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SUMMARY

AIM: Τo investigate the surveillance and reference procedure 
of tuberculosis cases from the initial diagnosis in a tertiary 
care hospital to the to the Public Health authorities, during 
an 8-year period. 
MATERIALS AND METHODS: From the laboratory diag-
nosis during the period 2003–2010, data of all diagnosed cas-
es of tuberculosis were collected. Subsequently, each case’s 
reference procedure from the attending physician to the hos-
pital Infectious Disease Committee (IDC) and the appropriate 
Public Health authorities was investigated. 
RESULTS: A total of 8,359 specimens from 4,995 patients 
were submitted to the Department of Microbiology, “Laikon” 
General Hospital for routine diagnosis of tuberculosis dur-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της αξιοπιστίας της διαδικασίας  δή-
λωσης και επιτήρησης των κρουσμάτων φυματίωσης από ένα 
τριτοβάθμιο νοσοκομείο της Αθήνας προς τους αρμόδιους φο-
ρείς Δημόσιας Υγείας,
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Την περίοδο 2003–2010 ελέγχθη-
καν τα αρχεία του ΓΝΑ «Λαϊκό» και καταγράφηκαν τα δεδομένα 
όλων των  κρουσμάτων φυματίωσης που διαγνώσθηκαν. Στην 
συνέχεια διερευνήθηκε η πορεία της διαδικασίας  δήλωσης 
των συγκεκριμένων  κρουσμάτων από τους θεράποντες ιατρούς 
στην Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων του Νοσοκομείου (ΕΕΛ) και 
στην συνέχεια στις αρμόδιες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Νο-
μαρχία και Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων – ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ).
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η φυματίωση είναι ασθένεια με ιδιαίτερο επιδημιολογικό χα-
ρακτήρα, με μεγάλες περιόδους έξαρσης και ύφεσης. Μετά την 
ανακάλυψη του εμβολίου BCG  το 1921, καθώς και των πρώτων 
αντιφυματικών, της στρεπτομυκίνης το 1944 και της ισονιαζί-
δης το 1952, φάνηκε ότι η «λευκή πανώλης» όπως ήταν γνωστή 
το 19ο αιώνα, μπορούσε να καταπολεμηθεί.[1, 2]

Η αύξηση όμως της επίπτωσης της νόσου μετά το 1980, 
λόγω της επιδημίας του AIDS, αλλά και της μετακίνησης πληθυ-
σμών, ιδιαίτερα από περιοχές με μεγάλη επίπτωση (άπω Ασία, 
χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, υποσαχάρια Αφρική), 
οδήγησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να κηρύξει 
Παγκόσμια Επείγουσα Κατάσταση[3] και να θέσει σε λειτουργία 

το  πρόγραμμα Stop-TB, με στόχο το 2015 να υπάρχει πλήρης 
πρόσβαση του παγκόσμιου πληθυσμού σε διαγνωστικές μεθό-
δους και θεραπεία. Το πιο σημαντικό ίσως μέρος του συγκε-
κριμένου προγράμματος, είναι η δημιουργία των πρώτων νέων 
αντιφυματικών φαρμάκων μετά από 40 χρόνια.[4]

Σήμερα, σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού 
είναι μολυσμένο με το Mycobacterium tuberculosis [5–7] και 
μάλιστα στις περισσότερες από τις περιπτώσεις χωρίς εμφανή 
συμπτωματολογία.[8] Η νόσος αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου 
παγκοσμίως, είναι η κύρια αιτία θανάτου ανάμεσα στα λοιμώ-
δη νοσήματα,[6] και ευθύνεται για περίπου δύο εκατομμύρια 
θανάτους κάθε έτος.[6, 8] Αποτελεί επιδημιολογικό παράδοξο, 
διότι, ενώ είναι µία νόσος της οποίας το αίτιο, η παθογένεια, η 

