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Σε Κέντρο αναφοράς για ολόκληρη τη χώρα με διεθνή αναγνώριση για σπάνια
αυτοάνοσα ηπατικά νοσήματα αναδεικνύεται πλέον η Παθολογική Κλινική του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, επισφραγίζοντας την παροχή ολοκληρωμένης
και υψηλής ποιότητας φροντίδας υγείας στους ασθενείς.
Συγκεκριμένα, με πρόσφατη απόφαση του υπουργού Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια η
Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (ΠΓΝΛ)
αναγνωρίσθηκε επισήμως από το Υπουργείο Υγείας ως Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης
Σπανίων και Πολύπλοκων Νοσημάτων, στην κύρια θεματική ενότητα: «Σπάνια
Αυτοάνοσα Ηπατικά Νοσήματα» για τις υποθεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν την
Αυτοάνοση Ηπατίτιδα και την Πρωτοπαθή Χολική Χολαγγειίτιδα (υπ. Αριθμ. Υ.Π.Σχ./οικ.
74273/21 Οκτωβρίου 2019, ΦΕΚ Τεύχος Β΄4040/05.11.2019).
Η διαδικασία για την αναγνώριση της Κλινικής ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2018 και
παρά την αμέριστη στήριξη της διοίκησης και των θεσμικών οργάνων του

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, διήρκεσε συνολικά 15 μήνες, προκειμένου να
ολοκληρωθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, αλλά και οι αξιολογήσεις από τα αρμόδια
όργανα. Η αναγνώριση αυτή μάλιστα ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη της Ελλάδας στο
Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τα σπάνια ηπατικά νοσήματα.
Είναι γνωστό ότι η Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο ΠΓΝΛ διά του
διευθυντού της καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου και όλων των μελών που την απαρτίζουν σε
συνεργασία και με το Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο της Κλινικής, προσφέρει για
πλέον των 20 ετών ολοκληρωμένη και υψηλής ποιότητας φροντίδα υγείας σε ασθενείς
που πάσχουν από σπάνια και πολύπλοκα νοσήματα από όλη την επικράτεια, την Κύπρο
και όμορες Βαλκανικές χώρες, διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση των ασθενών σε
πολυεπιστημονικές ομάδες επαγγελματιών υγείας, οι οποίες διαθέτουν τις ειδικές
γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη για την κατάλληλη διαχείριση των ασθενών που
πάσχουν από σπάνια και πολύπλοκα νοσήματα, όπως η Αυτοάνοση Ηπατίτιδα και η
Πρωτοπαθής Χολική Χολαγγειίτιδα.
Όπως αναφέρουν στελέχη της Κλινικής, η επίσημη εθνική αναγνώριση θα ενισχύσει τη
συνεργασία και τη δικτύωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας διαμέσου της
Παθολογικής Κλινικής με άλλα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σε εθνικό, και ιδιαίτερα
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη της ήδη
υπάρχουσας συνεργασίας με συλλόγους ασθενών που πάσχουν από τα νοσήματα αυτά,
με τελικό στόχο πάντα την παροχή αποτελεσματικής και υψηλού επιπέδου ιατρικής
φροντίδας.
Ήδη το ΠΓΝΛ μέσω της Παθολογικής Κλινικής ΠΘ έχει υποβάλει πλήρη φάκελο για
ένταξή του μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος συμμετοχής νέων μελών στο ήδη
υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς ERN Rare Liver, που ανακοινώθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2019 (προσθεσμία έως τις 30 Νοεμβρίου 2019) έχοντας λάβει
την απαραίτητη πιστοποίηση (endorsement letter) από τον υπουργό Υγείας κ. Β. Κικίλια.
Με αφορμή τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης η αναπληρώτρια διοικήτρια του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου κα Ανθή Χαλιβέρα εξέφρασε την ικανοποίησή της για
την αναγνώριση της Κλινικής ως Κέντρο της Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων και
Πολύπλοκων Ηπατικών Νοσημάτων, γεγονός που, όπως επισήμανε, αποτελεί τιμή για ένα
νοσηλευτικό ίδρυμα στην ελληνική περιφέρεια, που μπορεί να προσφέρει υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες υγείας όχι μόνο εφάμιλλες, αλλά και μοναδικές συγκριτικά με τα
νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
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