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                  28 Ιουνίου 2012 
 Αρ.Πρωτ.  77 
    
    
 
 
 
 
                                                                                            
 

Προς:  Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία 

 

Θέµα: Στρατηγική του χώρου εν όψη της ανάληψης των καθηκόντων της νέας 
κυβέρνησης 

 

Αξιότιµε Κε Πρόεδρε, 

Το Σωµατείο Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» σας καταθέτει συνοπτικά τα 
κύρια προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε σήµερα. 

Α. Έλλειψη Μεταµοσχευτικού Κέντρου Ήπατος στη Νότια Ελλάδα 

Aπo τον Ιούνιο του 2009 και µετά το κλείσιµο της µεταµοσχευτικής µονάδας ήπατος 
του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Λαϊκό», ΜΟΝΟ η Χειρουργική Κλινική 
Μεταµοσχεύσεων του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης 
«Ιπποκράτειο» υποστηρίζει τη διαδικασία της µεταµόσχευσης ήπατος στη χώρα µας. To 
γεγονός αυτό έχει σαν επακόλουθο: 
α)την έλλειψη της απαραίτητης εξειδικευµένης παροχής ίασης (µεταµόσχευσης) στο 
σύνολο των  ηπατοπαθών ασθενών τελικού σταδίου της χώρας,  
β)την ανεπάρκεια διαχείρισης των προσφερόµενων µοσχευµάτων 
γ)την αδυναµία συστηµατικής εξειδικευµένης παρακολούθησης που χρειάζονται οι 
µεταµοσχευµένοι ασθενείς όπως στους αιµατολογικούς ή απεικονιστικούς ελέγχους, 
στη συνταγογράφηση των φαρµακευτικών ουσιών , κ.α. 
Το Σωµατείο Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» από το Μάρτιο του 2011 σ’ 
όλους τους αρµόδιους φορείς έχει καταθέσει την πρόταση του µε την οποία ζητά να 
ιδρυθεί άµεσα µια νέα µεταµοσχευτική µονάδα στην Αθήνα σύµφωνα µε τα παγκόσµια 
χαρακτηριστικά διασφάλισης ποιότητας, δηλαδή να είναι επικεφαλής ένας άνθρωπος µε 
αποδεδειγµένα επιτυχή εµπειρία στο χώρο, 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 προγράµµατα 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 αλλά και διοικητικού προσωπικού που 
χρειάζεται για να λειτουργήσει ορθά ένα µεταµοσχευτικό κέντρο ήπατος. Άλλες λύσεις 
είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσουν σε αδιέξοδα όπως αυτό που ζήσαµε µε την 
προαναφερόµενη περίπτωση της µεταµοσχευτικής µονάδας ήπατος του Λαϊκού. 
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Β. Ανυπαρξία Παιδιατρικού Μεταµοσχευτικής Μονάδας Ήπατος 

Συγγενική µεταµόσχευση ήπατος δεν πραγµατοποιείται στην χώρα µας. Ωστόσο το 
Σωµατείο µας «αγκαλιάζει» 35 µικρά παιδιά που οι γονείς τους τα ξαναγέννησαν, 
χαρίζοντας η µητέρα ή ο πατέρας ένα µέρος του ήπατος (αριστερό λοβό) ώστε να 
εµφυτευτεί σ’ αυτά. Η µεταµόσχευση αλλά και η µετέπειτα διαχείριση του µοσχεύµατος 
και κατ’ επέκταση της ζωής ενός µικρού παιδιού, εκτός από άκρως εξειδικευµένη είναι 
και µια πολύ λεπτή διαδικασία. Στην Ελλάδα η παροχή ιατρικής φροντίδας σ’ αυτό τον 
τοµέα είναι ανύπαρκτη. Η απουσία µιας παιδιατρικής µεταµοσχευτικής κλινικής µε την 
κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή και προσωπικό είναι ιδιαίτερα αισθητή στις 
οικογένειες που έχουν δοκιµαστεί από µια τέτοια δύσκολη εµπειρία ζωής. Μάλιστα η 
αγωνία τους για την υγεία των παιδιών τους µεγαλώνει όταν επιστρέφουν στην Ελλάδα 
και έρχονται αντιµέτωποι µε όλο αυτό τον όγκο των ελλείψεων, παραλήψεων, και της 
άγνοιας που κυριαρχεί, τονίζοντας την έλλειψη ενός εξειδικευµένου ιατρικού κέντρου 
υποδοχής, αναγκάζοντας τους να ψάχνουν τον κατάλληλο παιδίατρο, οφθαλµίατρο, 
οδοντίατρο ή όποια άλλη ειδικότητα χρειαστούν τα παιδιά στη διάρκεια της ζωή τους. 
Τα προαναφερόµενα µπαίνουν στη σωστή τους διάσταση όταν κατανοήσουµε ότι 
αναφέρονται σε βρέφη ηλικίας 3,4 ή 5 µηνών που ξεκινούν τη ζωή τους  µε ένα 
σηµαντικό µειονέκτηµα σε σχέση µε τα άλλα παιδιά, οδηγώντας έτσι τους γονείς τους 
σε απόγνωση και µε συνεχή αγωνία µήπως κάτι συµβεί στα έτσι κι αλλιώς ευαίσθητα 
µωρά τους αφού δεν διαβλέπουν κάποια λύση στο άµεσο µέλλον για αυτό το 
σοβαρότατο θέµα.    

