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Προς:  κ. Λοβέρδο Α., Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 

Κοιν.: 1. Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Παπαδήµου Λ. 

           2. κ. Τιµοσίδη Μ., Υφυπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 3. κ. Βαρτζόπουλο ∆., Υφυπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 4. κ. Μπόλαρη Μ., Υφυπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 5. Ε.Ο.Μ. 

 6. ΕΣΑµεΑ  
 

Σχετ: 943/22.03.2011 

    

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 

Η µεταµόσχευση ήπατος είναι ένα από τα σπουδαιότερα ιατρικά επιτεύγµατα του 20ου 
αιώνα που κατάφερε να κάνει πραγµατικότητα την προσδοκία χιλιάδων δοκιµαζόµενων 
συνανθρώπων µας για παράταση και καλύτερη ποιότητα ζωής. Ωστόσο στη χώρα µας 
τα οφέλη αυτού του επιτεύγµατος δεν έχουν προσφερθεί στην ελληνική κοινωνία στο 
µέγεθος που αρµόζει σ’ ένα πολιτισµένο ευρωπαϊκό κράτος. Αυτή τη δυσάρεστη 
διαπίστωση την ανακαλύπτει εύκολα ο κανείς παρατηρώντας τα στατιστικά της 
µεταµοσχευτικής διαδικασίας που µας κατατάσσουν εδώ και πολλά χρόνια ουραγούς 
της Ευρώπης. Πεποίθηση µας είναι ότι τα αίτια αυτής της θλιβερής διαπίστωσης 
προέρχονται από τη διαχρονική έλλειψη πολιτικής βούλησης για την οργάνωση ενός 
αξιόπιστου και λειτουργικού µοντέλου µεταµοσχευτικής δραστηριότητας. Οι λύσεις 
είναι γνωστές. Άλλωστε σας τις έχουµε κοινοποιήσει αρκετές φορές όπως το 
παράδειγµα της Πορτογαλίας που υιοθέτησε το πρωτοπόρο ισπανικό µοντέλο. Μάλιστα 
πιστεύουµε ότι πρέπει να λειτουργήσει σαν παράδειγµα και για την Ελλάδα αφού στην 
ουσία πρέπει να εξετάσουµε πως αντέγραψαν το ισπανικό µοντέλο µε επιτυχία και πως 
κατάφεραν να έχουν ένα εξαιρετικό Πρόγραµµα Μεταµοσχεύσεων υπό συνθήκες 
οικονοµικής κρίσης. 
 

Κύριε Υπουργέ, 

Επειδή τα προβλήµατα είναι πολύ σοβαρά µε άµεση επίπτωση στην εύθραυστη υγεία 
µας και παρατηρώντας ότι δεν αντιµετωπίζονται από εσάς µε τον ορθότερο τρόπο, 
αναγκαζόµαστε για µια ακόµη φορά να επικοινωνήσουµε µαζί σας γραπτώς, 
αναλύοντας τα γιατί δεν κατέστη δυνατό να έχουµε µια προσωπική επαφή µαζί σας 
παρόλο που σας το έχουµε ζητήσει εδώ και πολύ καιρό. 
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Α. ∆ηµιουργία Μεταµοσχευτικού Κέντρο Ήπατος στην Αθήνα  

Το τελευταίο χρονικό διάστηµα το Υπουργείο Υγείας κάνει µεγάλες προσπάθειες για την 
ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας στη µεγάλη ιδέα της ∆ωρεάς Οργάνων και 
Ιστών. Ωστόσο µόνο αυτό δεν φτάνει. Η µεταµοσχευτική διαδικασία παροµοιάζεται από 
διακεκριµένους επιστήµονες σαν µια αλυσίδα που κάθε κρίκος της έχει την ιδιαίτερη 
σηµασία του. Συνεπώς για την οργάνωση ενός ορθού µεταµοσχευτικού προγράµµατος 
παράλληλα µε τη διάδοση της σηµασίας της ∆ωρεάς Οργάνων και γενικότερα των 
µεταµοσχεύσεων, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση και στην αξιολόγηση και 
µέτρηση της αποδοτικότητας των κέντρων µεταµόσχευσης. Είναι ευρέως γνωστό ότι 
διεθνώς τα στατιστικά επιβίωσης τόσο στη λίστα αναµονής όσο και µετά τη 
µεταµόσχευση είναι η κύρια παράµετρος ποιότητας κάθε κέντρου µεταµοσχεύσεων. Με 
γνώµονα να υπάρξει και στην Ελλάδα ένα µεταµοσχευτικό κέντρο ήπατος σύµφωνα µε 
τα παγκόσµια χαρακτηριστικά ποιότητας, σας αποστείλαµε την επιστολή 
943/22.03.2011 όπου σας ζητούσαµε: 
 

