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Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) είναι ο τριτοβάθμιος κοινωνικός και συνδικαλιστικός φορέας του αναπηρικού 
κινήματος στην Ελλάδα. Από την ίδρυσή της, το 1989, έως σήμερα, αγωνίζεται για την προώθηση πολιτικών που συμβάλλουν στην πλήρη 
συμμετοχή όλων των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας. Για τα δελτία τύπου σε 
ηλεκτρονική μορφή, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.esaea.gr 

 

 
        Αθήνα …..21.12.10……. 

      Αρ. Πρωτ. ….3876……... 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Απαράδεκτη η διακοπή λειτουργίας του  Μεταμοσχευτικού Κέντρου Ήπατος Νοσοκομείου 
¨ΛΑΙΚΟ¨ 

 
Την απαράδεκτη διακοπή λειτουργίας του Μεταμοσχευτικού Κέντρου Ήπατος του Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΙΚΟ», που  
εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους όχι μόνο για την υγεία αλλά και για τη ζωή των 32 ατόμων που ήδη έχουν μεταμοσχευθεί 
σε αυτό το Κέντρο, αλλά και όσων εντάσσονταν επί μακρό χρονικό διάστημα στη λίστα αναμονής για τη μεταμόσχευσή 
τους καταγγέλλει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία με επιστολή διαμαρτυρίας στον Υπουργό Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αν. Λοβέρδο. 
 
Σύμφωνα με έγγραφο Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων που κοινοποιήθηκε στην Ε.Σ.Α.μεΑ. και στο οποίο 
αναφέρεται αναλυτικά το ιστορικό της διακοπής λειτουργίας του Μεταμοσχευτικού Κέντρου Ήπατος του Λαϊκού 
Νοσοκομείου, αποδίδονται σοβαρές ευθύνες στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το ιδιαίτερα σοβαρό αυτό θέμα ο 
Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.). Οι υποψήφιοι για μεταμόσχευση ήπατος ανέμεναν έναν ολόκληρο 
χρόνο να ληφθεί η τελική απόφαση του Ε.Ο.Μ. για την τύχη του μεταμοσχευτικού κέντρου. Η ανεπίτρεπτη 
καθυστέρηση που διέκρινε τις ενέργειες του Ε.Ο.Μ. ο οποίος είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος οργανισμός για τις 
μεταμοσχεύσεις και τυχόν συναρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας είναι προφανές ότι έθεσαν σε κίνδυνο την 
υγεία και τη ζωή των μεταμοσχευμένων ήπατος και όσων βρίσκονταν στη λίστα για μεταμόσχευση. Σημειώνεται δε ότι ο 
Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων επί 7 μήνες δεν είχε πληροφορήσει τους πάσχοντες για την αναστολή 
λειτουργίας του Κέντρου. 
 
Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην επιστολή του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων οι διοικητικοί υπάλληλοι του 
Λαϊκού Νοσοκομείου, αυθαίρετα, απαιτούν από τους μεταμοσχευθέντες ήπατος να πληρώσουν τις εργαστηριακές 
εξετάσεις, στις οποίες υποβάλλονται ενώ οι μεταμοσχευθέντες νεφρού δεν καταβάλλουν εξέταστρα. Όπως αναφέρουν οι 
ηπατομεταμοσχευθέντες, η Δ/νση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας του Υπουργείου Εργασίας σε έγγραφη 
απάντησή της (αρ. πρωτ. 80000/1414/133) προς σχετικό ερώτημα του Σωματείου διευκρίνισε ότι «οι μεταμοσχευμένοι 
ήπατος έχουν τις ίδιες παροχές υγείας που αναφέρονται για τους μεταμοσχευμένους νεφρού και άλλων 
συμπαγών οργάνων».  
 
Η Συνομοσπονδία ζητεί την άμεση διερεύνηση από το Υπουργείο και τη Διοίκηση του Νοσοκομείου την σημαντικών 
αυτών καταγγελιών, καθώς και την αναζήτηση και απόδοση των ευθυνών που αναλογούν στο κάθε αρμόδιο φορέα για 
το θέμα των μεταμοσχεύσεων, που εξακολουθεί στη χώρα μας να βρίσκεται στο σημείο μηδέν. Δεν επιτρέπεται πλέον 
καμία ολιγωρία για ένα θέμα από το οποίο εξαρτάται η ζωή συμπολιτών μας.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. Βαρδακαστάνη στο κινητό 
τηλέφωνο 6937157193.  

http://www.esaea.gr/