ing the study period. A total of 193 positive specimens were 
recorded and 93 cases of tuberculosis were diagnosed. In 
the vast majority (93.5%) the isolate was identified as M. 
tuberculosis complex. Male patients dominated over female 
(65.6%), as well as patients with Greek citizenship over im-
migrants (66.7%). Of the 93 cases diagnosed, a total of 26 
were reported by the attending physician to the IDC; all 26 
were reported by a fax procedure to the appropriate Public 
Health authorities, but only 17 were later retrieved from the 
archives of the Hellenic Center for Disease Control and Pre-
vention (KEELPNO). No statistical differences were detected 
between the diagnosed cases, those reported to the IDC and 
those retrieved from the archives of KEELPNO regarding the 
positive or negative acid-fast stain, the admittance in specific 
ward of the hospital or the year of diagnosis. 
CONCLUSIONS: These data suggest a continuous system-
atic insufficiency of the surveillance procedure, independent 
of the patients’ specific data, the time period, individual or 
general medical practices. This insufficiency mainly focuses 
during the reference stage between the attending physician 
and the hospital’s IDC.

KEYWORDS

Tuberculosis, surveillance, reference, KEELPNO

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά την διάρκεια της περιόδου της με-
λέτης, εξετάσθηκαν 8.359 δείγματα για φυματίωση, τα οποία 
ελήφθησαν από 4.995 ασθενείς. Συνολικά ανευρέθηκαν 192 
θετικά δείγματα που αντιστοιχούσαν σε 93 ασθενείς. Στην συ-
ντριπτική πλειονότητα των ασθενών (93,5%) διαγνώσθηκε M. 
Tuberculosis complex, ενώ επιδημιολογικά επικρατούσαν οι 
άνδρες (65,6%) σε σχέση με τις γυναίκες και οι ασθενείς Ελ-
ληνικής υπηκοότητας (66,7%) σε σχέση με τους οικονομικούς 
μετανάστες. Από τα 93 κρούσματα  που διαγνώσθηκαν στις 
κλινικές του νοσοκομείου, δηλώθηκαν από τους θεράποντες 
ιατρούς στην ΕΕΛ τα 26, τα οποία όλα απεστάλησαν με τηλε-
μοιότυπο στις αρμόδιες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Νομαρ-
χία έως το 2005, ΚΕΕΛΠΝΟ από το 2005 μέχρι το 2010), όμως 
στην τελική αναζήτηση ανευρέθηκαν καταγεγραμμένα μόνο τα 
17/26. Δεν υπήρξε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των 
διαγνωσθέντων, των δηλωθέντων και των καταγεγραμμένων  
κρουσμάτων σε σχέση με την θετική ή αρνητική οξεάντοχη 
χρώση, την προέλευση από συγκεκριμένη κλινική ή τμήμα του 
νοσοκομείου, ή το έτος δήλωσης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα συγκεκριμένα δεδομένα υποδηλώ-
νουν μια συνεχή συστηματική ανεπάρκεια του μηχανισμού 
δήλωσης, ανεξάρτητη από συγκεκριμένα στοιχεία των  κρου-
σμάτων, τη χρονική περίοδο, ατομικές ή γενικευμένες νοση-
λευτικές πρακτικές, η οποία επικεντρώνεται κυρίως στο στάδιο 
μεταξύ του θεράποντος ιατρού και της ΕΕΛ.

ΛΕΞΕΙΣ–ΚΛΕΙΔΙΑ

Φυματίωση, επιτήρηση,  δήλωση, ΚΕΕΛΠΝΟ
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RECORDING TUBERCULOSIS CASES IN A TERTIARY CARE 
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διάγνωση, η θεραπεία και η πρόληψη είναι απολύτως γνωστά, 
συνεχίζει να φονεύει περισσότερους ασθενείς σε απόλυτους 
αριθμούς, από όσους φόνευε την εποχή που πρωτοανακαλύ-
φθηκε.[9] 