1. Στοιχεία για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των µεταµοσχευτικών προγραµµάτων 
της χώρας µε σκοπό να προσδιοριστεί για πρώτη φορά µε σαφήνεια η συνολικά 
ποιοτική κατάσταση των µεταµοσχευτικών προγραµµάτων της χώρας 

 
2. Καταθέσαµε την άποψη µας για την αναγκαιότητα δηµιουργίας πρότυπου-

πολυδύναµου µεταµοσχευτικού κέντρου στην Αττική και µε ποιο τρόπο 
 
Απάντηση στην επιστολή αυτή δεν δόθηκε. Παρά ταύτα λαµβάνουµε είτε από 
συναντήσεις µας µε αρµοδίους είτε από τα ΜΜΕ συγκεχυµένες πληροφορίες όπως: 

 
1. Το Φεβρουάριο του 2011 σε συνάντηση που είχαµε µε τον Υφυπουργό Υγείας κ. 

Τιµοσίδη Μ. µας ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Υγείας προσανατολίζεται στη 
δηµιουργία µονάδας µεταµόσχευσης ήπατος στο Αττικό νοσοκοµείο διότι είναι το 
µόνο νοσοκοµείο αυτή τη στιγµή στην Αττική το οποίο πληρεί τις προδιαγραφές 
για τη λειτουργία ενός κέντρου µεταµόσχευσης ήπατος, κοντά στα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα.  

 
2. Τον Ιούλιο του 2011 πληροφορούµαστε από τα ΜΜΕ για συνάντηση του 

Υπουργού Υγείας κ. Λοβέρδου Α. µε την κ. Μαριάννα Βαρδινογιάννη µε σκοπό 
την δηµιουργία εθνικού κέντρου µεταµοσχεύσεων. Την επόµενη µέρα 
ανακοινώνεται ότι η συνάντηση µαταιώνεται. 

 

3. Στις 17.12.2011 µέσω της εκποµπής του κ. Κεφαλογιάννη  «Όλα για την υγεία» 
από τον τηλεοπτικό σταθµό MEGA, o Υπουργός Υγείας κ. Λοβέρδος Α. 
ανακοινώνει ότι πολύ σύντοµα  θα λειτουργήσει  µεταµοσχευτικό κέντρο ήπατος 
στο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Λαϊκό» και µάλιστα ότι το ως άνω νοσοκοµείο 
µπορεί από σήµερα να διαχειρίζεται κανονικά µεταµοσχευµένους ασθενείς από 
ήπαρ. 

 
Κύριε Υπουργέ, 
 

Τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύουν ότι αυτό το τόσο σοβαρό ζήτηµα µε ποικίλες 
προεκτάσεις δεν αντιµετωπίζεται µε τη δέουσα προσοχή. Επί προσθέτως, η τελευταία 
σας ανακοίνωση µας προβληµατίζει εντόνως και µας γεµίζει ανησυχία για τους 
ακόλουθους λόγους: 
 

1. H µεταµοσχευτική κλινική ήπατος του Γενικού νοσοκοµείου «Λαϊκό» λειτούργησε 
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από το 2006 µέχρι το 2009. Ήταν η µόνη µεταµοσχευτική κλινική παγκοσµίως 
που αποτελούταν από ένα κρεβάτι εντατικής και από ένα δίκλινο δωµάτιο. Η 
λειτουργία της στηρίχθηκε µόνο στη εντατική εργασία ενός και µόνο ιατρού. 

