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ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ 
 
 
 
 
Η φυµατίωση είναι µια λοιµώδης νόσος η οποία συνήθως προσβάλλει τους πνεύµονες, 
αν και µπορεί να προσβάλλει οποιοδήποτε όργανο του σώµατος. 
 
 
Πριν από περίπου 150 χρόνια, η φυµατίωση ήταν η αιτία για έναν στους οκτώ από όλους 
τους θανάτους στο ΕΒ, αλλά από το 1980 κι έπειτα, µε τις καλύτερες συνθήκες στέγασης 
και διατροφής και τις αποτελεσµατικές θεραπείες, η φυµατίωση είχε πλέον γίνει 
ασυνήθιστη ασθένεια στο ΕΒ, µε 5745 περιστατικά το 1987. 
 
Ωστόσο, η φυµατίωση δεν είχε εξαφανιστεί τελείως. Τα τελευταία 20 χρόνια οι αριθµοί 
στο ΕΒ αυξάνονται µε αργό ρυθµό. Τώρα παθαίνουν φυµατίωση γύρω στα 7.000 άτοµα 
το χρόνο – λίγο παραπάνω από ένα άτοµο σε κάθε 10.000 άτοµα του πληθυσµού. 
 
Η φυµατίωση δεν κολλά εύκολα – πρέπει να είστε σε στενή και µακρόχρονη επαφή µε 
κάποιον που πάσχει από φυµατίωση (για παράδειγµα, να ζείτε στο ίδιο σπίτι) – αλλά 
πρέπει να γνωρίζουµε όλοι τα συµπτώµατα της ασθένειας ώστε να είµαστε σε θέση να 
ζητήσουµε θεραπεία όσο το δυνατό γρηγορότερα. 
 
Η φυµατίωση θεραπεύεται µε τη χορήγηση ειδικών αντιβιοτικών. 
 



[PAGE 3 – How is TB spread and am I likely to get infected?] 
 
Πώς µεταδίδεται η φυµατίωση και τι πιθανότητες υπάρχουν ότι θα µολυνθώ; 
 
Ο µόνος τρόπος µετάδοσης της φυµατίωσης είναι άµεσα από κάποιον που έχει λοιµώδη 
φυµατίωση στους πνεύµονες ή τον λαιµό. Αν και η φυµατίωση µεταδίδεται µέσω του 
αέρα όταν τα άτοµα που έχουν την ασθένεια βήχουν ή φτερνίζονται, θα πρέπει να έχετε 
στενή και µακρόχρονη επαφή µε µολυσµένο άτοµο για να κολλήσετε την ασθένεια. 
Εποµένως η πιθανότητα να κολλήσετε φυµατίωση στο λεωφορείο ή στο µετρό, για 
παράδειγµα, είναι πολύ µικρή. 
 
Υπάρχουν άτοµα που έχουν φυµατίωση των πνευµόνων αλλά δεν µεταδίδουν την νόσο, 
και, εφόσον λαµβάνουν την σωστή θεραπεία, τα περισσότερα άτοµα µε λοιµώδη 
φυµατίωση σταµατούν να µεταδίδουν την ασθένεια πολύ γρήγορα – γενικά µετά από 
περίπου δύο εβδοµάδες – µε την προϋπόθεση ότι λαµβάνουν την σωστή θεραπεία. 
 
Αν και ο καθένας µπορεί να κολλήσει φυµατίωση, µερικές οµάδες ατόµων διατρέχουν 
µεγαλύτερο κίνδυνο από άλλες. Σε αυτές τις οµάδες περιλαµβάνονται άτοµα τα οποία: 
 
• Έχουν ζήσει µέσα στο ίδιο σπίτι - ή είχαν µακρόχρονη και στενή επαφή – µε 

κάποιον που υπέφερε από την ενεργό µορφή (την κολλητική µορφή) της νόσου. 
• Ζουν σε ανθυγιεινές συνθήκες ή σε συνθήκες συνωστισµού, 

συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων των αστέγων και όσων κοιµούνται στο 
δρόµο 

• Έχουν ζήσει, δουλέψει ή µείνει για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε κάποια χώρα µε 
υψηλό ποσοστό φυµατίωσης, όπως η νοτιοανατολική Ασία, το τµήµα της Αφρικής 
κάτω από την Σαχάρα και µερικές χώρες στην Ανατολική Ευρώπη 

• Έχουν ίσως εκτεθεί στη φυµατίωση όταν ήταν νέοι όταν η νόσος ήταν συχνότερη 
σε αυτή τη χώρα 

• Είναι παιδιά γονέων των οποίων η χώρα καταγωγής έχει υψηλό ποσοστό 
φυµατίωσης 

• Έχουν πάει φυλακή 
• Είναι ανίκανοι να αντισταθούν στις µολύνσεις (ανοσοκαταστολή) λόγω ασθένειας 

(π.χ. HIV) ή λόγω θεραπείας 
• Είναι εθισµένοι στα ναρκωτικά ή κάνουν κατάχρηση αλκοόλ 
• ∆εν τρώνε αρκετά ώστε να παραµείνουν υγιείς. 
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Πώς θα ξέρω εάν έχω φυµατίωση; 
 
Στα πιο συχνά συµπτώµατα της φυµατίωσης περιλαµβάνονται: 
 
• Επίµονος βήχας που συνεχώς χειροτερεύει και διαρκεί πολλές εβδοµάδες 
• Απώλεια βάρους χωρίς λόγο 
• Πυρετός και έντονη εφίδρωση τη νύχτα 
• Γενική και ασυνήθιστη αίσθηση κούρασης και αδιαθεσίας 
• Αιµόπτυση 

 
Όλα αυτά µπορεί να είναι ενδείξεις κι άλλων προβληµάτων, αλλά εάν τα έχετε και 
ανησυχείτε, µιλήστε µε τον ιατρό ή την νοσοκόµα στο τοπικό σας ιατρείο ή στην 
τοπική σας κλινική ή πηγαίνετε σε ένα από τα κέντρα επίσκεψης του NHS ή 
καλέστε τη γραµµή NHS Direct στον αριθµό 0845 4647. 
 
(Για την ασφάλεια των ασθενών όλες οι κλήσεις στη γραµµή NHS Direct 
µαγνητοφωνούνται. Η χρέωση των κλήσεων ακολουθεί τις τιµές των τοπικών κλήσεων.) 
 
Εάν έχετε έλθει σε στενή επαφή µε κάποιον που έχει διαγνωστεί µε φυµατίωση και 
υπάρχει κίνδυνος ότι µπορεί να έχετε µολυνθεί, θα σας προσφερθεί τσέκαπ σε ειδική 
κλινική φυµατίωσης. 
 
 
 
Εάν έχω φυµατίωση, µπορώ να θεραπευτώ; 
 
Ναι, η φυµατίωση θεραπεύεται µε ειδικά αντιβιοτικά. Από τη στιγµή που αρχίσει η 
θεραπεία, θα αρχίσετε να νιώθετε καλύτερα µετά από περίπου δύο έως τέσσερις 
εβδοµάδες. Αλλά η θεραπεία πρέπει να συνεχιστεί για τουλάχιστον έξι µήνες. Για την 
θεραπεία της φυµατίωσης είναι εξαιρετικά σηµαντική η ολοκλήρωση του κύκλου των 
αντιβιοτικών. Εάν δεν τελειώσετε τα αντιβιοτικά, η φυµατίωση µπορεί να επιστρέψει µε 
µορφή η οποία παρουσιάζει αντίσταση στα συνηθισµένα φάρµακα και είναι πολύ πιο 
δύσκολη στη θεραπεία. Και µπορεί να µεταδώσετε αυτή την πιο σοβαρή µορφή 
λοίµωξης στα µέλη της οικογένειάς σας και σε φίλους σας. 
 
