούτλας Στυλιανός, Βαβουγιός Δ. 

Γεώργιος, Τουρλακόπουλος Κωνσταντίνος, Βογιατζής Ιωάννης, 

Γουργουλιάνης Ι. Κωνσταντίνος, ΔΣ Ε.Π.Ε. 

• Για να διαβάσετε αναλυτικά τις αναθεωρημένες Οδηγίες της ΕΠΕ 

ακολουθήστε το παρακάτω 

link: https://hts.org.gr/assets/Long%20Covid_Epe2022.pdf 



• Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 

Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές 

υγείας, ακολουθεί κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 

σε όλη την Ελλάδα, με αναλυτικές πληροφορίες στο 

link: https://hts.org.gr/assets/post%20covid%20iatreia-

pinakas2022.pdf 

  

 

 

  



 

 

«Σύνδρομο Long Post COVID»: 
Νέες αναθεωρημένες οδηγίες 
από την Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία 
 

 

Νέες αναθεωρημένες οδηγίες για τη διαχείριση ασθενών με Long-Post 

Covid, ανακοίνωσε η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. 
Ενημέρωνει  μάλιστα τους ασθενείς, οι οποίοι νόσησαν από Covid-19 και 

παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών 
της νόσου (long -covid) ή έχουν απορίες και ερωτήσεις για την 

αποθεραπεία τους, να απευθύνονται στους Πνευμονολόγους. 



Όπως διευκρινίζει, ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα 
συμπτώματα και σημεία αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) 

που εμμένουν ή εμφανίζονται τέσσερις εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με 
SARS-COV-2. Με δεδομένο ότι η COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που 

προσβάλλει το αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα, οι ασθενείς 
με εμμένοντα συμπτώματα μετά από τρεις μήνες, θα πρέπει να αρχίζουν το 

διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση της 
επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). Εφόσον ο έλεγχος 

του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της 
συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό 
και σε άλλες οντότητες. 

Αναπνευστικές επιπλοκές Long-Covid συνδρόμου 

Σε μία μελέτη παρατήρησης 38 νοσοκομείων στις ΗΠΑ, στις 60 ημέρες 

μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, απεβίωσε το 6,7% των ασθενών ενώ 
το 15,1% χρειάστηκε επανεισαγωγή (5). Το 32,6% των ασθενών ανέφερε 

εμμένοντα συμπτώματα και το 18,9% νέα συμπτωματολογία. Το 
συχνότερο σύμπτωμα ήταν η δύσπνοια στην άνοδο μιας σκάλας (22,9%), 

ο βήχας (15,4%) και η εμμένουσα απώλεια γεύσης/όσφρησης (13,1%). Σε 
άλλη μελέτη νοσηλευόμενων ασθενών το 68% και το 49% των ασθενών 

εμφάνιζε τουλάχιστον 1 σύμπτωμα στους 6 και 12 μήνες αντίστοιχα, με 
συχνότερα στους 6 μήνες την καταβολή (52%), τις διαταραχές ύπνου 

(27%), την τριχόπτωση (22%) και τις διαταραχές όσφρησης (11%). 
Ενδιαφέρον εύρημα της μελέτης αυτής αποτελεί η αύξηση του ποσοστού 

των ασθενών που εμφάνιζαν δύσπνοια από τους 6 (26%) στους 12 μήνες 
(30%). 

Ποιοί ασθενείς πρέπει να ελεγχθούν ως υποψήφιοι για να ενταχθούν σε 
ένα πρόγραμμα αποκατάστασης και πότε; 

Υψηλότερη πιθανότητα έντονων συμπτωμάτων καθώς και χειρότερης 

ποιότητας ζωής παρατεταμένων για μήνες μετά την νόσηση έχουν ασθενείς 
που: α) είχαν εισαχθεί στη ΜΕΘ, β) ήταν διασωληνωμένοι, γ) είναι 

ηλικιωμένοι, δ) είχαν παρατεταμένη νοσηλεία ή ε) τους χορηγήθηκαν 
υψηλά μείγματα οξυγόνου. 

Ωστόσο ο έλεγχος για συμπτωματικούς ασθενείς δεν πρέπει να περιοριστεί 

μόνο στους ανωτέρω καθώς από long COVID σύνδρομο υποφέρουν και 
αρκετοί που νόσησαν και δεν χρειάστηκαν εισαγωγή στο 

νοσοκομείο.  Τόσο η Βρετανική Εταιρεία Θώρακος (BTS) όσο και η 
Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία (ERS) και Αμερικανική Εταιρεία 

Θώρακος (ATS) συνιστούν στους ασθενείς να εκτελούν ασκήσεις χαμηλής 
έντασης, όπως π.χ. καθημερινές δραστηριότητες, για τις πρώτες 6 έως 8 

εβδομάδες μετά την έξοδο από το νοσοκομείο. Η έναρξη άσκησης υψηλής 



έντασης νωρίτερα από τις 6 έως 8 εβδομάδες ειδικά αν δεν είναι 
επιβλεπόμενη ή αν δεν έχει προηγηθεί αξιολόγηση από επαγγελματία 

υγείας συστήνεται να αποφεύγεται. 

  



 

 

 

 

  



 

 

Σύνδρομο long-Covid: Η 
μεγαλύτερη απειλή για τη 
δημόσια υγεία μετά τη λοίμωξη 
covid-19 

 

Συμπτώματα και επιπλοκές που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη λοίμωξη. 
AP 

Αναθεωρημένες οδηγίες για τη διάγνωση και διαχείριση του 
«συνδρόμου Long Post COVID», ανακοίνωσε η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και 
σημεία αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν 
ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. Οι 
φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον κορονοϊό, σύμφωνα με το 

https://www.newsbomb.gr/tag/ellhnikh-pneymonologikh-etaireia
https://www.newsbomb.gr/tag/ellhnikh-pneymonologikh-etaireia


National Institute for Health and Care Excellence (NICE), είναι οι 
εξής: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και 
συμπτώματα έως 4 εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic 
COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 
εβδομάδες 
3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά 
σε σημεία και συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή 
μετά από τη λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο 
από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε 
εναλλακτική διάγνωση. 
Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ο όρος Long COVID 
περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά 
COVID-19 σύνδρομο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το 
Mount Sinai, αναφέρουν ότι η COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός 
που προσβάλλει το αναπνευστικό, επηρεάζει και άλλα 
συστήματα. Έτσι οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά 
από 3 μήνες, θα πρέπει σαφώς να ξεκινούν το διαγνωστικό 
έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση της 
επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). Στην 
περίπτωση που ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην 
επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει 
να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. Η ΕΠΕ 
έχει αναρτήσει τις αναθεωρημένες οδηγίες για τη διαγνωστική και 
θεραπευτική προσέγγιση του long-post Covid. 
Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής 
Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, σχετικά με τις οδηγίες τονίζει: «Πρέπει όλοι 
να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του πνευμονολόγου σε όλες 
τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και 
αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη 
με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών 
με πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό 
γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά φορά 
μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19». 
O Δρ. Στυλιανός Κ. Βιττωράκης, Πνευμονολόγος – 
Φυματιολόγος, Υπεύθυνος Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ, 
εξηγεί: «Με τον όρο παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19 
περιγράφονται τα μακροχρόνια συμπτώματα που εμφανίζουν 

https://hts.org.gr/assets/Long%20Covid_Epe2022.pdf


ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, τα οποία εμμένουν για μήνες 
μετά την αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά την αρχική 
ανάρρωση από τη νόσο. Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα 
ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, παρουσιάζουν 
παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη αναγνώριση 
του συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε 
να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας και να 
μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 
Η Κατερίνα Αντωνίου MD, PhD, Συντονίστρια 12ης Επιτροπής 
Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγήτρια 
Πνευμονολογίας, και υπεύθυνη της Μονάδας Διαμέσων 
Νοσημάτων της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής 
ΠΑ.Γ.Ν.Η, αναφερόμενη στις οδηγίες επισημαίνει: «Είχα την τιμή 
να συντονίσω με τη συμμετοχή εξαιρετικών Συναδέλφων, την 
Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας σχετικά τις 
συστάσεις που πρέπει να ακολουθούν οι Συνάδελφοι μας για τη 
διαχείριση των ασθενών με Long Covid-19, είτε έχουν νοσηλευτεί, 
είτε όχι. Οι συστάσεις αυτές, τους διευκολύνουν για το πως θα 
διαχειρίζονται τους ασθενείς αυτούς, τις εξετάσεις (πνευμονική 
λειτουργία, απεικονιστικές μεθόδους) που πρέπει να διενεργούν, 
λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα ζωής των ασθενών και τη 
δυνατότητα παρακολούθησης τους, μέσω της τηλεϊατρικής. 
Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό της Ευρωπαϊκής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας και αποτελούν μέρος των οδηγιών της 
ERS (living ERS GUIDELINES)». 
Ο Δρ. Αργύριος Τζουβελέκης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Πνευμονολογίας, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής 
Πανεπιστημίου Πατρών τονίζει: « To Long COVID-19 σύνδρομο 
αποτελεί στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη απειλή για τη 
δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη από κορονοϊό. Από τον 
πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, ονομάζεται 
πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές στο 
πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης από κορονοϊό. 
Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% στους βαρέως πάσχοντες 
ασθενείς. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 
περί τους 4.000 ασθενείς, το μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου 
στη δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό». 
Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, Συντονίστρια ομάδας 
εργασίας Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-
Πνευμονική Κυκλοφορία-Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, 
Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» 



επισημαίνει: «Οι ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν συχνά 
εύκολη κόπωση, μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, 
ακόμα και με φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους 
σε εξειδικευμένα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- 
πνευμονικής αποκατάστασης που παρέχονται από ομάδα ειδικών 
σε συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την 
συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής τους». 
Πνευμονολογικά ιατρεία Post Covid υπάρχουν σε δημόσιες 
δομές υγείας, σε όλη την Ελλάδα. Αναλυτικές πληροφορίες 
υπάρχουν στον κατάλογο της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας. 
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Σύνδρομο Long Post Covid: Τι αλλάζει σε χρόνους 
και συμπτώματα 

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία προχωρά σε αναθεώρηση των οδηγιών 
για το Σύνδρομο Long Post Covid, με στόχο να βοηθήσει τους ιατρούς όλων 
των ειδικοτήτων στη διάγνωση αλλά και τη διαχείριση του συνδρόμου. 
Επίσης, ενημερώνει τους ασθενείς – οι οποίοι νόσησαν από COVID-19 και 
παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της 
νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους 
– ότι μπορούν να απευθύνονται στους ιδιώτες πνευμονολόγους, της περιοχής 
τους, καθώς ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι ιατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές 
επιπλοκές της. 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και 
απόψεων των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς και 
αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές 
ερευνητικές ομάδες. 



Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά 
και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 
εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. Το National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE) προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις 
που έπονται της λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα 
έως 4 εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-
19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε σημεία 
και συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη 
λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 
εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ο όρος Long COVID περιλαμβάνει τη 
συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. Η 
COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό επηρεάζει 
και άλλα συστήματα. Έτσι, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων, οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 
μήνες, θα πρέπει σαφώς να ξεκινούν το διαγνωστικό έλεγχο από το 
αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 
διάμεσης πνευμονοπάθειας). Στην περίπτωση που ο έλεγχος του 
αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της 
συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και 
σε άλλες οντότητες. 

 

 



O δρ. Στυλιανός Βιττωράκης πνευμονολόγος – φυματιολόγος υπεύθυνος 
Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί ότι με τον όρο παρατεταμένο σύνδρομο 
COVID-19 περιγράφονται τα μακροχρόνια συμπτώματα που εμφανίζουν 
ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, τα οποία εμμένουν για μήνες μετά την 
αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά την αρχική ανάρρωση από τη νόσο. 
«Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, 
παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη αναγνώριση 
του συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να 
βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας και να μετριάσουμε τις 
επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 

«Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του πνευμονολόγου σε 
όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση 
των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ 
δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με 
σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων 
και καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19», τονίζει ο 
πρόεδρος της ΕΠΕ Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ. 

Σύμφωνα με τον Αργύριο Τζουβελέκη, αναπληρωτή καθηγητή 
Πνευμονολογίας, διευθυντή Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 
Πατρών «τo Long COVID-19 σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση τη 
μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη από 
κοροναϊό. Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, 
ονομάζεται πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές στο 
πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης από κοροναϊό. Εμφανίζεται 
σε ποσοστό 10-20% στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Δεδομένου ότι μέχρι 
σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 ασθενείς, το μελλοντικό 
αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό». 

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, συντονίστρια ομάδας εργασίας 
Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-
Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ 
«Ιπποκράτειο» επισημαίνει: «Οι ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν συχνά 
εύκολη κόπωση, μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα και με 
φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε εξειδικευμένα 
προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής αποκατάστασης που 
παρέχονται από ομάδα ειδικών σε συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει 
σημαντικά τη συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής τους». 

Κατάλογος των Πνευμονολογικών 
Ιατρείων Post Covid 



Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές υγείας, 
υπάρχει ο σχετικός κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 
στην Κρήτη. 
  



 

 

Σύνδρομο Long Post 
Covid: Αλλάζει τις οδηγίες 
η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία 
Υπόψη ελήφθησαν στοιχεία από ειδικούς από διεθνείς 
οργανισμούς, όπως το NICE και το CDC και αξιοποιήθηκαν 
παρόμοιες οδηγίες που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές 
ερευνητικές ομάδες. 

 



Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ανακοίνωσε αναθεωρημένες οδηγίες για 
τη διαχείριση του «συνδρόμου Long Post COVID». 
Επιδίωξη της είναι να βοηθήσει τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη 
διάγνωση και την αντιμετώπισή του. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία συνιστά σε αναρρώσαντες από COVID-
19, οι οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων 
επιπλοκών της νόσου Long Covid να απευθύνονται στους ιδιώτες 
Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, Το ίδιο προτείνει σε όσους έχουν 
απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους. 

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανταλλαγή εμπειριών και 
απόψεων των μελών της ΕΠΕ, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
επικαιροποίησε τις οδηγίες. Υπόψη ελήφθησαν στοιχεία από ειδικούς από 
διεθνείς οργανισμούς, όπως το NICE και το CDC και αξιοποιήθηκαν παρόμοιες 
οδηγίες που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

Διευκρινίσεις 
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία διευκρινίζει ότι ο όρος «σύνδρομο Long 
COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά και τις επιπλοκές 
(όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται τέσσερις εβδομάδες 
μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. Το National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE) προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που 
έπονται της λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

Οξεία COVID-19 (Acue COVID-19): αφορά σε σημεία 
και συμπτώματα έως 4 εβδομάδες 
Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): 
αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 
Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome):αφορά σε σημεία και 
συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με 
COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να 
μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. Από τα παραπάνω, 
προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη 
συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. 

Με δεδομένο ότι η COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το 
αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ και το 
Mount Sinai, οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από τρεις μήνες, θα 
πρέπει να αρχίζουν το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για 
την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). 
Εφόσον ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή 

https://www.in.gr/tags/covid-19/


αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο 
καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

Αναφερόμενος στις οδηγίες ο πρόεδρος της ΕΠΕ καθηγητής Πνευμονολογίας 
ΕΚΠΑ Στέλιος Λουκίδης, επεσήμανε ότι «πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το 
σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος 
υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων 
μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση 
οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό 
στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά φορά μακροχρόνιων 
επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19». 

ΠΗΓΗ: in.gr 

  



 

 

Νέες οδηγίες για το σύνδρομο long covid, τι 

αλλάζει στο χρόνο και στα συμπτώματα 
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, προχωρά σε αναθεώρηση των οδηγιών για 

το Σύνδρομο Long Post Covid, με στόχο να βοηθήσει τους Ιατρούς όλων των 

ειδικοτήτων στη διάγνωση αλλά και τη διαχείριση του συνδρόμου. 

 

Επίσης ενημερώνει τους ασθενείς - οι οποίοι νόσησαν από κορονοϊό και 
παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών 
της νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες και ερωτήσεις για την 
αποθεραπεία τους - ότι μπορούν να απευθύνονται στους ιδιώτες 

https://www.dikaiologitika.gr/site/tag/long%20covid
https://www.dikaiologitika.gr/site/tag/%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CF%82
https://www.dikaiologitika.gr/site/tag/%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CF%84%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1


Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, καθώς ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι Ιατροί 
γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές επιπλοκές της. 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και 
απόψεων των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς και 
αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές 
ερευνητικές ομάδες. 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία 
αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή 
εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. 

Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 
προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται 
της λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 
4 εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): 
αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε σημεία 
και συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη 
λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, 
χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει τη 
συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. Η 
COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό 
επηρεάζει και άλλα συστήματα. Έτσι οι ασθενείς με εμμένοντα 
συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει σαφώς να ξεκινούν το 
διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για την 
περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης 
πνευμονοπάθειας). 



Στην περίπτωση που ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην 
επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να 
συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

O Δρ. Στυλιανός Βιττωράκης Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος Υπεύθυνος 
Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί ότι με τον όρο παρατεταμένο 
σύνδρομο COVID-19 περιγράφονται τα μακροχρόνια συμπτώματα που 
εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, τα οποία εμμένουν για 
μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά την αρχική ανάρρωση 
από τη νόσο. 

«Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, 
παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη αναγνώριση 
του συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να 
βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας και να μετριάσουμε τις 
επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 

«Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες 
τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των 
αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε 
μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να 
βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά 
φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19», τονίζει ο πρόεδρος 
της ΕΠΕ Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ. 

Σύμφωνα με τον Αργύριο Τζουβελέκη, αναπληρωτή καθηγητή 
Πνευμονολογίας, διευθυντή Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 
Πατρών «τo Long COVID-19 σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση τη 
μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη από 
κορονοϊό. 

Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, ονομάζεται 
πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές στο 
πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης από κορονοϊό. 
Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. 
Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 
ασθενείς, το μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια υγεία 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό». 



Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, συντονίστρια ομάδας εργασίας 
Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική 
Κυκλοφορία-Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, Διευθύντρια 
Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» επισημαίνει: «οι 
ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν συχνά εύκολη κόπωση, μειωμένη ανοχή 
στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα και με φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. 

Η ένταξή τους σε εξειδικευμένα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- 
πνευμονικής αποκατάστασης που παρέχονται από ομάδα ειδικών σε 
συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την συμπτωματολογία και 
την ποιότητα ζωής τους». 

Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 

  

https://hts.org.gr/assets/post%20covid%20iatreia-pinakas2022.pdf


 

Πνευμονολογική εταιρεία: 

Αναθεωρημένες οδηγίες -Τα 

συμπτώματα του Long Post 

Covid 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, προχωρά σε 
αναθεώρηση των οδηγιών για το Σύνδρομο Long Post Covid. 

Με στόχο να βοηθήσει τους Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη 

διάγνωση αλλά και τη διαχείριση του συνδρόμου Long Post Covid. 

Επίσης ενημερώνει τους ασθενείς – οι οποίοι νόσησαν από COVID-19 

και παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων 



επιπλοκών της νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες και ερωτήσεις για 

την αποθεραπεία τους – ότι μπορούν να απευθύνονται στους ιδιώτες 

Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, καθώς ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι 

Ιατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές επιπλοκές της. 

ναθεωρημένες οδηγίες για το Σύνδρομο Long Post Covid 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής 

εμπειριών και απόψεων των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς 

οργανισμούς και αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που έχουν 

δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

 

 

 

 

 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά και τις 

επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη 

λοίμωξη με SARS-COV-2. Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 

προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον ιό 

SARS-COV-2: 

Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και 

συμπτώματα έως 4 εβδομάδες 

Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-

19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε 

σημεία και συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά 

από τη λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 

εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική 

διάγνωση. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει 

τη συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 

σύνδρομο. Η COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το 

αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα. Έτσι οι ασθενείς με 

εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει σαφώς να 



ξεκινούν το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για 

την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης 

πνευμονοπάθειας). Στην περίπτωση που ο έλεγχος του αναπνευστικού 

δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο 

έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες 

οντότητες. 

O Δρ. Στυλιανός Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Υπεύθυνος Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί ότι με τον όρο 

παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19 περιγράφονται τα μακροχρόνια 

συμπτώματα που εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, τα 

οποία εμμένουν για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται 

μετά την αρχική ανάρρωση από τη νόσο. «Εκτιμάται ότι περίπου δύο 

στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, παρουσιάζουν 

παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη αναγνώριση του 

συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να 

βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας και να 

μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 

«Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του 

Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη 

διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά 

από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση 

οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον 

κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά φορά 

μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19», τονίζει ο 

πρόεδρος της ΕΠΕ Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας 

ΕΚΠΑ. 

