
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 04 Μαρτίου 2013 
 Αρ. Πρωτ.: 143  

 

Προς:  1. κ. Λυκουρέντζο Α.  Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
           2. κ. Σαλµά Μ.  Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας 

 3. κα. Σκοπούλη Φ.  Υφυπουργό Υγείας 
 
Κοιν:   1. Γρ. Πρωθυπουργού κ. Σαµαρά Α. 
 2. Μέλη Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής 
 3. Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών 
 4. Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος 
 5. Ελληνική Εταιρεία Μεταµοσχεύσεων 
 6. Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσηµάτων 
 7. Εθνικό Οργανισµό Μεταµοσχεύσεων 
 8. ∆ιοικητή Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Σισµανόγλειο» 
 9. Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία 
 
Σχετ.: Επιστολή από 28.02.2012 Κέντρου Ελέγχου και Αναφοράς Ιογενούς Ηπατίτιδας  
Σισµανoγλείου Νοσοκοµείου 
 
Θέµα:  Η απαξίωση και η επιλογή κατάργησης του Κέντρου Ελέγχου και Αναφοράς 
Ιογενούς Ηπατίτιδας  
 
 
Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί, 
 
Είναι πλέον φανερό ότι οι λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται τα τελευταία χρόνια 
από την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, βάζουν σε άµεσο κίνδυνο τη ζωή  
χιλιάδων συνανθρώπων µας και ιδιαίτερα των χρόνια από βαρείες ασθένειες πασχόντων.  
 
Στην συχνή, λόγω πάθησης, επαφής µας µε τα δηµόσια νοσοκοµεία γινόµαστε 
µάρτυρες της κατάρρευσης των δοµών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας σ’ όλα τα 
επίπεδα της παρεχόµενης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Οι συνέπειες αυτού του 
δυσάρεστου γεγονότος σε συνδυασµό µε τις ανάλγητες οικονοµικές πολιτικές που 
εφαρµόζονται σε ολόκληρο το φάσµα των ΑµεΑ (κόψιµο µισθών - συντάξεων, µειώσεις 
οικονοµικών καλύψεων από τους ασφαλιστικούς φορείς στην ιατροφαρµακευτική 
περίθαλψη, κ.τ.λ.) οδηγεί πολλούς στη βιολογική εξαθλίωση.  
 
Άλλο ένα γεγονός που αποδεικνύει τη σκληρή και αδυσώπητη πραγµατικότητα που 
βιώνει ο έλληνας ασθενής σήµερα είναι η επιστολή του Κέντρου Ελέγχου και Αναφοράς 
Ιογενούς Ηπατίτιδας  του Σισµανογλείου Νοσοκοµείου που κοινοποιήθηκε στο Σωµατείο 
µας την 01/03/2013 και αναφέρετε σε συγκεκριµένες αστοχίες και παραλήψεις της 
διοίκησης του νοσοκοµείου που οδηγούν το Κέντρο σε κατάργηση. 
 
 
Βερανζέρου 15 · 106 77 · Αθήνα · T/F: 210 3800550 · www.shpel.gr · e-mail: info@shpel.gr                           1 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Κύριοι Υπουργοί, 
 
Με την παρούσα, σας ζητάµε να µεριµνήσετε ώστε να µην καταργηθεί ένα 
Κέντρο µε ιδιαίτερη και σηµαντική συµβολή σ’ ένα τόσο ευαίσθητο τοµέα όπως 
η διάγνωση και η διαχείριση της νόσου της Ηπατίτιδας και µάλιστα µε 
µακροχρόνια παρουσία στα πλαίσια του Ε.Σ.Υ.  
  
Στις δύσκολες εποχές που βιώνουµε όλοι σήµερα, το κλείσιµο µονάδων µε ιδιαίτερο 
εξειδικευµένο έργο όπως του Κέντρου Ελέγχου και Αναφοράς Ιογενούς Ηπατίτιδας  του 
Σισµανογλείου Νοσοκοµείου επιβαρύνει µια ήδη άσχηµη κατάσταση που µάλιστα έχει 
φτάσει στο σηµείο να επηρεάζει ακόµα και το προσδόκιµο ζωής των ασθενών. 
 
Ευελπιστώντας στην άµεση παρέµβαση σας για την επίλυση του προβλήµατος. 
 
 

Με εκτίµηση, 

 
Θεοδωρίδου Χριστίνα          Μουτζίδη ∆έσποινα 
 
Γ. Γραµµατέας                                                                     Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακολουθεί συνηµµένη η επιστολή του Κέντρου Ελέγχου και Αναφοράς Ιογενούς 
Ηπατίτιδας  του Σισµανογλείου Νοσοκοµείου. 
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Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΚΕΝΤΡΟ  ΕΛΕΓΧΟΥ & ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 

Αγησιλάου 48, 104.36 ΑΘΗΝΑ 

Τηλ. 210 52 37 750 

fax. 210 52 38 704 

email. hepatika@rocketmail.com 

 

Αθήνα 28/02/2013 

 

Προς  

 

∆ιοικητή Σισµανογλείου Γ.Ν.Α. 

