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Προς:  Eθνικό Οργανισµό Μεταµοσχεύσεων 

 

Θέµα: Προτάσεις για την ανάπτυξη τω µεταµοσχεύσεων στη χώρα µας 

    

Η αποκαρδιωτική εικόνα που περιγράψαµε παραπάνω οφείλεται στην ανύπαρκτη εθνική 
µεταµοσχευτική πολιτική που βιώνει η χώρα µας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πλέον 
δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια ανοχής. Όλοι οι αρµόδιοι φορείς (Υπουργείο, Ε.Ο.Μ., 
Σύλλογοι, κ.τ.λ.) πρέπει και οφείλουν να σκήψουν πάνω από το πρόβληµα, µε στόχο 
την ανάκαµψη των µεταµοσχεύσεων πλησιάζοντας το µέσο όρο άλλων ευρωπαϊκών 
κρατών. 
Η άποψη του Σωµατείου Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος που την έχει διατυπώσει 
και στο παρελθόν σε όλους τους αρµόδιους φορείς είναι ότι για να πετύχουµε την 
αύξηση των µεταµοσχεύσεων στη χώρα µας πρέπει να λάβουµε υπόψη και να 
εφαρµόσουµε άλλα καταξιωµένα παγκοσµίως και επιτυχηµένα προγράµµατα 
µεταµοσχευτικής διαδικασίας όπως π.χ. το Ισπανικό Μοντέλο. Μάλιστα το συγκεκριµένο 
µοντέλο εφαρµόστηκε και σε χώρες που είχαν παρόµοια προβλήµατα µε την Ελλάδα 
και τα θετικά αποτελέσµατα µετά την εφαρµογή του αναδείχθηκαν σε  σύντοµο χρονκό 
διάστηµα.  
Όπως όλοι γνωρίζουµε η χώρα µας κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις για σειρά ετών 
στο ∆ιεθνή χώρο στην προσφορά δοτών αλλά και στη µεταµοσχευτική δραστηριότητα. 
Γι' αυτό το λόγο το Σωµατείο Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος υιοθετεί τις ακόλουθες 
προτάσεις για την αναβάθµιση της µεταµοσχευτικής διαδικασίας και πιστεύει ότι πρέπει 
να προχωρήσουµε στην άµεση  τροποποίηση του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου έτσι 
όπως διαµορφώνεται από τον υπάρχοντα νόµο 2737/1999. 
 
1. Εικαζόµενη Συναίνεση 
Καθιέρωση και αποδοχή του θεσµού της εικαζόµενης συναίνεσης στη ∆ωρεά Οργάνων 
και Ιστών, έτσι ώστε κάθε ενήλικος πολίτης να θεωρείται υποψήφιος δωρητής µετά 
θάνατο έχοντας τη δυνατότητα άµεσης ανάκλησης µε µια απλή δήλωση σε οποιοδήποτε 
αρµόδιο φορέα. 
 
2. Επέκταση του βαθµού συγγένειας των ζώντων δοτών 
Επέκταση των ζώντων δοτών από τον 1ο και 2ο βαθµό συγγένειας που ισχύει σήµερα 
εώς τον 4ο βαθµό συγγένειας σε ευθεία και πλάγια γραµµή και µέχρι του 2ου βαθµού 
σε συγγενείς εξ αγχιστείας. 
 
3. Συντονιστής µεταµοσχεύσεων 
Η αναβάθµυση, η ενίσχυση αλλά και ο προσδιορισµός των καθηκόντων του συντονιστή 
µεταµόσχευσης είναι επιτακτική ανάγκη. Αναλύοντας τα καθήκοντα ενός συντονιστή 
µεταµοσχεύσεων καταλαβαίνεις ότι είναι ίσως το πιο σηµαντικό γρανάζι για την 
επιτυχία της µεταµόσχευσης. Η ελληνική νοµοθεσία για το συντονισµό των 
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µεταµοσχεύσεων ενώ ακολουθεί σε γενικές γραµµές τα διεθνή πρότυπα ωστόσο κατά 
την εφαρµογή της υστερεί σε καίρια ζητήµατα όπως π.χ. δεν υπάρχει µέριµνα για τον 
περιφερειακό συντονισµό της µεταµόσχευσης ή η εφαρµογή του τοπικού συντονιστή 
είναι επιεικώς υποτονική.  
 
4. Ενίσχηση των ΜΕΘ και αναβάθµιση της συνεργασίας τους µε τον ΕΟΜ 
Τα µοσχεύµατα προέρχονται κυρίως από τους δυνητικούς δότες που δηλώνονται από 
τις ΜΕΘ. Ωστόσο ακόµα κι σήµερα µε αυτή την ανύπαρκτη µεταµοσχευτική 
δραστηριότητα παρατηρείται έλλειψη εµπιστοσύνης και συννεργασίας µεταξύ ΜΕΘ και 
ΕΟΜ µε επακόλουθο να χάνονται διαθέσηµα µοσχεύµατα. Αυτά τα απαράδεκτα 
φαινόµενα πρέπει να εκλύψουν ενυσχίοντας τις ΜΕΘ µε ιατρό-νοσηλευτικό προσωπικό, 
διευκολύνοντας  το έργο του συντονιστή µέσα στις ΜΕΘ και γενικότερα να υπάρχει µια 
αγαστή συνεργασία του ΕΟΜ µε τις ΜΕΘ µε στόχο την εξασφάλιση όσο το δυνατόν 
περισσότερο µοσχευµάτων. 
 