Σύμφωνα με τον Αργύριο Τζουβελέκη, αναπληρωτή καθηγητή 

Πνευμονολογίας, διευθυντή Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 

Πατρών «τo Long COVID-19 σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση 

τη μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη 

από κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του 



συνδρόμου, ονομάζεται πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται από 

πολλαπλές ουλές στο πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της 

λοίμωξης από κορονοϊό. Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% στους 

βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν 

εξέλθει από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 ασθενείς, το μελλοντικό 

αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό». 

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, συντονίστρια ομάδας εργασίας 

Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική 

Κυκλοφορία-Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, Διευθύντρια 

Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» επισημαίνει: «οι 

ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν συχνά εύκολη κόπωση, 

μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα και με 

φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε εξειδικευμένα 

προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής αποκατάστασης 

που παρέχονται από ομάδα ειδικών σε συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί 

να βελτιώσει σημαντικά την συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής 

τους». 

Πηγή: iefimerida.gr 

 

  

https://www.iefimerida.gr/kosmos/rosia-oykrania-anoigoyn-diadromoys-gia-amahoys-symfonisan-trito-gyro


 

Σύνδρομο Long Post Covid: Αλλάζει τις οδηγίες 

η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 

 

To «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και τις επιπλοκές που 

εμμένουν ή εμφανίζονται τέσσερις εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. 

Αναθεωρημένες οδηγίες για τη διαχείριση του «συνδρόμου Long Post COVID» 

δόθηκαν από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, προκειμένου να 
βοηθήσει τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη διάγνωση και την 

αντιμετώπισή του. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία συνιστά σε 

αναρρώσαντες από COVID-19, οι οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία 
πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου Long Covid να απευθύνονται 

στους ιδιώτες Πνευμονολόγους. Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την 
ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων των μελών της ΕΠΕ, η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία επικαιροποίησε τις οδηγίες. 

Όπως διευκρινίζεται, ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα 
συμπτώματα και σημεία αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που 



εμμένουν ή εμφανίζονται τέσσερις εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-
2. Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) προτείνει την 

ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον ιό SARS-

COV-2: 

• Οξεία COVID-19 (Acue COVID-19): αφορά συμπτώματα έως 4 
εβδομάδες 

• Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-
19): αφορά συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

• Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome):αφορά 
συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη 
λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 
εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική 
διάγνωση. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει τη 

συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. 

Με δεδομένο ότι η COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το 
αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ και το 

Mount Sinai, οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από τρεις μήνες, θα 
πρέπει να αρχίζουν το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα 
(για την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης 

πνευμονοπάθειας). Εφόσον ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην 
επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να 

συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

  



 

Σύνδρομο Long Post 
Covid: Αλλάζει τις οδηγίες 
η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία 

 

Νέες οδηγίες αναφορικά με το σύνδρομο Long 

Post Covid εξέδωσε η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, με 

στόχο να βοηθήσει τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων για την 

διάγνωση και την διαχείριση του συνδρόμου που προκαλεί 

ο κορονοϊός. 

https://www.newsit.gr/tags/covid19/
https://www.newsit.gr/tags/koronoios/


Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, με την αναθεώρηση των 
οδηγιών για το Σύνδρομο Long Post Covid προσδοκά αφενός να 
βοηθήσει τους γιατρούς να αναγνωρίζουν εγκαίρως τα σημάδια του 
συνδρόμου και αφετέρου να ενημερώσει και τους ασθενείς που 
νόσησαν. 

Οι ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών 
μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες 
και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους – ότι μπορούν να 
απευθύνονται στους ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, 
καθώς ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι Ιατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις 
πιθανές επιπλοκές της, όπως αναφέρουν τα μέλη της ΕΠΕ. 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής 
εμπειριών και απόψεων των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από 
διεθνείς οργανισμούς και αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που 
έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

Πώς ορίζεται το σύνδρομο Long Covid 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και 
σημεία αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που 
εμμένουν ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-
COV-2. 

 

Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) προτείνει 
την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από 
τον ιό SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και 
συμπτώματα έως 4 εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic 
COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 
εβδομάδες 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε 
σημεία και συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά 



από τη λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 
12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική 
διάγνωση. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι o όρος Long COVID περιλαμβάνει 
τη συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 
σύνδρομο. Η COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το 
αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα. 

Έτσι οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα 
πρέπει σαφώς να ξεκινούν το διαγνωστικό έλεγχο από το 
αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης από 
COVID-19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). 

Στην περίπτωση που ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει 
στην επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα 
πρέπει να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

Σε… ακτίνες 

O Δρ. Στυλιανός Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 
Υπεύθυνος Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί ότι με τον όρο 
παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19 περιγράφονται τα μακροχρόνια 
συμπτώματα που εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, 
τα οποία εμμένουν για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται 
μετά την αρχική ανάρρωση από τη νόσο. 

«Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με 
COVID-19, παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με 
την έγκαιρη αναγνώριση του συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη 
αντιμετώπιση, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των 
ασθενών μας και να μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης από 
COVID-19». 

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΠΕ Στέλιος 
Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, 
τονίζει: 

«Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του 
Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη 



διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά 
από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή 
έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει 
τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά 
φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19». 

Σύμφωνα με τον Αργύριο Τζουβελέκη, αναπληρωτή καθηγητή 
Πνευμονολογίας, διευθυντή Πνευμονολογικής Κλινικής 
Πανεπιστημίου Πατρών: «τo Long COVID-19 σύνδρομο αποτελεί 
στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, 
μετά την οξεία λοίμωξη από κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η 
σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, ονομάζεται πνευμονική 
ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές στο πνευμονικό 
παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης από κορονοϊό. Εμφανίζεται σε 
ποσοστό 10-20% στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Δεδομένου ότι 
μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 ασθενείς, 
το μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια υγεία είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό». 

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, συντονίστρια ομάδας εργασίας 
Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική 
Κυκλοφορία-Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, Διευθύντρια 
Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» επισημαίνει: «οι 
ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν συχνά εύκολη κόπωση, 
μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα και με 
φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε 
εξειδικευμένα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής 
αποκατάστασης που παρέχονται από ομάδα ειδικών σε 
συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την 
συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής τους». 

Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 

Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες 
δομές υγείας, ακολουθεί κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων 
Post Covid σε όλη την Ελλάδα, με αναλυτικές πληροφορίες. 
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Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ανακοίνωσε αναθεωρημένες οδηγίες για τη 

διαχείριση του «συνδρόμου Long Post COVID». 

Επιδίωξη της είναι να βοηθήσει τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη 

διάγνωση και την αντιμετώπισή του. 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία συνιστά σε αναρρώσαντες από COVID-19, οι 

οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών 

της νόσου Long Covid να απευθύνονται στους ιδιώτες Πνευμονολόγους, της 

περιοχής τους, Το ίδιο προτείνει σε όσους έχουν απορίες και ερωτήσεις για την 

αποθεραπεία τους. 

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων 

των μελών της ΕΠΕ, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επικαιροποίησε τις 

οδηγίες. 

Υπόψη ελήφθησαν στοιχεία από ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς, όπως το 

NICE και το CDC και αξιοποιήθηκαν παρόμοιες οδηγίες που έχουν δημοσιευτεί 

από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

Διευκρινίσεις 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία διευκρινίζει ότι ο όρος «σύνδρομο Long 

COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες 

ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται τέσσερις εβδομάδες μετά τη 

λοίμωξη με SARS-COV-2. Το National Institute for Health and Care Excellence 

(NICE) προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της 

λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

Οξεία COVID-19 (Acue COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 4 

εβδομάδες 

Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): αφορά σε 

σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome):αφορά σε σημεία και 

συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με 



COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν 

να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος 

Long COVID περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά 

COVID-19 σύνδρομο. 

Με δεδομένο ότι η COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το 

αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ και το Mount 

Sinai, οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από τρεις μήνες, θα πρέπει να 

αρχίζουν το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για την 

περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). 

Εφόσον ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση 

της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό 

και σε άλλες οντότητες. 

Αναφερόμενος στις οδηγίες ο πρόεδρος της ΕΠΕ καθηγητής Πνευμονολογίας 

ΕΚΠΑ Στέλιος Λουκίδης, επεσήμανε ότι «πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το 

σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας 

στη διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από 

λοίμωξη με COVID-19. 

Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους 

με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και 

καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19». 
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Υπόψη ελήφθησαν στοιχεία από ειδικούς από 
διεθνείς οργανισμούς, όπως το NICE και το CDC και 
αξιοποιήθηκαν παρόμοιες οδηγίες που έχουν 
δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 



Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ανακοίνωσε αναθεωρημένες οδηγίες για τη 
διαχείριση του «συνδρόμου Long Post COVID». 

Επιδίωξη της είναι να βοηθήσει τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη διάγνωση και 
την αντιμετώπισή του. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία συνιστά σε αναρρώσαντες από COVID-19, οι 
οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της 
νόσου Long Covid να απευθύνονται στους ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής 
τους, Το ίδιο προτείνει σε όσους έχουν απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία 
τους. 

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων των 
μελών της ΕΠΕ, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επικαιροποίησε τις οδηγίες. 
Υπόψη ελήφθησαν στοιχεία από ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς, όπως το NICE 
και το CDC και αξιοποιήθηκαν παρόμοιες οδηγίες που έχουν δημοσιευτεί από 
διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

Διευκρινίσεις 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία διευκρινίζει ότι ο όρος «σύνδρομο Long 
COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες ή 
μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται τέσσερις εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με 
SARS-COV-2. Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 
προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον ιό 
SARS-COV-2: 

Οξεία COVID-19 (Acue COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα 
έως 4 εβδομάδες 

Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): αφορά 
σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 
Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome):αφορά σε σημεία και 
συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με 
COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να 
αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος Long 
COVID περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-
19 σύνδρομο. 