Εάν δεν γίνει σωστή θεραπεία, η φυµατίωση µπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. 
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Νόµιζα ότι υπήρχε εµβόλιο κατά της φυµατίωσης; 
 
Υπάρχει ένα εµβόλιο (BCG) το οποίο χρησιµοποιείται εδώ και πολλά χρόνια για την 
προστασία εναντίον της φυµατίωσης. Το εµβόλιο αυτό συντελεί καλύτερα στην πρόληψη 
των πιο σοβαρών µορφών φυµατίωσης στα παιδιά. Ωστόσο το BCG δεν προστατεύει από 
την φυµατίωση σε όλες τις περιπτώσεις κι εποµένως χρειάζεται να γνωρίζετε τα σηµεία 
και τα συµπτώµατα της ασθένειας. 
 
 
Σε ποιους παρέχεται το εµβόλιο BCG; 
 
Το εµβόλιο BCG παρέχεται: 
• Σε όλα τα βρέφη/νήπια που γεννιούνται ή ζουν σε περιοχές όπου η συχνότητα 

εµφάνισης  της φυµατίωσης είναι 40/100.000 του πληθυσµού ή µεγαλύτερη 
• Στα βρέφη/νήπια των οποίων οι γονείς ή οι παππούδες και οι γιαγιάδες έχουν ζήσει 

σε χώρες όπου η συχνότητα εµφάνισης της φυµατίωσης είναι 40/100.000 του 
πληθυσµού ή µεγαλύτερη 

• Σε νέους πρόσφυγες οι οποίοι δεν έχουν κάνει το εµβόλιο εναντίον της νόσου 
αυτής και οι οποίοι προέρχονται από χώρες όπου η φυµατίωση εµφανίζεται συχνά 

 
 
Πώς αλλιώς είναι δυνατή η αποφυγή της φυµατίωσης; 
 
Ο σπουδαιότερος και αποτελεσµατικότερος τρόπος αποφυγής της εξάπλωσης της 
φυµατίωσης σε αυτή τη χώρα είναι η όσο το δυνατόν γρηγορότερη διάγνωση της 
ασθένειας και η παροχή πλήρους κύκλου σωστής θεραπείας. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο είναι τόσο σηµαντικό να γνωρίζουµε τα σχετικά µε την νόσο. 
 
 
Θα πάω στο εξωτερικό. Χρειάζεται να κάνω ένεση BCG; 
 
Εάν πρόκειται να επισκεφτείτε, να ζήσετε ή να δουλέψετε σε χώρα µε υψηλό ποσοστό 
φυµατίωσης για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µηνός,  πρέπει να έχετε 
προστασία εναντίον της φυµατίωσης. Ζητήστε συµβουλές στο ιατρείο ή την κλινική της 
περιοχής σας. 
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ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ – ΜΙΛΑΝΕ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 
 
• Η φυµατίωση υπάρχει στον πλανήτη µας εδώ και τουλάχιστον 4.000 χρόνια – 

υπάρχουν ενδείξεις της ασθένειας σε Αιγυπτιακές µούµιες. 
• Γύρω στα 2 εκατοµµύρια άτοµα (περίπου ένα στα τρία άτοµα του πληθυσµού) 

έχουν µολυνθεί µε φυµατίωση – και διατρέχουν εποµένως κίνδυνο να αναπτύξουν 
την ενεργό µορφή της φυµατίωσης (την ασθένεια) κάποια στιγµή στη ζωή τους. 

• Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (WHO) υπολογίζει ότι σε ολόκληρο τον κόσµο 
σχεδόν 9 εκατοµµύρια άτοµα αναπτύσσουν την ασθένεια της φυµατίωσης κάθε 
χρόνο. 