Η φυματίωση  είναι νόσημα υποχρεωτικά δηλούμενο στο 
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, το δε δελτίο Δήλω-
σης Φυματίωσης μπορεί να συμπληρωθεί είτε από τον θεράπο-
ντα και τον εργαστηριακό ιατρό είτε από έναν ιατρό μόνο, κλι-
νικό ή εργαστηριακό, ενώ στην όλη διαδικασία εμπλέκεται και 
η Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων (ΕΕΛ), η οποία είναι υπεύθυνη 
για την επιτήρηση, τη συλλογή, τον έλεγχο και την αποστολή 
των ειδικών δελτίων καταγραφής των υποχρεωτικώς δηλούμε-
νων νοσημάτων στις ειδικές υπηρεσίες του ΚΕΕΛΠΝΟ, δρώντας 
ουσιαστικά ως ενδιάμεσος ανάμεσα στην ιατρική υπηρεσία 
και τις δομές Δημόσιας Υγείας. Όμως το γεγονός της διάσπα-
σης της ευθύνης της δήλωσης σε κάθε νοσοκομείο, καθώς και 
του μεγάλου διαστήματος που μεσολαβεί από την υποψία της 
νόσου έως τη διάγνωση και την ταυτοποίηση του είδους του 
μυκοβακτηριδίου (15 έως και 40 ημέρες) έχει καταδείξει ότι   
υπάρχει σημαντική υποδήλωση των κρουσμάτων της νόσου 
στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

Σκοπός της παρούσας αναδρομικής μελέτης είναι η ανάλυση 
των αποτελεσμάτων του τμήματος της φυματίωσης του Μικρο-
βιολογικού Εργαστηρίου του ΓΝΑ «Λαϊκό» της περιόδου 2003–
2010, η αντιστοίχηση των διαγνωσθέντων με τα  δηλωθέντα 
κρούσματα στο ΚΕΕΛΠΝΟ και η διερεύνηση τυχόν προβλημά-
των της διαδικασίας επιτήρησης και  δήλωσης των κρουσμάτων.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Χρησιμοποιήθηκαν τα αρχεία του Μικροβιολογικού Εργαστηρί-
ου του ΓΝΑ «Λαϊκό» της οκταετίας 2003–2010 και έγινε κατα-
γραφή και ανάλυση των αποτελεσμάτων των καλλιεργειών για 
μυκοβακτηρίδια. Διερευνήθηκαν επίσης τα βασικά δημογρα-
φικά στοιχεία των ασθενών που συνόδευαν την αποστολή του 
κλινικού δείγματος (ηλικία, φύλο και εθνικότητα)

Παραλαμβάνονταν συνήθως τρία δείγματα ούρων ή πτυ-
έλων διαδοχικών ημερών από κάθε ασθενή (νοσηλευόμενο ή 
μη), και ένα ή σπανιότερα δύο δείγματα άλλων συστημάτων/
οργάνων (ΕΝΥ, αρθρικό, πλευριτικό, περικαρδιακό και ασκητι-
κό υγρό, λεμφαδένες, βιοψίες, βρογχικές εκκρίσεις, γαστρικό 
υγρό, πύο, εκκρίματα συριγγίων, αίμα, μυελός, τεμάχια δέρμα-
τος, οστών και μαλακών μορίων).

Τα δείγματα εξετάζονταν για την καταλληλότητά τους και 
ανάλογα την προέλευσή τους γινόταν επεξεργασία ρευστο-
ποίησης, ομογενοποίησης και απομάκρυνσης της χλωρίδας με 

