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Προς:  κ. Ευ. Βενιζέλο, Αντιπρόεδρο Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών 

Κοιν.:  1. Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου  
  2. κ. Γ. Κουτρουµάνη, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
 3. κ. Αν. Λοβέρδο, Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
 4. ∆ιαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων  
 5. ∆ιαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων  
 6. ΕΣΑµεΑ 

    

Θέµα: Ζητείται η εξαίρεση των µεταµοσχευµένων από ήπαρ ασθενών αλλά και των  
ηπατοπαθών ασθενών τελικού σταδίου από τα οικονοµικά µέτρα εφαρµογής 
του µεσοπρόθεσµου και το νέο ενιαίο τέλος ακινήτου 

 

Κύριε Υπουργέ, 
 

Το Σωµατείο Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡχω» εκπροσωπεί ασθενείς που 
έχουν υποβληθεί σε µεταµόσχευση ήπατος ή ασθενείς µε ηπατική κίρρωση τελικού 
σταδίου που είναι εγγεγραµµένοι σε λίστα για ανεύρεση ηπατικού µοσχεύµατος.   

Όπως είναι ευρέως γνωστό η µεταµόσχευση ήπατος είναι µια από τις ποιο βαρείες και 
εξειδικευµένες ιατρικές πράξεις. Μάλιστα σε περίπτωση ηπατικής ανεπάρκειας, η 
µεταµόσχευση είναι η µόνη λύση. Η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητα της µας 
αποκαλύπτεται λόγω της παντελούς απουσίας άλλων εναλλακτικών θεραπευτικών 
λύσεων όπως π.χ. µε τους νεφροπαθείς που έχουν τη δυνατότητα της υποκατάστασης 
της νεφρικής λειτουργίας, µε τεχνητό νεφρό ή περιτοναϊκή κάθαρση που τους επιτρέπει 
να ζουν έστω και µε τεχνητό τρόπο. Είναι κατανοητό λοιπόν ότι η κατάσταση 
καθίσταται τραγική για τους ασθενείς σε τελικό στάδιο ηπατικής ανεπάρκειας, των 
οποίων η ζωή κινδυνεύει εάν δεν υποβληθούν σε µεταµόσχευση επειγόντως. Η 
αντικατάσταση – µεταµόσχευση ήπατος είναι µια ριζική θεραπευτική επιλογή που 
εφαρµόζεται σ’ ένα ολοένα και αυξανόµενο µέρος του ελληνικού πληθυσµού που 
πάσχει από νόσους µε σχεδόν 100% θνησιµότητα (ανίατες), υπό άλλες συνθήκες. 
Τέτοιες είναι οι χρόνιες ηπατίτιδες τελικού σταδίου ηπατικής ανεπάρκειας, ο 
ηπατοκυτταρικός καρκίνος, η πρωτοπαθής χολική κίρρωση, η ατρησία χοληφόρων κ.α.  

Η µεταµόσχευση ήπατος αν και είναι µια πολύ απαιτητική και δύσκολη θεραπευτική 
επιλογή, προσφέρει τη µοναδική σανίδα σωτηρίας στους ασθενείς, µε παράταση του 
προσδόκιµου επιβίωσης τους και θεαµατική βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Παρά 
ταύτα, οι επιπλοκές-παρενέργειες που προκύπτουν είτε από τη χειρουργική επέµβαση 
είτε από την εφ’ όρου ζωής επιβεβληµένη χρήση της ανοσοκατασταλτικής αγωγής δεν 
είναι διόλου αµελητέες. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις θροµβώσεις των αγγείων, την οξεία 
και χρόνια απόρριψη του µοσχεύµατος, την οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (µε 
πιθανή ακόµα και τη µεταµόσχευση νεφρού), τις νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις 
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διαφόρων τύπων, το Σακχαρώδη ∆ιαβήτη, την οστεοπόρωση κ.α.  

Από τα προαναφερόµενα είναι κατανοητό ότι οι ηπατοπαθείς ασθενείς τελικού σταδίου 
αλλά και οι µεταµοσχευµένοι µε ήπαρ ασθενείς ανήκουν σε µια τις ποιο βαρείες 
κατηγορίες αναπηρίας. Μάλιστα η κείµενη νοµοθεσία καθορίζει το ποσοστό αναπηρίας 
τους σε 67% και άνω. Ωστόσο σε µεταµοσχευµένους από ήπαρ ασθενείς που λόγω 
παρενεργειών (νεφρική ανεπάρκεια, καρκίνος του δέρµατος κ.τ.λ.) έχουν υποστεί και 
άλλες βαρείες ιατρικές πράξεις (π.χ. µεταµόσχευση νεφρού) το ποσοστό αναπηρίας 
καθορίζεται σε 80% και άνω. 

Σ’ αυτό το σηµείο πρέπει να τονισθεί και η διαχρονική αδυναµία της Πολιτείας να 
παρέχει την κατάλληλη και ειδικευµένη ιατρική περίθαλψη σε τέτοιες εξειδικευµένες 
ιατρικές πράξεις όπως η µεταµόσχευση ήπατος. Η έλλειψη µοσχευµάτων, η ευτελής και 
πολλές φορές ανύπαρκτη ιατρική εµπειρία, ειδικές επεµβάσεις όπως συγγενικές 
µεταµοσχεύσεις ήπατος ή θεραπείες ώστε να αντιµετωπιστούν οι συχνές επιπλοκές-
παρενέργειες αναγκάζουν ασθενείς να απευθυνθούν σε κέντρα του εξωτερικού. 
Επακόλουθο όλης αυτής της κατάστασης είναι πάρα πολλοί ασθενείς να έχουν 
καταλήξει σε κοινωνικό και οικονοµικό µαρασµό. 

Για τους ως άνω λόγους ζητάµε: 

1. να εξαιρεθούν πλήρως από το νέο ενιαίο τέλος ακινήτων το οποίο θα 
ενσωµατωθεί στο λογαριασµό της ∆ΕΗ 

2. να εξαιρεθούν µέσω τροπολογίας που θα κατατεθεί από εσάς και από την 
έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης που καθορίστηκε µε το άρθρο 29 του ν. 
3986/2011 και αφορά στην εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου 

 
Κύριε Υπουργέ, 

Σας ζητάµε την προσωπική σας παρέµβαση προκειµένου να εξαιρεθούν οι ηπατοπαθείς 
ασθενείς τελικού σταδίου και οι µεταµοσχευµένοι από ήπαρ από ένα τόσο βάναυσο 
µέτρο. Βάναυσο γιατί εκτός τον καθηµερινό τους αγώνα για τη συντήρηση της 
εύθραυστης υγείας τους που τους έχει οδηγήσει σε οικονοµικά αδιέξοδα, αυτό το µέτρο 
τους καταδικάζει σε αφανισµό αυτών και των οικογενειών τους.  

 
 
Με εκτίµηση, 

 
Θεοδωρίδου Χριστίνα            Μουτζίδη ∆έσποινα 
 
Γ. Γραµµατέας Πρόεδρος 

    
 

 


