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 03 Σεπτεµβρίου 2012 
 Αρ. Πρωτ: 78 
 

            
 
 
 
                                                                                            
 
Προς: 1. κ. Γ. Στουρνάρα, Υπουργό Οικονοµικών 
 2. κ. Μ. Σαλµά, Αναπληρωτή Yπουργό Υγείας 
 3. κ. Ν. Παναγιωτόπουλος, Υφυπουργό Εργασίας  
 

Κοιν.:  1. Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Α. Σαµαρά  
 2. κ. Ε. Βενιζέλος, Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ   

    3. κ. Φ. Κουβέλη, Πρόεδρο της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς 
 4. ΕΣΑµεΑ 

    

Θέµα: Εξαίρεση των µεταµοσχευµένων αλλά και των ηπατοπαθών ασθενών τελικού 
σταδίου από τις νέες µειώσεις κύριων και επικουρικών συντάξεων και επανεξέταση της 
αναπροσαρµογής των προνοιακών και αναπηρικών επιδοµάτων.  

 

Κύριοι Υπουργοί, 

Με µεγάλη έκπληξη και απογοήτευση πληροφορούµαστε από τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης ότι για την εφαρµογή της πολιτικής σας µε στόχο την εξοικονόµηση των 
11,9 δις ευρώ προτίθεστε να κάνετε νέες µειώσεις στις συντάξεις, κύριες και 
επικουρικές, καθώς µια οριζόντια και κατ’ επέκταση άδικη αναπροσαρµογή προς τα 
κάτω των προνοιακών και αναπηρικών επιδοµάτων. Μέτρα που πλήττουν όλη την 
κοινωνία, πρωτίστως όµως καταδικάζει σ’ εξόντωση και αφανισµό ασθενείς µε 
σοβαρά, χρόνια και εξειδικευµένα προβλήµατα υγείας όπως η µεταµόσχευση 
ήπατος, µε µάλιστα χαµηλά ποσοστά επιβίωσης. 
 

Κύριοι Υπουργοί, 

Θα θέλαµε να σας υπενθυµίσουµε ότι οι µεταµοσχευµένοι µε ήπαρ ασθενείς ανήκουν 
σε µια από τις ποιο βαρειές κατηγορίες αναπηρίας. Η κείµενη νοµοθεσία καθορίζει το 
ποσοστό αναπηρίας τους σε 80%, λόγω της εξειδικευµένης πάθησης αλλά και των 
χαµηλών ποσοστών επιβίωσης. Μάλιστα σε ηπατοµεταµοσχευµένους ασθενείς που 
λόγω φαρµακευτικών παρενεργειών ή επιπλοκών (νεφρική ανεπάρκεια, καρκίνος του 
δέρµατος κ.τ.λ.) έχουν υποστεί και άλλες βαρείες ιατρικές πράξεις (π.χ. µεταµόσχευση 
νεφρού) το ποσοστό αναπηρίας µπορεί να ξεπεράσει το προαναφερόµενο. 

Επίσης θα θέλαµε να σας τονίσουµε ότι µεταµοσχευµένοι από ήπαρ είµαστε 
επιβαρηµένοι µ’ ένα πρόσθετο κόστος που προκύπτει από τις αναγκαίες και ειδικές 
εξετάσεις που είµαστε αναγκασµένοι να υποβαλλόµαστε σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
για τη επιβίωση του µοσχεύµατος και κατ’ επέκταση, τη δική µας. Ωστόσο η πρόσθετη 
οικονοµική επιβάρυνση µας σήµερα, λόγω της αδυναµία της Πολιτείας να µας 
παρέχει τα αυτονόητα αλλά πολύ σηµαντικά για τη βιωσιµότητα µας (π.χ. φάρµακα, 
εξειδικευµένες εξετάσεις κ.τ.λ.) έχει φτάσει πολλούς απ’ εµάς στην εξαθλίωση ή σε 
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ψυχολογικό αδιέξοδο.   

 

Κύριοι Υπουργοί, 

Από τα προαναφερόµενα είναι ευδιάκριτο ότι το κόστος επιβίωσης ενός ηπατοπαθούς 
ασθενούς είναι ιδιαίτερα επαχθής στις συνθήκες που βιώνουµε σήµερα. Για το λόγο, 
σας ζητάµε:  

A. Να εξαιρεθούν οι µεταµοσχευµένοι από την πρόθεση της κυβέρνησης 
για µειώσεις των κύριων και επικουρικών συντάξεων.  

B. Η αναπροσαρµογή του συνόλου των προνοιακών και αναπηρικών 
επιδοµάτων να προκύψει ύστερα από δηµόσιο διάλογο µεταξύ όλων των 
αναπηρικών φορέων έτσι ώστε τα κριτήρια χορήγησης τους να είναι 
δίκαια και όχι οριζόντια, άδικα και ισοπεδωτικά όπως γίνεται σήµερα µε 
συνέπεια την οικονοµική ασφυξία ασθενών µε χρόνιες και βαριές 
παθήσεις.  

 

Κύριοι Υπουργοί, 

Οι 450 µεταµοσχευµένοι ασθενείς σας ζητάµε την προσωπική σας παρέµβαση 
προκειµένου να συνεχίσουµε να έχουµε το δικαίωµα συµµετοχής στη ζωή που µε 
τόσο αγώνα προσπαθούµε καθηµερινά να το διαφυλάξουµε.   

 

 Με εκτίµηση, 

 

Θεοδωρίδου Χριστίνα          Μουτζίδη ∆έσποινα 
 
Γ. Γραµµατέας Πρόεδροs  
   
 
 

 


