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Προς:  κ. Xατζή Α., Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων 

 

 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε και εγγράφως για την τιµή που µας κάνατε, την 1η 
Νοεµβρίου «Πανελλήνια Ηµέρα ∆ωρεάς Οργάνων», µε το να βραβεύσετε το Σωµατείο 
Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» για τις προσπάθειες του στην 
προώθηση της ιδέας της ∆ωρεάς Οργάνων και Ιστών στο πλαίσιο της ελληνικής 
κοινωνίας. 
 
 Όµως η ειρωνεία είναι ότι την ηµέρα που εσείς µας βραβεύατε, η Πολιτεία υιοθετούσε 
εν αγνοία µας, Υπουργική Απόφαση που ακυρώνει τη µεγάλη προσπάθεια που γίνεται 
τα τελευταία χρόνια για την προώθηση της ∆ωρεάς Οργάνων και Ιστών στην ελληνική 
κοινωνία και κατ’ επέκταση των µεταµοσχεύσεων. 
Πρόκειται για την άδικη, άνοµη, αντισυνταγµατική και αντιεπιστηµονική απόφαση του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αναθεωρεί τον Κανονισµό 
Εκτίµησης Βαθµού Αναπηρίας µε τον εξής απαράδεκτο τρόπο: 
 
Το ποσοστό αναπηρίας ενός µεταµοσχευµένου από ήπαρ αναπροσαρµόζεται σε 50% 
έως 67% για τον πρώτο χρόνο µετά την πραγµατοποίηση της χειρουργικής 
επέµβασης. ΑΠΟ ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΣΕ 10% !!!!!!!!!   
Σε αντίθεση ο µεταµοσχευµένος καρδιάς προσδιορίζεται σε 80% εφ’ όρου ζωής και ο 
µεταµοσχευµένος εκ νεφρού τον πρώτο χρόνο >80% και µετέπειτα από 50% έως 
67%.  
 
Η συγκεκριµένη απόφαση οδηγεί τους µεταµοσχευµένους από ήπαρ σε αφανισµό. 
Κατά συνέπεια, πολύ εύκολα προκύπτει το ερώτηµα γιατί οι έλληνες να δωρίζουν τα 
όργανα τους όταν η ίδια η Πολιτεία οδηγεί τους µεταµοσχευµένους από ήπαρ σε 
εξολόθρευση;  
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
Για την αποκατάσταση αυτής της κατάφορης αδικίας ζητούµε την αρωγή σας , ώστε 
µε την επιστηµονική κατάρτιση και το κύρος της ιατρικής σας γνώσης να µας 
αποστείλετε εγγράφως τα επιχειρήµατα τα οποία υπάρχουν ως προς τη σοβαρότητα 
των ανωτέρω καταστάσεων (µεταµόσχευση καρδιάς/νεφρού/ήπατος) προκειµένου να 
τύχουν ίσης µεταχείρισης (από πλευράς ποσοστού αναπηρίας) εκ µέρους της 
Πολιτείας.  

Επίσης να κανονιστεί συνάντηση µαζί σας ώστε να σας αναπτύξουµε µε ποιο σαφή 
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τρόπο τα πολλά προβλήµατα που αντιµετωπίσουµε αλλά και να υπάρξει ανταλλαγή 
απόψεων για τον κοινό µας σκοπό, την αναβάθµιση των µεταµοσχεύσεων στη χώρα 
µας.  

 

Σας ευχαριστούµε,  

 

Με εκτίµηση, 
 

Θεοδωρίδου Χριστίνα          Μουτζίδη ∆έσποινα 
 
Γ. Γραµµατέας                           Πρόεδροs 

 

  


