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Διζαγωγή
Η θπκαηίσζε δελ απνηειεί, ζπληζηά ηαηξηθή θξίζε. Δίλαη έλα πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πξφβιεκα
πνπ κπνξεί λα έρεη αλππνιφγηζηεο ζπλέπεηεο γηα ηηο επφκελεο γεληέο.
Η θπκαηίσζε είλαη ινηκψδεο λφζνο πνπ κεηαδίδεηαη κε ζηαγνλίδηα. Κάζε αζζελήο κε ελεξγφ
θπκαηίσζε κνιχλεη θαηά κέζν φξν 10 – 15 άηνκα θάζε κέξα. Έρεη ραξαθηεξηζηεί σο αζζέλεηα ησλ
θησρψλ θαη κνιχλεη θπξίσο ηνπο λένπο ζηηο πην παξαγσγηθέο ειηθίεο. πλνιηθά ππνινγίδεηαη φηη
έλαο ζηνπο δέθα αζζελείο κε ιαλζάλνπζα θπκαηίσζε ζα αλαπηχμεη ελεξγφ λφζν θάπνηα ζηηγκή ζηε
δσή ηνπ ελψ απμεκέλα είλαη ηα πνζνζηά γηα ηα άηνκα κε HIV πνπ ζεσξνχληαη νκάδα πςεινχ
θηλδχλνπ. (1)
Η κείσζε ηεο επίπησζεο ηεο αζζέλεηαο παγθνζκίσο πέηπρε κε ηελ εληαηηθή θαη νξγαλσκέλε
πξνζπάζεηα

ησλ ηειεπηαίσλ 14 ρξφλσλ θαη ηδηαίηεξα κε ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ησλ

πξνγξακκάησλ DOTs (1995-2005) θαη ηεο ζηξαηεγηθήο Stop TB (2006-). Μεηαμχ 1995 θαη 2008,
πεξίπνπ 36 εθαηνκκχξηα αζζελείο ζεξαπεχζεθαλ κέζσ ησλ πξνγξακάησλ DOTs ελψ
απνθεχρζεθαλ 8 εθαηνκκχξηα ζάλαηνη απφ ηε λφζν. (2).
ηελ Διιάδα ππάξρεη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θξνπζκάησλ -επαίζζεησλ θαη αλζεθηηθψλ- πνπ
παξαηεξνχληαη θαηά έηνο, βάζεη ησλ επίζεκσλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλνληαη ζην ΚΔΔΛΠΝΟ (3), θαη
θαηά ζπλέπεηα παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ παξαθνινπζνχληαη ζην
Αληηθπκαηηθφ Σκήκα ηνπ ΓΝΝΘΑ “Η σηεξία”, ην νπνίν θαιχπηεη ηα 2/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ
πεξηζηαηηθψλ παλειιαδηθά. Η αχμεζε ηεο επίπησζεο έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηελ αζξψα είζνδν
κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα καο -πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο έξρνληαη απφ ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο
Έλσζεο κε αλζεθηηθά ζηειέρε- νη νπνίνη πάζρνπλ απφ θπκαηίσζε θαη ζπρλά δελ ζπκκνξθψλνληαη
ζηε ζεξαπεπηηθή αγσγή.
Με ηελ ζεκεξηλή κεγάιε κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ "θαλέλαο δελ κπνξεί λα είλαη αζθαιήο αλ φινη
δελ είλαη αζθαιείο", δηαθεξχζζεη ν Π.Ο.Τ.
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Η θςμαηίωζη ζήμεπα
Δίλαη γλσζηφ φηη ε Παγθφζκηα έμαξζε ηεο Φπκαηίσζεο νθείιεηαη ζε έλα ζπλδπαζκφ παξαγφλησλ,
νη θπξηφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη:
α) Η αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε ρψξεο ππφ αλάπηπμε
β) Η κεηαλάζηεπζε
γ) Η αζηηθνπνίεζε
δ) Η απμαλφκελε θηψρεηα
ε) Η εμάπισζε ηνπ ηνχ ηνπ HIV
δ) Σα απνηπρεκέλα πξνγξάκκαηα θαηά ηεο θπκαηίσζεο (ιφγσ θαηάξξεπζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ
ζπζηεκάησλ νξηζκέλσλ ρσξψλ), πνπ νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία αλζεθηηθψλ ζηειερψλ.(4)

ηνπο ράξηεο πνπ αθνινπζνχλ θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο θπκαηίσζεο,
επαίζζεησλ θαη αλζεθηηθψλ κνξθψλ, παγθνζκίσο.
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Α. Καηανομή νέων πεπιπηώζεων θςμαηίωζηρ καηά σώπα για ηο έηορ 2006, βάζει
ΠΟΤ.

Πεγή: WHO, Global TB Report, 2008 (5)

Η Διιάδα δέρεηαη αλεμέιεγθηα κεηαλάζηεο απφ ρψξεο πνπ φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ ράξηε
έρνπλ κεγάιε επίπησζε θπκαηίσζεο .
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Β. Καηανομή % ηων ανθεκηικών μοπθών θςμαηίωζηρ MDR-TB μεηαξύ ηων
νέων πεπιπηώζεων θςμαηίωζηρ από ηο 1994 μέσπι ζήμεπα.

Πεγή:WHO, M/XDR-TB 2010 report fact sheet (6)

• Δπίζεκα δεινχκελα ζηνηρεία απφ 114 ρψξεο απφ ην 1994
• Μφλν 22 απφ ηηο 46 ρψξεο ηεο Αθξηθήο δηαζέηνπλ επίζεκα ζηνηρεία
• Σα πεξηζηαηηθά MDR-TB απνηεινχλ ην 3.6% ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηζηαηηθψλ TB πνπ
θαηαγξάθεθαλ ην 2008 (6)
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Ποζοζηιαία αναλογία MDR TB μεηαξύ ηων νέων πεπιπηώζεων από ηο 2001-2009

Nationwide Data

Sub-national Data

1. Moldova (19.4%)

1. Murmansk Oblast, Russia (28.3%)

2. Estonia (15.4%)

2. Pskov Oblast, Russia (27.3%)

3. Kazakhstan (14.2%)

3. Arkhangelsk Oblast, Russia (23.8%)

4. Latvia (12.1%)

4. Baku City, Azerbaijan (22.3%)

5. Armenia (9.4%)

5. Ivanovo Oblast, Russia (20.0%)

6. Lithuania (9.0%)

6. Kaliningrad Oblast, Russia (19.3%)

7. Georgia (6.8%)

7. Belgorod Oblast, Russia (19.2%)

8. China (5.7%)

8. Dushanbe City & Rudaki District,Tajikistan (16.5%)

9. Jordan (5.4%)

9. Mary El Republic, Russia (16.1%)

10.Peru (5.3%)

10.Donetsk Oblast, Ukraine (16.0%)
(6)
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Γ. Υώπερ πος δηλώνοςν πεπιζηαηικά XDR-TB, όπωρ αςηά καηαγπάθηκαν ηο
Μάπηιο ηος 2010

Πεγή:WHO, M/XDR-TB 2010 report fact sheet (6)

Η Διιάδα δέρεηαη αλεμέιεγθηα κεηαλάζηεο απφ ρψξεο πνπ φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ ράξηε
ζπγθεληξψλνπλ αζζελείο κε πνιπαλζεθηηθέο κνξθέο.