τη μέθοδο της Ν-ακετυλ-L-κυστεϊνης. Σε όλα τα δείγματα γι-
νόταν επίστρωση παρασκευάσματος σε αντικειμενοφόρο πλά-
κα για μικροσκοπική εξέταση ύστερα από οξεάντοχη χρώση 
κατά Ziehl-Neelsen. Τα δείγματα αίματος, μυελού, τα στείρα 
βιολογικά υγρά (ΕΝΥ, αρθρικό, πλευριτικό, περικαρδιακό και 
ασκητικό υγρό) καθώς και οι βρογχικές εκκρίσεις, τα πτύε-
λα, το γαστρικό υγρό και τα ούρα, μετά την επεξεργασία τους, 
εμβολιάζονταν σε φιαλίδια μυκοβακτηριδίων Bactec (Becton 
Dickinson & Co, Sparks, MD 21152, USA) για το έτος 2003 και 
BacTAlert 3D (BioMerieux, Marcy L’ Etoile, France) για την 
περίοδο 2004–2010 καθώς και σε στερεό υλικό Löwenstein-
Jensen (LJ), (bioMerieux, Marcy L’ Etoile, France). Τα κόπρανα, 
τα δείγματα πύου και τα τεμάχια οστών και δέρματος/μαλακών 
μορίων εμβολιάζονταν σε στερεό θρεπτικό υλικό LJ. Τα σωλη-
νάρια LJ επωαζόταν για 6 εβδομάδες σε θερμοκρασία 37°C, ενώ 
τα φιαλίδια στα αντίστοιχα επωαστικά συστήματα Bactec 9000 
MB και BacTAlert 3D έως 42 ημέρες. Οι θετικές καλλιέργειες 
αποστέλλονταν από το Εργαστήριο Μικροβιολογίας στο Εθνικό 
Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίων (ΕΚΑΜ) στο Νοσοκομείο 
«Η Σωτηρία» για ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους και έλεγχο 
ευαισθησίας.

Σε κάθε κρούσμα που είχε οριστική διάγνωση συμπληρω-
νόταν η φόρμα δήλωσης από τους θεράποντες ιατρούς και απο-
στέλλονταν στην ΕΕΛ, η οποία, στη συνέχεια και σύμφωνα με 
την κρατούσα για κάθε εποχή διαδικασία, προχωρούσε στην δή-
λωση, είτε στην Νομαρχία (για την περίοδο 2003–2005), είτε 
απ’ ευθείας στο ΚΕΕΛΠΝΟ (για την περίοδο 2006 έως 2010). 

Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής των αποτελεσμά-
των, αναζητήθηκαν στην βάση δεδομένων του ΚΕΕΛΠΝΟ οι δη-
λώσεις των αντίστοιχων  κρουσμάτων.

Η στατιστική επεξεργασία των αριθμητικών δεδομένων έγι-
νε με τη  χρήση των δοκιμασιών Chi square και Fisher’s Ex-
act test και του λογισμικού SPSS 12.0 (SPSS Inc., Chicago, IL 
60606, USA). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης παρελήφθησαν στο 
μικροβιολογικό εργαστήριο συνολικά 8.359 κλινικά δείγματα 
από 4.995 ασθενείς και καταγράφηκαν 193 θετικά (2,3%) από 
93 ασθενείς (1,9%). Τα αναλυτικά στοιχεία των επεξεργασθέ-
ντων και θετικών δειγμάτων, καθώς και των εξετασθέντων και 
διαγνωσθέντων κρουσμάτων, ανά έτος, φαίνονται στον Πίνα-
κα 1. Δεν υπήρξε στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση ανά 
έτος (p=0,19). Σε όλα τα θετικά δείγματα αναπτύχθηκε μόνο 
ένα είδος μυκοβακτηριδίου, στην πλειονότητα  M. tuberculosis 
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complex 87/93 (93,5%). Επίσης ταυτοποιήθηκαν και έξι στελέ-
χη ατύπων μυκοβακτηριδίων (ΜΟΤΤ), που περιελάμβαναν τρία 
στελέχη M. avium (3,2%), δύο στελέχη M. chelonae (2,2%) και 
ένα στέλεχος Μ. marinum (1,1%). 

Από επιδημιολογικής  πλευράς επικρατούσαν οι άρρενες 
61/93 (65,6%) και οι Έλληνες υπήκοοι 62/93 (66,7%). 