 

Κοινοποίηση:  

• Υπουργό Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης 

            Κο Ανδρέα Λυκουρέντζο 

• Αν. Υπουργό Υγείας 

            Κο Μάριο Σαλµά 

• Υφυπουργό Υγείας 

Κα Φωτεινή Σκοπούλη 

• Σωµατείο Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδας 

• Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδας «Προµηθέας» 

 

 

 

Θέµα: Η απαξίωση και η επιλογή κατάργησης του Κέντρου Ελέγχου και Αναφοράς 

Ιογενούς Ηπατίτιδας  

 
 

 Το  Κέντρο Ηπατίτιδας στο πλαίσιο του Νόµου 3918/2011 εντάχθηκε διοικητικά στο Σισµανόγλειο 

Γ.Ν.Α. και αποτελείται από Εξωτερικό Ηπατολογικό Ιατρείο και από Εργαστήριο Μοριακής 

∆ιαγνωστικής. 

Το Κέντρο αποτελεί µια ολοκληρωµένη δοµή υψηλών προδιαγραφών και λειτουργεί από το 1998 

υπό το ΙΚΑ (1
ο
 Νοσοκοµείο). Βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, σε προσβάσιµη περιοχή, 

δεδοµένου ότι εξυπηρετεί κατά µέσο όρο 8.000 ηπατοπαθείς/έτος, µε γεωγραφική κατανοµή εκτός 

από Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κεντρική Ελλάδα, Ιόνιο, Αιγαίο.  

Η παρακολούθηση των ασθενών γίνεται, µέσω ειδικών εξετάσεων (µοριακός έλεγχος ιικού 

φορτίου), από εξειδικευµένους ηπατολόγους, µε χορήγηση θεραπειών. Το Εργαστήριο Μοριακής 

∆ιαγνωστικής του Κέντρου, ένα από τα τέσσερα ∆ηµοσίων Νοσοκοµείων που υπάρχουν 

Πανελλαδικά, εξυπηρετεί µέχρι σήµερα εκτός από τους ασθενείς του Κέντρου, και τους 

ηπατοπαθείς που παρακολουθούνται από τα ηπατολογικά ιατρεία των περισσοτέρων Νοσοκοµείων 

του ΕΣΥ, των µονάδων Τεχνητού Νεφρού, του Κέντρου Μεταµοσχεύσεων κλπ. 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του, το Κέντρο, ασκεί και προληπτικό έλεγχο στο στενό περιβάλλον 

των ηπατοπαθών, µε διερεύνηση και ενηµέρωση. 

 

Το Κέντρο, µε απόφαση του ∆.Σ.(05/08.03.2012,θ 21
ο 

Η∆) του Σισµανογλείου Γ.Ν.Α., από το 

Μάρτιο του 2012 βρίσκεται σε διαδικασία µεταφοράς σε χώρο του Νοσοκοµείου. ∆υστυχώς όµως, 

λόγω πληµµελούς σχεδιασµού της µεταφοράς, βρίσκεται σε µια κατάσταση προβληµατική για τη 

λειτουργία του, µε σηµαντικές επιπτώσεις στους ασθενείς αυτής της ειδικής και ευαίσθητης 

κατηγορίας. 



 

 

 

 

Με βάση την απόφαση του ∆.Σ., θα έπρεπε έως το ∆εκέµβριο να έχουν εξευρεθεί και διαµορφωθεί 

καταλλήλως χώροι, για να γίνει η µετεγκατάσταση. Τελειώνει ο Φεβρουάριος και, για λόγους που 

δεν γνωρίζουµε, η διαµόρφωση του χώρου δεν έχει καν αρχίσει, δεν έχει αποδεσµευτεί από τις 

προηγούµενες χρήσεις του και δεν έχει υπάρξει η απαιτούµενη µέριµνα για την υποδοµή και τα 

σχετικά δίκτυα.  

Την ίδια στιγµή δίδεται προφορική εντολή να σταµατήσουν οι αιµοληψίες από το Κέντρο και 

κατ’επέκταση και η υποδοχή και εξυπηρέτηση των ασθενών από το Ηπατολογικό Ιατρείο. 

 

Το Κέντρο µέχρι σήµερα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και µε µεγάλη προσπάθεια, το υπάρχον 

προσωπικό, διαχειρίζεται τα όποια προβλήµατα παρουσιάζονται (ιδιαιτέρως µε τις ελλείψεις 

αντιδραστηρίων κλπ) έτσι ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατόν αρνητικές επιπτώσεις στους 

ασθενείς. Αντιµετωπίζεται µε καρτερικότητα η αποδυνάµωση του Κέντρου από προσωπικό, µετά 

την απόφαση για µετακίνηση των δυο από τους πέντε υγειονοµικούς υπαλλήλους, χωρίς 

αντικατάστασή τους, ενώ µόλις είχε συνταξιοδοτηθεί η µοναδική διοικητικός υπάλληλος, µε ό,τι 

σηµαίνει αυτό για τη καθυστέρηση εξυπηρέτησης των ασθενών. 