 
2. Το καλοκαίρι του 2009 διεκόπη η λειτουργία της διότι όπως απεφάνθη ο νέος 

της διευθυντής δεν πληρούσε ασφαλείς προδιαγραφές για τέτοιου είδους 
εξειδικευµένες χειρουργικές επεµβάσεις. Αυτό είχε συνέπεια να αφεθούν χωρίς 
ενηµέρωση και στην «τύχη» τους επί ένα χρόνο ηπατοπαθείς ασθενείς που 
µάλιστα ήταν ενταγµένοι στη λίστα εύρεσης µοσχεύµατος και των  οποίων η ζωή 
σχοινοβατούσε µεταξύ σφύρας και άκµονος. Μάλιστα τους προτάθηκε η λύση 
από τους ιατρούς της κλινικής να µεταφερθούν στην µεταµοσχευτική κλινική 
ήπατος του Ιπποκρατείου Θεσσαλονίκης. 

 

3. Στην πορεία του ίδιου χρόνου έκλεισε το εξωτερικό ιατρείο των 
µεταµοσχευµένων  ήπατος  µε επακόλουθο οι ασθενείς να µείνουν στο κενό 
ψάχνοντας άλλους δρόµους για την διαχείριση της υγείας τους. 

 
Μας γεννιέται λοιπόν η εύλογη απορία. Τι έγινε από τότε µέχρι σήµερα ώστε µα  άλλαξε 
αυτή η απαράδεκτη κατάσταση; Ιδιαίτερα σε µια εποχή που έχει επιδεινωθεί σε µεγάλο 
βαθµό η ορθή και ισότιµη παροχή υγείας σε ολόκληρη την κοινωνία µε τα προβλήµατα 
του ΕΣΥ να γιγαντώνονται επικίνδυνα.  
 
Όλα τα παραπάνω µας οδηγούν σε δυσάρεστες σκέψεις ότι δηλαδή για ακόµη µια φορά 
γίνονται προσπάθειες να στηθεί εκ του προχείρου ένα τύποις  µεταµοσχευτικό κέντρο 
ήπατος, το οποίο θα απέχει παρασάγκας από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
ευρωπαϊκών µεταµοσχευτικών κέντρων ήπατος, σε βάρος µάλιστα ανθρώπων που 
έχουν ταλαιπωρηθεί τα µέγιστα. Επίσης πιστεύουµε ότι τέτοιου είδους κινήσεις δεν 
γίνονται για να βελτιωθεί η ήδη άσχηµη κατάσταση αλλά για να σταµατήσουν οι 
µεταβάσεις ασθενών στο εξωτερικό µε σκοπό τη µη επιβάρυνση των ασφαλιστικών 
ταµείων. Αυτή η δυσλειτουργία θα τελειώσει µόνο εφόσον υπάρξει η πολιτική 
βούληση και έχουµε ένα κατάλληλα ποιοτικό µεταµοσχευτικό κέντρο σύµφωνα µε τα 
παγκόσµια στάνταρ που ο στόχος του θα είναι η προσφορά άρτιας παροχής υγείας στην 
ελληνική κοινωνία. Για την επίτευξη αυτού του πολύ σηµαντικού γι’ εµάς σκοπού η 
άποψη µας σας είναι γνωστή ήδη από την επιστολή του Μαρτίου. Παρόλα αυτά µε 
µεγάλη µας λίπη βλέπουµε για άλλη µια φορά κινήσεις της λογικής µπαλώµατος και όχι 
την υιοθέτηση µόνιµων λύσεων. Πρέπει πλέον να σταµατήσει η πολύχρονη ταλαιπωρία 
των µεταµοσχευµένων από ήπαρ όπου η Πολιτεία τους παρέχει ελλιπέστατη 
εξειδικευµένη παροχή υγείας σε άτοµα µε τόσο σοβαρά προβλήµατα όπως οι 
µεταµοσχευµένοι από ήπαρ. 

