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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Στο πλαίσιο δράσεων του Ελληνικού Συλλόγου Πνευμονικής Ίνωσης «Πνεύμονες Ζωής», ολοκληρώθηκε με 

επιτυχία η ημερίδα ενημέρωσης με τίτλο: «Πνευμονική ίνωση, άκουσε το σώμα σου πριν να είναι αργά», 

στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ,  το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022. 

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, κύριος Στυλιανός Λουκίδης, κατά τον χαιρετισμό του, τόνισε τη σημασία του 

Πνευμονολόγου στο χειρισμό των ασθενών με Πνευμονική Ίνωση και ανέφερε ότι, σε συνεργασία με την 

ΕΠΝΕΛ, γίνονται προσπάθειες για την βελτίωση των όρων της χορήγησης υγρού οξυγόνου καθώς και για τη 

θέσπιση κριτηρίων για τη χορήγηση φορητού συμπυκνωτή. 

Οι ειδικοί πνευμονολόγοι, ανέλυσαν τη  πολυπλοκότητα της πνευμονικής ίνωσης και τη σπουδαιότητα της 

έγκαιρης και έγκυρης διάγνωσης της νόσου. Σημειώθηκε ότι όλες οι ινώσεις δεν είναι ίδιες μεταξύ τους και 

πως είναι χρήσιμο ο κάθε ασθενής να αντιμετωπίζετε εξατομικευμένα. Τόσο οι γιατροί, όσο και οι 

εκπρόσωποι συλλόγων ασθενών τόνισαν πόσο σημαντική είναι η ενεργή συμμετοχή των ασθενών, των 

φροντιστών τους και των εκπροσώπων ασθενών σε κάθε συντονισμένη προσπάθεια που πραγματοποιείται. 

Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή της διακοπής του καπνίσματος στους ασθενείς με ενδιάμεσα 

πνευμονικά νοσήματα και γενικότερα στον πληθυσμό, καθώς τα οφέλη γίνονται αντιληπτά άμεσα αλλά και 

αυξάνονται προοδευτικά.  

Καθώς η μεταμόσχευση πνεύμονα είναι μία πιθανή επιλογή θεραπείας για έναν ασθενή με πνευμονική 

ίνωση, αναφέρθηκαν τα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά δοτών στην  Ελλάδα και όπως τονίστηκε στην ημερίδα, 

επιβάλλεται όλοι μας να ενημερωθούμε, να ευαισθητοποιηθούμε και να κινητοποιηθούμε για την υπέρτατη 

προσφορά στο συνάνθρωπο, τη δωρεά οργάνων, έτσι ώστε στη χώρα μας να μπορέσουν να σωθούν 

περισσότερες ζωές. Επιπλέον, στην ημερίδα τονίστηκε ο ρόλος που παίζει η σωστή διατροφή για τη μείωση 

της φλεγμονής κατά την πνευμονική ίνωση, καθώς και χρήσιμες πρακτικές για την έγκαιρη και σωστή 

διάγνωση οισοφαγικής παλινδρόμησης που συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη της ασθένειας. Τέλος, 

σημειώθηκε η σπουδαιότητα της ψυχικής υγείας όχι μόνο για τη διαχείριση της νόσου, αλλά και ως μέρος 

της ίασης και της προσωπικής δράσης που μπορεί να αναλάβει ο καθένας ξεχωριστά για την πρόληψή της 

και την εξέλιξή της. 

Καθ΄όλη τη διάρκεια της ημερίδας, το κοινό είχε την ευκαιρία να υποβάλλει τις ερωτήσεις και τους 

προβληματισμούς του.  
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Τέλος, στη εκδήλωση βραβεύτηκε ο Ομότιμος Καθηγητής Πνευμονολογίας, κύριος Δημοσθένης Μπούρος, 

για την παρότρυνσή του να ιδρυθεί ο σύλλογος «Πνεύμονες ζωής», καθώς και για τη συμβολή του στο έργο 

του συλλόγου. 

Ευχαριστούμε θερμά τους ομιλητές της εκδήλωσης, τον κύριο Δημοσθένη Μπούρο, Πνευμονολόγο, 

Ομότιμο Καθηγητή Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, την κυρία Σταματούλα Τσικρικά, 

Πνευμονολόγο – Φυματιολόγο Γ.Ν.Ν.Θ.Α., «Η Σωτηρία» και Πρόεδρο της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας, 

τον κύριο Βασίλειο Τζίλα, Πνευμονολόγο, Επιμελητή Β΄, Γ.Ν.Ν.Θ.Α., «Η Σωτηρία», Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, τον κύριο 

Αργύριο Τζουβελέκη, Αναπληρωτή Καθηγητή Πνευμονολογίας, Διευθυντή Πνευμονολογικού Τμήματος 

Πανεπιστημίου Πατρών, την κυρία Θεοδώρα Κοτσοπούλου,  Γαστρεντερολόγος, Επιστημονική συνεργάτης 

251 ΓΝΑ, τον κύριο Δημήτριο Κουρέτα,  Καθηγητή Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  

τον κύριο Ηρακλή Τσαγκάρη,  Καθηγητής Πνευμονολογίας – Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ, Διευθυντής Β’ 

Κλινικής Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ, Επιστημονικό Υπεύθυνο Ελληνικού Προγράμματος Μεταμόσχευσης 

Πνευμόνων, τον κύριο Γρηγόρη Βασιλειάδη, Διδάκτωρ ψυχολογίας-Συστημικού υπαρξιακού 

ψυχοθεραπευτή, την κυρία Ευαγγελία Βογιατζάκη, Διδάκτωρ Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Λωζάνης, Ειδική 

Γραμματέας του Ελληνικού Συλλόγου Πνευμονικής Ίνωσης «Πνεύμονες Ζωής», τον κύριο Εμμανουήλ 

Μιτάκη, εκπρόσωπος της Boehringer-Ingelheim Hellas. 

Όλοι, με την εθελοντική παρουσία και τις ομιλίες τους, απάντησαν στις ερωτήσεις και απορίες των 

συμμετεχόντων σε μια ζωντανή και ανθρώπινη συζήτηση. 

Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας και τα στελέχη τους, που μας υποστήριξαν στην υλοποίηση αυτής 

της εκδήλωσης. 

       Εκ μέρους του Δ.Σ. 
             Ο Πρόεδρος              Η Γενική Γραμματέας 

                   Σπυρίδων Παναγιωτόπουλος                                                                          Έλενα Μαγκαφά 
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