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Προς: κ. Λοβέρδο Ανδρέα, Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Κοιν.: 1. κ. Τιμοσίδη Μιχάλη, Υφυπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 2. Ε.Ο.Μ. 

 3. ΕΣΑμεΑ  

    

Θέμα: Θέση του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος για τη δημιουργία 
πρότυπου-πολυδύναμου μεταμοσχευτικού κέντρου ήπατος στην Αττική και αίτημα 

γνωστοποίησης στοιχείων. 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Α. Αίτημα κοινοποίησης στατιστικών στοιχείων  
Στη χώρα μας για μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχει αναμφισβήτητη έλλειψη 

μεταμοσχευτικών μονάδων ήπατος. Επιπλέον μονάδες που εξειδικεύονται εδώ και 
χρόνια στις μεταμοσχεύσεις ήπατος υπολειτουργούν, με επακόλουθο να αναγκαζόμαστε 
να εξάγουμε μεγάλο αριθμό ασθενών και μοσχευμάτων. Σήμερα βιώνουμε μια πολύ 

δύσκολη κατάσταση όσο αφορά τις μεταμοσχεύσεις ήπατος με αποκορύφωμα την 
απουσία μεταμοσχευτικού κέντρου ήπατος στην Αττική.  

Κύρια προσπάθεια του σωματείου μας είναι να αλλάξει μια για πάντα αυτή η ζοφερή 
εικόνα. Γι' αυτό το λόγο (και συνεχίζοντας την καλή συνεργασία που ξεκινήσαμε στην 
τελευταία μας συνάντηση) θα επιθυμούσαμε να μας γνωστοποιήσετε τα εξής: 

1. Αναλυτικά στοιχεία του τρόπου λειτουργίας της λίστας αναμονής ήπατος σε σχέση 
με την ισχύουσα νομοθεσία.  

2. α)Στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τα ποσοστά επιβίωσης των εγγεγραμμένων στη 
λίστα αναμονής ηπατοπαθών ασθενών προς μεταμόσχευση.  

 β)Στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τα ποσοστά επιβίωσης των μεταμοσχευμένων 
ασθενών. 

Θα θέλαμε επίσης να γνωρίζουμε αν τα μεταμοσχευτικά προγράμματα ήπατος της 

χώρας μας λειτουργούσαν και λειτουργούν σύμφωνα με τα παγκόσμια χαρακτηριστικά 
διασφάλισης ποιότητας. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία 

της τελευταίας εικοσαετίας (με καταλυτική ημερομηνία την 31/12/2010) για τα εξής 
προγράμματα: 

 Πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων ήπατος νοσοκομείου «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης 

 Πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων ήπατος νοσοκομείου «Λαϊκό» (το οποίο δεν 
διενεργεί πλέον μεταμοσχεύσεις αλλά παρακολουθεί μόνο τους 

μεταμοσχευμένους του) 
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Β. Δημιουργία πρότυπου-πολυδύναμου μεταμοσχευτικού κέντρου ήπατος στην 

Αττική  
 

Άποψη μας είναι ότι λύση αυτού του τόσο σοβαρού προβλήματος (απουσία 
μεταμοσχευτικού κέντρου ήπατος στην Αττική) πρέπει να είναι μόνιμη και 

πιστοποιημένη. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με τη δημιουργία ενός πρότυπου-
πολυδύναμου μεταμοσχευτκού κέντρου ήπατος σύμφωνα με τα παγκόσμια 
χαρακτηριστικά διασφάλισης ποιότητας. Δηλαδή να είναι επικεφαλής ένας άνθρωπος με 

αποδεδειγμένα επιτυχή εμπειρία στο χώρο της μεταμόσχευσης, να περιβάλλεται από 
όλες τις ειδικότητες και τα εργαστήρια που απαιτούνται (ανοσολογικό, 

παθολογοανατομικό κτλ) και να στεγάζετε σε ένα κτίριο τύπου Ωνασείου που θα 
συμβαδίζει με τις υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας που απαιτούν οι μεταμοσχεύσεις. 
Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με άλλα αποδεδειγμένα πετυχημένα 

μεταμοσχευτικά κέντρα του εξωτερικού για την καλύτερη αξιοποίηση μοσχευμάτων και 
τη σωτηρία μεγίστου αριθμού ασθενών. Μ' αυτό τον τρόπο κερδίζουμε γνώση και 

εξειδίκευση λόγω της συνεχής ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης του ιατρικού, 
νοσηλευτικού αλλά και διοικητικού προσωπικού που χρειάζεται για να λειτουργήσει 
σωστά ένα μεταμοσχευτικό κέντρο ήπατος.  

Εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε την πεποίθηση ότι η συνεργασία με τον παγκοσμίου 
φήμης Έλληνα χειρούργο Ανδρέα Τζάκη, Διευθυντή του προγράμματος 

μεταμοσχεύσεων του πανεπιστημίου του Μαϊάμι των Η.Π.Α. είναι αναγκαία και 
επιβεβλημένη, διότι λόγω της τεράστιας εμπειρίας του στις μεταμοσχεύσεις είναι ο ποιο 
κατάλληλος επιστήμονας να οργανώσει σωστά μια τέτοια σημαντική προσπάθεια. 

Συνεργασία μάλιστα που την προτείνει και ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων. 
Γνωρίζουμε ότι ο ιατρός κ. Ανδρέας Τζάκης έχει καταθέσει τις προτάσεις του στις δύο 

προγενέστερες πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας ύστερα από δική τους 
πρόσκληση. Παρόλα αυτά έμειναν στο συρτάρι, περιέργως μη αξιοποιήσιμες, με 
συνέπεια την ανεπαρκή μεταμοσχευτική δραστηριότητα που υφίσταται σήμερα η χώρα. 

