
           
Αυτό το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020) βάσει της συμφωνίας 

επιχορήγησης με αρ. 709624  

Ένα νέο σύστημα εργαλείων για την υποστήριξη των Εθνικών Προγραμμάτων 

Φυματίωσης στην ΕΕ και τον ΕΟΧ 

Εξάλειψη της φυματίωσης έως το 2030: τι πρέπει να γίνει; 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για το 2018, ο δείκτης 

μετάδοσης της φυματίωσης είναι10,2 ανά 100.000 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). 

Παρόλο που τα ποσοστά μειώνονται σταθερά, χρειάζεται να αναληφθεί περισσότερη δράση, εάν θέλουμε να 

επιτύχουμε τους στόχους της στρατηγικής του ΠΟΥ για τον τερματισμό της φυματίωσης έως το 2030 σε χώρες 

χαμηλής και υψηλότερης συχνότητας.  Αυτό θα απαιτήσει μια ισχυρή και κοινή αντιμετώπιση. 

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην πρόοδο της ανάπτυξης και εφαρμογής εθνικών στρατηγικών σχεδίων και οδηγιών 

στην ΕΕ και στον ΕΟΧ.  Ο ΠΟΥ και ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη μέλη έχουν δημοσιεύσει προηγουμένως ένα σύστημα 

εργαλείων, με στόχο την παροχή των μεθοδολογικών προσεγγίσεων για τη σύνταξη εθνικών στρατηγικών σχεδίων.  

Ωστόσο, απαιτούνται πιο στοχευμένες και υποστηρικτικές προσεγγίσεις που να περιλαμβάνουν τολμηρούς και 

συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς στόχους για την υποστήριξη της υλοποίησης. 

Για να υποστηρίξουμε αυτόν τον κρίσιμο στόχο, δημιουργήσαμε ένα ευρωπαϊκό 
σύστημα εργαλείων στρατηγικής κατά της φυματίωσης, που ανατέθηκε από τον 

Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα 
(CHAFEA), το οποίο είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από όλους. 

Ένα σύστημα εργαλείων στρατηγικής κατά της φυματίωσης για τις ευρωπαϊκές χώρες 

Το σύστημα εργαλείων υποστηρίζει την ανάπτυξη ή βελτίωση εθνικών προγραμμάτων κατά της φυματίωσης 

παρέχοντας ενημερωμένες οδηγίες για τα βασικά στοιχεία ενός σχεδίου δράσης κατά της φυματίωσης ή στρατηγικής 

για τη φυματίωση.  Συγκεντρώνει τα πιο πρόσφατα στοιχεία που επικεντρώνονται στην ΕΕ/ΕΟΧ και τις γνώμες 

εμπειρογνωμόνων από 31 κράτη μέλη της ΕΕ/ΕΟΧ.  

Χρησιμεύει ως ένα πρακτικό εργαλείο για την ανάπτυξη στρατηγικών ή σχεδίων δράσης κατά της φυματίωσης ανά 

χώρα. Διευκολύνει την εφαρμογή της στρατηγικής κατά της φυματίωσης βάσει των αρχών από το γενικό σύστημα 

εργαλείων του ΠΟΥ που είχε δημοσιευθεί στο παρελθόν, από τη Στρατηγική Συνεργασίας κατά της φυματίωσης για την 

Αγγλία και το Εθνικό Σχέδιο κατά της φυματίωσης για την Ολλανδία. Αυτό το σύστημα εργαλείων στρατηγικής κατά 

της φυματίωσης έχει ως στόχο να:  

• παρέχει ένα σημείο αναφοράς για πεδία προτεραιότητας της ΕΕ και του ΕΟΧ για παρέμβαση με σκοπό τη 

βελτίωση του ελέγχου και της πρόληψης της φυματίωσης· 

• υποστηρίξει τον σχεδιασμό και την κατανομή πόρων σε εθνικό επίπεδο βάσει αποδεικτικών στοιχείων που 