Με δεδομένο ότι η COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το 
αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ και το Mount 
Sinai, οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από τρεις μήνες, θα πρέπει να 
αρχίζουν το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση 



της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). Εφόσον ο έλεγχος του 
αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο 
έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

Αναφερόμενος στις οδηγίες ο πρόεδρος της ΕΠΕ καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ 
Στέλιος Λουκίδης, επεσήμανε ότι «πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο 
του Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και 
αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η 
ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με 
σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά 
φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19». 
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Υπόψη ελήφθησαν στοιχεία από ειδικούς από 

διεθνείς οργανισμούς, όπως το NICE και το CDC 

και αξιοποιήθηκαν παρόμοιες οδηγίες που έχουν 



δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές 

ομάδες. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ανακοίνωσε αναθεωρημένες οδηγίες για τη 
διαχείριση του «συνδρόμου Long Post COVID». 

Επιδίωξη της είναι να βοηθήσει τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη 
διάγνωση και την αντιμετώπισή του. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία συνιστά σε αναρρώσαντες από COVID-19, οι 
οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών 
της νόσου Long Covid να απευθύνονται στους ιδιώτες Πνευμονολόγους, της 
περιοχής τους, Το ίδιο προτείνει σε όσους έχουν απορίες και ερωτήσεις για την 
αποθεραπεία τους. 

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων 
των μελών της ΕΠΕ, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επικαιροποίησε τις 
οδηγίες. Υπόψη ελήφθησαν στοιχεία από ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς, 
όπως το NICE και το CDC και αξιοποιήθηκαν παρόμοιες οδηγίες που έχουν 
δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

Διευκρινίσεις 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία διευκρινίζει ότι ο όρος «σύνδρομο Long 
COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες 
ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται τέσσερις εβδομάδες μετά τη 
λοίμωξη με SARS-COV-2. Το National Institute for Health and Care Excellence 
(NICE) προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της 
λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

Οξεία COVID-19 (Acue COVID-19): αφορά σε σημεία και 

συμπτώματα έως 4 εβδομάδες 

Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): αφορά σε 
σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 
Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome):αφορά σε σημεία και 
συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με 
COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν 
να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος 
Long COVID περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά 
COVID-19 σύνδρομο. 



Με δεδομένο ότι η COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το 
αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ και το Mount 
Sinai, οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από τρεις μήνες, θα πρέπει να 
αρχίζουν το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για την 
περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). Εφόσον ο 
έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της 
συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε 
άλλες οντότητες. 

Αναφερόμενος στις οδηγίες ο πρόεδρος της ΕΠΕ καθηγητής Πνευμονολογίας 
ΕΚΠΑ Στέλιος Λουκίδης, επεσήμανε ότι «πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το 
σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας 
στη διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από 
λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με 
πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην 
προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της 
λοίμωξης COVID-19». 

  



 

 

 

Υπόψη ελήφθησαν στοιχεία από ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς, όπως 
το NICE και το CDC και αξιοποιήθηκαν παρόμοιες οδηγίες που έχουν 
δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ανακοίνωσε αναθεωρημένες οδηγίες 
για τη διαχείριση του «συνδρόμου Long Post COVID». 

Επιδίωξη της είναι να βοηθήσει τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη 
διάγνωση και την αντιμετώπισή του. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία συνιστά σε αναρρώσαντες από COVID-
19, οι οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων 
επιπλοκών της νόσου Long Covid να απευθύνονται στους ιδιώτες 
Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, Το ίδιο προτείνει σε όσους έχουν 
απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους. 

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανταλλαγή εμπειριών και 
απόψεων των μελών της ΕΠΕ, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
επικαιροποίησε τις οδηγίες. Υπόψη ελήφθησαν στοιχεία από ειδικούς από 
διεθνείς οργανισμούς, όπως το NICE και το CDC και αξιοποιήθηκαν 



παρόμοιες οδηγίες που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές 
ομάδες. 

Διευκρινίσεις 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία διευκρινίζει ότι ο όρος «σύνδρομο Long 
COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά και τις επιπλοκές 
(όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται τέσσερις εβδομάδες 
μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. Το National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE) προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που 
έπονται της λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

Οξεία COVID-19 (Acue COVID-19): αφορά σε σημεία 
και συμπτώματα έως 4 εβδομάδες 

Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): 
αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 
Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome):αφορά σε σημεία και 
συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη 
με COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να 
μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. Από τα παραπάνω, 
προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη 
συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. 

Με δεδομένο ότι η COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το 
αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ και το 
Mount Sinai, οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από τρεις μήνες, θα 
πρέπει να αρχίζουν το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα 
(για την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης 
πνευμονοπάθειας). Εφόσον ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει 
στην επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να 
συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

Αναφερόμενος στις οδηγίες ο πρόεδρος της ΕΠΕ καθηγητής Πνευμονολογίας 
ΕΚΠΑ Στέλιος Λουκίδης, επεσήμανε ότι «πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το 
σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος 
υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων 
μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση 
οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό 
γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά φορά μακροχρόνιων 
επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19». 
  



 

 

Σύνδρομο Long Post Covid: Αλλάζει τις 
οδηγίες η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία 

 

 

Νέες οδηγίες αναφορικά με το σύνδρομο Long Post Covid εξέδωσε η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία, με στόχο να βοηθήσει τους γιατρούς όλων των 
ειδικοτήτων για την διάγνωση και την διαχείριση του συνδρόμου που προκαλεί 
ο κορονοϊός. 
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, με την αναθεώρηση των οδηγιών για το 
Σύνδρομο Long Post Covid προσδοκά αφενός να βοηθήσει τους γιατρούς να 
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αναγνωρίζουν εγκαίρως τα σημάδια του συνδρόμου και αφετέρου να 
ενημερώσει και τους ασθενείς που νόσησαν. 

Οι ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων 
επιπλοκών της νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες και ερωτήσεις για την 
αποθεραπεία τους – ότι μπορούν να απευθύνονται στους ιδιώτες 
Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, καθώς ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι Ιατροί 
γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές επιπλοκές της, όπως αναφέρουν τα μέλη της 
ΕΠΕ. 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και 
απόψεων των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς και 
αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές 
ερευνητικές ομάδες. 

Πώς ορίζεται το σύνδρομο Long Covid 
Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία 
αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 
εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. 

Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) προτείνει την 
ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον ιό SARS-
COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 4 
εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): 
αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε σημεία και 
συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με 
COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να 
μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι o όρος Long COVID περιλαμβάνει τη 
συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. Η 
COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό επηρεάζει 
και άλλα συστήματα. 

Έτσι οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει 
σαφώς να ξεκινούν το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για 
την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). 



Στην περίπτωση που ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή 
αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο 
καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

Σε… ακτίνες 
O Δρ. Στυλιανός Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος Υπεύθυνος 
Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί ότι με τον όρο παρατεταμένο σύνδρομο 
COVID-19 περιγράφονται τα μακροχρόνια συμπτώματα που εμφανίζουν 
ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, τα οποία εμμένουν για μήνες μετά την 
αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά την αρχική ανάρρωση από τη νόσο. 

«Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, 
παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη 
αναγνώριση του συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε 
να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας και να μετριάσουμε τις 
επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της 
ΕΠΕ Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής 
Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, τονίζει: 
«Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες 
τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των 
αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ 
δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με 
σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και 
καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19». 

Σύμφωνα με τον Αργύριο Τζουβελέκη, αναπληρωτή καθηγητή 
Πνευμονολογίας, διευθυντή Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών: 
«τo Long COVID-19 σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη 
απειλή για τη δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη από κορονοϊό. Από τον 
πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, ονομάζεται πνευμονική 
ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές στο πνευμονικό παρέγχυμα, 
κατάλοιπα της λοίμωξης από κορονοϊό. Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% στους 
βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από 
τις ΜΕΘ περί τους 4.000 ασθενείς, το μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου στη 
δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό». 

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, συντονίστρια ομάδας εργασίας 
Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-
Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ 
«Ιπποκράτειο» επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν συχνά 
εύκολη κόπωση, μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα και με 



φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε εξειδικευμένα 
προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής αποκατάστασης που 
παρέχονται από ομάδα ειδικών σε συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει 
σημαντικά την συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής τους». 

Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 

Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές υγείας, 
ακολουθεί κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid σε όλη την 
Ελλάδα, με αναλυτικές πληροφορίες. 

  



 

 

Σύνδρομο Long Post Covid: Αλλάζει τις 
οδηγίες η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία 

 

Νέες οδηγίες αναφορικά με το σύνδρομο Long Post Covid εξέδωσε η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία, με στόχο να βοηθήσει τους γιατρούς όλων των 
ειδικοτήτων για την διάγνωση και την διαχείριση του συνδρόμου που 
προκαλεί ο κορονοϊός. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, με την αναθεώρηση των οδηγιών για το 
Σύνδρομο Long Post Covid προσδοκά αφενός να βοηθήσει τους γιατρούς να 
αναγνωρίζουν εγκαίρως τα σημάδια του συνδρόμου και αφετέρου να 
ενημερώσει και τους ασθενείς που νόσησαν. 

Οι ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων 
επιπλοκών της νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες και ερωτήσεις για την 
αποθεραπεία τους – ότι μπορούν να απευθύνονται στους ιδιώτες Πνευμονολόγους, 
της περιοχής τους, καθώς ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι Ιατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις 
πιθανές επιπλοκές της, όπως αναφέρουν τα μέλη της ΕΠΕ. 
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Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και 
απόψεων των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς και 
αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές 
ερευνητικές ομάδες. 

Πώς ορίζεται το σύνδρομο Long Covid 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά 
και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 
εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. 

Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) προτείνει την 
ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον ιό 
SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 4 
εβδομάδες  

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): 
αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε σημεία και 
συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με 
COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να 
μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι o όρος Long COVID περιλαμβάνει τη 
συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. Η 
COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό επηρεάζει 
και άλλα συστήματα. 

Έτσι οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει 
σαφώς να ξεκινούν το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για 
την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). 

Στην περίπτωση που ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην 
επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να 
συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

Σε… ακτίνες 



O Δρ. Στυλιανός Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος Υπεύθυνος 
Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί ότι με τον όρο παρατεταμένο σύνδρομο 
COVID-19 περιγράφονται τα μακροχρόνια συμπτώματα που εμφανίζουν 
ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, τα οποία εμμένουν για μήνες μετά την 
αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά την αρχική ανάρρωση από τη νόσο. 

«Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, 
παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη αναγνώριση 
του συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να 
βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας και να μετριάσουμε τις 
επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της 
ΕΠΕ Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής 
Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, τονίζει: 

«Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε 
όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση 
των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ 
δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με 
σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων 
και καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19». 

Σύμφωνα με τον Αργύριο Τζουβελέκη, αναπληρωτή καθηγητή 
Πνευμονολογίας, διευθυντή Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 
Πατρών: «τo Long COVID-19 σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση τη 
μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη από 
κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, 
ονομάζεται πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές στο 
πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης από κορονοϊό. Εμφανίζεται 
σε ποσοστό 10-20% στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Δεδομένου ότι μέχρι 
σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 ασθενείς, το μελλοντικό 
αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό». 

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, συντονίστρια ομάδας εργασίας 
Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-
Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ 
«Ιπποκράτειο» επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν συχνά 
εύκολη κόπωση, μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα και με 
φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε εξειδικευμένα 
προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής αποκατάστασης που 
παρέχονται από ομάδα ειδικών σε συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει 
σημαντικά την συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής τους». 



Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 

Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές υγείας, 
ακολουθεί κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid σε όλη την 
Ελλάδα, με αναλυτικές πληροφορίες. 

  



 

 

 

Σύνδρομο Long Post 
Covid: Νέες οδηγίες – 
Τι αλλάζει σε χρόνους 
και συμπτώματα 
 

 



Η Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία, προχωρά σε αναθεώρηση 
των οδηγιών για το Σύνδρομο Long 
Post Covid, 
με στόχο να βοηθήσει τους Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων 
στη διάγνωση αλλά και τη διαχείριση του συνδρόμου. 
Επίσης, ενημερώνει τους ασθενείς – οι οποίοι νόσησαν από 
COVID-19 και παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών 
μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου (Long Covid) ή έχουν 
απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους – ότι 
μπορούν να απευθύνονται στους ιδιώτες Πνευμονολόγους, 
της περιοχής τους, καθώς ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι Ιατροί 
γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές επιπλοκές της. 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής 
εμπειριών και απόψεων των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς 
από διεθνείς οργανισμούς και αξιοποίησης παρόμοιων 
οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές 
ερευνητικές ομάδες. 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα 
συμπτώματα και σημεία αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες ή 
μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες 
μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. Το National Institute for 
Health and Care Excellence (NICE) προτείνει την ακόλουθη 
ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον 
ιό SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και 
συμπτώματα έως 4 εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing 
symptomatic COVID-19): αφορά σε σημεία και 
συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 



3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): 
αφορά σε σημεία και συμπτώματα που αναπτύσσονται 
κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με COVID-19 
και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, 
χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική 
διάγνωση. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ο όρος Long COVID 
περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και 
το μετά COVID-19 σύνδρομο. Η COVID-19, πέραν του ότι είναι 
ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα 
συστήματα. Έτσι, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων, οι ασθενείς με εμμένοντα 
συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει σαφώς να 
ξεκινούν το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό 
σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 
διάμεσης πνευμονοπάθειας). Στην περίπτωση που ο έλεγχος 
του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση 
της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί 
στο καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

O Δρ. Στυλιανός Βιττωράκης Πνευμονολόγος – 
Φυματιολόγος Υπεύθυνος Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ 
εξηγεί ότι με τον όρο παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19 
περιγράφονται τα μακροχρόνια συμπτώματα που 
εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, τα οποία 
εμμένουν για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή 
εμφανίζονται μετά την αρχική ανάρρωση από τη νόσο. 
«Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που 
νόσησαν με COVID-19, παρουσιάζουν παρατεταμένο 
σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη αναγνώριση του 
συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, 
μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών 
μας και να μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης από 
COVID-19». 



«Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του 
Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος 
υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπνευστικών 
επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ 
δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς 
αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην 
προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά φορά 
μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19», 
τονίζει ο πρόεδρος της ΕΠΕ Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής 
Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ. 

Σύμφωνα με τον Αργύριο Τζουβελέκη, αναπληρωτή 
καθηγητή Πνευμονολογίας, διευθυντή Πνευμονολογικής 
Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών «τo Long COVID-19 
σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη 
απειλή για τη δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη από 
κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του 
συνδρόμου, ονομάζεται πνευμονική ίνωση και 
χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές στο πνευμονικό 
παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης από κορονοϊό. 
Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% στους βαρέως πάσχοντες 
ασθενείς. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από 
τις ΜΕΘ περί τους 4.000 ασθενείς, το μελλοντικό αντίκτυπο 
του συνδρόμου στη δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό». 

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, συντονίστρια ομάδας 
εργασίας Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-
Πνευμονική Κυκλοφορία-Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, 
Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ 
«Ιπποκράτειο» επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long Covid 
παρουσιάζουν συχνά εύκολη κόπωση, μειωμένη ανοχή στην 
άσκηση και δύσπνοια, ακόμα και με φυσιολογική 
αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε εξειδικευμένα 
προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής 
αποκατάστασης που παρέχονται από ομάδα ειδικών σε 



συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη 
συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής τους». 

Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 
Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις 
δημόσιες δομές υγείας, ακολουθεί κατάλογος των 
Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid σε όλη την Ελλάδα, 
με αναλυτικές πληροφορίες ΕΔΩ. 

  

https://hts.org.gr/assets/post%20covid%20iatreia-pinakas2022.pdf


 

 

Σύνδρομο Long Post Covid: Αλλάζει 

τις οδηγίες η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία - 

zarpanews.gr 
 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ανακοίνωσε αναθεωρημένες 

οδηγίες για τη διαχείριση του «συνδρόμου Long Post COVID». 

Επιδίωξη της είναι να βοηθήσει τους ιατρούς όλων των 

ειδικοτήτων στη διάγνωση και την αντιμετώπισή του. Η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία συνιστά σε αναρρώσαντες από COVID-19, 

οι οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών 

μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου Long Covid να απευθύνονται 

στους ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, Το ίδιο 



προτείνει σε όσους έχουν απορίες και ερωτήσεις για την 

αποθεραπεία τους. Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την 

ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων των μελών της ΕΠΕ, η Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία επικαιροποίησε τις οδηγίες. Υπόψη 

ελήφθησαν στοιχεία από ειδικούς από διεθνείς ... 
more ... 

 

Πηγή: Zarpanews.gr 

  

https://www.zarpanews.gr/yndromo-long-post-covid-allazei-tis-odigies-i-elliniki-pneymonologiki-etaireia/
https://www.zarpanews.gr/yndromo-long-post-covid-allazei-tis-odigies-i-elliniki-pneymonologiki-etaireia/


 

Σύνδρομο Long Post Covid: Αλλάζει 
τις οδηγίες η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία 
 

 

Νέες οδηγίες αναφορικά με το σύνδρομο Long Post Covid εξέδωσε η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, με στόχο να βοηθήσει τους γιατρούς 
όλων των ειδικοτήτων για την διάγνωση και την διαχείριση του συνδρόμου 
που προκαλεί ο κορωνοϊός. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, με την αναθεώρηση των οδηγιών για 
το Σύνδρομο Long Post Covid προσδοκά αφενός να βοηθήσει τους 
γιατρούς να αναγνωρίζουν εγκαίρως τα σημάδια του συνδρόμου και 
αφετέρου να ενημερώσει και τους ασθενείς που νόσησαν. 



Οι ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών 
μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες και 
ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους – ότι μπορούν να απευθύνονται 
στους ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, καθώς ως καθ΄ ύλην 
αρμόδιοι Ιατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές επιπλοκές της, όπως 
αναφέρουν τα μέλη της ΕΠΕ. 
Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και 
απόψεων των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς και 
αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές 
ερευνητικές ομάδες. 

Πώς ορίζεται το σύνδρομο Long Covid 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και 
σημεία αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή 
εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. 

Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) προτείνει την 
ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον ιό 
SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα 
έως 4 εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-
19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε 
σημεία και συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από 
τη λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 
εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι o όρος Long COVID περιλαμβάνει τη 
συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. Η 
COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό 
επηρεάζει και άλλα συστήματα. 

Έτσι οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει 
σαφώς να ξεκινούν το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα 
(για την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης 
πνευμονοπάθειας). 



Στην περίπτωση που ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην 
επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να 
συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

Σε… ακτίνες 

O Δρ. Στυλιανός Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος Υπεύθυνος 
Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί ότι με τον όρο παρατεταμένο 
σύνδρομο COVID-19 περιγράφονται τα μακροχρόνια συμπτώματα που 
εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, τα οποία εμμένουν για 
μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά την αρχική ανάρρωση 
από τη νόσο. 

«Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-
19, παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη 
αναγνώριση του συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, 
μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας και να 
μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΠΕ Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής 
Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, τονίζει: 

«Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε 
όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση 
των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ 
δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους 
με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των 
βραχυχρόνιων και καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης 
COVID-19». 

Σύμφωνα με τον Αργύριο Τζουβελέκη, αναπληρωτή καθηγητή 
Πνευμονολογίας, διευθυντή Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 
Πατρών: «τo Long COVID-19 σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση τη 
μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη από 
κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, 
ονομάζεται πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές 
στο πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης από κορονοϊό. 
Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. 
Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 
ασθενείς, το μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια υγεία είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό». 



Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, συντονίστρια ομάδας εργασίας 
Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-
Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, 
Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long Covid 
παρουσιάζουν συχνά εύκολη κόπωση, μειωμένη ανοχή στην άσκηση και 
δύσπνοια, ακόμα και με φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή 
τους σε εξειδικευμένα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής 
αποκατάστασης που παρέχονται από ομάδα ειδικών σε συγκεκριμένα 
κέντρα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την συμπτωματολογία και την 
ποιότητα ζωής τους». 

Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 

Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές 
υγείας, ακολουθεί κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 
σε όλη την Ελλάδα, με αναλυτικές πληροφορίες. 

  



 

 

Σύνδρομο Long Post Covid: Νέες 
οδηγίες 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, προχωρά σε 
αναθεώρηση των οδηγιών για το Σύνδρομο Long Post Covid, 
με στόχο να βοηθήσει τους Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων 
στη διάγνωση αλλά και τη διαχείριση του συνδρόμου. 



