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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

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

Η θέση του Σωµατείου Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος είναι ότι λύση αυτού του 
τόσο σοβαρού προβλήµατος (απουσία µεταµοσχευτικού κέντρου ήπατος στην Αττική) 
πρέπει πλέον να είναι µόνιµη και πιστοποιηµένη. Αυτό επιτυγχάνεται µόνο µε τη 
δηµιουργία ενός πρότυπου-πολυδύναµου µεταµοσχευτκού κέντρου ήπατος σύµφωνα 
µε τα παγκόσµια χαρακτηριστικά διασφάλισης ποιότητας. ∆ηλαδή 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 κτίριο 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, ∆ιευθυντή 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. 
Επίσης γνωρίζουµε ότι ύστερα από πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας, ο ιατρός κ. 
Ανδρέας Τζάκης έχει καταθέσει στο παρελθόν τις προτάσεις του 2 φορές. 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. 
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. Για την επίτευξη αυτού του στόχου οφείλουµε 
να συνεργαστούµε στενά όλοι οι φορείς µε σκοπό  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 
δήθεν µεταµοσχευτικής µονάδας ήπατος του Λαϊκού.   
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