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ΠΡΟΣ :  

 
 

Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, 

Είµαστε µια οµάδα ατόµων στους οποίους η ζωή επεφύλασσε ένα δύσκολο 

δρόµο στον κυριότερο και ουσιαστικό τοµέα της ζωής τους, την υγεία. 

Σήµερα, υπολογίζεται ότι στην χώρα µας η οµάδα αυτή αριθµεί περί τα 260 

άτοµα – σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ) - 

και από την πρώτη Απριλίου 2006 έχει συσταθεί σε σώµα, µε την επωνυµία, Σωµατείο 

Ηπατοµεταµοσχευµένων µε έδρα την Αθήνα. 

Σκοπός του Σωµατείου είναι: 

� Να καταγράψει όλους τους ηπατοµοσχευµένους ανά την ελληνική 

επικράτεια. 

� Να δηµιουργήσει θεµατική ατζέντα και διεκδικητικό πλαίσιο µε χρόνια 

προβλήµατα και αιτήµατα που ταλανίζουν το Σωµατείο µας. 

� Να κατοχυρώσει και να προστατεύει τα δικαιώµατα των µελών που 

έχουν υποβληθεί σε µεταµόσχευση ήπατος στην Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό, και να προωθήσει την επίλυση όλων των προβληµάτων 

που αφορούν τους τοµείς της φαρµακευτικής, ιατρικής, 

νοσοκοµειακής κ.λ.π. περίθαλψης από τους Ασφαλιστικούς 

Οργανισµούς, την Πολιτεία κ.λ.π. αλλά πρωτίστως,  

Πρόεδρο Ελληνικής ∆ηµοκρατίας   

κ. Κάρολο Παπούλια  
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� Να συµβάλλει στην διάδοση δωρεάς οργάνων και ιστών και στην 

οργάνωση της µεταµόσχευσης. 

 

Στην Ελλάδα η µεταµόσχευση ήπατος – ιατρική πράξη µείζονος σηµασίας- 

ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 90 χάρη στις φιλότιµες προσπάθειες κάποιων 

ροµαντικών γιατρών. Εξαιτίας όµως της αδιαφορίας της πολιτείας, της κακής 

οργάνωσης του ελληνικού δηµοσίου και την έλλειψη συντονισµού, η προσπάθεια αυτή 

εγκαταλείφθηκε, µε αποτέλεσµα, πολλοί συνάνθρωποί µας να χάνουν κάθε χρόνο την 

ζωή τους. 

∆υστυχώς, όλοι µας έχουµε πληροφορηθεί κατά καιρούς από τα µέσα µαζικής 

επικοινωνίας την αναβολή µεταµόσχευσης στην χώρα µας και την αποστολή του 

µοσχεύµατος στο εξωτερικό, εξαιτίας κάποιων εγκληµατικών παραλήψεων (πχ έλλειψη 

αναγκαίας ποσότητας αίµατος) µε αποτέλεσµα το θάνατο συνανθρώπων µας που 

µάταια περίµεναν στη λίστα  το µόσχευµα. 

Πιστεύουµε ότι – έστω και αργά, στο λυκαυγές του 21
ου

 αιώνα – έφτασε το 

πλήρωµα του χρόνου, ώστε η µεταµόσχευση να πάρει την θέση που της αρµόζει.  

Έτσι προτείνουµε : 

• Την δηµιουργία θεσµού, που θα αναδείξει και θα τιµήσει την υπέρτατη 

πράξη αλτρουισµού, τη δωρεά οργάνων και ιστών, όπως η θεσµοθέτηση 

της ηµέρας του δωρητή. 

• Την σωστή ενηµέρωση της κοινής γνώµης, την εκλαΐκευση εννοιών – 

στο µέτρο του δυνατού – όπως, η έννοια του εγκεφαλικού θανάτου, και 

του µηχανισµού επιλογής του ασθενούς για τη λήψη του µοσχεύµατος, 

ώστε να επιλυθούν προβλήµατα που απασχολούν την κοινή γνώµη σε 

θέµατα µεταµοσχεύσεων. 

• Την συστράτευση όλων των φορέων ( πολιτεία, εκκλησία, πνευµατικοί 

άνθρωποι , άνθρωποι του θεάµατος και της τέχνης, µέλη του Σωµατείου 

µας) για την πραγµατοποίηση καµπάνιας, µε σκοπό την ενηµέρωση και 

την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης, στην ιδέα της δωρεάς οργάνων 

και ιστών και  
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• Την ενδελεχή εξέταση του – κατά γενική οµολογία- επιτυχηµένου 

Ισπανικού και Βρετανικού «µοντέλου» ώστε να µας οδηγήσει σε 

ασφαλή συµπεράσµατα και στις αναγκαίες νοµοθετικές ρυθµίσεις, η 

εφαρµογή των οποίων θα βοηθήσει στην σηµαντική άνοδο προσφοράς 

οργάνων και ιστών, αλλά και γενικότερα στη οργάνωση της 

µεταµόσχευσης στην χώρα µας.  

 

Η δηµιουργία ενός σύγχρονου µεταµοσχευτικού κέντρου που θα στελεχωθεί 

από έλληνες επιστήµονες, εγνωσµένης αξίας, µε πλούσια εµπειρία στις µεταµοσχεύσεις, 

ώστε να κερδίσουν άµεσα την εµπιστοσύνη του κόσµου και κυρίως των ασθενών.  