Δπιδημιολογικά ζηοισεία
Σα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ επίζεκα θαηαγξαθεί απφ ηνλ ΠΟΤ θαίλεηαη φηη
πξνζεγγίδνπλ ζε νξηζκέλα ζεκεία ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο λφζνπ.
Οη ζηφρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην MDG Millennium Development Goal θαη επηδνθηκάδνληαη απφ ηε
ζηξαηεγηθή Stop TB είλαη νη εμήο:
8



κέρξη ην 2005: αλίρλεπζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 70% ησλ λέσλ πεξηζηαηηθψλ κε ζεηηθά πηχεια
θαη ζεξαπεία ηνπ 85% ηνπιάρηζηνλ



κέρξη ην 2015: κείσζε ηεο επίπησζεο θαη ηεο ζλεζηκφηεηαο ζην 50% ζε ζρέζε κε ην 1990
θαη



κέρξη ην 2050: ε θπκαηίσζε δελ πξέπεη λα απνηειεί πιένλ πξφβιεκα δεκφζηαο πγείαο (έλα
πεξηζηαηηθφ αλά εθαηνκκχξην πιεζπζκνχ)

Ο αξηζκφο ησλ επηβεβαησκέλσλ θξνπζκάησλ θπκαηίσζεο ην 2008 ήηαλ 5,7 εθαηνκκχξηα.
Πεξίπνπ 30.000 πεξηπηψζεηο πνιπαλζεθηηθψλ αζζελψλ εληνπίζηεθαλ ην 2008 θαη απηφ θαίλεηαη φηη
είλαη ην 11% ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ πνιπαλζεθηηθψλ πνπ ππνινγίδεηαη φηη ππάξρνπλ
κεηαμχ ησλ επηβεβαησκέλσλ θξνπζκάησλ. (2)

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ΠΟΤ, ζε 58 ρψξεο εληνπίζηεθε ηνπιάρηζηνλ έλα πεξηζηαηηθφ XDR TB
θαη 5,4% απφ ηα πεξηζηαηηθά κε MDR TB απνδείρζεθε φηη ήηαλ XDR TB. Τπνινγίδεηαη φηη θάζε
ρξφλν πξνθχπηνπλ 25.000 λέα πεξηζηαηηθά XDR TB. (6) Ο εληνπηζκφο, ε άκεζε δηάγλσζε θαη ε
απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία ησλ πνιπαλζεθηηθψλ κνξθψλ πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί παγθνζκίσο. (2)
To Μάξηην 2010 θαηαγξάθεθαλ ζηνλ ΠΟΤ ην πςειφηεξν πνζνζηφ πνπ ππήξμε πνηέ, φπνπ γηα
θάζε 4 λέα πεξηζηαηηθά θπκαηίσζεο, ην 1 ήηαλ MDR TB ζηελ πεξηνρή ηεο βνξεηνδπηηθήο Ρσζίαο,
επίζεο ζε απφιπηνπο αξηζκνχο νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο MDR TB εληνπίδνληαη ζηελ Κίλα θαη
ζηελ Ιλδία θαη απνηεινχλ ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ θνξηίνπ, θαζψο αθφκε εθηηκάηαη φηη ην 2008 ηα
πεξηζηαηηθά απηά αλήιζαλ ζε 440.000 θαη νη ζάλαηνη ζε 150.000. (6)
Πέληε επηδεκηνινγηθέο πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ Κεληξηθή Δπξψπε, ηελ Αλαηνιηθή
Δπξψπε, ηηο ρψξεο κε πςειφ θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, ηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ην Γπηηθφ Δηξεληθφ
Χθεαλφ θαίλεηαη λα πεηπραίλνπλ ην ζηφρν ηεο ζηξαηεγηθήο Stop TB θαη λα κεηψλνπλ ζην κηζφ ηελ
επίπησζε ηνπ 1990 θαη ηέζζεξηο επηδεκηνινγηθέο πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ Κεληξηθή
Δπξψπε, ηηο ρψξεο κε πςειφ θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, ηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ην Γπηηθφ Δηξεληθφ
Χθεαλφ θαίλεηαη λα πεηπραίλνπλ επηπιένλ ηε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο ζην κηζφ λσξίηεξα απφ ην
ζηφρν πνπ είρε ηεζεί γηα ην 2015. Η επίπησζε θαη ε ζλεζηκφηεηα κεηψλνληαη παληνχ κε εμαίξεζε
ηηο πεξηνρέο ηεο Αθξηθήο κε ρακειή επίπησζε HIV. (2)
Σν Παγθφζκην ρέδην γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θπκαηίσζεο πξνθαιεί ηελ πεξηνρή ηεο ππν αράξηαο Αθξηθήο θαη ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ην
2015. Η πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο πεξηιακβάλεη ηηο ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο
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θαη θάπνηεο απφ ηελ Κεληξηθή Δπξψπε, φπσο ε Αξκελία, ην Αδεξκπατηδάλ, ε Λεπθνξσζία, ε
Βνπιγαξία, ε Δζζνλία, ε Γεσξγία, ην Καδαθζηάλ, ην Κνπξδηζηάλ, ε Λαηβία, ε Ληζνπαλία, ε
Μνιδαβία, ε Ρνπκαλία, ε νβηεηηθή Έλσζε, Σαηδηθηζηάλ, ε Σνπξθία, ην Σνπξθκεληζηάλ, ε
Οπθξαλία θαη ην Οπδκπεθηζηάλ. (7)

