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ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τον Υπουργό Υγείας 

 

ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση & επέκταση της Ρευματολογικής Κλινικής στο 
Νοσοκομείο Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκης» 

 

Κύριε Υπουργέ,  
   

Όπως γνωρίζετε στο ΓΝΘ Άγιος Παύλος της Θεσσαλονίκης λειτουργεί 
τυπικά η μοναδική ρευματολογική κλινική σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, η 
οποία διαχειρίζεται μεγάλο αριθμό ασθενών με αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα. 
Δυστυχώς, χωροταξικά, η ρευματολογική κλινική είναι μαζί με την παθολογική, 
διάταξη που εγκυμονεί κινδύνους αφού οι ρευματολογικοί και 
ανοσοκατασταλτικοί ασθενείς νοσηλεύονται σε διπλανά κρεβάτια με παθολογικά 
περιστατικά και είναι εκτιθέμενοι σε μικρόβια και λοιμώξεις.  

Κατά συνέπεια, καθίσταται αναγκαία μια άμεση λύση η οποία θα 
διαφυλάσσει αυτούς τους ασθενείς. Η λύση θα μπορούσε να είναι χωροταξική, 
με τον άμεσο διαχωρισμό του χώρου όπου λαμβάνουν τις θεραπείες τους οι 
ρευματολογικοί ασθενείς. Εναλλακτικά, η λύση θα μπορούσε να είναι δομική με 
τη μετατροπή της κλινικής σε αποκλειστική δομή νοσηλείας ρευματολογικών 
ασθενών ή τη δημιουργία / ενίσχυση άλλου ρευματολογικού τμήματος για το 
σκοπό αυτό (στο ΓΝΘ Παπαγεωργίου ή στο ΓΝΘ Ιπποκράτειο).  

Επιπλέον, οποιαδήποτε και αν είναι η λύση διαχωρισμού, είναι πολύ 
κρίσιμο να στελεχωθεί η κλινική με όλες τις αναγκαίες ειδικότητες (παθολόγος, 
ορθοπεδικός, φυσιοθεραπευτής, ψυχολόγος, λοιμωξιολόγος), προκειμένου να 
μπορούν να αντιμετωπίζονται όλα τα επιμέρους προβλήματα των 
ρευματολογικών ασθενών. Παράλληλα, είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει 
και ο ανάλογος ιατρικοτεχνολογικός εξοπλισμός για την παροχή υψηλότερων 
υπηρεσιών υγείας.  

Γνωρίζοντας την ιδιαίτερη ευαισθησία και επιμονή σας στον 
εκσυγχρονισμό των δημόσιων νοσοκομείων,  

 

Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ: 
 

1. Θα μπορούσε να διαχωριστεί άμεσα η ρευματολογική κλινική του 
νοσοκομείου Άγιος Παύλος, ειδικά εν μέσω της πανδημίας, με 
ξεχωριστές προσβάσεις και υποδομές ώστε να μη διακινδυνεύουν οι 
ασθενείς και να μη διακυβεύεται το αίσθημα ασφάλειάς τους;  
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2. Θα μπορούσε να υπάρξει μια πρόβλεψη για την ενίσχυση της κλινικής με 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και διάθεση κονδυλίων για 
τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της;  
 

3. Εναλλακτικά θα μπορούσε να υπάρξει σχεδιασμός για τη δημιουργία / 
ενδυνάμωση επιπλέον ρευματολογικού τμήματος σε άλλο νοσοκομείο 
της Θεσσαλονίκης; 

 

Θεσσαλονίκη, 28 Αυγούστου 2020 
Αριθ. πρωτοκόλλου: 9044/28-8-2020 

Η Ερωτώσα Βουλευτής 
Έλενα Ράπτη 
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