έχουν εξεταστεί από ειδικούς και βάσει πρωτογενών δεδομένων· 

• παρέχει υποστήριξη για κινητοποίηση υψηλού επιπέδου δέσμευσης και για συνεργασία με ομάδες 

ενδιαφερομένων 

Απόκτηση και χρήση του συστήματος εργαλείων σας 

Το ευρωπαϊκό σύστημα εργαλείων στρατηγικής κατά της φυματίωσης είναι ένα πρακτικό εργαλείο που απευθύνεται σε 

όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τη φυματίωση κι έχει στόχο την ενημέρωση της ανάπτυξης εθνικών 

στρατηγικών σχεδίων κατά της φυματίωσης και την ώθηση των χωρών και της Ευρώπης προς την εξάλειψη της 

φυματίωσης. 

Αναμένεται ότι το σύστημα εργαλείων θα αξιολογηθεί περαιτέρω στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για το οποίο σχεδιάστηκε, για 

παράδειγμα σε περιοχές που διαθέτουν και δεν διαθέτουν υπάρχον σχέδιο δράσης ή στρατηγική κατά της φυματίωσης, 

σε περιοχές με χαμηλή έως μέση με υψηλή συχνότητα κρουσμάτων φυματίωσης και σε ποικίλες γεωγραφικά περιοχές 

(π.χ. Ανατολικές και Δυτικές περιοχές της ΕΕ/ΕΟΧ).  Το σύστημα εργαλείων αναμένεται να δοκιμαστεί σε διαφορετικές 

περιστάσεις.  

Μπορείτε να κατεβάσετε ένα αντίγραφο του συστήματος εργαλείων μέσω του ιστότοπού μας e-detecttb.eu. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο dominik.zenner@ucl.ac.uk. 

https://e-detecttb.eu/tb-strategy-toolkit/
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Πώς δημιουργήσαμε το σύστημα εργαλείων: η διαδικασία συνεργασίας 

Η αναπτυξιακή διαδικασία και το περιεχόμενο του συστήματος εργαλείων στρατηγικής κατά της φυματίωσης E-DETECT 

εστίασε στην ιεράρχηση των βασικών σημείων ελέγχου της φυματίωσης και υποστηρίχθηκε από ένα αρχείο 

αποδεικτικών στοιχείων, στο πλαίσιο της ΕΕ/του ΕΟΧ. Το αρχείο αποδεικτικών στοιχείων αποτελείται από:  

• μια πανευρωπαϊκή έρευνα των εθνικών σχεδίων ελέγχου και στρατηγικών κατά της φυματίωσης, 

συμπεριλαμβανομένων της ιεράρχησης των σημείων δράσης και των εμποδίων στην εφαρμογή των 

παρεμβάσεων για τον έλεγχο και την πρόληψη της φυματίωσης 

• μια συστηματική ανασκόπηση των ανασκοπήσεων της βάσης αποδεικτικών στοιχείων για παρεμβάσεις με 

στόχο τον έλεγχο και την πρόληψη της φυματίωσης 

• μια συστηματική ανασκόπηση και σύνθεση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τους παράγοντες που 

εμποδίζουν και διευκολύνουν την εφαρμογή πολιτικών, στρατηγικών και οδηγιών για τον έλεγχο και την 

πρόληψη της φυματίωσης 

• την εξειδικευμένη γνώμη εκπροσώπων του προγράμματος ΕΕ/ΕΟΧ και εθνικά εστιακά σημεία που 

ελήφθησαν κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης βασικών ενδιαφερομένων, που πραγματοποιήθηκε τον 

Οκτώβριο του 2018 στο Λάιντεν της Ολλανδίας, και τον διάλογο που ακολούθησε με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη. 

Συνεργαστήκαμε με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής των επίσημων Εθνικών 
Εστιακών Σημείων και του προγράμματος ελέγχου της φυματίωσης από την ΕΕ/τον ΕΟΧ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), τον ΠΟΥ Ευρώπης, άλλους εμπειρογνώμονες της 
φυματίωσης και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκούς, τον μη κυβερνητικό τομέα και τον τομέα της 
κοινωνίας των πολιτών. 

