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  Προς  τον Υπουργό Υγείας, Κ. Βασίλη Κικίλια  

 
Θέμα: «Άμεση ανάγκη ανέγερσης κτιρίου κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών, 
στο Νοσοκομείο Παπανικολάου». 
 
     
    Η Αιματολογική Κλινική του Νοσοκομείου «Παπανικολάου» και οι Μονάδες αποτελούν τις 

καλύτερες μονάδες μεταμόσχευσης μυελού των οστών, πανευρωπαϊκά και με έργο διεθνώς 

αναγνωρισμένο. Το Νοσοκομείο αποτελεί επίσης  σημείο αναφοράς για την πόλη της 

Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Μακεδονίας, 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.  

 Υπάρχουν όμως  δύο μείζονα  προβλήματα τα οποία  εμποδίζουν την εξέλιξη των δραστηριοτήτων 

και την εξυπηρέτηση των ασθενών σε κατάλληλες συνθήκες. Το ένα αφορά  στην  έλλειψη 

προσωπικού (Ιατρικού, Νοσηλευτικού, Βιολόγων, Τεχνολόγων, Διοικητικής Υποστήριξης) και το 

άλλο στην έλλειψη επαρκών  και  κατάλληλων χώρων νοσηλείας.  
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   Καθημερινά μεταμοσχευμένοι ασθενείς νοσηλεύονται σε άλλες κλινικές, ακατάλληλες για 

νοσηλεία ανοσοκατασταλμένων ασθενών. Σημειωτέον, ότι στη Μονάδα μεταμόσχευσης  

χορηγούνται σε ασθενείς με ανθεκτικό Λέμφωμα ή Οξεία λεμφοβλαστική Λευχαιμία κυτταρικές 

θεραπείες με CAR-T λεμφοκύτταρα, παρέχοντας καλές ευκαιρίες επιβίωσης, σε συνεργασία  με 

την  Αιματολογική Κλινική και τη Μονάδα μεταμόσχευσης, που έχει  επιλεγεί για την εφαρμογή 

Γονιδιακής Θεραπείας σε ασθενείς με μεσογειακή αναιμία.  

   Είναι κατανοητό ότι όλα αυτά δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις υπάρχουσες 

εγκαταστάσεις. Εκφράζεται λοιπόν η άμεση ανάγκη ύπαρξης ενός καινούριου κτιρίου για τις νέες 

σωτήριες θεραπείες, τη νοσηλεία μεταμοσχευμένων ασθενών και την ανάπτυξη των 

εξειδικευμένων εργαστηρίων που εξυπηρετούν τις δραστηριότητες της Κλινικής και τους ασθενείς 

νοσοκομείων της Βόρειας Ελλάδας.  

   Ως εκ τούτου, η  στέγαση του Κέντρου Γονιδιακών-Κυτταρικών Θεραπειών σε ένα δικό του 

κτίριο, εντός του περιβάλλοντα χώρου του Νοσοκομείου «Παπανικολάου», θα συμβάλει 

αποφασιστικά στην αποτελεσματική, ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων 

θεραπειών, στην 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 και ο 

Πανελληνίος Συλλόγος Μεταμοσχευμένων Μυελού των Οστών εκφράζουν την αμέριστη 

υποστήριξή τους  στο αίτημα  της  επέκτασης της  Κλινικής  με την  ανέγερση ενός κτιρίου 

Κυτταρικών και Γονιδιακών θεραπειών.  

     Επιπλέον, δεδομένου του υψηλού επιπέδου του επιστημονικού και ερευνητικού προσωπικού 

του αλλά και της γειτνίασής του κέντρου με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το 

Κέντρο πέραν  του κλινικού του ρόλου, δύναται να διευρύνει τον ήδη αναγνωρισμένο διεθνώς 

ρόλο του.  

 

 



 

 

    Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

 

1) Με ποιον τρόπο θα καλυφθούν οι ανάγκες και θα  ενισχυθούν η υλικοτεχνική υποδομή και 

το προσωπικό του Νοσοκομείου «Παπανικολάου»; 

2) Θα δημιουργηθούν άμεσα επαρκείς και κατάλληλοι χώροι νοσηλείας στο Νοσοκομείο 

«Παπανικολάου»; 

3)  Σκοπεύετε να προβείτε στην επέκταση της Αιματολογικής  Κλινικής Νοσοκομείου 

«Παπανικολάου», με την ανέγερση ενός κτιρίου Κυτταρικών και Γονιδιακών θεραπειών, 

που θα αναβαθμίσει τη θέση της χώρας μας στον διεθνή χάρτη εφαρμογής νέων 

καινοτόμων θεραπειών και θα σώσει ζωές χιλιάδων ασθενών;  
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