Από τα 93 συνολικά κρούσματα που διαγνώσθηκαν στο Νο-
σοκομείο, στην Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων δηλώθηκαν από 
τους θεράποντες ιατρούς μόνο τα 26. Από αυτά, την περίοδο 
2003–2005 εστάλησαν τα οκτώ στην Νομαρχία με τηλεομοιό-
τυπο (σύμφωνα με την διαδικασία δήλωσης κρούσματος της συ-

γκεκριμένης περιόδου, η οποία ήταν από το νοσοκομείο και την 
ΕΕΛ, στη Νομαρχία και από εκεί στο ΚΕΕΛΠΝΟ), ενώ τα υπόλοι-
πα 18 εστάλησαν απευθείας στο ΚΕΕΛΠΝΟ την περίοδο 2005–
2010 (σύμφωνα με την νεότερη διαδικασία), πάλι χρησιμοποι-
ώντας τηλεομοιότυπο. Κανένα αποτέλεσμα δε στάλθηκε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με κάποια άλλη ηλεκτρονική 
μέθοδο καταγραφής, παρά την ανάπτυξη μηχανογράφησης στο 
νοσοκομείο. Στο ΚΕΕΛΠΝΟ, ανευρέθηκαν καταχωρημένα 17 από 
τα 26 κρούσματα που είχαν αποσταλεί (τα 6 από τα 8 που δη-
λώθηκαν στη Νομαρχία και 11 από τα 18 που δηλώθηκαν απευ-
θείας στο ΚΕΕΛΠΝΟ). Σε αντίθεση με τα ανωτέρω, το σύνολο 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  Ετήσια κατανομή εξετασθέντων/ θετικών δειγμάτων και εξετασθέντων / θετικών
ασθενών για μυκοβακτηρίδια στο ΓΝΑ «Λαϊκό» (2003–1010).

ΕΤΟΣ
Αριθμός 

εξετασθέντων 
δειγμάτων 

Αριθμός θετικών 
δειγμάτων (Νº)

Ποσοστό
(%)

Αριθμός 
εξετασθέντων 

ασθενών

Αριθμός 
θετικών  

ασθενών (Νº)

Ποσοστό
(%)

2003 1.355 50 3,7 615 23 3,7

2004 1.164 24 2,1 670 12 1,8

2005 905 23 2,5 621 14 2,3

2006 1.002 16 1,6 667 8 1,2

2007 993 15 1,5 615 5 0,8

2008 1.081 17 1,6 616 9 1,5

2009 979 18 1,8 629 11 1,7

2010 880 29 3,3 562 11 2,0

Σύνολο 8.359 192 2,3 4.995 93 1,9

ΠΙΝΑΚΑΣ 2  Συσχέτιση οξεάντοχης χρώσης (ΖΝ) με διαγνωσθέντα κρούσματα καιδηλωθέντα στην 
Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων (ΕΕΛ) του ΓΝΑ «Λαϊκό» και καταγεγραμμένων στο ΚΕΕΛΠΝΟ (2003–2010).

Οξεάντοχη χρώση Διαγνωσθέντα Δηλωθέντα στην ΕΛ Καταγεγραμμένα στο ΚΕΕΛΠΝΟ

Θετική οξεάντοχη χρώση 57 14 8

Αρνητική οξεάντοχη χρώση 36 12 9

Σύνολο 93 26 17
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3  Κατανομή θετικών κρουσμάτων, δηλωθέντων στην Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων 
(ΕΕΛ)  και καταγεγραμμένων στο ΚΕΕΛΠΝΟ κατά τομέα και κλινική του ΓΝΑ «Λαϊκό» (2003–2010).

Τομέας Κλινική Διαγνωσθέντα
Δηλωθέντα 

στην ΕΛ
Καταγεγραμμένα 

στο ΚΕΕΛΠΝΟ

Παθολογικός

1η Παθολογική 14 4 3

2η Παθολογική 26 7 5

3η Παθολογική 26 6 3

Καρδιολογική 1 1 −

Πνευμονολογική 1 1 −

Σύνολο Παθολογικού Τομέα 68 19 11

Χειρουργικός

Μονάδα Μεταμόσχευσης 9 2 2

Ουρολογική 3 2 2

1η Χειρουργική 2 1 1

2η Χειρουργική 1 − −

Σύνολο Χειρουργικού Τομέα 15 5 5

Εξωτερικά Ιατρεία Εξωτερικά Ιατρεία 10 2 1

Γενικό Σύνολο 93 26 17
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των στελεχών από τα 93  κρούσματα, είναι καταγεγραμμένο 
στα αρχεία του ΕΚΑΜ. 