Μετά από εµπεριστατωµένη µελέτη µας, διαµορφώσαµε πρόταση κοστολόγησης των µοριακών 

εξετάσεων για την αντίστοιχη είσπραξη των χρηµάτων από ασφαλιστικούς οργανισµούς. Η 

πρόταση αυτή κατατέθηκε στο ∆.Σ. του Σισµανογλείου από 30 Σεπτεµβρίου του 2011 και ακόµη 

εκκρεµεί η απόφαση. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την σηµαντική διαφυγή εσόδων από το 

Νοσοκοµείο και την αναζήτηση λύσεων από τους ασθενείς σε ιδιωτικά εργαστήρια, εφόσον το 

Κέντρο δεν είχε διαθέσιµα αντιδραστήρια για να ικανοποιήσει το σύνολο της ζήτησης.  

Στην ουσία οδηγούµαστε σε µια µακροχρόνια (αν όχι οριστική) αδρανοποίηση των 

δραστηριοτήτων του Κέντρου  

Η οργάνωση µετεγκατάστασης µιας τέτοιας εξειδικευµένης και υψηλών προδιαγραφών δοµής 

απαιτεί συνέργεια και συνεργασία τµηµάτων και διευθύνσεων, µε όλες τις απαιτούµενες 

υπευθυνότητες και διαδικασίες, έτσι όπως επιβάλλεται από την ανάγκη επιτυχούς διεκπεραίωσης 

του εγχειρήµατος. Απαιτείται µέριµνα για την ενηµέρωση µε ακριβή χρονοδιαγράµµατα, των 

ασθενών και των θεραπόντων ιατρών τους, των σχετικών κλινικών και ειδικών µονάδων των 

Νοσοκοµείων µε τα οποία συνεργαζόµαστε για την οµαλή µετάβαση στα νέα δεδοµένα. 

 

∆υστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε, µε αποτέλεσµα να µην είναι πλέον δυνατόν σήµερα να 

εξυπηρετήσουµε τους ασθενείς, ενώ είναι δύσκολο να είµαστε συνεπείς στους χρόνους 

διεκπεραίωσης ακόµη και επειγόντων πλέον περιστατικών. 

 

Αποκορύφωµα της τουλάχιστον ανορθολογικής διαχείρισης του όλου θέµατος ήταν το πρωί 

της 27
ης

 τρέχοντος µηνός 2013, να διαπιστωθεί ότι καταργήθηκαν και οι δύο τηλεφωνικές 

γραµµές του Κέντρου(!!) µε αίτηµα του Σισµανογλείου προς τον ΟΤΕ, από τις 21/2/2013. 

Σύµφωνα µε την κοινή λογική, το τελευταίο πράγµα που θα γινόταν ακόµη και µετά τη 

µετεγκατάστασή µας, ήταν να καταργηθούν τα συγκεκριµένα τηλεφωνικά νούµερα, για να 

µπορούν ασθενείς και θεράποντες ιατροί να µας βρίσκουν, να παραλαµβάνουν τις απαντήσεις των 

εξετάσεών τους, για µερικές από τις οποίες µάλιστα οι ασθενείς έχουν πληρώσει χρήµατα. 

Σηµειωτέον οι γραµµές αυτές είχαν και φραγή εξερχοµένων υπεραστικών συνδιαλέξεων και ως εκ 

τούτου δεν υπήρχε και θέµα υψηλού κόστους. 

Στο βαθµό που η µετάβαση σε νέα φάση λειτουργίας του Κέντρου κρίνεται ως η ενδεδειγµένη µέσα 

σε µια συνολική στρατηγική υγείας για την ηπατίτιδα, δεν είναι κατανοητό πώς υπηρετείται δι’ 

αυτού του τρόπου ο στόχος.  

Οι ενέργειες αυτές φαίνεται να συµβάλλουν περισσότερο σε «υπονόµευση», έως και σε 

«εξαφάνιση» ενός Κέντρου, µε ιδιαίτερη και σηµαντική συµβολή και µακροχρόνια παρουσία µέσα 

στο Ε.Σ.Υ.  

Απόφαση όµως για την κατάργηση αυτής της τόσο σηµαντικής δοµής του ΕΣΥ δεν έχει πάρει 

κανένα όργανο, γιατί τότε θα ήταν µια διαφορετικού επιπέδου συζήτηση. 

Παρακαλούµε για την ενηµέρωση και τη µέριµνά σας, έτσι ώστε να αντιµετωπισθούν τα 



 

 

 

 

προβλήµατα λειτουργίας του Κέντρου, που για εξωγενείς λόγους, έχουν συσσωρευτεί το τελευταίο 

χρόνο. 

 

 

Η Προϊσταµένη  

του Εργαστηρίου 

Μοριακής ∆ιαγνωστικής 

 

 

∆ρ. ∆. Ε.Τσακαλία  

 

 

 

 

 