Η θςμαηίωζη ζηην Δςπωπαϊκή πεπιοσή καηά ηον ΠΟΤ
Αλαθνξηθά κε ηελ εηθφλα ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο θπκαηίσζεο ζηελ Δπξψπε, ηα ζηνηρεία έρνπλ σο
εμήο:
ηελ Δπξσπατθή πεξηνρή ηνπ ΠΟΤ εθηηκάηαη φηη ππήξμαλ 433.261 λέεο πεξηπηψζεηο TB,
282.041 ζεξαπεχζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ 62.197 ζάλαηνη ην 2006, δειαδή 49 λέεο
πεξηπηψζεηο, 32 ζεξαπεπκέλνη θαη 7 ζάλαηνη θάζε ψξα.
Σν 2006 δηαγλψζηεθαλ 12.842 λέεο πεξηπηψζεηο TB ζε ελήιηθεο κε AIDS
Η θπκαηίσζε έρεη ελδεκηθφ ραξαθηήξα. Σν 2006 ε Δπξψπε θαηέγξαςε 81.600 πεξηζηαηηθά
TB, ην 72% ησλ νπνίσλ εληνπίζηεθε ζην Καδαθζηάλ, ηε Ρνπκαλία, ηε Ρσζία, ηελ Σνπξθία,
ηελ Οπθξαλία θαη ην Οπδκπεθηζηάλ. Η Ρσζία έξρεηαη 11ε παγθνζκίσο ζε φηη αθνξά ηνλ
επηπνιαζκφ ηεο TB.
ρεηηθά κε ηελ αλζεθηηθφηεηα, ν ΠΟΤ εθηηκά φηη παγθνζκίσο εκθαλίδνληαη 490.000
πεξηπηψζεηο πνιπαλζεθηηθψλ πεξηζηαηηθψλ θαη 40.000 εμαηξεηηθά αλζεθηηθψλ θάζε κέξα.
ηελ πνιπαλζεθηηθή κνξθή θπκαηίσζεο ππάξρεη αλζεθηηθφηεηα ζηα πεξηζζφηεξα θάξκαθα
πξψηεο γξακκήο θαη ζηελ εμαηξεηηθά αλζεθηηθή ππάξρεη αλζεθηηθφηεηα ζηα θάξκαθα
πξψηεο θαη δεχηεξεο γξακκήο.
Οη 12 απφ ηηο 14 ρψξεο πνπ εκθαλίδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά πνιπαλζεθηηθήο
θπκαηίσζεο βξίζθνληαη ζηελ Δπξσπατθή πεξηνρή ηνπ ΠΟΤ. (1)
Με βάζε ηε δηαθήξπμε ηνπ Γηππνπξγηθνχ Δπξσπατθνχ FORUM γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
θπκαηίσζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2007 ζην Βεξνιίλν, ππάξρνπλ πξνηεξαηφηεηεο θαη θελά πνπ
πξέπεη λα θαιπθζνχλ ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί πιήξεο εθαξκνγή ηεο ηξαηεγηθήο Δμάιεηςεο ηεο
Φπκαηίσζεο (Stop TB Strategy). Οη πξνηάζεηο γηα ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο θπκαηίσζεο,
θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ ππνπξγψλ ηεο Δπξψπεο θαη ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο ηνπ ΠΟΤ, ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:
·Η παγθφζκηα πξφζβαζε ζηελ ηξαηεγηθή Δμάιεηςεο ηεο Φπκαηίσζεο, Stop TB Strategy,
απαηηεί ηελ ελίζρπζε ηνπ ηνκέα πγείαο θαη ηελ εκπινθή φινπ ηνπ θάζκαηνο ηνπ ηδησηηθνχ θαη
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δεκφζηνπ ηνκέα, ηδησηψλ ηαηξψλ θαη επαγγεικαηηψλ πγείαο ζσθξνληζηηθψλ ηδξπκάησλ, νη
νπνίνη πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα δηεζλή πξφηππα γηα ηελ κέξηκλα ηεο θπκαηίσζεο θαη λα
πξνσζνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ αζζελψλ.
·Η θνηλσλία θαη νη πξνζβεβιεκέλεο θνηλφηεηεο πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο ζεκαληηθνί
ζπλεξγάηεο θαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Φπκαηίσζεο
Υξεηάδνληαη εηδηθέο πξνζπάζεηεο γηα λα εμαζθαιηζζεί πξφζβαζε ησλ εππαζψλ νκάδσλ ησλ
κεηαλαζηψλ θαη άιισλ πιεζπζκψλ ζε ρψξνπο παξνρήο πνηνηηθήο θξνληίδαο θπκαηίσζεο φπνπ
γίλνληαη θαιιηέξγεηεο κε πςειή επαηζζεζία.
·Δίλαη απαξαίηεην λα απμεζεί ε ζπλεξγαζία θαη ν δηαηνκεαθφο ζπληνληζκφο κεηαμχ θνξέσλ
πγείαο, ζσθξνληζηηθψλ ηδξπκάησλ, θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαζψο επίζεο θαη ησλ Κξαηψλ
Μειψλ κεηαμχ ηνπο.
Χο Δπξψπε ζα πηνζεηήζνπκε ηελ ηξαηεγηθή Δμάιεηςεο ηεο Φπκαηίσζεο κε ηηο αθφινπζεο
παξακέηξνπο:
·Γηαζθαιίδνληαο ηελ επέθηαζε θαη ελίζρπζε ηεο εθαξκνγήο πςειήο πνηφηεηαο DOTS
·Αλαιακβάλνληαο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ MDR-TB, XDR-TB, HIV-TB ηχπσλ θπκαηίσζεο
θαζψο θαη άιισλ πξνβιεκάησλ, ηδηαίηεξα ζε πιεζπζκνχο πςεινχ θηλδχλνπ
·Δλζσκαηψλνληαο ηε θξνληίδα ηεο Φπκαηίσζεο ζηε γεληθή θξνληίδα παξνρήο ππεξεζηψλ
πγείαο θαη εληζρχνληαο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο
·Δκπιέθνληαο φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο
·Δλδπλακψλνληαο ηνπο αζζελείο κε θπκαηίσζε θαη ηηο θνηλφηεηέο ηνπο θαη εμαιείθνληαο ην
ζηίγκα πνπ ηνπο ζπλνδεχεη (8)

Η ελληνική ππαγμαηικόηηηα

Καηά ηελ νθηαεηία 2000-2007 δειψζεθαλ ζπλνιηθά 5398 θξνχζκαηα θπκαηίσζεο. Δμ απηψλ θαη
θαηά κέζν φξν, ην 24% (10-33%) αθνξνχζε ζε αιινδαπνχο. Ο αξηζκφο ησλ θξνπζκάησλ φπσο
απηά δειψζεθαλ ζην ΚΔΔΛΠΝΟ θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα :
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Έιιελεο

Αιινδαπνί

χλνιν

Έηνο

Αξηζκφο

%

Αξηζκφο

%

Αξηζκφο

2000

635

90

69

10

704

2001

512

83

104

17

616

2002

443

76

138

23

581

2003

457

75

153

25

610

2004

652

83

134

17

786

2005

477

67

232

33

709

2006

454

66

216

32

682

2007

417

32

215

33

649

Σα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία γηα ηε θπκαηίσζε ζηε ρψξα καο είλαη αλαμηφπηζηα, θπξίσο γηαηί δελ
δειψλνληαη φιεο νη πεξηπηψζεηο ηεο λφζνπ. Η επίζεκα δεινχκελε επίπησζε ηεο θπκαηίσζεο ζηελ
Διιάδα παξνπζηάδεη ζηαζεξνπνίεζε ή θαη πησηηθή πνξεία. Παξά ηαχηα ππάξρεη πξφβιεκα
θπκαηίσζεο πνπ απνδίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα αζξφα είζνδν ζηε
ρψξα καο κεηαλαζηψλ, ιαζξνκεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ απφ ρψξεο κε πςειή επίπησζε
θπκαηίσζεο. Οη ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ αλσηέξσ παξνπζηάδνπλ επίζεο θαη πςειά πνζνζηά
πνιπαλζεθηηθήο θπκαηίσζεο. (3)
ε φηη αθνξά ην Αληηθπκαηηθφ Σκήκα ηνπ ΓΝΝΘΑ ε σηεξία, απφ ηα Γηαγξάκκαηα 1 θαη 2 πνπ
αθνινπζνχλ θαίλεηαη φηη εδψ θαιχπηνληαη πεξίπνπ ηα 2/5 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ δεισκέλσλ
θξνπζκάησλ.
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ

1.