5. Προώθηση της ∆ωρεάς Οργάνων 
Πρέπει να σχεδιαστεί και να οργανωθεί µια σοβαρή εκστρατεία για την προώθηση της 
 ∆ωρεάς Οργάνων µε στόχο να αντιµετωπίστει η καχυποψία και η 
επιφυλακτικότητα που  κυριαρχούν στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας. Αποψή 
µας είναι ότι η δυσπιστία που  επικτατεί στην κοινωνία σήµερα είναι συνέπεια όλων 
αυτών των ανεπαρκών πολιτικών προώθησης της ∆ωρεάς Οργάνων που κυριάρχησαν 
όλα αυτά τα χρόνια. Σ' αυτή τη νέα  προσπάθεια πρέπει να εµπλάκούν όλοι (Πολιτεία, 
Εκκλησία, Φορείς, Σύλλογοι κ.λ.π.) µε συµπαραστάτη κάθε πρόσφορο µέσω 
επικοινωνίας και ενηµέρωσης. 
 
6. Να ενισχυθεί ο ΕΟΜ διοικητικά και οικονοµικά. 
 
7. Ίδρυση νέου µεταµοσχευτικού κέντρου  
Τα Μεταµοσχευτικά Κέντρα Ήπατος στην Ελλάδα µέχρι το Ιούνιο του 2009 ήταν δύο: 
το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Λαϊκό» και το Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείο 
Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Σήµερα µετά το κλείσιµο της Μονάδας Μεταµόσχευσης 
Ήπατος του «Λαϊκού» µόνο το Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείο Ιπποκράτειο 
Θεσσαλονίκης υποστηρίζει την διαδικαία της µεταµόσχευσης ήπατος. Παρόλα αυτά η 
άποψη µας που πηγάζει και από τη συναναστροφή µας µε κέντρα του εξωτερικού, είναι 
ότι δεν υπάρχουν οργανωµένα Μεταµοσχευτικά Κέντρα στη χώρα µας και στις 
υπάρχουσες δοµές τους διακρίνονται τεράστιες ελλείψεις σε όλους τους τοµείς. Για 
αυτό το λόγο πιστεύουµαι ότι άµεσα πρέπει να ιδρυθεί νέο µεταµοσχευτικό κέντρο που 
να πληρή όλες τις κατάλληλες προϋποθέσεις όπως άλλα εξειδικευµένα κέντρα του 
εξωτερικού. Επίσης να υπάρχει άµεση συνεργασία µε καταξιοµένους παγκοσµίος 
έλληνες ιατρούς µε τεράστια εµπειρία στη διαδικασία της µεταµόσχευσης ήπατος όπως 
ο Καθηγητής Αντρέας Τζάκης µε στόχο και οι έλληνες ιατροί να αποκτήσουν την 
κατάλληλη εξειδίκευση για την υποστήριξη µιας τόσο βαρίας ιατρικής πράξης. Το 2008 
προσπάθησε ο τότε υπουργός να ξεκινήσει µια τέτοια αξιόλογη προσπάθεια αλλά 
σταµάτησε από το σαµποτάρισµα ορισµένων ιατρών που θίγονταν τα προσωπικά τους 
συµφέροντα µε επακόλουθο να φτάσουµε στο σηµερινό αδιέξοδο. Τέτοιες πρακτικές 
πρέπει να εκλείψουν δηλαδή το προσωπικό συµφέρον να υπερισχύει της ανθρώπινης 
ζωής. 

Επίσης πάντα θα υποστηρίζουµε ότι οι έλληνες πολίτες υπό µεταµόσχευση εφόσον δεν 
µπορούν να µεταµοσχευθούν στην Ελλάδα λόγω έλλειξης µοσχευµάτων ή ιατρικής 
εµπειρίας να έχουν την δυνατότητα να µεταµοσχεύονται σε οποιοδήποτε δηµόσιο 
κέντρο του εξωτερικού των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την προυπόθεση της 
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διαγραφής τους από τη λίστα υποψηφίων ληπτών του Ε.Ο.Μ. Επίσης ο Ε.Ο.Μ. οφείλει 
να τους διευκολήνει στην διαδικασία της µετάβασης τους και το κόστος της 
µεταµοσχευτικής διαδικασίας (µετακίνηση, επέµβαση, παραµονή, ιατρικές εξετάσεις) να 
καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα του ασφαλισµένου.      

 
Με εκτίµηση, 
 
 
Θεοδωρίδου Χριστίνα          Μουτζίδη ∆έσποινα 
 
Γ. Γραµµατέας Πρόεδροs  
   
 


