
 

Ηράκλειο, 14 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τον  Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: Ανέγερσης κτηρίου Γονιδιακών και Κυτταρικών Θεραπειών της 

Αιματολογικής Κλινικής και της Μονάδας Μεταμόσχευσης, του Νοσοκομείου 

«Γεώργιος Παπανικολάου»  

 

 Σε επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Μεταμοσχευμένων Μυελού των Οστών 

(ΠΑΣΜΜΟ) πληροφορηθήκαμε για το αίτημα του συλλόγου για την ανέγερση κτηρίου 

Κυτταρικών και Γονιδιακών Θεραπειών της Αιματολογικής Κλινικής και της Μονάδας 

Μεταμόσχευσης, στο Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου» στην Θεσσαλονίκη. 

 

Όπως αναφέρουν στην επιστολή τους, η Αιματολογική Κλινική του Νοσοκομείου 

Παπανικολάου και οι μονάδες της, υπό τη διεύθυνση του κου Αχιλλέα 

Αναγνωστόπουλου και την συνεργασία διακεκριμένων ιατρών και ερευνητών, 

αποτελεί, παρά τις ανάγκες ενίσχυσης και υποστήριξης σε υλικοτεχνική υποδομή και 

προσωπικό, μία από τις καλύτερες μονάδες μεταμόσχευσης μυελού των οστών, 

πανευρωπαϊκά και με έργο διεθνώς αναγνωρισμένο.  

Αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη της Θεσσαλονίκης, την περιφέρεια 

Μακεδονίας και τη χώρα μας, αλλά και για τις γειτονικές χώρες, με την παροχή νέων 

καινοτόμων θεραπειών για τις οποίες η συγκεκριμένη Μονάδα έχει διαπιστευθεί, 

μεταξύ των οποίων είναι και η νέα κυτταρική θεραπεία με CAR-T λεμφοκύτταρα.  

Επίσης, αναφέρουν ότι η στέγαση του Κέντρου Γονιδιακών-Κυτταρικών Θεραπειών 

σε αυτόνομο χώρο , για την ανέγερση του οποίου υπάρχει ήδη προμελέτη, εντός του 

περιβάλλοντα χώρου του Νοσοκομείου «Παπανικολάου», θα συμβάλλει αποφασιστικά 

στην αποτελεσματική, ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων θεραπειών, 
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την κάλυψη των αναγκών νοσηλείας μεταμοσχευμένων ασθενών, ενώ θα υποστηρίξει 

και θα προωθήσει την παροχή νέων καινοτόμων θεραπειών και την ανάπτυξη των 

εξειδικευμένων εργαστηρίων της, τα οποία την έχουν ήδη καταστήσει ως σημείο 

αναφοράς.  

Γνωρίζοντας τη σημασία της νέας κυτταρικής θεραπείας με CAR-T λεμφοκύτταρα, τις 

εξαιρετικές υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει η Αιματολογική Κλινική του νοσοκομείου 

«Γεώργιος Παπανικολάου» αλλά και τη σημασία αναγνώρισης της χώρας μας ως 

εξειδικευμένου κέντρου παροχής νέων καινοτόμων ιατρικών υπηρεσιών, η Ελληνική 

Ομοσπονδία Καρκίνου επιθυμεί να εκφράσει την θερμή της υποστήριξη στο αίτημα 

επέκτασης της Κλινικής με την ανέγερση ενός κτηρίου Κυτταρικών και Γονιδιακών 

θεραπειών.  

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός 

-Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε έγκριση της ανέγερσης του κτηρίου 

Γονιδιακών και Κυτταρικών Θεραπειών της Αιματολογικής Κλινικής του 

Νοσοκομείου «Γεώργιος Παπανικολάου», έτσι ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά στην 

ανάδειξή του ως κέντρο αναφοράς και αριστείας για τον αιματολογικό καρκίνο σε 

διεθνές επίπεδο; 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 

 