 
Πώς δημιουργήσαμε το σύστημα εργαλείων: Ανάπτυξη συναίνεσης και ευρημάτων 

Παρά τη διαθεσιμότητα του μεθοδολογικού οδηγού του ΠΟΥ για την ανάπτυξη ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου από 

το 2015, τα ευρήματα από την πανευρωπαϊκή μας έρευνα εντόπισαν σημαντικά κενά στην ανάπτυξη και εφαρμογή 

στρατηγικής, καθώς 14 από τα 31 κράτη μέλη της ΕΕ/ΕΟΧ δεν διέθεταν στρατηγική ελέγχου της φυματίωσης.  

Αφού εξέτασαν τα ευρήματα από το αρχείο αποδεικτικών στοιχείων, οι ειδικοί συμφώνησαν σχετικά με εννέα βασικούς 

πυλώνες για ένα Εθνικό Σχέδιο ή μια Στρατηγική κατά της φυματίωσης: 

• Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με 
τη φυματίωση μεταξύ επαγγελματιών 
υγείας και άλλων παρόχων 

• Στοχευμένο εμβολιασμό BCG 
• Βελτίωση της θεραπείας και της 

πρόληψης της πολυανθεκτικής 
φυματίωσης 

• Ανίχνευση επαφών 

• Διαχείριση της συλλοίμωξης HIV-TB 
• Αντιμετώπιση της φυματίωσης σε 

υποεξυπηρετούμενες ομάδες 
• Στοχευμένη εξέταση για φυματίωση σε 

ομάδες υψηλού κινδύνου 
• Επιτήρηση και παρακολούθηση 
• Εκπαίδευση και ανάπτυξη εξειδικευμένου 

εργατικού δυναμικού για φυματίωση 
Από αυτούς τους εννέα βασικούς πυλώνες, τρεις ερευνήθηκαν περαιτέρω, και αυτοί ήταν οι εξής: 

• Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη φυματίωση στην κοινότητα και στην πρωτογενή περίθαλψη 

• Προσέγγιση υποεξυπηρετούμενων ομάδων 
• Στοχευμένη εξέταση για φυματίωση σε ομάδες υψηλού κινδύνου 

Αυτοί οι πυλώνες διερευνήθηκαν περαιτέρω όχι επειδή είναι πιο σημαντικοί από τους υπόλοιπους, αλλά λόγω των 
πρακτικών εμποδίων για την επίτευξή τους. Αυτοί οι τρεις πυλώνες, και πιθανές λύσεις, συζητήθηκαν στη συνάντηση 
του Οκτωβρίου του 2018 στο Λάιντεν και παρουσιάζονται με περισσότερες λεπτομέρειες στο σύστημα εργαλείων. 
 
Η λήψη αποφάσεων σχετικά με το ποιοι βασικοί πυλώνες πρέπει να συμπεριληφθούν σε μια εθνική στρατηγική ή 

σχέδιο δράσης θα πρέπει να καθοδηγείται από την τοπική επιδημιολογία και τις τοπικές γνώσεις που κατέχουν οι 

ενδιαφερόμενοι για τις κοινότητές τους. Προσεγγίσεις βάσει δεδομένων που χρησιμοποιούν εθνική και υποεθνική 

επιδημιολογική ανάλυση των μητρώων κρουσμάτων φυματίωσης για παρακολούθηση ρουτίνας και ενισχυμένη 

παρακολούθηση εξετάζονται στο σύστημα εργαλείων. 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου αντιπροσωπεύουν μόνο την άποψη του συγγραφέα και είναι αποκλειστική ευθύνη 

του/της. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζουν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και/ή του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους 

Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (CHAFEA) ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο 

Οργανισμός δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για την ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται στο παρόν. 


