
 

 

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2020 
 

ΠΡΟΣ: Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλειο Κικίλια 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Υφυπουργό Υγείας, κ. Βασίλειο Κοντοζαμάνη 

 
 
 

Αξιότιμε κ Υπουργέ, 
 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να καταθέσουμε τις απόψεις της Ελληνικής Εταιρείας 
Πυρηνικής Ιατρικής και Μοριακής Απεικόνισης (ΕΕΠΙΜΑ) σχετικά με τη δωρεά του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) που αφορά την εγκατάσταση ποζιτρονιακών τομογράφων και 
κυκλότρων σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της χώρας. 
 
Θεωρούμε ότι η δωρεά του ΙΣΝ κινείται σε απόλυτα θετική κατεύθυνση σύμφωνα με τη διεθνή 
ιατρική πρακτική, δεδομένου ότι αντίστοιχος ιατρικός εξοπλισμός υφίσταται σε πολλά 
τριτοβάθμια Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία χωρών της Ευρώπης, ΗΠΑ, Ασίας και Αυστραλίας. 
 
Την 6η Φεβρουαρίου 2020, σε μια λαμπρή τελετή στο ΙΣΝ ανακοινώθηκε επίσημα η μη 
εγκατάσταση των μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων (κύκλοτρα) που είχε αρχικώς 
προβλεφθεί, για την εξασφάλιση της «αυτόνομης» λειτουργίας των ποζιτρονιακών 
συστημάτων με “in house” παραγωγή ραδιοφαρμάκων. Όπως ενημερωθήκαμε, η απόφαση 
βασίστηκε σε οικονομοτεχνική μελέτη μη βιωσιμότητας των κυκλοτρονίων, δεδομένου ότι η 
τιμή των αντίστοιχων ραδιοφαρμάκων έχει μειωθεί σημαντικά τα δύο τελευταία έτη.  
 
Παραταύτα, ως επιστημονικός φορέας, θέλουμε να υπογραμμίσουμε την σημασία 
εγκατάστασης των κυκλότρων στα 4 πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (όπως είχε αρχικώς 
προβλεφθεί) για ερευνητικούς σκοπούς, δεδομένου ότι θα λειτουργήσει ως 
«πολλαπλασιαστής ισχύος» στην  ραγδαία ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, 
όχι μόνο στο πεδίο της Πυρηνικής Ιατρικής, αλλά και στα επιστημονικά πεδία της Ογκολογίας, 
Καρδιολογίας, Νευρολογίας, Ψυχιατρικής κ.α. Επιπροσθέτως, με την αξιοποίηση της 
δυνατότητας “in house” παραγωγής βραχύβιων ραδιοφαρμάκων, οι ερευνητικές ομάδες που 
δραστηριοποιούνται στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία θα έχουν την δυνατότητα να 
διεκδικήσουν επιτυχώς ή/και να συμμετάσχουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά και διεθνή 
ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, με προφανή σημαντικά επιστημονικά αλλά και 
οικονομικά οφέλη για τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία. 
 
 Όσον αφορά την κλινική εφαρμογή,  θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αρκετές νέες/υπό 
ανάπτυξη διαγνωστικές και θεραπευτικές ραδιοϊσοτοπικές εφαρμογές απαιτούν τη χρήση 
βραχύβιων ισοτόπων που μόνο η ύπαρξη in house κυκλότρων θα μπορούσε να εξασφαλίσει. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε: 
1) Την εγκατάσταση κυκλότρων στα πανεπιστημιακά Νοσοκομεία πρωτίστως για 

ερευνητικούς σκοπούς. Ειδικά όσον αφορά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης 

και δεδομένης της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας (νησί), η τοποθέτηση κυκλότρου θα συμβάλει 

και στην καθ΄ημέραν κλινική πράξη. 



 

 

2) Στην περίπτωση όποιας τροποποίησης της δωρεάς, προτείνουμε το υπολειπόμενο 

κονδύλιο να διατεθεί αποκλειστικά και μόνο σε μηχανές σύνθεσης ραδιοφαρμάκων και λοιπό 

ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής (SPECT/CT, CZT). 

 

Με τις ανωτέρω προτάσεις μας πιστεύουμε ότι συμβάλλουμε στην ουσιαστικότερη αξιοποίηση 

της «Πρωτοβουλίας για την Υγεία» του ΙΣΝ με κερδισμένο όχι μόνο τον Έλληνα ασθενή αλλά 

και τον Έλληνα επιστήμονα, αναστρέφοντας φαινόμενα τύπου brain drain και αναπτύσσοντας 

τις προϋποθέσεις δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.  

 

Με εκτίμηση, 

 

Ιωάννης Θ. Κούτσικος  Σοφία Κουκουράκη 

Πρόεδρος ΕΕΠΙ&ΜΑ  Γεν. Γραμματέας ΕΕΠΙ&ΜΑ 

 
 

 

 

 