 

Γ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

1. Ακοστολόγητες εξετάσεις / Συµµετοχή 15% 

Πολλές εξετάσεις οι οποίες είναι βασικές και αναγκαίες για τον έλεγχο της πορείας του 
µοσχεύµατος και κατ’ επέκταση της βιωσιµότητας του µεταµοσχευµένου (π.χ. 
Μαγνητική χολοκυστοπαγκρεατογραφία, κ.τ.λ.) είναι ακοστολόγητες µε αποτέλεσµα ο 
µεταµοσχευµένος να πρέπει να τις πραγµατοποιήσει αλλά να µην είναι αποδοτέες λόγω 
µη κοστολόγησης.  

Επίσης µας βρίσκει αντίθετους η συµµετοχή των ασθενών σε ποσοστό 15% επί της 
δαπάνης σε παρακλινικές εξετάσεις που θα συντελούνται σε συµβεβληµένα ιδιωτικά 
εργαστήρια. Αυτό προκύπτει γιατί ενώ θα έπρεπε το σύνολο των παρακλινικών 
εξετάσεων να πραγµατοποιούνται εντός των διευρυµένων δοµών του Ε.Ο.Π.Π.Υ., αυτό 
µέχρι σήµερα δεν είναι εφικτό.  
Συνεπώς ο συνδυασµός των ακοστολόγητων εξετάσεων και η ανεπάρκεια του 
οργανισµού (Ε.Ο.Π.Π.Υ.) να παρέχει το σύνολο των παρακλινικών εξετάσεων έχει σαν 
συνέπεια σε µεγάλο αριθµό µεταµοσχευµένων ασθενών να µην του επιτρέπεται η 
πρόσβαση στην απαραίτητη γι’ αυτούς ιατρική παρακολούθηση. 
 
2. Φάρµακα 
Είναι ευρέως γνωστό η ζωτικής σηµασία που κατέχει η φαρµακευτική αγωγή στη 
βιωσιµότητα ενός µοσχεύµατος. Αυτό που συµβαίνει στις µέρες µας από διάφορες 
συντεχνίες που δηµιουργούν τεράστια προβλήµατα στο σύνολο των ασθενών της 
χώρας στη παροχή των φαρµακευτικών αγωγών τους είναι άκρως καταδικαστέο. 
Ζητάµε άµεσα:  
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α) Να δοθεί προτεραιότητα στην εκκαθάριση του κόστους της φαρµακευτικής αγωγής 
στους ασθενείς χρόνιων παθήσεων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

β) Ο τρόπος παροχής των φαρµάκων στους ασθενείς χρόνιων παθήσεων να γίνει ποιο  
ευέλικτος µε τη δυνατότητα παροχής φαρµάκων από τα νοσοκοµεία της χώρας, από τα 
φαρµακεία του Ε.Ο.Π.Π.Υ αλλά και από ιδιωτικά φαρµακεία.  

 

3. Κάλυψη δαπανών µεταφοράς ασθενούς  

Με την ένταξη της πλειονότητας των ασφαλιστικών φορέων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 
δηµιουργείται ακόµη ένα πρόβληµα για τους µεταµοσχευµένους οι οποίοι έχουν 
υποβληθεί σε µεταµόσχευση στη Χειρουργική Κλινική Μεταµοσχεύσεων του Γενικού 
Περιφερειακού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο». Στο άρθρο το οποίο 
αναφέρεται στη µεταφορά ασθενούς παρατηρούµε ότι για να καταβληθούν οι δαπάνες 
µεταφοράς στον ασφαλισµένο προς το µεταµοσχευτικό κέντρο χρειάζεται 
αιτιολογηµένη βεβαίωση κρατικού νοσοκοµείου του τόπου κατοικίας του ασθενούς ότι ο 
έλεγχος δεν πραγµατοποιείται στον τόπο διαµονής. 

Είναι εγνωσµένο ότι ο µεταµοσχευµένος πρέπει να διαχειρίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ζωής του από το κέντρο που τον χειρούργησε. Αυτό στη χώρα µας είναι ακόµη ποιο 
επιτακτικό γιατί η Χειρουργική Κλινική Μεταµοσχεύσεων του Γενικού Περιφερειακού 
Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» είναι η µοναδική µονάδα στη χώρα που 
υποστηρίζει τη µεταµόσχευση ήπατος. Πως λοιπόν ένα οποιοδήποτε νοσοκοµείο της 
χώρας µπορεί να αντεπεξέλθει στην εξειδικευµένη παρακολούθηση ενός 
µεταµοσχευµένου αφού δεν έχει ούτε τη γνώση ούτε την εµπειρία.  