• Ακόµα η φυµατίωση προκαλεί γύρω στα 2 εκατοµµύρια θανάτους κάθε χρόνο. 
Μαζί µε την ελονοσία και το HIV, η φυµατίωση είναι µία από τις µεγαλύτερες 
προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο κόσµος σήµερα από λοιµώδεις νόσους. 

• Στο τµήµα της Αφρικής κάτω από την Σαχάρα, η επιδηµία HIV καθιστά τους 
ανθρώπους πολύ πιο επιδεκτικούς για την ανάπτυξη της ασθένειας της 
φυµατίωσης. 

• Συνολικά στο ΕΒ, η φυµατίωση έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 30 τοις εκατό από το 
1980, από 5.745 σε πάνω από 7.300 περιστατικά το χρόνο. 

• Στο Λονδίνο, ο αριθµός των περιστατικών φυµατίωσης έχει διπλασιαστεί από το 
1980, και φτάνει τις 3.000 περιπτώσεις σχεδόν κάθε χρόνο. 

• Στο ΕΒ, επειδή υπάρχει καλή πρόσβαση σε αποτελεσµατικές υπηρεσίες, τα 
περιστατικά θανάτου από φυµατίωση είναι σπάνια. 
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ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ – συχνά ερωτήµατα 
 
Οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν στο ΕΒ δεν θα συναντήσουν ποτέ στη ζωή τους ένα 
περιστατικό φυµατίωσης. Αν και είναι απαραίτητο να γνωρίζετε ποια είναι τα 
συµπτώµατα της φυµατίωσης, και πώς µεταδίδεται και πώς θεραπεύεται αυτή η 
ασθένεια, πρέπει να κατανοήσετε και ποιος είναι πραγµατικά ο κίνδυνος που 
αντιµετωπίζετε εσείς και η οικογένειά σας. 
 
∆ηµόσια συγκοινωνία και κλειστοί δηµόσιοι χώροι 
∆εν αυξάνει ο κίνδυνος που διατρέχετε να κολλήσετε φυµατίωση αν χρησιµοποιείτε τα 
µέσα δηµόσιας συγκοινωνίας και αν διεξάγετε κανονικά τις καθηµερινές σας ασχολίες. 
 
Η Φυµατίωση στα σχολεία 
Αυτό είναι κάτι πολύ σπάνιο αλλά µπορεί να προκαλέσει µεγάλη ανησυχία. Σπάνια 
µεταδίδουν την ασθένεια παιδιά που έχουν φυµατίωση. Τα παιδιά κολλούν φυµατίωση 
από τους ενήλικες που έχουν φυµατίωση των πνευµόνων. Εάν βρεθεί κάποιο παιδί µε 
φυµατίωση σε ένα σχολείο, θα οργανωθούν προληπτικές εξετάσεις ώστε να διαβεβαιωθεί 
ότι κανένας άλλος δεν φέρει την µόλυνση και για να εντοπιστεί η πηγή της µόλυνσης. Η 
πηγή είναι συνήθως κάποιο στενό οικογενειακό µέλος ή κάποιος από το ίδιο νοικοκυριό. 
Εάν κάποιος ενήλικας από το προσωπικό του σχολείου έχει φυµατίωση, τότε τα παιδιά 
θα υποβληθούν σε προληπτική εξέταση σύµφωνα µε τις συστάσεις των τοπικών αρχών 
υγείας. 
 
Γιατί σταµάτησε το σχολικό πρόγραµµα παροχής εµβολίου BCG εφόσον η 
φυµατίωση αυξάνεται; 
Η εµφάνιση της φυµατίωσης έχει αλλάξει σηµαντικά από την εποχή εισαγωγής του 
προγράµµατος παροχής BCG στα σχολεία το 1953 και δεν δικαιολογείται πλέον ο 
εµβολιασµός παιδιών που διατρέχουν πολύ µικρό κίνδυνο να αρρωστήσουν µε 
φυµατίωση. Το καινούργιο πρόγραµµα προσφέρει το εµβόλιο σε εκείνα τα άτοµα που 
έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να ωφεληθούν από τον εµβολιασµό όταν είναι 
ακόµα πολύ νέα και το εµβόλιο είναι πιο αποτελεσµατικό. (Για περισσότερες 
λεπτοµέρειες δείτε τη δήλωση για τη φυµατίωση από το Υπουργείο Υγείας ). 
 
