
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

   Θεσσαλονίκη, 04/11/2020 

Του:  Αντώνη Μυλωνάκη, Βουλευτή Α΄ Ανατολικής Αττικής 

ΠΡΟΣ :  Τoν κ. Υπουργό Υγείας 

 

 

ΘΕΜΑ: «Ίδρυση Ογκολογικής Κλινικής στο Γ.Ν. Κατερίνης με τοποθετήσεις 
ιατρών ειδικότητας Γαστρεντερολογίας - Ενδοκρινολογίας» 

 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 

Σύμφωνα με ενημέρωση, που είχαμε από μέλη του Συλλόγου Καρκινοπαθών Πιερίας, 
καθώς και από ευαισθητοποιημένους κατοίκους της περιοχής για θέματα παροχής 
υγειονομικών υπηρεσιών σε θέματα που άπτονται της Δημόσιας Υγείας σε επίπεδο 
Πιερίας, ενημερωθήκαμε για την αναγκαιότητα ίδρυσης αναγκαίων Υγειονομικών 
Υπηρεσιών στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Αυτές επικεντρώνονται στην ίδρυση 
Ογκολογικής Κλινικής, εντός του Νοσοκομείου, με το κατάλληλο εξειδικευμένο ιατρικό 
και παραϊατρικό προσωπικό, καθώς και την τοποθέτηση Γαστρεντερολόγου και 
Ενδοκρινολόγου, τουλάχιστον, για τα πρωινά ιατρεία. Η ενημέρωση σχετικά με την 
πρόληψη και την έγκυρη διάγνωση του καρκίνου, η ψυχολογική υποστήριξη αλλά και οι 
θεραπευτικές αγωγές θα πρέπει να εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο για να μην 
εξαναγκάζονται, είτε οι ενδιαφερόμενοι, είτε οι ασθενείς, να διανύουν αποστάσεις εκτός 
Π.Ε. Πιερίας με κατεύθυνση, είτε προς Θεσσαλονίκη, είτε προς Λάρισα. Επιπλέον, η 
έλλειψη Ιατρού Γαστρεντερολογικής Ειδίκευσης στο Γ.Ν. Κατερίνης εξαναγκάζει 
πάσχοντες, είτε να προσφεύγουν σε ιδιώτες γαστρεντερολόγους με υπέρογκα 
χρηματικά αντίτιμα για πρωτοβάθμιες ιατρικές πράξεις (γαστροσκοπήσεις, 
κολονοσκοπήσεις, σιγμοειδοσκοπήσεις), είτε να μετακινούνται σε μεγάλα αστικά κέντρα 
(Θεσσαλονίκη, Λάρισα) για να υποβληθούν σε δευτεροβάθμιες κοστοβόρες ιατρικές 
πράξεις (πολυπεκτομές). Επιπρόσθετα, η παρουσία ενός ενδοκρινολόγου στο Γ. Ν. 
Κατερίνης θα ήταν απαραίτητη για να παρέχει πλήρεις υπηρεσίες διάγνωσης και 
εργαστηριακών εξετάσεων και με βάση την κλινική εικόνα του ασθενούς, να εφαρμόζει 
την καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη αγωγή επιτόπου. 
 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

Προτίθεσθε να ικανοποιήσετε τα άνω αιτήματα της κοινωνίας της Πιερίας, που κάνει 

έκκληση για δημιουργία Ογκολογικής Κλινικής στο Γ.Ν. Κατερίνης, καθώς και για την 

τοποθέτηση Γαστρεντερολόγου και Ενδοκρινολόγου στο εν λόγω νοσοκομειακό ίδρυμα; 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 
 
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
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