Το συγκεκριµένο άρθρο έχει συνταχθεί κυρίως µε οικονοµικά και όχι µε ιατρικά 
κριτήρια µε συνέπεια εµµέσως να αφαιρεί από το µοναδικό µεταµοσχευτικό κέντρο της 
χώρας τη δυνατότητα να διαχειρισθεί τους ασθενείς του µε απόρροια την αποδυνάµωση 
του. 

 

4. Κάλυψη εξόδων σε νοσήλια εξωτερικού  

Το άρθρο 11 του κανονισµού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το οποίο αναφέρεται στα νοσήλια 
εξωτερικού. Στις προϋποθέσεις του 1 παρ. Α. Β. Γ. αναφέρει ότι σε περίπτωση που η 
χώρα υποδοχής δεν δεχθεί το κοινοτικό έντυπο (Ε112) ο ασφαλισµένος τότε θα πρέπει 
να προπληρώσει τη µεταµόσχευση ή τον επανέλεγχό του. Επί προσθέτως αναφέρει ότι 
µε την επιστροφή του ασθενούς στη χώρα και την κατάθεση των τιµολογίων θα του 
κρατηθεί ποσοστό 10% ή αν είσαι κάτω των 16 χρονών 5% από το σύνολο της 
δαπάνης. 

Για το συγκεκριµένο σηµείο του άρθρου 11 προκύπτει το συγκεκριµένο ερώτηµα:  

Πως είναι δυνατό µια χώρα που δεν είναι ικανή να προσφέρει στους πολίτες της την 
αναγκαία παροχή υγείας µ’ επακόλουθο να τους «αναγκάζει» να απευθυνθούν στο 
εξωτερικό, ΝΑ ΤΟΥΣ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ;  

Κατά την γνώµη µας είναι κατάφορα άδικη ρύθµιση και ζητάµε την άµεση κατάργηση 
της. 

Επί προσθέτως στις περιπτώσεις των ασφαλισµένων του πρώην ΟΠΑ∆ δεν υπάρχει 
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ρύθµιση τακτικής πληρωµής (δεν έχει επακριβώς προβλεφθεί η διαδικασία) µε 
αποτέλεσµα συνάνθρωποί µας να έχουν πέσει θύµατα εκµετάλλευσης για να βρεθεί το 
ποσό του χρειάζεται για τον επανέλεγχο τους ή τη συνέχιση της ζωής τους. 

 

∆. Γενόσηµα φάρµακα 

Ήδη παρατηρήθηκε το φαινόµενο να χορηγούνται γενόσηµα ανοσοκατασταλτικά 
φάρµακα σε φαρµακεία δηµοσίων νοσοκοµείων προερχόµενα από την Ινδία. Αυτό το 
φαινόµενο είναι άκρως ανησυχητικό και για τους µελλοντικούς µεταµοσχευµένους 
ασθενείς αφού δεν θα γνωρίζουν αν κατά την διάρκεια της χειρουργικής πράξης και 
µετά απ’ αυτήν τους χορηγούνται original ή γενόσηµα σκευάσµατα άνευ 
πιστοποιηµένης ασφάλειας. 

Θα θέλαµε µε το κύρος που σας διακρίνει να παρέµβετε ώστε να εξασφαλισθεί η 
δέουσα εγγύηση για την ποιότητα των ως άνω φαρµάκων πριν θρηνήσουµε 
ανθρώπινες ζωές στον βωµό της οικονοµίας. 

Άλλωστε στους µεταµοσχευµένους είναι τόσο ευαίσθητες οι ισορροπίες ώστε µε τις 
εργαστηριακές µετρήσεις που οφείλουν να γίνουν το συνολικό κόστος να αποβεί 
ακριβότερο του αυθεντικού. 

 

Ε. Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας 

Σας είναι ήδη γνωστή η µεγάλη ταλαιπωρία που αναγκάζεται να υποστεί το σύνολο των 
αναπήρων της χώρας στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας. Προβλήµατα όπως η υπό 
στελέχωση από γιατρούς, η χρέωση του παραβόλου των 46 ευρώ, ο τρόπος 
πιστοποίησης της αναπηρίας ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο ή την ικανότητα για 
εργασία αποδεικνύει την προχειρότητα που λειτουργεί ένας τόσο σηµαντικός θεσµός. 
Πιστεύουµε ότι πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την οµαλοποίηση της 
λειτουργίας των ΚΕΠΑ. 

 

ΣΤ. Εφάπαξ 

∆ηµοσιεύµατα του τύπου αναφέρουν ότι υπάρχει η σκέψη όσοι των δηµοσίων 
υπαλλήλων έχουν συνταξιοδοτηθεί µε χρόνια κάτω από 25 δεν θα τους καταβληθεί 
εφάπαξ αποζηµίωση. 

Ζητούµε να εξαιρεθούµε αυτής της «σκέψης» γιατί εµείς συνταξιοδοτούµεθα µε 
ευεργετική ρύθµιση. 

Ευχαριστούµε εκ των προτέρων. 

 

Με εκτίµηση, 

 
Θεοδωρίδου Χριστίνα          Μουτζίδη ∆έσποινα 
 
Γ. Γραµµατέας                           Πρόεδροs 
 
 