ΝΔΔ

ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ

TBC

ΣΟΤ

ΑΝΣΙΦΤΜΑΣΙΚΟΤ

ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ 2007, 2008, 2009

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 2. ΔΠΙΠΣΩΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ TB ΣΟΤ ΑΝΣΙΦΤΜΑΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΚΑΣΑ ΜΗΝΑ, ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ 2007, 2008, 2009
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Σν 2007 ην ζχλνιν ησλ πεξηζηαηηθψλ κε θπκαηίσζε πνπ θάιπςε ην Αληηθπκαηηθφ Σκήκα ήηαλ 284
θαη ην 2009 έθηαζε ηα 414. Δίλαη εκθαλήο ε απμεηηθή πνξεία ησλ πεξηζηαηηθψλ θαηά έηνο θαη απηφ
είλαη αλακελφκελν δηφηη ζηε ρψξα καο ππάξρεη αζξφα είζνδνο κεηαλαζηψλ, νη νπνίνη πάζρνπλ απφ
θπκαηίσζε, δνπλ θάησ απφ θαθέο ζπλζήθεο, κεηαδίδνπλ ην κηθξφβην κεηαμχ ηνπο θαη ζπρλά φηαλ
πξφθεηηαη γηα κεηαλάζηεο απφ ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, ιφγσ θαηάξξεπζεο ησλ
ζπζηεκάησλ πγείαο, έρνπλ αλαπηχμεη αλζεθηηθά ζηειέρε.

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 3. Αλζεθηηθνί θαη Πνιπαλζεθηηθνί Αζζελείο ηνπ Αληηθπκαηηθνχ

Σκήκαηνο, γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2001-2009
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Με εμαίξεζε ίζσο ην έηνο 2003 θαη 2006, θαίλεηαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα ε ζηαζεξή απμεηηθή
ηάζε ησλ πεξηζηαηηθψλ κε αλζεθηηθή θαη πνιπαλζεθηηθή θπκαηίσζε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο
ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, ηα νπνία παξαθνινπζήζεθαλ ζηε ρψξα καο απφ ην Αληηθπκαηηθφ Σκήκα ηνπ
ΓΝΝΘΑ “Η σηεξία”. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζε απφιπηνπο αξηζκνχο, ην έηνο 2009 εμππεξεηήζεθε
αθξηβψο ν δηπιάζηνο αξηζκφο ηέηνησλ αζζελψλ ζε ζρέζε κε ην 2001.
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4. Καηαλνκή ησλ Αζζελψλ ηνπ Αληηθπκαηηθνχ Σκήκαηνο, βάζεη
αλζεθηηθφηεηαο θαη θαηαγσγήο γηα ην έηνο 2008

Απφ ην δηάγξακκα 4 πξνθχπηεη φηη, κε βάζε ηελ θαηαγσγή, νη αιινδαπνί αζζελείο πνπ
παξαθνινπζνχληαη ζην Σκήκα καο θαη είλαη επαίζζεηνη ζηελ αληηθπκαηηθή ζεξαπεία κε
πξσηεχνληα θάξκαθα είλαη αθξηβψο δηπιάζηνη απφ ηνπο Έιιελεο. Απηφ είλαη ίζσο αλακελφκελν κε
δεδνκέλν φηη ε ρψξα καο, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, δέρεηαη κεηαλάζηεο πνπ εηζέξρνληαη
ιαζξαία απφ ρψξεο κε αλχπαξθην ζχζηεκα πγείαο θαη δηαβηνχλ θάησ απφ θαθέο
θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζε ζπλππνινγηζκφ κε ην φηη ε θπκαηίσζε είλαη λφζνο ησλ
θησρψλ. Γηα ηνπο αλζεθηηθνχο θαη πνιπαλζεθηηθνχο αζζελείο ε αλαινγία είλαη πεξίπνπ ίδηα.
ε φηη αθνξά ηηο θαη’ νίθνλ επηζθέςεηο, γηα ηα έηε 2007, 2008 θαη 2009 αξηζκνχζαλ αληίζηνηρα
414, 87 θαη 121.
Αμίδεη ηέινο λα ζεκεησζεί φηη γηα ην έηνο 2009, απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αξρείνπ ηεο
ππεξεζίαο καο, ζην ζχλνιν ησλ 414 λέσλ αζζελψλ πνπ πξνζήιζαλ κε δηάγλσζε θπκαηίσζεο, 101
θαίλεηαη φηη δηέθνςαλ απηνβνχισο ηελ παξαθνινχζεζή ηνπο ζην Αληηθπκαηηθφ Σκήκα. (9)
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Σι είναι ηα DOTS

“ηην απσή ηηρ αζθένειαρ είναι εύκολο να ηη θεπαπεύζοςμε και δύζκολο να ηη
διαγνώζοςμε, αλλά με ηην πάποδο ηος σπόνος, γίνεηαι εύκολο να ηη διαγνώζοςμε και δύζκολο
να ηη θεπαπεύζοςμε”.
Νικολό Μακιαβέλι, «Ο ηγεμόναρ»

Απφ ην 1995 πνπ ν ΠΟΤ αλαγλψξηζε ηελ έμαξζε ηεο θπκαηίσζεο σο κείδνλ παγθφζκην πξφβιεκα
πγείαο πξφηεηλε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ DOTS –directly observed therapy, άκεζα
επηηεξνχκελε ζεξαπεία- σο παγθφζκηα ζηξαηεγηθή γηα ηνλ έιεγρν ηεο λφζνπ, αξρίδνληαο απφ ηηο
ρψξεο κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά θπκαηίσζεο. (10)
Σν 2006 ν ΠΟΤ ππνζηήξημε ηελ λέα ζηξαηεγηθή γηα ηελ εθζηξαηεία ειέγρνπ ηεο θπκαηίσζεο. Ο
ππξήλαο απηήο ηεο εθζηξαηείαο είλαη ηα πξνγξάκκαηα DOTS, ηα νπνία πξνηάζεθαλ ζηελ
ζηξαηεγηθή ηνπ ΠΟΤ ην 1995. Η εθαξκνγή θαη εμάπισζε πςειήο πνηφηεηαο πξνγξακκάησλ DOTS
απνηεινχζε κία απφ ηηο έμη βαζηθέο γξακκέο ηεο ζηξαηεγηθήο. (7)
Σν πξφγξακκα DOT απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Αληηθπκαηηθψλ Σκεκάησλ θαη
είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε νινθιήξσζε ηεο αληηθπκαηηθήο ζεξαπείαο. Γηα
ηελ εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη ζε θάζε ρνξήγεζε θαξκάθσλ
έλαο εμεηδηθεπκέλνο επαγγεικαηίαο πγείαο πνπ ζα επηβιέπεη άκεζα ηε δνζνινγία θαη ηε
ζπζηεκαηηθφηεηα γηα θάζε αζζελή. Η ρνξήγεζε κπνξεί λα γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ή 2-3
θνξέο ηελ εβδνκάδα, αλάινγα κε ηηο ζεξαπεπηηθέο νδεγίεο. Πξνυπφζεζε απνηειεί ε πξνζέιεπζε
ηνπ αζζελνχο ζηα Ιαηξεία ή ε επίζθεςε ησλ επαγγεικαηηψλ ζηνλ ηφπν δηακνλήο ησλ αζζελψλ θαη
ε επηηφπηα ρνξήγεζε. (11)
Σα πέληε δνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ ελίζρπζε θαη αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ DOTS θαηά ηελ
πεξηγξαθή ηνπ ΠΟΤ είλαη:


πνιηηηθή δέζκεπζε θαη ρξεκαηνδφηεζε



αλίρλεπζε θαη εληνπηζκφο κε βαθηεξηνινγηθή δηάγλσζε ζε ηερληθά θαη πνηνηηθά άξηηα
εξγαζηήξηα ειέγρνπ θαζφιε ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο



ζπζηεκαηνπνηεκέλε ζεξαπεία δηάξθεηαο 6-8 κελψλ ζε φινπο ηνπο αζζελείο κε ζεηηθά
πηχεια κε επίβιεςε θαη ππνζηήξημε ηνπ πάζρνληνο



απνηειεζκαηηθή θαη δσξεάλ ρνξήγεζε ζεξαπείαο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα



ζχζηεκα θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο θαη κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ (12)
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Ομάδα ηόσορ

Η νκάδα ζηφρνο ζα απνηειείηαη απφ ηηο εμήο ππννκάδεο αζζελψλ:


Αζζελείο κε ζπκκνξθνχκελνη κε ηηο ζεξαπεπηηθέο νδεγίεο ηνπ Αληηθπκαηηθνχ Ιαηξείνπ



Αζζελείο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απέηπραλ λα ζεξαπεπηνχλ ζε πξνεγνχκελε
πξνζπάζεηα.