Η ανάλυση των διαγνωσθέντων κρουσμάτων, των δηλωθέ-
ντων στην ΕΕΛ και των καταχωρημένων  στο ΚΕΕΛΠΝΟ ανάλογα 
με το αποτέλεσμα της οξεάντοχης χρώσης, το τμήμα νοσηλείας 
του ασθενούς στο νοσοκομείο και το έτος διάγνωσης φαίνο-
νται στους Πίνακες 2, 3 και 4 και στο Γράφημα 1. Η στατιστική 
ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι δεν υπήρχε στατιστικώς 
σημαντική διαφορά των τριών ομάδων σε σχέση με το αποτέ-
λεσμα της οξεάντοχης χρώσης (p=0,488), το τμήμα νοσηλεί-
ας (p=0,452), ή το έτος διάγνωσης των ασθενών (p=0,542). Η 
ανάλυση αυτή πραγματοποιήθηκε στο σύνολο των 93 κρουσμά-
των, στα οποία περιλαμβάνονταν και τα 6 περιστατικά ΜΟΤΤ, αν 
και αυτά δεν ανήκουν στα υποχρεωτικά δηλούμενα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η παρούσα μελέτη διενεργήθηκε με σκοπό την καταγραφή και 
ανάλυση των δεδομένων όλων των κρουσμάτων φυματίωσης 
που διαγνώσθηκαν στο ΓΝΑ «Λαϊκό» από το έτος 2003 έως και 
το έτος 2010 και τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της 
διαδικασίας  δήλωσης των νέων  κρουσμάτων φυματίωσης από 
ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο στις αντίστοιχες δομές Δημόσιας 
Υγείας, που έχουν την ευθύνη της συλλογής και καταγραφής 
των στοιχείων.

Για τη χρονική περίοδο των οκτώ ετών της παρούσας με-
λέτης, το ποσοστό των θετικών δειγμάτων ήταν 2,3% ενώ των 
διαγνωσθέντων ασθενών ήταν 1,9%, ποσοστά παρόμοια με 
τα αντίστοιχα προηγούμενης μελέτης στο ίδιο Νοσοκομείο  
(1987–1998).[10] Ανάλογες μελέτες στον ελληνικό χώρο κατα-
γράφουν ποσοστά θετικών δειγμάτων στα εξετασθέντα 1,0% 

- 3,2%,[11, 12] ενώ το ποσοστό διαγνωσθέντων ασθενών κυμαίνε-
ται από 2,6% έως  2,8%.[13, 14]

Σχετικά με τα καταγεγραμμένα επιδημιολογικά δεδομένα, 
σχεδόν διπλάσιος αριθμός θετικών  δειγμάτων προήρχετο από 
άνδρες (61/93 θετικά), γεγονός που συμφωνεί και με άλλες 
μελέτες.[15, 16] Επίσης, αν και οι Έλληνες ασθενείς φαίνεται 
να εμφανίζουν διπλάσιο αριθμό κρουσμάτων από ότι οι οικο-
νομικοί μετανάστες, εάν αναχθούν τα συγκεκριμένα αποτελέ-
σματα στον υπό εξέταση πληθυσμό (10.202.207 Έλληνες και 
761.813 οικονομικοί μετανάστες, σύμφωνα με την απογραφή 
του 2001),[17] είναι εμφανής η αυξημένη νοσηρότητα που κα-
ταγράφεται στους οικονομικούς μετανάστες στην Ελλάδα. 