Το να μένει ανεκμετάλλευτη η προσφορά βοήθειας που τόσο έχουμε ανάγκη και 
μάλιστα αφιλοκερδώς ενός τέτοιου επιστήμονα, πασίγνωστου για το κύρος του στην 

παγκόσμια ιατρική κοινότητα, γι' εμάς το λιγότερο χαρακτηρίζεται απογοητευτικό αλλά 
και καταδικαστέο. 
Σ' αυτό το σημείο θα θέλαμε να αναφέρουμε σε απόσπασμα επιστημονικού πονήματος 

που έγραψε ο επίκουρος καθηγητής χειρουργικής και μεταμόσχευσης οργάνων κ. 
Αντωνίου Ευστάθιος που πολύ χαρακτηριστικά περιγράφει την ορθή οργάνωση 

λειτουργίας ενός μεταμοσχευτικού κέντρου ήπατος. Το λυπηρό είναι ότι οι λύσεις 
περιγράφονται σε επιστημονικά εγχειρίδια αλλά ποτέ δεν εφαρμόζονται στην πράξη με 

αποτέλεσμα την ανύπαρκτη παροχή ίασης στους ηπατοπαθείς ασθενείς από την 
Πολιτεία εδώ και πολλά χρόνια. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο ιατρός κ. Αντωνίου 
Ευστάθιος: 

«Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση για την επίτευξη μιας τόσο περίπλοκης και απαιτητικής 

θεραπείας, είναι η ύπαρξη καλά εκπαιδευμένης και οργανωμένης μεταμοσχευτικής  ομάδας 

τόσο ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων όσο νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Η 

μεταμόσχευση ήπατος είναι κατ' εξοχήν επίτευγμα ομαδικής εργασίας (team work) και ως εκ 

τούτου είναι απαραίτητη η άριστη συνεργασία, ο αλληλοσεβασμός και η σωστή επικοινωνία 

μεταξύ όλων των μελών της ομάδας. Η μεταμόσχευση ήπατος είναι όπως οι κύκλοι του 

σήματος των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως χαρακτηριστικά συνήθιζε να αναφέρει ο Prof. P. 

Mc.Master. Κάθε κρίκος (κύκλος) αντιστοιχεί σε μία ειδικότητα ιατρών ή σε σύνολο μικρών 

υπο-ομάδων νοσηλευτικού ή βοηθητικού προσωπικού. Αν ένας κρίκος αποσπαστεί, το 

σύνολο δυσλειτουργεί και η μεταμοσχευτική ομάδα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην 
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αποστολή της»

1

  

 

Η ύπαρξη πρότυπου-πολυδύναμου μεταμοσχευτικού κέντρου ήπατος στην Αττική 
σύμφωνα πάντα με τα παγκόσμια χαρακτηριστικά διασφάλισης ποιότητας είναι μέγιστη 

αναγκαιότητα γι' εμάς αλλά και πολύ περισσότερο γι' αυτούς που είναι ενταγμένοι στη 
λίστα αναμονής για ηπατικό μόσχευμα. Γι' αυτούς τους λόγους θα επιθυμούσαμε να 

μας γνωστοποιήσετε: 

1. Αν το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει καθορίσει συγκεκριμένη 
διαδικασία δημιουργίας πρότυπου-πολυδύναμου μεταμοσχευτικού κέντρου στην Αττική 

σύμφωνα με τα παγκόσμια χαρακτηριστικά διασφάλισης ποιότητας.  

2. Πότε θα γίνει η επίσημη διακήρυξη από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης της πρόθεσης να δημιουργηθεί πρότυπο-πολυδύναμο μεταμοσχευτικό 
κέντρο στην Αττική σύμφωνα με τα παγκόσμια χαρακτηριστικά διασφάλισης ποιότητας. 

3. Αν υπάρχει πρόβλεψη για δημιουργία παιδιατρικής μεταμοσχευτικής μονάδας εντός 
του πλαισίου λειτουργίας του νέου μεταμοσχευτικού κέντρου.    

4. Αν η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει 

υπόψη τις προτάσεις του ιατρού κ. Ανδρέα Τζάκη αλλά και την προσφορά βοήθειας του 
σ' αυτό το τόσο σημαντικό εγχείρημα. Προσφορά βοήθειας που άλλες χώρες θα την 

επιζητούσαν διακαώς. 

Θα σας παρακαλούσαμε επίσης να μας αποστείλετε τα στοιχεία που σας ζητάμε όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα. Η συνεργασία μαζί σας γι' εμάς είναι πολύτιμη. Άλλωστε 

οφείλουμε να συνεργαζόμαστε στενά όλοι οι φορείς με στόχο να αλλάξει αυτή η 
άσχημη και αποκαρδιωτική κατάσταση που βιώνουμε εδώ και πολλά χρόνια, 

υιοθετώντας αποτελεσματικές λύσεις και όχι παλινωδίες του παρελθόντος όπως η 
περίπτωση της μεταμοσχευτικής μονάδας του Λαϊκού.  
Σας ευχαριστούμε και αναμένουμε απάντηση σας. 

 
Με εκτίμηση, 

 
 

Για το Δ.Σ. 
 
Θεοδωρίδου Χριστίνα            Μουτζίδη Δέσποινα 

 
Γ. Γραμματέας Πρόεδρος 

    
 

 

                                                 
1 Ε.Α.Αντωνίου, «Μεταμόσχευση Ήπατος», στο, Αλκιβιάδης Κωστάκης(επιμ.), Μεταμοσχεύσεις ιστών και 

οργάνων δώρο ζωής, Επιστιμονικές Εκδόσεις Παρισιανού Α.Ε., Αθήνα, 2004, σ. 386. 