Αζζελείο κε δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζην Αληηθπκαηηθφ Ιαηξείν εμαηηίαο νηθνλνκηθήο
δπζρέξεηαο, θαθήο επηθνηλσλίαο (αιινδαπνί), αλαπεξηψλ, ζπλππαξρφλησλ ηαηξηθψλ
πξνβιεκάησλ, φπσο AIDS, αλνζνθαηεζηαικέλνη θ.α. (13)



Αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ άξλεζε, φπσο ρξήζηεο νπζηψλ, ςπρηαηξηθνί αζζελείο



Αζζελείο κε κεγάιε κεηαδνηηθφηεηα γηα ηελ απνθπγή κεηαθηλήζεσλ κε ηα κέζα καδηθήο
κεηαθνξάο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο έσο φηνπ δελ κεηαδίδνπλ.



Πνιπαλζεθηηθνί αζζελείο
Οη πξνζπάζεηεο θαη ηα κέηξα γηα ηελ εμάιεηςε ηεο λφζνπ πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηηο
νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ θαη ζε άιιεο θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο.(11,13)

Δννοιολογικά ζηοισεία και πποβλημαηική ηων DOTS
Η ρψξα καο δέρεηαη ηθαλφ αξηζκφ κεηαλαζηψλ θάζε ρξφλν. Πεξηζζφηεξν απφ ην 85% ησλ
πξνζθχγσλ-κεηαλαζηψλ -ράξε ζπληνκίαο ζα αλαθεξφκαζηε ζην εμήο θαη ζηηο δχν νκάδεο κε ηε
ιέμε

«κεηαλάζηεο»-

ζε

παγθφζκην

επίπεδν,

πξνέξρνληαη

απφ

πεξηνρέο

ρακεινχ

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ, φπνπ ελδεκεί ε θπκαηίσζε. Γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ κεγάιν
θίλδπλν λα αλαπηχμνπλ ηε λφζν. (4)
Ο πιεζπζκφο πνπ εμππεξεηείηαη ζην Αληηθπκαηηθφ Σκήκα είλαη ζηελ πιεηνςεθία αιινδαπνί κε
αλαινγία Διιήλσλ πξνο Αιινδαπνχο 1:2 θαη πξνέξρεηαη απφ ρψξεο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ
θφζκνπ,(9) ιφγσ άιισζηε θαη ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο ρψξαο καο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη θαθέο
θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο δελ επηηξέπνπλ ζε απηνχο ηνπο αζζελείο λα εμνηθνλνκήζνπλ ρξφλν
θαη ρξήκαηα γηα ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαζψο επίζεο θαη ην πεξηζψξην γηα λα
αληηιεθζνχλ ηε ζνβαξφηεηα ηεο αζζέλεηαο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ζπζηεκαηηθή θαη
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νινθιεξσκέλε ζεξαπεία.
Δίλαη επίζεο γλσζηφ φηη ν θφβνο ηεο ζχιιεςεο είλαη απηφο πνπ απνκαθξχλεη ηνπο κεηαλάζηεο απφ
ηηο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο.(4) Παξάιιεια ην ζέκα ησλ θαθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο επηηείλεη ην
πξφβιεκα, ιφγσ ηεο εμαζζέληζεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ έληνλνπ ζπγρξσηηζκνχ, ελψ ε δηάξθεηα
θαη ε πνιππινθφηεηα απηήο ηεο ζεξαπείαο πνπ δηαξθεί 6-8 κήλεο, έρνπλ σο απνηέιεζκα πνιινί
αζζελείο λα δηαθφπηνπλ ή λα εγθαηαιείπνπλ ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή πξηλ απφ ην ηέινο ηεο. Έηζη,
θηλδπλεχνπλ λα αλαπηχμνπλ ανθεκηική, πολςανθεκηική και εξαιπεηικά ανθεκηική θςμαηίωζη, ε
αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο είλαη δπζθνιφηεξε θαη δηαξθεί πεξηζζφηεξν -18-24 κήλεο- κε ζνβαξή
επίπησζε ζηε δεκφζηα πγεία, θαζψο νη αζζελείο απηνί, κε ιακβάλνληαο ζεξαπεία, δηαζπείξνπλ ηηο
επηθίλδπλεο απηέο κνξθέο θαη ην πξφβιεκα πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπλέπεηεο θνηλσληθέο, κεγάιν
νηθνλνκηθφ θφζηνο, θφζηνο ζηε δεκφζηα πγεία θαη δπζρέξεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θπκαηίσζεο
θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο Stop TB. (14, 15, 16, 17)
ην Αληηθπκαηηθφ Σκήκα, ην ζέκα ηεο κε ζπκκφξθσζεο είλαη ππαξθηφ γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ
ιφγνπο. Παξάιιεια θαη γηα απηφ ην ιφγν πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπκε άκεζα πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζεί ε εμέιημε ηεο λφζνπ ζε αλζεθηηθέο θαη πνιπαλζεθηηθέο κνξθέο. ηελ πεξίπησζε απηή
απμάλεη ν ρξφλνο, ην θφζηνο ζεξαπείαο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη κεησκέλε θαη επίζεο ππάξρεη
επίπησζε ζην θνηλσληθφ ζχλνιν.
Έηζη ηεθκεξηψλεηαη ε αλαγθαηφηεηα γηα ηελ νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ηεο θπκαηίσζεο πέξα
απφ ην επίπεδν ησλ ηαθηηθψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ θαη ζε εθαξκνγή ησλ θαη' νίθνλ πξνγξακκάησλ,
φπσο νξίδεη ν ΠΟΤ θαη εθαξκφδεηαη αλά ηνλ θφζκν – πξνγξάκκαηα DOTS-.