Από τα 93 θετικά στελέχη που απομονώθηκαν, η πλειονό-
τητα ήταν M. tuberculosis complex (93,5%), ενώ 6 στελέχη 
(6,5%) ανήκαν σε άτυπα είδη (ΜΟΤΤ). Σε αντίστοιχες μελέτες ο 

αριθμός των ΜΟΤΤ κυμαίνεται από 2,3% έως 3,4%.[12, 18, 19] Τα 
υψηλότερα ποσοστά MOTT που καταγράφηκαν στην παρούσα 
μελέτη πιθανώς οφείλονται στη φύση των ασθενών που εξυπη-
ρετούνται στο ΓΝΑ «Λαϊκό», όπως μεγάλος αριθμός ασθενών με 
μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων, μυελού των οστών ή αιμα-
τολογικές κακοήθειες. 

Η αναζήτηση της πορείας δήλωσης των διαγνωσθέντων 
περιστατικών ανέδειξε σημαντικά προβλήματα στην όλη διαδι-
κασία, γεγονός που έχει επισημανθεί και προηγουμένως.[19–21] 
Από το σύνολο των 93 περιστατικών, μόνο τα 26 (28%) δηλώθη-
καν από τους θεράποντες ιατρούς στις νοσηλεύτριες της ΕΕΛ, οι 
οποίες στην συνέχεια απέστειλαν τα στοιχεία με τηλεομοιότυ-
πο στις αρμόδιες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. Στα αρχεία όμως 
του ΚΕΕΛΠΝΟ ανευρέθηκαν μόνο τα 17/26 (18,3%), όπως φαί-
νεται και στον Πίνακα 4, όλα περιστατικά από M. tuberculosis 
complex. Βέβαια εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα περιστα-
τικά από MOTT δεν ανήκουν στα υποχρεωτικά δηλούμενα και 
έτσι είναι δικαιολογημένη η μη ανεύρεση των δεδομένων των 
έξι συγκεκριμένων περιστατικών. 

Φαίνεται λοιπόν ότι το σημαντικότερο πρόβλημα της όλης 
διαδικασίας είναι το στάδιο της δήλωσης από τον θεράποντα ια-
τρό στον αρμόδιο υπάλληλο του νοσοκομείου (στην περίπτωση 
της παρούσας μελέτης στις νοσηλεύτριες ΕΕΛ), στάδιο κατά το 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4  Ετήσια καταγραφή διαγνωσθέντων θετικών 
κρουσμάτων και δηλωθέντων στην Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων 
(ΕΕΛ) του ΓΝΑ «Λαϊκό» και καταγεγραμμένων στο ΚΕΕΛΠΝΟ 
(2003–2010).