 
Β.  Προνοιακά  επιδόµατα 
Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για τις περικοπές των προνοιακών επιδοµάτων. Άτοµα 
µε τόσο σοβαρό πρόβληµα υγείας µπαίνουν στο στόχαστρο της Πολιτείας παρόλο που 
δεν τους αποδίδεται η σωστή και εξειδικευµένη παροχή υγείας όπως κανονικά τους 
οφείλεται.  
Θα θέλαµε να σας διαβεβαιώσουµε ότι οι µεταµοσχευµένοι ήπατος (350 πανελληνίως 
εκ των οποίων 35 µικρά παιδιά) λόγω της ιδιαιτερότητας της ασθένειάς τους  και των 
παράπλευρων απωλειών της υγείας τους, λόγω της αναγκαίας ανοσοκατασταλτικής 
αγωγής που λαµβάνουν εφ’ όρου ζωής, έχουν απόλυτο ανάγκη τα προνοιακά 
επιδόµατα  τα οποία τους καταβάλλονται από την πολιτεία για να καλύψουν τις ιατρικές 
και φαρµακευτικές τους δαπάνες διασφαλίζοντας µ’ αυτόν τον τρόπο µια αξιοπρεπή 
ζωή.  
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Επίσης πιστεύουµε ότι η Πολιτεία οφείλει να µας διαφυλάξει µε το να ανακαλύψει τους 
µη δικαιούχους που λαµβάνουν τέτοιου είδους επιδόµατα. Άρα κάθε µείωση ή 
κατάργηση επιδοµάτων στους µεταµοσχευµένους από ήπαρ κρίνεται επιεικώς ανάλγητο 
µέτρο.  

 
Γ. Εκπροσώπηση στο ∆Σ του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) 
Μέχρι σήµερα, δεν µας δόθηκε η δυνατότητα  να εκπροσωπηθούµε στο ∆.Σ. του Ε.Ο.Μ. 
παρόλο που τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε είναι µεγάλα. Αυτό έχει σαν 
συνέπεια, να µην υπάρχει σαφή και σωστή ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων γύρω 
από τα ζητήµατα που αφορούν τους µεταµοσχευµένους από ήπαρ. Επακόλουθο αυτής 
της στρέβλωσης είναι και οι πρόσφατες δυσµενής για εµάς εξελίξεις (κλείσιµο Λαϊκού, 
Κ.Ε.Β.Α. κ.λ.π.)  
Για το λόγο αυτό και έχοντας τη σύµφωνη γνώµη του Προέδρου του Ε.Ο.Μ. κ. Χατζή 
ζητάµε τη συνδροµή σας ώστε να τοποθετηθεί εκπρόσωπος µας στο ∆Σ του Ε.Ο.Μ που 
σαν κύριο στόχο θα έχει την αναβάθµιση των µεταµοσχεύσεων στη χώρα µας.   
 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 

Σας παρακαλούµε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα σοβαρότατα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουµε και θα θέλαµε να µας δώσετε την ευκαιρία να σας τα αναλύσουµε 
προσωπικά σε µια µελλοντική συνάντηση µαζί σας. Πιστεύουµε ακράδαντα ότι πλέον η 
Πολιτεία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να σταµατήσει την πολύχρονη 
δοκιµασία τόσο ταλαιπωρηµένων από την υγεία τους συνανθρώπους µας. Μάλιστα αυτή 
η απραξία έχει οδηγήσει πολλούς στην απόγνωση, µερικούς όµως ακόµα και στο 
θάνατο. 
Περιµένουµε λοιπόν την απάντηση σας στο αίτηµα µας για συνάντηση αλλά και τις 
κατάλληλες κινήσεις σας για λύσεις ουσίας και όχι επιδερµικές µε σίγουρη τη 
µελλοντική τους κατάρρευση.   
 
 
Με εκτίµηση, 
 
Θεοδωρίδου Χριστίνα          Μουτζίδη ∆έσποινα 
 
Γ. Γραµµατέας Πρόεδροs  
   
 