Φυµατίωση και µετανάστευση 
Είναι αλήθεια ότι πάνω από το ήµισυ του αριθµού των ατόµων µε φυµατίωση σε αυτή τη 
χώρα γεννήθηκαν στο εξωτερικό αλλά αυτό δεν εξηγεί από µόνο του την πρόσφατη 
αύξηση των περιστατικών φυµατίωσης. Γύρω στο σαράντα τοις εκατό των ατόµων που 
γεννήθηκαν στο εξωτερικό και αρρώστησαν µε φυµατίωση στο ΕΒ έχουν ζήσει εδώ για 
πάνω από δέκα χρόνια. Το σηµαντικότερο µέτρο για την προστασία της δηµόσιας υγείας 
είναι η διαβεβαίωση της έγκαιρης διάγνωσης και πλήρους θεραπείας όλων των 
περιστατικών φυµατίωσης  
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Περισσότερες πληροφορίες 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πώς µπορείτε να προστατέψετε τον εαυτό 
σας, την οικογένειά σας και τους φίλους σας από τη φυµατίωση, µπορείτε να 
επικοινωνήσετε µε: 
 
NHS Direct στον αριθµό 0845 4647* ή να µιλήσετε µε τον ιατρό σας ή µε την οργάνωση 
TB Alert 
 
*Για την ασφάλεια των ασθενών όλες οι κλήσεις στη γραµµή NHS Direct 
µαγνητοφωνούνται. Η χρέωση των κλήσεων ακολουθεί τις τιµές των τοπικών κλήσεων. 
 
Η TB Alert  είναι µια φιλανθρωπική οργάνωση αφοσιωµένη στην βελτίωση της γνώσης 
σχετικά µε τη φυµατίωση και στον αγώνα κατά της φυµατίωσης παγκοσµίως. 
 
TB Alert 
22 Tiverton Road 
London 
NW10 3HL 
Τηλέφωνο: 0845 456 0995 
e-mail: info@tbalert.org
Αρ. Εγγεγρ. Φιλανθρωπικής Οργάνωσης: 1071886 
 
Μπορείτε ακόµα να επισκεφθείτε: 
www.immunisation.nhs.uk 
www.dh.gov.uk
www.tbalert.org
www.hpa.org.uk
 
NHS Direct Interactive – υπηρεσία πληροφοριών υγείας που διατίθεται στη 
δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση πατώντας το κουµπί διαλογικής επικοινωνίας στο 
τηλεχειριστήριο. 
 
Αυτό το φυλλάδιο διατίθεται στα Ελληνικά στις παρακάτω διευθύνσεις στο ∆ιαδίκτυο 
(Greek). 
 

mailto:info@tbalert.org
http://www.dh.gov.uk/
http://www.tbalert.org/
http://www.hpa.org.uk/
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Φυµατίωση 
 
Φυµατίωση –  
ασθένεια, θεραπεία και πρόληψη 
 
 
Μπορείτε να πάρετε περισσότερα αντίτυπα αυτού του φυλλαδίου από την εξής 
διεύθυνση: 
 
Department of Health Publications 
Τηλέφωνο: 08701 555 455 
e-mail: dh@prolog.uk.com
Textphone ( για χρήστες minicom) 
0870 0102 870 για άτοµα µε προβλήµατα ακοής 
8π.µ. έως 6µ.µ. ∆ευτέρα-Παρασκευή 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα εµβόλια επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο  
www.immunisation.nhs.uk 
 
 
NHS 
Πληροφορίες Προγραµµάτων Εµβολιασµού 
 
 

mailto:dh@prolog.uk.com
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