Επίσης, ενημερώνει τους ασθενείς – οι οποίοι νόσησαν από COVID-19 και 

παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου 

(Long Covid) ή έχουν απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους – ότι 

μπορούν να απευθύνονται στους ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, 

καθώς ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι Ιατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές επιπλοκές 

της. 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων 

των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς και αξιοποίησης 

παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά και 

τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες 

μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. Το National Institute for Health and Care 

Excellence (NICE) προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της 

λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 4 

εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): αφορά 

σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε σημεία και 

συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με 

COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν 

να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ο όρος Long COVID περιλαμβάνει τη 

συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. Η COVID-

19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα 



συστήματα. Έτσι, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 

οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει σαφώς να 

ξεκινούν το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση 

της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). Στην περίπτωση που 

ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της 

συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε 

άλλες οντότητες. 

O Δρ. Στυλιανός Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος Υπεύθυνος Ομάδας 

Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί ότι με τον όρο παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19 

περιγράφονται τα μακροχρόνια συμπτώματα που εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν 

με COVID-19, τα οποία εμμένουν για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται 

μετά την αρχική ανάρρωση από τη νόσο. «Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα 

ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο 

COVID-19. Με την έγκαιρη αναγνώριση του συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη 

αντιμετώπιση, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας και 

να μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 

«Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες τις 

βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των 

αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε 

μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει 

τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά φορά 

μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19», τονίζει ο πρόεδρος της ΕΠΕ 

Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ. 

Σύμφωνα με τον Αργύριο Τζουβελέκη, αναπληρωτή καθηγητή Πνευμονολογίας, 

διευθυντή Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών «τo Long COVID-19 

σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, 

μετά την οξεία λοίμωξη από κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή 

του συνδρόμου, ονομάζεται πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές 



ουλές στο πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης από κορονοϊό. 

Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Δεδομένου ότι 

μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 ασθενείς, το μελλοντικό 

αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό». 

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, συντονίστρια ομάδας εργασίας Φυσιολογία & 

Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-Αποκατάσταση 

Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» 

επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν συχνά εύκολη κόπωση, 

μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα και με φυσιολογική 

αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε εξειδικευμένα προγράμματα 

θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής αποκατάστασης που παρέχονται από ομάδα 

ειδικών σε συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη 

συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής τους». 

  



 

Αναθεωρημένες Οδηγίες της Ελληνικής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας για το Σύνδρομο 

Long Post Covid 

 

 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, θεωρώντας βαρύνουσας σημασίας την 

υπεύθυνη ενημέρωση και παραμένοντας στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης 

της COVID-19, ανακοινώνει αναθεωρημένες οδηγίες, με στόχο να βοηθήσει τους 

Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη διάγνωση αλλά και τη διαχείριση του 

«συνδρόμου Long Post COVID». 

Επίσης ενημερώνει τους ασθενείς – οι οποίοι νόσησαν από COVID-19 και 

παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της 



νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους - 

ότι μπορούν να απευθύνονται στους Συναδέλφους, ιδιώτες Πνευμονολόγους, 

της περιοχής τους, καθώς ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι Iατροί γνωρίζουν τη νόσο και 

τις πιθανές επιπλοκές της. 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και 

απόψεων των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς, όπως το 

NICE και το CDC και αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί 

από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά 

και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 

εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. Το National Institute for Health and 

Care Excellence (NICE) προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που 

έπονται της λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 4 

εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): 

αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome):αφορά σε σημεία και 

συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με 

COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να 

μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. Από τα παραπάνω, 

προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη συμπωματική 

COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

και το Mount Sinai, αναφέρουν ότι η COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που 

προσβάλλει το αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα. Έτσι οι ασθενείς 

με εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει σαφώς να ξεκινούν το 

διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση της 

επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). Στην περίπτωση που ο 

έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της 

συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και 

σε άλλες οντότητες. 

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ κ. Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ 

σχετικά με τις οδηγίες τονίζει: «πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό 

ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη 

διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από 

λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με 

πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην 



προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της 

λοίμωξης COVID-19». 

O Δρ. Στυλιανός Κ. Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος Υπεύθυνος 

Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί: «με τον όρο παρατεταμένο σύνδρομο 

COVID-19 περιγράφονται τα μακροχρόνια συμπτώματα που εμφανίζουν 

ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, τα οποία εμμένουν για μήνες μετά την 

αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά την αρχική ανάρρωση από τη νόσο. 

Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, 

παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη αναγνώριση 

του συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να 

βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας και να μετριάσουμε τις 

επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 

Η Κατερίνα Αντωνίου MD, PhD, Συντονίστρια 12ης Επιτροπής Ευρωπαϊκής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγήτρια Πνευμονολογίας, και υπεύθυνη της 

Μονάδας Διαμέσων Νοσημάτων της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής 

Κλινικής ΠΑ.Γ.Ν.Η, αναφερόμενη στις οδηγίες επισημαίνει: «είχα την τιμή να 

συντονίσω με τη συμμετοχή εξαιρετικών Συναδέλφων, την Επιτροπή της 

Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας σχετικά τις συστάσεις που πρέπει να 

ακολουθούν οι Συνάδελφοι μας για τη διαχείριση των ασθενών με Long Covid-

19, είτε έχουν νοσηλευτεί, είτε όχι. Οι συστάσεις αυτές, τους διευκολύνουν για 

το πως θα διαχειρίζονται τους ασθενείς αυτούς, τις εξετάσεις (πνευμονική 

λειτουργία, απεικονιστικές μεθόδους) που πρέπει να διενεργούν, λαμβάνοντας 

υπόψη την 

Ποιότητα ζωής των ασθενών και τη δυνατότητα παρακολούθησης τους, μέσω 

της τηλεϊατρικής. Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό της Ευρωπαϊκής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας και αποτελούν μέρος των οδηγιών της ERS (living 

ERS GUIDELINES)». 

Ο Δρ. Αργύριος Τζουβελέκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας, 

Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών τονίζει: « To 

Long COVID-19 σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη απειλή 

για τη δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη από κορονοϊό. Από τον 

πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, ονομάζεται πνευμονική 

ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές στο πνευμονικό παρέγχυμα, 

κατάλοιπα της λοίμωξης από κορονοϊό. Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% στους 

βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από τις 

ΜΕΘ περί τους 4.000 ασθενείς, το μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου στη 

δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό». 



Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, Συντονίστρια ομάδας εργασίας 

Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-

Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ 

«Ιπποκράτειο» επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν συχνά 

εύκολη κόπωση, μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα και με 

φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε εξειδικευμένα 

προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής αποκατάστασης που 

παρέχονται από ομάδα ειδικών σε συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει 

σημαντικά την συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής τους». 

 

  



 

 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, προχωρά σε αναθεώρηση των οδηγιών για 
το Σύνδρομο Long Post Covid, με στόχο να βοηθήσει τους Ιατρούς όλων των 
ειδικοτήτων στη διάγνωση αλλά και τη διαχείριση του συνδρόμου. Επίσης, 
ενημερώνει τους ασθενείς – οι οποίοι νόσησαν από COVID-19 και 
παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της 
νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους – 
ότι μπορούν να απευθύνονται στους ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, 
καθώς ως καθ΄ ύλην αρμόδιοι Ιατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές 
επιπλοκές της. 
Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και 
απόψεων των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς και 
αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές 
ερευνητικές ομάδες. 



Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά 
και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 
εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. Το National Institute for Health and 
Care Excellence (NICE) προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που 
έπονται της λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 
1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 4 
εβδομάδες 
2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): 
αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 
3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε σημεία και 
συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με 
COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν 
να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. 
Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ο όρος Long COVID περιλαμβάνει τη 
συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. Η 
COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό επηρεάζει και 
άλλα συστήματα. Έτσι, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων, οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει 
σαφώς να ξεκινούν το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για 
την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). Στην 
περίπτωση που ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή 
αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο 
καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 
O Δρ. Στυλιανός Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος Υπεύθυνος Ομάδας 
Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί ότι με τον όρο παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19 
περιγράφονται τα μακροχρόνια συμπτώματα που εμφανίζουν ασθενείς που 
νόσησαν με COVID-19, τα οποία εμμένουν για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή 
εμφανίζονται μετά την αρχική ανάρρωση από τη νόσο. «Εκτιμάται ότι περίπου 
δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, παρουσιάζουν 
παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη αναγνώριση του συνδρόμου 
αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα 
ζωής των ασθενών μας και να μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης από 
COVID-19». 
«Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες 
τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των 
αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε 
μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να 
βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων και καμιά φορά 
μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19», τονίζει ο πρόεδρος της 
ΕΠΕ Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ. 
Σύμφωνα με τον Αργύριο Τζουβελέκη, αναπληρωτή καθηγητή Πνευμονολογίας, 
διευθυντή Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών «τo Long COVID-19 
σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια 
υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη από κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη 
επιπλοκή του συνδρόμου, ονομάζεται πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται από 
πολλαπλές ουλές στο πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης από 



κορονοϊό. Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. 
Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 
ασθενείς, το μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια υγεία είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό». 
Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, συντονίστρια ομάδας εργασίας Φυσιολογία 
& Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-Αποκατάσταση 
Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» 
επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν συχνά εύκολη κόπωση, 
μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα και με φυσιολογική 
αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε εξειδικευμένα προγράμματα 
θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής αποκατάστασης που παρέχονται από ομάδα 
ειδικών σε συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη 
συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής τους». 
 

  



 

 

Νέες οδηγίες για το σύνδρομο long covid, 
τι αλλάζει στο χρόνο και στα συμπτώματα 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, προχωρά σε αναθεώρηση των οδηγιών για 
το Σύνδρομο Long Post Covid, με στόχο να βοηθήσει τους Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη 
διάγνωση αλλά και τη διαχείριση του συνδρόμου. 

Επίσης ενημερώνει τους ασθενείς - οι οποίοι νόσησαν από κορονοϊό και 
παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου (Long 
Covid) ή έχουν απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους - ότι μπορούν να 
απευθύνονται στους ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, καθώς ως καθ΄ ύλην 
αρμόδιοι Ιατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές επιπλοκές της. 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων των 
μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς και αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών 
που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

https://www.dikaiologitika.gr/site/tag/long%20covid
https://www.dikaiologitika.gr/site/tag/%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CF%82
https://www.dikaiologitika.gr/site/tag/%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CF%84%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1


Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά και τις 
επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη 
λοίμωξη με SARS-COV-2. 

Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 
προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται 
της λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 4 εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): αφορά σε 
σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε σημεία και 
συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με COVID-19 και 
συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε 
εναλλακτική διάγνωση. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη 
συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. Η COVID-19, πέραν του ότι είναι 
ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα. Έτσι οι ασθενείς 
με εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει σαφώς να ξεκινούν το 
διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση της 
επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). 

Στην περίπτωση που ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση 
της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες 
οντότητες. 

O Δρ. Στυλιανός Βιττωράκης Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος Υπεύθυνος Ομάδας Εργασίας 
ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί ότι με τον όρο παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19 περιγράφονται τα 
μακροχρόνια συμπτώματα που εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, τα οποία 
εμμένουν για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά την αρχική ανάρρωση 
από τη νόσο. 

«Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, παρουσιάζουν 
παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη αναγνώριση του συνδρόμου αυτού και 
την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών 
μας και να μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 

«Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες 
του συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων 
μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με 
πρακτικούς αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των 
βραχυχρόνιων και καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19», τονίζει 
ο πρόεδρος της ΕΠΕ Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ. 

Σύμφωνα με τον Αργύριο Τζουβελέκη, αναπληρωτή καθηγητή Πνευμονολογίας, διευθυντή 
Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών «τo Long COVID-19 σύνδρομο αποτελεί 
στην παρούσα φάση τη μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη 
από κορονοϊό. 



Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, ονομάζεται πνευμονική ίνωση 
και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές στο πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της 
λοίμωξης από κορονοϊό. Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. 
Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 ασθενείς, το 
μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό». 

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, συντονίστρια ομάδας εργασίας Φυσιολογία 
& Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-Αποκατάσταση 
Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» 
επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν συχνά εύκολη κόπωση, μειωμένη 
ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα και με φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. 

Η ένταξή τους σε εξειδικευμένα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής 
αποκατάστασης που παρέχονται από ομάδα ειδικών σε συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να 
βελτιώσει σημαντικά την συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής τους». 

  



 

 

 

 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά 
και τις επιπλοκές που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη 
λοίμωξη. 



 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, προχωρά σε αναθεώρηση των οδηγιών 
για το Σύνδρομο Long Post Covid, με στόχο να βοηθήσει τους Ιατρούς όλων 
των ειδικοτήτων στη διάγνωση αλλά και τη διαχείριση του συνδρόμου. Επίσης 
ενημερώνει τους ασθενείς - οι οποίοι νόσησαν από COVID-19 και 
παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της 
νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες και ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους - 
ότι μπορούν να απευθύνονται στους ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής 
τους, καθώς ως καθ' ύλην αρμόδιοι Ιατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές 
επιπλοκές της. 

 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και 
απόψεων των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς και 
αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές 
ερευνητικές ομάδες. 

 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά 
και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 
εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. Το National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE) προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις 
που έπονται της λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2: 

 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 4 
εβδομάδες 

 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): 
αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε σημεία και 
συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με 
COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να 
μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. 

 



Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει τη 
συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. Η 
COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό επηρεάζει 
και άλλα συστήματα. Έτσι οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 
μήνες, θα πρέπει σαφώς να ξεκινούν το διαγνωστικό έλεγχο από το 
αναπνευστικό σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 
διάμεσης πνευμονοπάθειας). Στην περίπτωση που ο έλεγχος του 
αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της 
συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και 
σε άλλες οντότητες. 

 

O Δρ. Στυλιανός Βιττωράκης Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος Υπεύθυνος 
Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί ότι με τον όρο παρατεταμένο σύνδρομο 
COVID-19 περιγράφονται τα μακροχρόνια συμπτώματα που εμφανίζουν 
ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, τα οποία εμμένουν για μήνες μετά την 
αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά την αρχική ανάρρωση από τη νόσο. 
«Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, 
παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη αναγνώριση 
του συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, μπορούμε να 
βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας και να μετριάσουμε τις 
επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 

 

«Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε 
όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση 
των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ 
δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους με 
σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των βραχυχρόνιων 
και καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-19», τονίζει ο 
πρόεδρος της ΕΠΕ Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ. 

 

Σύμφωνα με τον Αργύριο Τζουβελέκη, αναπληρωτή καθηγητή 
Πνευμονολογίας, διευθυντή Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 
Πατρών «τo Long COVID-19 σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση τη 
μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη από 
κορωνοϊό. Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, 
ονομάζεται πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές στο 
πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης από κορωνοϊό. Εμφανίζεται 
σε ποσοστό 10-20% στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Δεδομένου ότι μέχρι 
σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 ασθενείς, το μελλοντικό 
αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό». 



 

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, συντονίστρια ομάδας εργασίας 
Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-
Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ 
«Ιπποκράτειο» επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long Covid παρουσιάζουν συχνά 
εύκολη κόπωση, μειωμένη ανοχή στην άσκηση και δύσπνοια, ακόμα και με 
φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή τους σε εξειδικευμένα 
προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής αποκατάστασης που 
παρέχονται από ομάδα ειδικών σε συγκεκριμένα κέντρα, μπορεί να βελτιώσει 
σημαντικά την συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής τους». 

Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 

Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές υγείας, 
ακολουθεί κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid σε όλη την 
Ελλάδα, με αναλυτικές πληροφορίες στο link. 

  



 

 

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ανακοίνωσε αναθεωρημένες οδηγίες για τη 

διαχείριση του «συνδρόμου Long Post COVID». 

Επιδίωξη της είναι να βοηθήσει τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη διάγνωση 

και την αντιμετώπισή του. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία συνιστά σε αναρρώσαντες από COVID-19, οι 

οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών 

της νόσου Long Covid να απευθύνονται στους ιδιώτες Πνευμονολόγους, της 

περιοχής τους, Το ίδιο προτείνει σε όσους έχουν απορίες και ερωτήσεις για την 

αποθεραπεία τους. 

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων 

των μελών της ΕΠΕ, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία επικαιροποίησε τις 

οδηγίες. Υπόψη ελήφθησαν στοιχεία από ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς, όπως 



το NICE και το CDC και αξιοποιήθηκαν παρόμοιες οδηγίες που έχουν δημοσιευτεί 

από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 

Διευκρινίσεις 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία διευκρινίζει ότι ο όρος «σύνδρομο Long 

COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες ή 

μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται τέσσερις εβδομάδες μετά τη λοίμωξη 

με SARS-COV-2. Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 

προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από 

τον ιό SARS-COV-2: 

Οξεία COVID-19 (Acue COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα 

έως 4 εβδομάδες 

Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): αφορά σε 

σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome):αφορά σε σημεία και 

συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη με 

COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να μπορούν 

να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ό 

όρος Long COVID περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το 

μετά COVID-19 σύνδρομο. 

Με δεδομένο ότι η COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το 

αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ και το Mount 

Sinai, οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από τρεις μήνες, θα πρέπει να 

αρχίζουν το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα (για την 

περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης πνευμονοπάθειας). Εφόσον ο 

έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην επαρκή αιτιολόγηση της 

συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε 

άλλες οντότητες. 

Αναφερόμενος στις οδηγίες ο πρόεδρος της ΕΠΕ καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ 

Στέλιος Λουκίδης, επεσήμανε ότι «πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό 

ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη 

διαχείριση και αντιμετώπιση των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη 

με COVID-19. Η ΕΠΕ δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς 

αλγόριθμους με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των 

βραχυχρόνιων και καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης COVID-

19». 

  



 

 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ LONG POST COVID: 
ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Η 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Με στόχο να βοηθήσει τους γιατρούς όλων των 
ειδικοτήτων για την διάγνωση και την 
διαχείριση του συνδρόμου που προκαλεί ο 
κορωνοϊός  

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ανακοίνωσε αναθεωρημένες οδηγίες για τη 
διαχείριση του «συνδρόμου Long Post COVID». Επιδίωξη της είναι να βοηθήσει 
τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στη διάγνωση και την αντιμετώπισή του. Η 



Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία συνιστά σε αναρρώσαντες από COVID-19, οι 
οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών 
της νόσου Long Covid να απευθύνονται στους ιδιώτες Πνευμονολόγους, της 
περιοχής τους, Το ίδιο προτείνει σε όσους έχουν απορίες και ερωτήσεις για την 
αποθεραπεία τους. Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανταλλαγή 
εμπειριών και απόψεων των μελών της ΕΠΕ, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
επικαιροποίησε τις οδηγίες. Υπόψη ελήφθησαν στοιχεία από ειδικούς από 
διεθνείς οργανισμούς, όπως το NICE και το CDC και αξιοποιήθηκαν παρόμοιες 
οδηγίες που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. 
 

Διευκρινίσεις  

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία διευκρινίζει ότι ο όρος «σύνδρομο Long 
COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες ή 
μακροχρόνιες) που εμμένουν ή εμφανίζονται τέσσερις εβδομάδες μετά τη λοίμωξη 
με SARS-COV-2. Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 
προτείνει την ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από 
τον ιό SARS-COV-2:  

• Οξεία COVID-19 (Acue COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα έως 4 
εβδομάδες  

• Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-19): 
αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες  
 
Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome):αφορά σε σημεία και 
συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λοίμωξη 
με COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 εβδομάδες, χωρίς να 
μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. Από τα παραπάνω, 
προκύπτει ότι ό όρος Long COVID περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη 
συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο.  
 
Με δεδομένο ότι η COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το 
αναπνευστικό επηρεάζει και άλλα συστήματα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ και το 
Mount Sinai, οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από τρεις μήνες, 
θα πρέπει να αρχίζουν το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό 
σύστημα (για την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης 
πνευμονοπάθειας). Εφόσον ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει 
στην επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να 
συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες.  
 
Αναφερόμενος στις οδηγίες ο πρόεδρος της ΕΠΕ καθηγητής 
Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Στέλιος Λουκίδης, επεσήμανε ότι «πρέπει όλοι να 
κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε όλες τις βαθμίδες 
του συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση των 



αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ 
δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους 
με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των 
βραχυχρόνιων και καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης 
COVID-19». 
 