Κόζηορ – Όθελορ

ε φηη αθνξά ην θφζηνο ηεο λφζνπ, ηα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θπκαηίσζε είλαη πεξίπνπ 2,1
δηο. επξψ εηεζίσο ζηελ Δπξψπε. Παγθνζκίσο, εθηηκάηαη φηη κφλν ην 5% απφ ηα 16 εθαηνκκχξηα
αλζξψπσλ πνπ πάζρνπλ απηή ηε ζηηγκή απφ θπκαηίσζε κπνξεί λα πιεξψζεη ηε ζεξαπεία. Κ.
Κσλζηαληίλνπ, Διεπζεξνηππία, 24.3.09
Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ηνλ έιεγρν ηεο θπκαηίσζεο απμήζεθε απφ ην 2002 θαη ππνινγίδεηαη λα
θηάζεη ηα 4.1 δηο δνιάξηα ην 2010. (2)
πλνιηθά ππνινγίδεηαη φηη ην θφζηνο γηα ην 2008-2009 γηα ηηο αλζεθηηθέο θαη πνιπαλζεθηηθέο
κνξθέο θπκαηίσζεο, αλέξρεηαη ζε 2,15 δηζ. δνιάξηα. (18). Μέρξη ην 2015 ζα ρξεηαζηνχλ ζεξαπεία
1,3 εθ αζζελείο M/XDR TB κε ζπλνιηθφ θφζηνο 16 δηο δνιιάξηα. Σν 2010 ζα δηαηεζνχλ 280 εθ
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δνιιάξηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο MDR TB φηαλ νη αλάγθεο ζε 1,3 δηο. Δπίζεο, ην 2015 γηα ηνλ έιεγρν
ηεο MDR TB ζα ρξεηαζηνχλ 16 θνξέο πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ απηά πνπ δηαηέζεθαλ ηειεπηαία.
(6)
Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Αληηθπκαηηθνχ Σκήκαηνο ππνινγίδεηαη φηη ην κεληαίν θφζηνο γηα ηε
θαξκαθεπηηθή αγσγή ελφο αζζελή κε επαηζζεζία ζηα αληηθπκαηηθά, πνπ ιακβάλεη ζεξαπεία
πξψηεο γξακκήο δελ μεπεξλά ηα 50 επξψ, φηαλ ν ίδηνο αζζελήο, εάλ γίλεη αλζεθηηθφο, ζα ιακβάλεη
θάξκαθα πνπ ζε κεληαία πάιη βάζε ζα έρνπλ κέζν θφζηνο 3.000 επξψ. Δπνκέλσο, έρεη κεγάιε
ζεκαζία ε απνθπγή ηεο εκθάληζεο πνιπαλζεθηηθψλ κνξθψλ κε ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε θαη
ζπζηεκαηηθή ρνξήγεζε αγσγήο θαη θπζηθά κε πξφγξακκα DOT φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν.
Με βάζε ζηνηρεία ηνπ ΠΟΤ, ε θπκαηίσζε έρεη άκεζν θφζηνο γηα ην ζχζηεκα πγείαο – δηάγλσζε,
ζεξαπεία, επαλέιεγρνο-, ηνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο – θάξκαθα, κεηαθνξέο-. Δπίζεο έρεη
έκκεζν θφζηνο γηα ηελ θνηλσλία, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλφηεηα. ην πξφγξακκα DOT, γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ην 2005 φπνπ ζα επηδησθφηαλ δηάγλσζε ηνπ 70% ησλ λέσλ πεξηζηαηηθψλ θαη
85% επηηπρήο ζεξαπεία, είρε ππνινγηζηεί ην πνζφ ηνπ 1,8 δηο εθ. επξψ αλά ρξφλν. (19)
Μεηαμχ 1995 θαη 2008, πεξίπνπ 36 εθαηνκκχξηα αζζελείο ζεξαπεχζεθαλ κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ
DOTs ελψ απνθεχρζεθαλ 8 εθαηνκκχξηα ζάλαηνη απφ ηε λφζν. Πξνθεηκέλνπ λα παγησζεί ε
πξφνδνο. (2)

ηελέσωζη και Τποδομή

Λφγσ ηεο καθξνρξνληφηεηαο ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο πνηθηιφηεηαο ησλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ
εμππεξεηνχκε, ηα πξνγξάκκαηα DOTs ρξεηάδεηαη λα ζηειερσζνχλ απφ νκάδα επαγγεικαηηψλ πνπ
ζα ζπληνλίζνπλ ηηο δξάζεηο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην ζρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε
πξνγξάκκαηνο. Η θάζε νκάδα εξγαζίαο γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά θαη κε δεδνκέλεο ηηο
παξακέηξνπο πνπ θαζνξίδνπλ ην πξνθίι ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ζηφρνπ, ρξεηάδεηαη
λα ζηειερσζεί απφ ηνπο εμήο επαγγεικαηίεο:


Θεξάπσλ Ιαηξφο,



Δπηζθέπηεο Τγείαο,



Ννζειεπηήο,



Παξαζθεπαζηήο Ιαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ,



Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο,



Φπρνιφγνο,
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Γηνηθεηηθφο,
κε ζθνπφ ε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε λα είλαη εμαηνκηθεπκέλε, νινθιεξσκέλε, ειεγρφκελε
θαη απνηειεζκαηηθή.

Η νξγάλσζε θαη ν ζπληνληζκφο ηεο νκάδαο ησλ παξαπάλσ εηδηθνηήησλ ζα απνηειεί επζχλε ηνπ
πξντζηάκελνπ ησλ DOTs – θαη’ νίθνλ λνζειείαο.
Η παξαπάλσ νκάδα ρξεηάδεηαη λα ζηειερσζεί κε επαγγεικαηίεο πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο πξέπεη λα
ραξαθηεξίδνληαη απφ επαγγεικαηηθή επάξθεηα, γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, λα δείρλνπλ ελδηαθέξνλ
θαη αθνζίσζε ζηελ εξγαζία ηνπο, θαιή ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο θαη ηθαλφηεηα
ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ησλ εξγαζηψλ ηνπο.
Δπίζεο, γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, απαξαίηεην είλαη λα εμαζθαιηζηεί ε απαηηνχκελε
πιηθνηερληθή ππνδνκή. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηε ρξήζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ δνκψλ ηνπ
Αληηθπκαηηθνχ Σκήκαηνο κε ηελ δηακφξθσζε ηδηαίηεξνπ ρψξνπ κέζα ζε απηφ, πνπ ζα ζηεγαζηεί ην
πξνζσπηθφ. Γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζα ρξεηαζηεί κεηαθνξηθφ κέζν, ιακβάλνληαο ππφςηλ φηη ν
πιεζπζκφο αλαθνξάο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ άηνκα πνπ ζπρλά δηαβηνχλ εθηφο ησλ νξίσλ Αηηηθήο,
ζε θαηαπιηζκνχο θαη γεληθφηεξα ζε πεξηνρέο δχζθνια πξνζεγγίζηκεο.
Δπίζεο, ζε φηη αθνξά ζηα αλαιψζηκα πιηθά, είλαη απηά πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνχληαη ζην
Ννζνθνκείν.

