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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Υγείας 
 

ΘΕΜΑ: «Άμεση ενίσχυση του Κέντρου Κυστικής Ίνωσης Ενηλίκων 
στο ΓΝΘ Γ. Παπανικολάου Θεσσαλονίκης» 

 
 Κύριε Υπουργέ,  
 
 Η Κυστική Ίνωση είναι από τις πιο συχνές παγκοσμίως κληρονομικές νόσους. 
Μάλιστα στην Ελλάδα εκτιμάται ότι συνολικά 50-60 παιδιά ανά έτος γεννιούνται με κυστική 
ίνωση, ήτοι 1 παιδί ανά εβδομάδα περίπου. Υπολογίζεται ακόμα πως 500.000 Έλληνες 
είναι φορείς του παθολογικού γονιδίου.  
 Το Κέντρο Κυστικής Ίνωσης Ενηλίκων του ΑΠΘ, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο 
της Πνευμονολογικής - Φυματιολογικής Κλινικής ΑΠΘ στο Γενικό Νοσοκομείο Γ. 
Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, προσφέρει νοσηλεία, βοήθεια, και παρακολούθηση σε 
ενήλικες ασθενείς της κυστικής ίνωσης σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, από τον Έβρο μέχρι 
την Ήπειρο.  Το κολοσσιαίο ωστόσο έργο του και η προσφορά του απειλείται από δομικές 
ελλείψεις και σημαντικά προβλήματα. Υπάρχει έλλειψη αναγκαίου προσωπικού, ενώ το 
Κέντρο έχει ανάγκη άμεσα από έναν γιατρό με την ειδικότητα του πνευμονολόγου 
προκειμένου να συνεχίσει την λειτουργία του. Να σημειωθεί πως στο ΓΝΘ Γ. 
Παπανικολάου, υπάρχουν 7 κενές οργανικές θέσεις για την ειδικότητα του πνευμονολόγου! 
 Επιπλέον, οι χώροι νοσηλείας του Κέντρου είναι ανεπαρκείς για τον ολοένα 
αυξανόμενο αριθμό ασθενών και οι χώροι των εξωτερικών ιατρείων είναι ακατάλληλοι, ενώ  
υπάρχουν χώροι που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την αύξηση του αριθμού των 
θαλάμων νοσηλείας και την αναβάθμιση του χώρου λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων. 
Τέλος, το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού αμείβεται από κονδύλια που αναζητούνται 
κάθε φορά από ιδιώτες χρηματοδότες, με πολύ ορατό το ενδεχόμενο να μείνει κάποια 
στιγμή το Κέντρο με ένα μόνο άτομο προσωπικό, ενώ το κέντρο θα μπορούσε να αριθμεί 
100 ασθενείς μέσα σε μόλις δύο χρόνια από 57 που παρακολουθούνται σήμερα, εάν με τη 
βοήθειά σας ομαλοποιηθούν οι συνθήκες.   
 Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας για τέτοια ζητήματα αλλά και αναγνωρίζοντας την 
ανάγκη εξυπηρέτησης των δεκάδων ασθενών με κυστική ίνωση, 
 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ: 
 
1. Είναι εφικτή η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων για την ομαλή λειτουργία του 
Κέντρου Κυστικής Ίνωσης του ΓΝΘ Παπανικολάου; 
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2. Είναι δυνατή η αναβάθμιση και η αξιοποίηση των χώρων γειτνιάζουσας πτέρυγας, 
που είναι σε γνώση της διοίκησης, προκειμένου να λειτουργήσουν σωστά τα εξωτερικά 
ιατρεία και τουλάχιστον 7 θάλαμοι νοσηλείας;  
3. Ποια είναι τα σχέδια του υπουργείου για την αντιμετώπιση του καθεστώτος 
αβεβαιότητας των εργαζομένων στο Κέντρο, λόγω αδυναμίας διαρκούς εξεύρεσης 
χρηματοδότησης και κονδυλίων; 
 

  
Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2019 

Αρ. Πρωτ.: 1556/29-10-2019 
 

Η Ερωτώσα Βουλευτής 
Έλενα Ράπτη 
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