Παράλληλα µε την διάδοση της δωρεάς οργάνων και ιστών η δηµιουργία ενός 

τέτοιου µεταµοσχευτικού κέντρου στην ελληνική επικράτεια, αφ΄ ενός ,θα αναδείξει τη 

χώρα µας στον παγκόσµιο ιατρικό χάρτη, και αφ΄ ετέρου, θα σταµατήσει την εξαγωγή 

ασθενών στο εξωτερικό για µεταµόσχευση και την οικονοµική αφαίµαξη των δηµοσίων 

ταµείων. Ταυτόχρονα όµως, θα προσελκύσει ασθενείς από το εξωτερικό, µε συνέπεια 

την συσσώρευση εµπειρίας στο κέντρο, µε άµεσα οικονοµικά οφέλη.  

Έως ότου όµως φτάσουµε σ΄ αυτή την “ιδεατή κατάσταση”, καλό θα ήταν, να 

διασαφηνισθεί, και να αντικειµενικοποιηθεί άµεσα το νοµικό πλαίσιο έγκαιρης 

µετάβασης ασθενών στο εξωτερικό για µεταµόσχευση και την µετέπειτα ιατρική αγωγή 

και παρακολούθηση από τους γιατρούς τους.  

Είναι γνωστό ότι σήµερα, οι ηπατοµεταµοσχευµένοι, και δη εκείνοι του 

εξωτερικού, είναι στην κυριολεξία δέσµιοι µιας κατάστασης και όµηροι ενός ιατρικού 

κατεστηµένου. Παρ΄ ότι οι πάντες οµολογούν την ένδεια µοσχευµάτων στην χώρα µας, 

απόρροια  της οποίας είναι η ανυπαρξία εµπειρίας, σε ότι αφορά την µεταµόσχευση και 

την µετέπειτα παρακολούθηση των ασθενών, πολύ περισσότερο για τους µακροχρόνια 

µεταµοσχευµένους, δυστυχώς η µετάβαση ασθενών που ξανακέρδισαν τη ζωή τους στο 

µεταµοσχευτικό κέντρο για επανέλεγχο καθίσταται αδύνατη, µετά από άρνηση των 

γιατρών να τους χορηγήσουν το ανάλογο πιστοποιητικό, ώστε να µεταβούν στο 

νοσοκοµείο και να δουν τον γιατρό τους. Αποτέλεσµα αυτής της νοσηρής κατάστασης 

είναι, πολλοί φίλοι µας, µέλη του Σωµατείου µας, να υποστούν σε κάποιες περιπτώσεις 
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ανήκεστο βλάβη, εξαιτίας λανθασµένων ιατρικών χειρισµών, να ταλαιπωρηθούν για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα στα νοσοκοµεία και κάποιοι να φτάσουν να υποβληθούν εκ 

νέου σε µεταµόσχευση. Έτσι, σήµερα, αναγκαζόµαστε να πραγµατοποιούµε τα 

ραντεβού µε τους γιατρούς µας, στα µεταµοσχευτικά κέντρα του εξωτερικού, 

καταβάλλοντας τις δαπάνες νοσηλείας από το υστέρηµά µας ή συνάπτοντας δάνεια µε 

τραπεζικά ιδρύµατα, υποθηκεύοντας τις περιουσίες µας, που πολλές φορές κατάσχονται 

από τις τράπεζες, εξαιτίας της αδυναµίας να ανταπεξέλθουµε στους όρους 

αποπληρωµής του δανείου.  

Η οικονοµική αφαίµαξη που έχουµε υποστεί από την ηµέρα διάγνωσης της 

ασθένειας , αλλά και συνεχίζουµε να υφιστάµεθα έως και σήµερα, και συνάµα η 

µεγάλη ψυχολογική ένταση που βιώνουµε καθηµερινά, έχουν οδηγήσει πολλούς από 

εµάς σε αδιέξοδο στην προσωπική, οικονοµική και κοινωνική µας ζωή. 

 

Κύριε Πρόεδρε, εµείς, οι µεταµοσχευµένοι ήπατος που δώσαµε τον υπέρτατο 

αγώνα για επιβίωση και εξακολουθούµε να τον δίνουµε καθηµερινά, αισθανόµαστε την 

ανάγκη να ευχαριστήσουµε όσους µας συµπαραστάθηκαν στο δύσκολο αγώνα µας, και 

κυρίως τους δωρητές και τις οικογένειές τους, που χάρη σε αυτούς και τα ευγενικά τους 

πιστεύω βρισκόµαστε σήµερα στη ζωή. Ευχαριστούµε εσάς προσωπικά, για τη µεγάλη 

τιµή που µας κάνατε, να µας δεχθείτε, ώστε να σας εκφράσουµε τις απόψεις µας.  

Γνωρίζοντας την πορεία και τους αγώνες σας στον πολιτικό και κοινωνικό 

στίβο, δράττουµε την ευκαιρία να σας ζητήσουµε να υιοθετήσει η Προεδρία το 

Σωµατείο µας, και να µπείτε µπροστάρης στον αγώνα µας για την διάδοση της δωρεάς 

οργάνων και ιστών, και γενικότερα την οργάνωση της µεταµόσχευση στην χώρα µας.  

Βέβαιοι για την θετική αντιµετώπιση του αιτήµατός µας, σας ευχαριστούµε εκ 

των προτέρων.  

 

    Η Πρόεδρος          Η Γραµµατέας  

Παπαγγελή Μαίρη     Θεοδωρίδου Χριστίνα  


