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ΕΝΣΤΑΣΗ - ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

 

Θέµα: Υπουργική Απόφαση για την αναθεώρηση του ΚΕΒΑ 

 

Κυρία Γενική Γραµµατέα, 
 
Με την παρούσα θέλουµε να εκφράσουµε την έντονη διαµαρτυρία µας για την 
άκρως αιφνιδιαστική και την «εκ του πονηρού» επίσπευση της έκδοσης Υπουργικής 
Απόφασης για την αναθεώρηση του ΚΕΒΑ, καθώς  και την αποστολή της µε τη 
µορφή του κατεπείγοντος για δηµοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο. 
 Η εν λόγω Υπουργική απόφαση σε ότι αφορά τους µεταµοσχευµένους ήπατος 
είναι κατάφορα άδικη και όπως αποδεικνύουµε αντεπιστηµονική, άλλωστε και από 
τη σύνθεσή της επιτροπής ελλείπει η ειδικότητα του ηπατολόγου, µε συνέπεια το 
έργο της αξιολόγησης µίας από τις πλέον πολύπλοκες ιατρικές πράξεις - 
παρεµβάσεις να ανατίθενται σε µη εξειδικευµένους σε αυτό το αντικείµενο, άξιους 
κατά τα άλλα ιατρούς.  
 Το πόρισµα της ειδικής επιτροπής σφάλει σε ότι αφορά την εξέλιξη της 
µεταµόσχευσης σε κάθε µεταµοσχευµένο – «ασθενή δια βίου» όπως χαρακτηρίζεται 
στην Ελληνική και διεθνή ιατρική βιβλιογραφία - και αγνοεί το πλήθος και τη 
δυναµική των παρενεργειών που προκύπτουν τόσο σ’ αυτό καθαυτό το µόσχευµα, 
όσο και λόγω της ισόβιας λήψης ανοσοκατασταλτικών, όπως αυτές αναγράφονται 
στα µακροσκελή εγχειρίδια που τα συνοδεύουν. 
 Ταυτόχρονα όµως το βιαστικό αυτό πόρισµα σε ότι αφορά τους 
ηπατοµεταµοσχευµένους είναι και αντιφατικό, τόσο σε σχέση µε την παρ 1 του 
αρθρ. 16 του (µόλις περσινού) Ν. 3846/10 όπου αναφέρεται και το ποσοστό 
αναπηρίας 80% και η επ’ αόριστο διάρκειά της  (βλ. και υπ’ αριθ. 46/30.6.10 
εγκύκλιο ΙΚΑ) αναπηρίας µετά τη µεταµόσχευση συµπαγών οργάνων ενώ µε την 
παρούσα Υπουργική απόφαση το ποσοστό µειώνεται αδικαιολόγητα στο 10%, πλην 
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ελαχίστων - όλως επιβαρηµένων και µε εξαιρετικά χαµηλό προσδόκιµο επιβίωσης - 
εξαιρέσεων. Η τεράστια αυτή µείωση του ποσοστού αναπηρίας δεν µπορεί µε 
κανένα τρόπο να τεκµηριωθεί ιατρικά, µπορεί όµως κάλλιστα να τεκµηριωθεί 
οικονοµικά αν προτάσσουµε την  εξοικονόµηση που τυχόν προκύπτει σε ότι αφορά 
επιδόµατα και άλλες παροχές (υπ’ αριθµόν ένα στόχος της φιλοσοφίας του ∆ΝΤ) εις 
βάρος της ποιότητας αλλά και της ζωής των µεταµοσχευµένων. 
 Αλλά και ως προς τις άλλες κατηγορίες µεταµοσχευµένων συµπαγών 
οργάνων - οι οποίες τόσο ιατρικά όσο και νοµικά θεωρούνται µία ενιαία οµάδα – 
είναι αντιφατικό. Ενώ στους µεταµοσχευµένους εκ νεφρού αναγνωρίζει σε άνευ 
επιπλοκών µεταµόσχευση ποσοστό αναπηρίας 67% και τις καρδιάς σε επίσης  
ανεπίπλεκτες µεταµοσχεύσεις ποσοστό 80%. Αντίθετα στους µεταµοσχευµένους 
ήπατος για τις ίδιες περιπτώσεις δίνει ποσοστό 10% µετά από ένα (1) έτος από 
την εκτέλεση της χειρουργικής επέµβασης. 
Αλήθεια πως τεκµηριώνεται αυτή η διάκριση αφού είναι ευρέως γνωστό ότι οι 
παρενέργειες και οι κίνδυνοι είναι κοινοί;  
Ωστόσο ένα ακόµα τραγελαφικό στη συγκεκριµένη απόφαση είναι ότι καθορίζει το 
ποσοστό αναπηρίας σε 67 - 100% µόνο σε περίπτωση απορρίψεως του 
µοσχεύµατος χωρίς να λαµβάνεται καθόλου υπόψη η απουσία άλλων εναλλακτικών 
θεραπευτικών λύσεων για τους ηπατοπαθείς ασθενείς όπως στις άλλες δύο 
περιπτώσεις (επάνοδος στην αιµοκάθαρση, τεχνητή καρδιά κλπ). Γεγονός άκρως 
εξοργιστικό και καταδικαστέο αφού είναι πανελληνίως γνωστό τα χαµηλά ποσοστά 
προσφοράς οργάνων και κατά συνέπεια µεταµοσχεύσεων ήπατος που εκτελούνται 
διαχρονικά µε επακόλουθο η χώρα µας να κατατάσσεται στους ουραγούς της 
Ευρώπης εδώ και πολλά χρόνια.  Αντί  λοιπόν η Πολιτεία να προάγει τη µεγάλη ιδέα 
της ∆ωρεάς Οργάνων για την ώθηση των µεταµοσχεύσεων, µε µεγάλη µας έκπληξη 
προωθεί µια Υπουργική Απόφαση που από µόνη της ακυρώνει ένα από τα 
µεγαλύτερα επιτεύγµατα της ιατρικής επιστήµης του 20ου αιώνα, τη µεταµόσχευση 
ήπατος.  Αν φτάσαµε στο σηµείο η  Πολιτεία να µας ζητά να καταθέσουµε και τα 
µοσχεύµατα µας για τη «σωτηρία της χώρας» τότε είναι σίγουρο ότι βαδίζει σε 
λάθος δρόµο µε µηδενική ορατότητα. Εµείς δεν είµαστε διατεθειµένοι να την 
ακολουθήσουµε. 
   Για τους άνω λόγους ζητούµε τη δική σας παρέµβαση, ώστε να µην τεθεί σε 
ισχύ η νέα Υπουργική Απόφαση και ζητούµε ορισµό άµεσης συνάντησής µας 
προκειµένου να συζητηθούν αναλυτικά οι προτάσεις µας και οι έντονες αντιρρήσεις 
µας επί του ανωτέρω πολύ σοβαρού θέµατος που επηρεάζει καταλυτικά τη 
βιωσιµότητα των µεταµοσχευµένων από ήπαρ σε µια εποχή µάλιστα που γίνονται 
προσπάθειες για την ανάκαµψη των µεταµοσχεύσεων στη χώρα µας. 
 

Με εκτίµηση, 
 
Θεοδωρίδου Χριστίνα                       Μουτζίδη ∆έσποινα 
 
Γ. Γραµµατέας                                                                 Πρόεδροs 


