
 

Επίσκεψη Μικροβιολόγων Δημόσιας Υγείας  από το Tajikistan στο Εργαστήριο Επιτήρησης Λοιμωδών 

Νοσημάτων (ΕΕΛΝΟ) του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας με την 

υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) 

Η Δ/τρια Καθ. Τζωρτζίνα Τζανακάκη, τα  μέλη του Εργαστηρίου  Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημάτων 

(ΕΕΛΝΟ), η Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας Καθ. Τώνια Βασιλάκου και η Κοσμήτωρ 

της Σχολής Δημόσιας Υγείας Καθ. Ελπίδα Πάβη υποδέχθηκαν και καλωσόρισαν ομάδα Μικροβιολόγων 

της Δημόσιας Υγείας οποίοι εργάζονται στο Εθνικό και σε περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας 

του Τατζικιστάν υπό τη συνοδεία του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας της Δημοκρατίας 

του Τατζικιστάν Dr. Amirzoda (Chief State Sanitary Doctor).   

Το ΕΕΛΝΟ εξυπηρετώντας τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της 

εργαστηριακής επιτήρησης και διερεύνησης επιδημιών από λοιμογόνους παράγοντες (βακτήρια, ιούς, 

παράσιτα) όπου υπάγονται μεταξύ άλλων τέσσερα Εθνικά Κέντρα Αναφοράς (Ελονοσίας, Μηνιγγίτιδας, 

HIV/AIDS και Σαλμονελλών –Σιγκελών) και ένα εξειδικευμένο Κέντρο Μικροβιακής Αντοχής, διαθέτει την 

τεχνογνωσία, την πολυετή εμπειρία και τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό για μεγάλο φάσμα μοριακών 

τεχνικών (PCR, RT-PCR, Sequencing κ.α) στο οποίο οι συνάδελφοι από το Tajikistan είχαν την δυνατότητα 

να εκπαιδευθούν.    

   Ο  Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν και γιατρός, Dr. 

Amirzoda (Chief State Sanitary Doctor) ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή και την ευκαιρία για την 

απόκτηση γνώσεων και την εκπαίδευση σε ειδικές τεχνικές στο πεδίο της μοριακής διάγνωσης και 

έρευνας επισημαίνοντας ότι η ακριβής, αξιόπιστη και ταχεία διάγνωση των λοιμωδών παραγόντων 

αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία για την επιτήρηση, πρόληψη και θεραπεία των λοιμώξεων 

καθώς τα εργαστήρια Δημόσιας Υγείας διαδραματίζουν τον σημαντικότερο ρόλο αποτελώντας πυλώνα 

της Δημόσιας Υγείας και συνολικά του Σύστηματος Υγείας.  

Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, οι 

εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Εργαστήριο Ιολογίας του εν λόγω Ινστιτούτου 

(Δ/της κ. Εμμανουήλ Αγγελάκης).  

Κατά το πέρας της εκπαίδευσης, οι συνάδελφοι από Τατζικιστάν εξήραν τον υψηλό επαγγελματισμό, 

την εξειδίκευση, την εμπειρία και την ειδική τεχνογνωσία των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του ΕΕΛΝΟ 

καθώς και τη φιλική διάθεση, την σαφήνεια και την λεπτομέρεια με την οποία προσέγγισαν τα θέματα 



της εκπαίδευσης. Ο Υφυπουργός Υγείας Dr. Amirzoda εξέφρασε την ελπίδα για μια μελλοντική 

εποικοδομητική περαιτέρω στενή συνεργασία με το Εργαστήριο Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημάτων και 

το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας.  

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

(Π.Ο.Υ) στο Τατζικιστάν, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας του Τατζικιστάν, σε 

συνεργασία με το ΕΕΛΝΟ και  το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του 

Πανεπιστημίου μας.   

    

 