σεδιαζμόρ και οπγάνωζη ηος Ππογπάμμαηορ
... δεν ξεθεύγει κανέναρ από ηη θεπαπεία!
Με βάζε ηελ πξφηαζε ηνπ ΔΠΔΦ,(4) φηαλ ηεζεί ε δηάγλσζε ελεξγνχ θπκαηίσζεο, ηα βήκαηα πνπ
ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ θαη νη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη είλαη ηα εμήο:
1) Δλεκέξσζε ησλ κεηαλαζηψλ γηα ηνπο θηλδχλνπο ηεο θπκαηίσζεο πνπ απεηινχλ ηελ πγεία θαη ηε
δσή ησλ ηδίσλ θαη ησλ νηθείσλ ηνπο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε απφ κέξνπο ηνπο
ζπλεξγαζία.
2) Γήισζε θξνχζκαηνο
3) Έλαξμε άκεζα αληηθπκαηηθήο αγσγήο
4) Απνκφλσζε αηφκνπ κε ελεξγφ θπκαηίσζε έσο φηνπ θαηαζηεί κε κνιπζκαηηθφ (ηνχην
επηηπγράλεηαη κε ηε ζσζηή ζεξαπεία ζπλήζσο ζε 3 εβδνκάδεο) θαη επηβεβαίσζε κε
αξλεηηθνπνίεζε απιήο εμέηαζεο πηπέισλ, αλ δελ ππάξρεη αληνρή ζηα θάξκαθα.
5) πλέρηζε ηεο αληηθπκαηηθήο ζεξαπείαο ζηα πιαίζηα ηεο επηηεξνχκελεο ζεξαπείαο (DOT)
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6) Πξφιεςε δεκηνπξγίαο θαη επέθηαζεο αλζεθηηθήο ζηα αληηθπκαηηθά θάξκαθα θπκαηίσζεο
7) Πεξηνξηζκφο ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ αηφκσλ κε ελεξγφ λφζν, ηα νπνία δε ζέινπλ ή δελ
κπνξνχλ λα ιάβνπλ αληηθπκαηηθή αγσγή θαη ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο εθαξκνγήο ηεο
αληίζηνηρεο πγεηνλνκηθήο δηάηαμεο.
Κχξην κέιεκα επνκέλσο γηα ηελ νκάδα επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε
ηεο θπκαηίσζεο είλαη ν αζζελήο πνπ ζα δηαγλσζηεί κε θπκαηίσζε θαη ζα πξνζέιζεη ζην Σκήκα λα
ζπκκνξθσζεί θαη λα νινθιεξψζεη ηε ζεξαπεία ηνπ. Έηζη, ζε πεξηπηψζεηο κε ζπκκνξθνχκελεο ζηηο
ζεξαπεπηηθέο νδεγίεο, ρξεηάδεηαη αλαδήηεζε θαη εληνπηζκφο ησλ πεξηζηαηηθψλ ζηελ θνηλφηεηα,
ζηνλ ηφπν δηακνλήο θαη εθφζνλ δελ παξακέλεη πεξηζψξην ζπλεξγαζίαο, ηφηε θξίλεηαη απαξαίηεην
λα εληαρζεί ν αζζελήο ζε πξφγξακκα DOT.
Πξνθεηκέλνπ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο DOT, απαηηείηαη έλα
κεραλνγξαθεκέλν αξρείν κε ηε δεκηνπξγία παξάιιεια «θάξηαο αζζελνχο», ε νπνία ζα έρεη
αληηζηνηρία κε ην θάθειν ηνπ αζζελνχο πνπ ηεξείηαη ήδε γηα ηνπο αζζελείο πνπ παξαθνινπζνχληαη
ζηνλ Σνκέα Θεξαπείαο ηνπ Αληηθπκαηηθνχ Σκήκαηνο. Γηα ηε ζηειέρσζε ρξεηάδεηαη επαξθέο θαη
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ.
ην Αληηθπκαηηθφ Σκήκα νη θαη΄νίθνλ επηζθέςεηο γηλφληνπζαλ ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα χζηεξα απφ
αίηεκα ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ, ζπλήζσο γηα εληνπηζκφ κε ζπκκνξθνχκελσλ αζζελψλ ζηνλ ηφπν
δηακνλήο ηνπο θαη παξφηξπλζε γηα ζπλέρηζε ζεξαπείαο ζην Σκήκα. Μέρξη ζήκεξα έρεη δνζεί
επηιεθηηθά θαη απνζπαζκαηηθά ζε ηξεηο αζζελείο ζεξαπεία DOT θαη νινθιεξψζεθε κε επηηπρία,
ρσξίο λα πξνζεγγηζηεί ε θνηλσληθννηθνλνκηθή δηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. ηα πξνγξάκκαηα
DOT, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη νινθιήξσζή ηνπο, ρξεηάδεηαη γηα θάζε έλαλ αζζελή
κία δηεπηζηεκνληθή νκάδα πνπ ζα ζρεδηάζεη εμαηνκηθεπκέλα θαη ζα νξγαλψζεη ηελ εθαξκνγή ηνπο,
ελψ αληίζηνηρα ε θάζε νκάδα ζα ζρεδηάδεη θαη ζα πινπνηεί πξφγξακκα DOT γηα ηθαλφ αξηζκφ
αζζελψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν θάζε αζζελήο ζα παξαθνινπζείηαη απφ επαγγεικαηίεο πνπ ζα
ρνξεγνχλ ηε ζεξαπεία θαη ζα νξγαλψλνπλ αληίζηνηρα ζε ζπζηεκαηηθή βάζε ηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ
αξρηθά ζρεδηαζηεί. Καηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ην ζηάδην ζεξαπείαο, ην πιάλν
απηφ ζα ηξνπνπνηείηαη θαη ζα ζπκβάιινπλ άιιεο εηδηθφηεηεο.
Βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ θξηηεξίσλ, γηα ηνπο αζζελείο πνπ θαίλεηαη λα πιεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην πξφγξακκα DOT ζα γίλεηαη ζπλάληεζε ηεο νκάδαο ησλ
επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πιάλνπ παξέκβαζεο.
Οη δξάζεηο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην πιάλν παξέκβαζεο ζα ζπλίζηαληαη ζηα εμήο:
επηηεξνχκελε ρνξήγεζε θαξκάθσλ θαη'νίθνλ
εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο – αηκαηνινγηθφο (γελ. αίκαηνο, βηνρεκηθφο), βαθηεξηνινγηθφο
(ζπιινγή πηπέισλ)
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απεηθνληζηηθφο έιεγρνο
παξαθνινχζεζε ζσκαηηθνχ βάξνπο
παξαθνινχζεζε ηεο γεληθήο θαηάζηαζεο
έιεγρνο νπηηθήο νμχηεηαο
έιεγρνο αθνπζηηθήο ηθαλφηεηαο θαηά πεξίπησζε
ζπληνληζκφο κε επαγγεικαηίεο πγείαο άιιεο εηδηθφηεηαο γηα θάιπςε αλαγθψλ, φπσο π.ρ.
αθνφγξακκα.
αμηνιφγεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, έκςπρνπ θαη άςπρνπ κε θνηλσληθννηθνλνκηθά θξηηήξηα
αλαδήηεζε θαη πξνζαλαηνιηζκφο ζε θνξείο θαη επαγγεικαηίεο ζρεηηθνχο κε ηε ζηήξημε θαη
αληηκεηψπηζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνβιεκάησλ.
ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, ελζάξξπλζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεξαπείαο.
εθπαίδεπζε ησλ αζζελψλ θαη ηνπ ζηελνχ πεξηβάιινληνο πξψηα θαη θχξηα γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο κεηαδνηηθφηεηαο ζηηο πεξηπηψζεηο ελεξγνχ λφζνπ.
εληνπηζκφο κνιπλζέλησλ -ιαλζάλνπζα θπκαηίσζε- ζην ζηελφ πεξηβάιινλ.
Η νκάδα ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζα ζρεδηάδεη ην πιάλν παξαθνινχζεζεο θαη ζα εθαξκφδεη φιεο
ηηο πξνβιεπφκελεο δξάζεηο βάζεη ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Υξήζηκν είλαη λα γίλεηαη ζε ηαθηά
δηαζηήκαηα πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε ηεο νκάδαο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα κεηαμχ ηνπο
ελεκέξσζε, αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ηνπ πεξηζηαηηθνχ, πηζαλή αλαπξνζαξκνγή ή ζπλέρηζε ηνπ
πιάλνπ παξέκβαζεο.
Πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε απνηειεί ε πξνεγνχκελε θαηαγξαθή θαη εμαθξίβσζε ησλ
δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνχο θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο, φπσο επίζεο θαη ε
χπαξμε νηθνγελεηαθνχ θαη θηιηθνχ πεξηβάιινληνο. Δδψ πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί ε δπζθνιία πνπ
ππάξρεη ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο αζζελείο – κεηαλάζηεο, νη νπνίνη δελ γλσξίδνπλ ηελ ειιεληθή
γιψζζα γηα λα ππάξμεη ζπλελλφεζε, θαζψο επίζεο απφ θφβν γηα ηπρφλ απέιαζή ηνπο απνθξχπηνπλ
ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία. Απφ ηελ αξρή ηεο ζεξαπείαο, ηα άηνκα πνπ ζπγρξσηίδνληαη κε ηνλ αζζελή
θαη εθφζνλ ππάξρεη έλδεημε γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν πξέπεη λα επαηζζεηνπνηνχληαη θαη λα
ελεκεξψλνληαη γηα λα πξνζέιζνπλ ζηνλ Σνκέα Πξφιεςεο. Παξαιιήισο, γηα ηνπο αζζελείο πνπ δελ
επηζπκνχλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ην πξφγξακκα DOT ή δηακέλνπλ εθηφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ
δξάζεο ηνπ Αληηθπκαηηθνχ Σκήκαηνο ζα ππάξρεη επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο γηα
ζπλεξγαζία ή ελδερφκελε ιήςε δξαζηηθφηεξσλ κέηξσλ κε παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο, κε ζηφρν
απαξαίηεηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αληηθπκαηηθήο ζεξαπείαο.
εκαληηθή θαη θαηλνηφκα ζα ήηαλ επίζεο ε ιεηηνπξγία κίαο «Κηλεηήο Μνλάδαο» πνπ ζα
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πξνζέγγηδε ηηο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο πνπ δηακέλνπλ θαηά θαλφλα νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο. Με ηε
Μνλάδα απηή ζα κπνξνχζε λα εμππεξεηεζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο αζζελψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη
κεηαθίλεζε κε Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο κε δηαζπνξά ηνπ κηθξνβίνπ θαη εμαζθάιηζε ηνπ
θφζηνπο κεηάβαζεο, ελψ παξάιιεια ιφγσ ηεο καθξνρξνληφηεηαο ηεο ζεξαπείαο κε ηελ εχθνιε
πξφζβαζε θαη δσξεάλ ρνξήγεζε ζα ήηαλ θαιχηεξε ε ζπκκφξθσζε. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κε ηελ
πξνζέγγηζε ηνπ ηφπνπ δηακνλήο, ελδερνκέλσο λα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε ε πξνζέγγηζε θαη
εληφπηζε λέσλ πεξηζηαηηθψλ ιαλζάλνπζαο ή ελεξγνχ θπκαηίσζεο πνπ πηζαλψο πνηέ δελ θηάλνπλ
ζε έλα Αληηθπκαηηθφ Ιαηξείν.
Δίλαη γλσζηφ φηη ν θφβνο ηεο ζχιιεςεο είλαη απηφο πνπ απνκαθξχλεη ηνπο κεηαλάζηεο απφ ηηο
πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο. Όπσο ζπζηήλεηαη ζηελ πξφηαζε ηνπ ΔΠΔΦ,(4) γηα ηελ παξάθακςε ηνπ
θφβνπ απηνχ πξνηείλεηαη επηθνηλσλία κε ην ΚΔΔΛΠΝΟ θαη επαθή κε ηνπο νξγαλσκέλνπο θνξείο,
ζπιιφγνπο θαη αδειθφηεηεο ησλ κεηαλαζηψλ, νη νπνίνη κε νξαηέο ή αζέαηεο ζρέζεηο ζπλδένληαη κε
ηνπο «ιαζξνκεηαλάζηεο» νκνεζλείο ηνπο. ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνξέσλ απηψλ αλαιχεηαη ε
αλάγθε εθαξκνγήο αληηθπκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηελ πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ αλαιακβάλνπλ
αμηφπηζηνη κε θπβεξλεηηθνί θνξείο (π.ρ. γηαηξνί ρσξίο ζχλνξα – δηεζλήο ακλεζηία) κε θαηάιιειεο
πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο πνπ ζα ηηο ζηεξίδεη ην ειιεληθφ θξάηνο.
Η αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο πξνγξάκκαηνο DOT ζηελ Διιάδα ζήκεξα θξίλεηαη επείγνπζα ιφγσ
ηεο απμεηηθήο ηάζεο ησλ αλζεθηηθψλ θαη πνιπαλζεθηηθψλ κνξθψλ θπκαηίσζεο θαη ηεο αζξφαο
εηζφδνπ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα, νη νπνίνη θαί πάζρνπλ απφ αλζεθηηθέο κνξθέο θπκαηίσζεο θαί
είλαη δχζθνια ζπκκνξθνχκελνη ζε πνιχκελα ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα.
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Αξιολόγηζη