Έτος
Διαγνω-
σθέντα

Δηλωθέντα 
στην ΕΛ

Καταγεγραμμένα 
στο ΚΕΕΛΠΝΟ

2003 23 3 2

2004 12 4 4

2005 14 1 0

2006 8 2 2

2007 5 2 0

2008 9 5 3

2009 11 5 3

2010 11 4 3

Σύνολο 93 26 17
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οποίο σημειώνεται η μεγαλύτερη απώλεια καταγραφής. Οι λό-
γοι του συγκεκριμένου φαινομένου μπορεί να είναι ένας ή και 
περισσότεροι από τους παρακάτω: (α) η μεγάλη διάρκεια της 
εργαστηριακής διαγνωστικής διαδικασίας της φυματίωσης, που 
σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτήσει έως και 40 ημέ-
ρες. Κατά το  διάστημα αυτό ο ασθενής δυνατόν να έχει αποχω-
ρήσει από το νοσοκομείο, αλλά ακόμη και ο θεράπων ιατρός δυ-
νατόν να έχει σταματήσει να εργάζεται, (β) η θεωρούμενη από 
πολλούς γραφειοκρατική διαδικασία της συμπλήρωσης του δελ-
τίου δήλωσης και αποστολής του, σε συνδυασμό με την έλλειψη 
ενός απλού ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής, (γ) η πολυ-
διάσπαση των αρμοδιοτήτων δήλωσης (θεράπων ιατρός, νοση-
λεύτριες ΕΕΛ, εργαστήριο), (δ) η απουσία της ανάλογης «παι-
δείας δήλωσης» που θα πρέπει να διέπει το ιατρικό προσωπικό 
και η οποία αποκτάται συνήθως στο στάδιο της προπτυχιακής ή 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, (ε) οι διαφορές που αφορούν στο 
όνομα του κρούσματος, κυρίως σε άτομα αλλοδαπής Εθνικότη-
τας. Συγκεκριμένα μπορεί να υπάρχει διαφορά  στην απόδοση 
του ονόματος του ασθενούς στη  δήλωση που γίνεται από τον 
θεράποντα ιατρό και σε αυτή που γίνεται από το εργαστήριο 
προς το ΕΚΑΜ όταν αποστέλλεται το στέλεχος, με αποτέλεσμα 
να μην είναι δυνατή η σύνδεση της κλινικής πληροφορίας με 
την εργαστηριακή  και ως εκ τούτου να ανακύπτουν προβλή-
ματα στη βάση δεδομένων του ΚΕΕΛΠΝΟ. Η χρήση του ΑΜΚΑ 
ως απαραίτητου στοιχείου στο δελτίο δήλωσης του κρούσματος 
θα μπορούσε να διορθώσει κάπως το πρόβλημα αυτό, εφόσον 
βέβαια υπήρχε και η διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ τουλάχιστον 
σε όλους τους νόμιμα ευρισκόμενους στην Ελλάδα αλλοδαπούς. 

Η στατιστική επεξεργασία των τριών ομάδων που αναφέρ-
θηκαν ανωτέρω (διαγνωσθέντα, δηλωθέντα, καταγεγραμμένα) 
έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά σε σχέ-
ση με συγκεκριμένα στοιχεία της νόσου, το χρόνο διάγνωσης, 
ή τη νοσηλεία στα τμήματα του νοσοκομείου. Φαίνεται ότι οι 
πρακτικές της πλημμελούς δήλωσης αφορούν το σύνολο του 
ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου και όχι συγκεκριμένους 
τομείς ή κλινικές. 

Όποιοι βέβαια και εάν είναι οι λόγοι, το αποτέλεσμα είναι 
ένα σημαντικό έλλειμμα δήλωσης των κρουσμάτων φυματίω-
σης. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο του ΓΝΑ «Λαϊκό» ακολουθεί πλήρως τη διαδικασία 
αποστολής όλων των στελεχών από θετικά δείγματα μυκοβα-
κτηριδίων στο μικροβιολογικό εργαστήριο του ΕΚΑΜ του ΓΝΝΘΑ 
«Η Σωτηρία», με αποτέλεσμα το έλλειμμα πληροφόρησης που 
καταγράφεται στην παρούσα μελέτη αφορά κατ’ ουσία στα κλι-
νικά και επιδημιολογικά στοιχεία των ασθενών. Αντιθέτως τα 

δεδομένα του μικροβιολογικού εργαστηρίου  του ΓΝΑ «Λαϊκό» 
αντιστοιχούν με τα δεδομένα του ΕΚΑΜ και για το σύνολο των 
93 περιστατικών υπάρχει η απάντηση του ΕΚΑΜ με την ταυτο-
ποίηση του στελέχους και τον έλεγχο ευαισθησίας. 

Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη, που κάλυψε μια οκτα-
ετή περίοδο σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο, κατέδειξε σημαντι-
κά κενά και ελλείψεις στην διαδικασία δήλωσης  και επιτήρησης 
της φυματίωσης που εντοπίζονται κυρίως στην πλημμελή συμ-
μόρφωση του προσωπικού του νοσοκομείου στις επιταγές ενός 
σύγχρονου συστήματος επιτήρησης, σε συνδυασμό με οργανω-
τικά και εκπαιδευτικά ελλείμματα του χώρου της υγείας. 
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