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Κύριε Πρόεδρε του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, 

 

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τον προβληματισμό μας αλλά και την 

ανησυχία μας τόσο για την μη ανανέωση της άδειας λειτουργίας του Μεταμοσχευτικού 

Κέντρου Ήπατος του Λαϊκού «για λόγους που σχετίζονται με τη μη πλήρωση των 

προϋποθέσεων λειτουργίας του» όσο και εν γένει για το μέλλον των μεταμασχεύσεων ήπατος 

στη χώρα μας. 

 

Κύριε Πρόεδρε δεν γνωρίζουμε τι πραγματικά οδήγησε τον Ε.Ο.Μ να πάρει μια τέτοια 

απόφαση, την πιο πάνω αιτιολογία δεν την καταλαβαίνουμε, τη στιγμή που στο ίδιο 

νοσηλευτικό ίδρυμα με τις ίδιες προβληματικές κτιριακές και εργαστηριακές υποδομές και 

με το ίδιο ελλιπές ιατρικό, νοσηλευτικό ακόμα και διοικητικό προσωπικό, λειτουργεί 

απρόσκοπτα, με πρόσφατα ανανεωμένη άδεια του ΕΟΜ, το μεταμοσχευτικό κέντρο νεφρού. 

(Πώς για το ένα συμπαγές όργανο «δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις» και για το άλλο 

πληρούνται ;)  Εκείνο που γνωρίζουμε όμως είναι πως από τον Ιούνιο του 2006 που 

ξεκίνησε, σε πανηγυρικό κλίμα  η λειτουργία του, μέχρι τον Ιούνιο του 2009 οπότε και 

σταμάτησε, είχαν πραγματοποιηθεί 32 μεταμοσχεύσεις ήπατος - μ.ο. περίπου μία τον μήνα - 

(σε 2 περιπτώσεις μάλιστα με ταυτόχρονη μεταμόσχευση και νεφρού).  

 

Πράγματι τα προβλήματα του Λαϊκού είναι πολλά και σοβαρά. Τόσο εμείς όσο και  άλλοι 

σύλλογοι μεταμοσχευμένων, τα έχουμε επισημάνει με συνεχή  υπομνήματα και παραστάσεις, 

είμαστε δε πρόθυμοι να το ξανακάνουμε, όσες φορές χρειάζεται, προκειμένου να βελτιωθούν 

οι απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν. Από το σημείο αυτό όμως, μέχρι το οριστικό 

κλείσιμο της Μονάδος Μεταμόσχευσης Ήπατος και ο παροπλισμός της μικρής αλλά 

έμπειρης και εξειδικευμένης ομάδας μεταμοσχεύσεων που λειτούργησε με επιτυχία αυτό το 

διάστημα (ορισμένοι από αυτούς μάλιστα έχουν μετεκπαιδευτεί στο εξωτερικό για να την 

πλαισιώσουν) απέχει πάρα πολύ.  Αλλά και η μεθόδευσή της αναστολής λειτουργίας της 

μονάδας, μας γεννά απορίες τόσο για το αιφνιδιαστικό του πράγματος – χωρίς να δοθεί 

χρόνος να βελτιωθούν οι συνθήκες- όσο και για το ότι, όπως μας λένε τα μέλη μας, οι 

δεκάδες ηπατοπαθείς που ήταν στη λίστα υποψηφίων προς μεταμόσχευση του Λαϊκού 

αγνοήθηκαν αρχικά  από τον ΕΟΜ και ειδοποιήθηκαν μόλις τον Δεκέμβριο του 2009, 

(δηλαδή 6 μήνες αργότερα από το κλείσιμο της μονάδας), ότι έχουν ενταχθεί στη λίστα 

αναμονής του Ιπποκρατείου Θεσσαλονίκης. Επίσης σε ότι αφορά το μεταμοσχευτικό κέντρο 

της Θεσσαλονίκης (το οποίο επίσης έχει πολλά και σοβαρά προβλήματα και μεγάλες 

ελλείψεις τόσο σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό όσο και στο  επίπεδο της υλικοτεχνολογικής 
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υποδομής  του όπως κατ’ επανάληψη έχουν καταγγείλει οι γιατροί του)   δεν έγινε καμία 

αλλαγή ή κάποιου είδους ενίσχυση ( του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, των κλινών, των 

απαραίτητων εργαστηρίων κλπ)   που να δείχνει ότι υπήρξε κάποιου είδους μέριμνα για να 

απορροφηθούν ομαλά αυτοί  οι  άνθρωποι και να μπορεί το Ιπποκράτειο να ανταποκριθεί με 

επιτυχία στο πολύ αυξημένο έργο που του αναθέσατε. Αντίθετα τα πιο πάνω, νομίζουμε πως, 

δείχνουν μια αδικαιολόγητη «βιασύνη» να κλείσει το Μεταμοσχευτικό Κέντρο Ήπατος του 

Λαϊκού και μια ολιγωρία σε ότι αφορά τη διαχείριση των αναπόφευκτων συνεπειών της 

κατάργησης του. Ας μην ξεχνάμε πως μιλάμε για το 65% του πληθυσμού της χώρας μας (εκ 

των οποίων το 30 με 40 % στο νομό Αττικής)  

  

Κύριε Πρόεδρε στην επετειακή Ημερίδα που πραγματοποίησε ο ΕΟΜ για τα 10 χρόνια 

λειτουργίας του, (όπου τα σωματεία των μεταμοσχευμένων  παρέστησαν απρόσκλητα) ένα 

από τα πολύ χρήσιμα στατιστικά στοιχεία που χορηγήσατε στον τύπο  δείχνει ανάγλυφα το 

γιατί οι Έλληνες δεν δωρίζουν τα όργανά τους προς μεταμόσχευση. Η σημαντικότερη αιτία, 

όπως αναφέρεται, είναι το ότι σε ποσοστό 45% δεν έχουν εμπιστοσύνη στο σύστημα των 

Μεταμοσχεύσεων. Για αυτό πιστεύουμε πως παρόμοιες με τη παραπάνω ενέργειες δεν 

συμβάλλουν στην εδραίωση της εμπιστοσύνης των Ελλήνων στο σύστημα που επικρατεί στη 

χώρα μας, αντίθετα νομίζουμε πως συντηρούν την επιφυλακτικότητα απέναντι στη δωρεά 

μοσχευμάτων.  

 

Επειδή πιστεύουμε όχι μόνο στον θεσμικά συντονιστικό ρόλο του Ε.Ο.Μ, αλλά θέλουμε ο 

ΕΟΜ να καθοδηγεί  παρεμβαίνοντας  με το κύρος του προς διευκόλυνση καταστάσεων και 

την επίλυση προβλημάτων και ταυτόχρονα να εμπνέει ολόκληρο  το σύστημα των 

μεταμοσχεύσεων και της δωρεάς οργάνων στη χώρα μας.   

 

Θα θέλαμε με αυτές τις σκέψεις να σας ζητήσουμε μία συνάντηση,  προκειμένου να σας 

εκφράσουμε τις απόψεις, τις ιδέες και τα βιώματα μας και να ακούσουμε από εσάς τις 

σκέψεις σας για τη μεταμοσχευτική διαδικασία και τις προοπτικές της στη χώρα μας σήμερα.  

 

Με εκτίμηση, 

 

 

   Για το Δ.Σ. 

 

 

 

Θεοδωρίδου Χριστίνα        Μουτζίδη Δέσποινα                     

Γ. Γραμματέας                                                                Πρόεδρος 