Πξνθεηκέλνπ λα παγησζεί ε πξφνδνο πνπ έγηλε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηεο
θπκαηίσζεο παγθνζκίσο ρξεηάδνληαη εληαηηθέο πξνζπάζεηεο ζην ζρεδηαζκφ, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη
ηελ εθαξκνγή ησλ παξεκβάζεσλ θαη πξνζεγγίζεσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηε ζηξαηεγηθή Stop TB,
βάζεη ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ ζην παγθφζκην ζρέδην ειέγρνπ ηεο θπκαηίσζεο. (2)
Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο DOT απφ ην ζχζηεκα θαηαγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο,
κπνξνχλ λα δψζνπλ κία εηθφλα ηεο πξνφδνπ ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαζψο επίζεο λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη σο δείθηεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο
πγείαο,
Γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, ε αμηνιφγεζε απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν, κέζσ ηεο
θαηαγξαθήο ησλ δπζρεξεηψλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ, ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ
αζζελψλ θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ επηηπρή έθβαζε ησλ ππφινηπσλ δξάζεσλ γηα
θάζε πεξηζηαηηθφ, πξνθεηκέλνπ ην πξφγξακκα λα βειηηψλεηαη, λα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξν θαη
απνδνηηθφηεξν. (20, 21, 22)

“Δίναι σπέορ ηηρ ομάδαρ και ηος αζθενή να θεπαπεςηεί ππώηα για ηον ίδιο και έπειηα για ηο
κοινωνικό ζύνολο”

...για ηη θςμαηίωζη
Κωζηανηίνος Κ.
Γιάγκος Π.
ωηηποπούλος Π.
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