  



 
 

 
 

Σύνδρομο Long Post Covid: 
Αλλάζει τις οδηγίες η 
Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία 
 

 
 

Νέες οδηγίες αναφορικά με το σύνδρομο Long Post Covid εξέδωσε η 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, με στόχο να βοηθήσει τους γιατρούς 
όλων των ειδικοτήτων για την διάγνωση και την διαχείριση του συνδρόμου 

που προκαλεί ο κορονοϊός. 

https://www.newsit.gr/tags/covid19/
https://www.newsit.gr/tags/koronoios/


Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, με την αναθεώρηση των οδηγιών 
για το Σύνδρομο Long Post Covid προσδοκά αφενός να βοηθήσει τους 

γιατρούς να αναγνωρίζουν εγκαίρως τα σημάδια του συνδρόμου και 
αφετέρου να ενημερώσει και τους ασθενείς που νόσησαν. 

Οι ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών 

μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες και 
ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους – ότι μπορούν να απευθύνονται στους 

ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, καθώς ως καθ΄ ύλην 
αρμόδιοι Ιατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές επιπλοκές της, όπως 
αναφέρουν τα μέλη της ΕΠΕ. 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και 

απόψεων των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς και 
αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές 

ερευνητικές ομάδες. 

Πώς ορίζεται το σύνδρομο Long Covid 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία 

αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή 
εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. 

Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) προτείνει την 

ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον ιό 
SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα 

έως 4 εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-
19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε 
σημεία και συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από 

τη λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 
εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι o όρος Long COVID περιλαμβάνει τη 

συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. Η 
COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό 

επηρεάζει και άλλα συστήματα. 



Έτσι οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει 
σαφώς να ξεκινούν το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα 

(για την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης 
πνευμονοπάθειας). 

Στην περίπτωση που ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην 

επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να 
συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

Σε… ακτίνες 

O Δρ. Στυλιανός Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος Υπεύθυνος 
Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί ότι με τον όρο παρατεταμένο 
σύνδρομο COVID-19 περιγράφονται τα μακροχρόνια συμπτώματα που 

εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, τα οποία εμμένουν για 
μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά την αρχική ανάρρωση 

από τη νόσο. 

«Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-
19, παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη 

αναγνώριση του συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, 
μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας και να 

μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΠΕ 

Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής 

Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, τονίζει: 

«Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε 

όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση 
των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ 

δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους 
με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των 

βραχυχρόνιων και καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης 
COVID-19». 

Σύμφωνα με τον Αργύριο Τζουβελέκη, αναπληρωτή καθηγητή 
Πνευμονολογίας, διευθυντή Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 

Πατρών: «τo Long COVID-19 σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση τη 
μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη από 

κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, 



ονομάζεται πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές 
στο πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης από κορονοϊό. 

Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. 
Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 

ασθενείς, το μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια υγεία είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό». 

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, συντονίστρια ομάδας εργασίας 

Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-
Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, 
Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long Covid 

παρουσιάζουν συχνά εύκολη κόπωση, μειωμένη ανοχή στην άσκηση και 
δύσπνοια, ακόμα και με φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή 

τους σε εξειδικευμένα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής 
αποκατάστασης που παρέχονται από ομάδα ειδικών σε συγκεκριμένα 

κέντρα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την συμπτωματολογία και την 
ποιότητα ζωής τους». 

Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 

Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές 

υγείας, ακολουθεί κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 
σε όλη την Ελλάδα, με αναλυτικές πληροφορίες. 

www.newsit.gr 
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Νέες οδηγίες αναφορικά με το σύνδρομο Long Post Covid εξέδωσε η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, με στόχο να βοηθήσει τους γιατρούς 

όλων των ειδικοτήτων για την διάγνωση και την διαχείριση του συνδρόμου 
που προκαλεί ο κορονοϊός. 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, με την αναθεώρηση των οδηγιών 

για το Σύνδρομο Long Post Covid προσδοκά αφενός να βοηθήσει τους 
γιατρούς να αναγνωρίζουν εγκαίρως τα σημάδια του συνδρόμου και 

αφετέρου να ενημερώσει και τους ασθενείς που νόσησαν. 

Οι ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα ή σημεία πιθανών 
μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου (Long Covid) ή έχουν απορίες και 
ερωτήσεις για την αποθεραπεία τους – ότι μπορούν να απευθύνονται στους 

ιδιώτες Πνευμονολόγους, της περιοχής τους, καθώς ως καθ΄ ύλην 
αρμόδιοι Ιατροί γνωρίζουν τη νόσο και τις πιθανές επιπλοκές της, όπως 

αναφέρουν τα μέλη της ΕΠΕ. 

Οι αναθεωρημένες οδηγίες είναι το αποτέλεσμα ανταλλαγής εμπειριών και 
απόψεων των μελών της ΕΠΕ, με ειδικούς από διεθνείς οργανισμούς και 

αξιοποίησης παρόμοιων οδηγιών που έχουν δημοσιευτεί από διαφορετικές 
ερευνητικές ομάδες. 

Πώς ορίζεται το σύνδρομο Long Covid 

Ο όρος «σύνδρομο Long COVID» περιλαμβάνει τα συμπτώματα και σημεία 
αλλά και τις επιπλοκές (όψιμες ή μακροχρόνιες) που εμμένουν ή 

εμφανίζονται 4 εβδομάδες μετά τη λοίμωξη με SARS-COV-2. 

Το National Institute for Health and Care Excellence (NICE) προτείνει την 
ακόλουθη ορολογία για τις φάσεις που έπονται της λοίμωξης από τον ιό 

SARS-COV-2: 

1. Οξεία COVID-19 (Acute COVID-19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα 
έως 4 εβδομάδες 

2. Συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 (Ongoing symptomatic COVID-
19): αφορά σε σημεία και συμπτώματα από 4 έως 12 εβδομάδες 

3. Μετά-COVID-19 σύνδρομο (Post COVID-19 syndrome): αφορά σε 

σημεία και συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά από 
τη λοίμωξη με COVID-19 και συνεχίζουν για περισσότερο από 12 

εβδομάδες, χωρίς να μπορούν να αποδοθούν σε εναλλακτική διάγνωση. 



Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι o όρος Long COVID περιλαμβάνει τη 
συνεχιζόμενη συμπωματική COVID-19 και το μετά COVID-19 σύνδρομο. Η 

COVID-19, πέραν του ότι είναι ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό 
επηρεάζει και άλλα συστήματα. 

Έτσι οι ασθενείς με εμμένοντα συμπτώματα μετά από 3 μήνες, θα πρέπει 

σαφώς να ξεκινούν το διαγνωστικό έλεγχο από το αναπνευστικό σύστημα 
(για την περίπτωση της επαγόμενης από COVID-19 διάμεσης 

πνευμονοπάθειας). 

Στην περίπτωση που ο έλεγχος του αναπνευστικού δεν καταλήξει στην 
επαρκή αιτιολόγηση της συμπτωματολογίας, ο έλεγχος θα πρέπει να 
συνεχιστεί στο καρδιαγγειακό και σε άλλες οντότητες. 

Σε… ακτίνες 

O Δρ. Στυλιανός Βιττωράκης Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος Υπεύθυνος 
Ομάδας Εργασίας ΠΦΥ της ΕΠΕ εξηγεί ότι με τον όρο παρατεταμένο 

σύνδρομο COVID-19 περιγράφονται τα μακροχρόνια συμπτώματα που 
εμφανίζουν ασθενείς που νόσησαν με COVID-19, τα οποία εμμένουν για 

μήνες μετά την αρχική λοίμωξη ή εμφανίζονται μετά την αρχική ανάρρωση 
από τη νόσο. 

«Εκτιμάται ότι περίπου δύο στους δέκα ασθενείς που νόσησαν με COVID-

19, παρουσιάζουν παρατεταμένο σύνδρομο COVID-19. Με την έγκαιρη 
αναγνώριση του συνδρόμου αυτού και την κατάλληλη αντιμετώπιση, 

μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας και να 
μετριάσουμε τις επιπλοκές της νόσησης από COVID-19». 

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΠΕ Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής 

Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, τονίζει: 
«Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο του Πνευμονολόγου σε 
όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας στη διαχείριση και αντιμετώπιση 

των αναπνευστικών επιπτώσεων μετά από λοίμωξη με COVID-19. Η ΕΠΕ 
δημιούργησε μια λεπτομερή έκδοση οδηγιών με πρακτικούς αλγόριθμους 

με σκοπό να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό στην προσέγγιση των 
βραχυχρόνιων και καμιά φορά μακροχρόνιων επιπτώσεων της λοίμωξης 

COVID-19». 

Σύμφωνα με τον Αργύριο Τζουβελέκη, αναπληρωτή καθηγητή 
Πνευμονολογίας, διευθυντή Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 

Πατρών: «τo Long COVID-19 σύνδρομο αποτελεί στην παρούσα φάση τη 
μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, μετά την οξεία λοίμωξη από 

κορονοϊό. Από τον πνεύμονα, η σοβαρότερη επιπλοκή του συνδρόμου, 
ονομάζεται πνευμονική ίνωση και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ουλές 

στο πνευμονικό παρέγχυμα, κατάλοιπα της λοίμωξης από κορονοϊό. 



Εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. 
Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ περί τους 4.000 

ασθενείς, το μελλοντικό αντίκτυπο του συνδρόμου στη δημόσια υγεία είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό». 

Η Αφροδίτη Μπούτου MD, MSc, PhD, συντονίστρια ομάδας εργασίας 

Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού-Πνευμονική Κυκλοφορία-
Αποκατάσταση Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Πνευμονολογικής Κλινικής, 

Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» επισημαίνει: «οι ασθενείς με Long Covid 
παρουσιάζουν συχνά εύκολη κόπωση, μειωμένη ανοχή στην άσκηση και 
δύσπνοια, ακόμα και με φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Η ένταξή 

τους σε εξειδικευμένα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης- πνευμονικής 
αποκατάστασης που παρέχονται από ομάδα ειδικών σε συγκεκριμένα 

κέντρα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την συμπτωματολογία και την 
ποιότητα ζωής τους». 

Κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 

Για τους πολίτες που επιθυμούν να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές 

υγείας, ακολουθεί κατάλογος των Πνευμονολογικών Ιατρείων Post Covid 
σε όλη την Ελλάδα, με αναλυτικές πληροφορίες. 

 




