
Αρ.Πρωτ. 1294/49 

Ηµερ.Κατάθεσης 19.11.2009 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
τ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
Γραφείο Λαµίας : Ρ.Φεραίου 1 Τ.Κ. 35100 – Τηλ. 22310-31200/52600 – Fax : 22310-66300 - email : agian@med.uoa.gr 

Γραφείο Αθήνας : Μητροπόλεως 1 Τ.Κ. 10557 – 5ος Όροφος – Γραφείο 503  - Τηλ. 210 3709532 - Fax : 210 3709530 

 
 

Προς Την Βουλή Των Ελλήνων 
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων 

∆ια την κα. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
 
 
 

Θέµα : Ακτινοβόληση Αίµατος  
 

          Η διεθνής πρακτική και ιδίως οι χώρες µε αναπτυγµένο σύστηµα αιµοδοσίας, 
έχουν καθιερώσει την ακτινοβόληση του αίµατος και των παραγώγων αυτού για 
ειδικές περιπτώσεις ληπτών όπως οι µεταµοσχευµένοι, οι ογκολογικοί ασθενείς και 
ορισµένοι ασθενείς που υποβάλλονται σε ανοσο-κατασταλτικές θεραπείες. 
          Η ακτινοβόληση είναι σχετικά απλή και σύντοµη διαδικασία, που δεν 
επηρεάζει την ασφάλεια ή την αποδοτικότητα του αίµατος. Είναι δε ευεργετική για 
τον πάσχοντα όταν τούτο επιβάλλεται. Σε αντίθετη περίπτωση όταν το άτοµο λάβει 
µη-ακτινοβοληµλένο αίµα, εκτίθεται σε κίνδυνο σηµαντικών επιπλοκών που στην 
Αµερική εκτιµήθηκε ότι υπερβαίνουν την  1 ανά εκατοµµύριο µεταγγίσεων 
(δεδοµένα 1990). 
         Η ακτινοβόληση είναι απαραίτητη σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
µεταµόσχευση µυελού των οστών.  Για τον λόγο αυτό, όλα τα µεταµοσχευτικά 
κέντρα ζητούν  την προµήθεια ακτινοβολητών ως µέρος του εξοπλισµού των. 
          Ήδη, πολλά µεταµοσχευτικά κέντρα της χώρας διαθέτουν ακτινοβολητή και 
τα υπόλοιπα ζητούν την προµήθειά του. Το κόστος των ακτινοβολητών αυτής της 
τάξεως και αποστολής υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ ανά συσκευή. Απαιτεί δε ειδικό 
προσωπικό συντήρησης και χειρισµού, άδειες ακτινο-προστασίας κλπ. 
          Για λόγους καλύτερης οργάνωσης αλλά και αυτονόητης εξοικονόµησης 
πόρων και προσωπικού, είναι προτιµότερη η τοποθέτηση των ακτινοβολητών µόνον 
στα Κέντρα Αίµατος της χώρας, ώστε να ελέγχονται ταυτοχρόνως περισσότερα 
κέντρα µεταµόσχευσης µυελού και έτσι να καλύπτεται ολόκληρη η χώρα. Με τον 
τρόπο αυτόν, θα γίνεται κεντρικά και αρτιότερα ο έλεγχος του 
διακινουµένου ακτινοβολουµένου αίµατος. Παράλληλα θα υπάρχει οικονοµία 
µεγεθών. 
         
Κατόπιν αυτού Ε Ρ Ω Τ A Σ Θ Ε :  
 
1.Τι προτίθεται να πράξει του Υπουργείο στο θέµα της ακτινοβόλησης του αίµατος; 



 
2.Εάν επί τούτου έχετε ή πρόκειται να ζητήσετε την άποψη των επιστηµονικών 
συµβουλευτικών οργάνων σας και ποίων. 
 
3.Ποίος ο αριθµός ακτινοβολητών που ήδη είναι εγκαταστηµένοι σε διάφορα 
Νοσοκοµεία και την έκταση που αυτοί οι εγκαταστηµένοι ακτινοβολητές 
καλύπτουν σε ποσότητες αίµατος συνολικά.  
 
4.Εάν προτίθεστε να εγκρίνετε την τοποθέτηση ακτινοβολητών σε άλλα νοσοκοµεία 
εκτός των 9 Κέντρων Αίµατος της χώρας. 

 

  

 

 

Αθήνα, 19/11/09 
 
 

Ο Ερωτών Βουλευτής 
Αθανάσιος Γιαννόπουλος 

 

 


