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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. 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. Η 

σπουδαιότητα και η βαρύτητα 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. 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, τις νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις διαφόρων τύπων,  το Σακχαρώδη 

∆ιαβήτη, την οστεοπόρωση κ.α. 

Για τους ως άνω λόγους το Σωµατείο Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος για την 

τρέχουσα περίοδο έχει θέσει τις εξής προτεραιότητες: 

 

1. Τροποποίηση του Νόµου 1813/1988 όπου καθορίζει κατά εκατοστιαία αναλογία 

το βαθµό µείωσης της ικανότητας για εργασία λόγω παθήσεων, νόσων και βλαβών 

όπως προσδιορίζονται από την αρµόδια υγειονοµική επιτροπή (ποσοστά αναπηρίας) 

σε ασθενείς που έχουν υποστεί µεταµόσχευση ήπατος, µε επακόλουθο να ορισθεί το 

ποσοστό αναπηρίας σε άνω του 80% και όχι µόνο 67% όπως καθορίζουν σήµερα οι 

αρµόδιες Πρωτοβάθµιες Υγειονοµικές Επιτροπές  βάσει ενός ξεπερασµένου πλέον 

νόµου. 

 

 2. Εξοµοίωση παροχών µεταµοσχευµένων ασθενών.  

Εύλογο είναι, ότι ο µεταµοσχευµένος µε ήπαρ ασθενής πρέπει να έχει ίση 

µεταχείριση από τη Πολιτεία σε σχέση µε τους άλλους µεταµοσχευµένους ασθενείς 

(π.χ. νεφρού), ωστόσο αυτό σήµερα δεν γίνετε. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε όλα τα 

Φ.Ε.Κ. όταν γίνετε αναφορά για παροχές των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 

χρησιµοποιείται ως δόκιµος όρος µεταµόσχευση ή µεταµοσχευµένοι συµπαγών 

οργάνων (ήπαρ, νεφρό, καρδιά, πνεύµονες, πάγκρεας). Κατά συνέπεια, προκύπτει 

αλλά και συνταγµατικά ευνόητο είναι, ότι αν ισχύει κάτι για µια κατηγορία πολιτών 

οι οποίοι είναι µεταµοσχευµένοι ενός εκ των συµπαγών οργάνων, τα ίδια πρέπει να 

ισχύουν και σε µια άλλη κατηγορία πολιτών οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε 
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µεταµόσχευση ενός εκ των άλλων συµπαγών οργάνων. Πόσο µάλλον που στις µέρες 

µας πια υπάρχουν µεταµοσχευµένοι ασθενείς µε δύο ακόµα και µε τρία συµπαγή 

όργανα. Πρεσβεύουµε ότι η παροχή ευεργετηµάτων πρέπει να είναι ισοµερή και 

δίκαιη σε όλους τους µεταµοσχευµένους ασθενείς από συµπαγή όργανα και να  

σταµατήσει πλέον να εφαρµόζεται αυτή η ακατανόητη διάκριση στις παροχές 

ανάλογα µε ποιο όργανο έχεις µεταµοσχευθεί. 

 
3. ∆ηµιουργία σύγχρονου Μεταµοσχευτικού Κέντρου.    

Οι προαναφερόµενες επιπλοκές-παρενέργειες δικαιολογούν απόλυτα στους 

µεταµοσχευµένους ασθενείς από ήπαρ τη παροχή εξειδικευµένης 

ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, σε Μεταµοσχευτικά Κέντρα επανδρωµένα µε 

κατάλληλα καταρτισµένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και µε σύγχρονη 

υλικοτεχνική υποδοµή που θα εµπνέει εµπιστοσύνη στο µεταµοσχευµένο ασθενή 

ώστε να τους εµπιστευτεί τη ίαση και µετέπειτα τη διαχείριση της εύθραυστης και 

ευπαθούς υγείας του. Ωστόσο, 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 µάλιστα δεν έχουν τη δυνατότητα εκσυγχρονισµού. 

Επιπλέον στις υπάρχουσες δοµές τους διακρίνονται τεράστιες ελλείψεις σε όλους 

τους τοµείς. Σας παραθέτουµε επιγραµµατικά τις πιο ουσιώδεις αιτίες της 

ανεπάρκειας των ελληνικών Μεταµοσχευτικών Κέντρων:  

• Απουσία κατάλληλου ιατρικού, νοσηλευτικού αλλά και παραϊατρικού 

προσωπικού 

• Ανεπαρκείς υλικοτεχνική υποδοµή  

• Ανυπαρξία παιδιατρικού µεταµοσχευτικού κέντρου  

Βασική µας προτεραιότητα είναι να αλλάξουµε αυτή την απογοητευτική εικόνα γιατί 

δυστυχώς σχετίζεται µε τις ζωές πολλών συνανθρώπων µας. 

4. Εύρεση Στέγης ΞΗΗΗΗ              ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ……. 

Ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα που αντιµετωπίζουµε και αυτό είναι η έλλειψη στέγης. 

Αυτή η δυσάρεστη κατάσταση έχει σαν συνέπεια την δηµιουργία πολύ σοβαρών 

δυσχερειών στην οργάνωση, στον συντονισµό και κατ’ επέκταση στην συνολικά 

εύρυθµη λειτουργία του Σωµατείου µας. Είναι σίγουρο ότι η εύρεση στέγης θα µας 

ελευθέρωνε  από τη σηµερινή δυσλειτουργική κατάσταση που αντιµετωπίζουµε.   
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