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            09 Μαΐου 2013 
 Αρ. Πρωτ.: 152 
 

Προς: κ. Κωστάκη Α.  Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων 
 
Θέµα:  Αίτηµα συνάντησης και κατάθεση προτάσεων 
 
Αξιότιµε κ. Πρόεδρε,  
 
Πρώτα απ’ όλα, θα θέλαµε να ευχηθούµε σε σας και στο νέο ∆Σ του ΕΟΜ καλή επιτυχία 
στο έργο σας.  
Σήµερα, η ελληνική κοινωνία βιώνει µια σκληρή πραγµατικότητα. Για τις ευάλωτες 
κοινωνικές οµάδες όπως, οι µεταµοσχευµένοι, δηµιουργούνται συνθήκες που 
επηρεάζουν ακόµη περισσότερο την εύθραυστη υγεία τους.  
Επειδή λοιπόν πιστεύουµε ότι τα προβλήµατα είναι µεγάλα και σοβαρά και ότι µέσω των 
συνεργασιών µπορεί να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση, θα επιθυµούσαµε µια 
συνάντηση µαζί σας, ώστε να συζητηθούν τα ακόλουθα πολύ σηµαντικά ζητήµατα:     
 
1. ∆ηµιουργία µεταµοσχευτικής µονάδας ήπατος στη Ν. Ελλάδα 
 
Γνωρίζουµε πως το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών ’’Λαϊκό’’ και το Γενικό Νοσοκοµείο 
Αθηνών ’’Ο Ευαγγελισµός’’, έχουν καταθέσει αιτήσεις για τη χορήγηση της σχετικής 
άδειας, που συνοδεύονται από σχετικό φάκελο µε τον οποίο τα αιτούµενα Νοσοκοµεία 
παραθέτουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν πως πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόµου 
και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε αριθ. πρωτ. Υ4α/36538/2.4.2012.(ΦΕΚ 
Β΄1262/11.4.2012). 
 
Εν όψει λοιπόν της επικείµενης πρότασης σας προς τον κ. Υπουργό Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  σύµφωνα µε  το αρθρ. 15 και 24 του Ν.3984/2011, για την 
αδειοδότηση  Μονάδας Μεταµόσχευσης Ήπατος στη Ν. Ελλάδα και επειδή τα µέλη του 
Σωµατείου µας πρόκειται να είναι οι µοναδικοί χρήστες των παρεχοµένων από τη 
Μονάδα Μεταµόσχευσης Ήπατος υπηρεσιών υγείας, έχουµε έννοµο συµφέρον και 
ανθρώπινη ανάγκη για τα ακόλουθα: 
 

• να µας ενηµερώσετε για την επάρκεια των δύο υποψηφιοτήτων και να µας δοθεί 
η δυνατότητα να σας καταθέσουµε και τη δική µας πρόταση. 

 
• να δοθεί η δυνατότητα σε εκπρόσωπο του σωµατείου µας να συµµετέχει σαν 

παρατηρητής κατά τη συνεδρίαση του ∆Σ του ΕΟΜ µε θέµα την αξιολόγηση των 
υποψήφιων φακέλων για την αδειοδότηση µεταµοσχευτικής µονάδας ήπατος 
στην Ν. Ελλάδα, επισηµαίνοντας το γεγονός ότι οι µεταµοσχευµένοι ήπατος δεν 
εκπροσωπούνται στο ∆Σ του ΕΟΜ.  
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2. Προτάσεις για τη προώθηση της προσφοράς οργάνων 
 
Όπως πολύ καλά γνωρίζεται το Σωµατείο Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος 
«ΗΠΑΡxω» ήταν από τους κύριους συντελεστές της τελευταίας καµπάνιας της ΕΡΤ για 
την προώθηση της προσφοράς οργάνων µε τίτλο «Ένα ναι, επτά ζωές». Ωστόσο, 
σήµερα τα προβλήµατα είναι µεγάλα (π.χ. έλλειψη κλινών στις ΜΕΘ κ.τ.λ.) και δεν 
περιορίζονται µόνο στην απουσία ορθής ενηµέρωσης της κοινωνίας. Θα θέλαµε λοιπόν 
να σας καταθέσουµε τις προτάσεις µας αλλά και να µας παρουσιάσετε τις θέσεις του 
ΕΟΜ για να µπορέσουµε να προσεγγίσουµε µέσους όρους προσφοράς άλλων 
ευρωπαϊκών κρατών.    
 
3. Αίτηµα κοινοποίησης στατιστικών στοιχείων  
 
Επίσης θα επιθυµούσαµε να µας γνωστοποιήσετε τα εξής στοιχεία : 

α) Αναλυτικά στοιχεία του τρόπου λειτουργίας της λίστας αναµονής ήπατος σε σχέση 
µε την ισχύουσα νοµοθεσία 

β) Στατιστικά στοιχεία αναφορικά µε τα ποσοστά επιβίωσης των εγγεγραµµένων στη 
λίστα αναµονής ηπατοπαθών ασθενών προς µεταµόσχευση 

γ) Στατιστικά στοιχεία αναφορικά µε τα ποσοστά επιβίωσης των µεταµοσχευµένων 
ασθενών 

Θα θέλαµε επίσης να γνωρίζουµε αν τα µεταµοσχευτικά προγράµµατα ήπατος της 
χώρας µας λειτουργούσαν και λειτουργούν σύµφωνα µε τα παγκόσµια χαρακτηριστικά 
διασφάλισης ποιότητας. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόµαστε τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία 
της τελευταίας εικοσαετίας (µε καταλυτική ηµεροµηνία την 31/12/2012) για τα εξής 
προγράµµατα: 

• Πρόγραµµα µεταµοσχεύσεων ήπατος νοσοκοµείου «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης 

• Πρόγραµµα µεταµοσχεύσεων ήπατος νοσοκοµείου «Λαϊκό» κατά το χρονικό 
διάστηµα λειτουργίας του 2006-2009 (σήµερα δεν διενεργεί µεταµοσχεύσεις 
ήπατος) 

 
Αναµένοντας την απάντηση σας και ευελπιστώντας τη στενή συνεργασία σας. 

 
Με εκτίµηση, 

 
Θεοδωρίδου Χριστίνα          Μουτζίδη ∆έσποινα 
 
Γ. Γραµµατέας                                                                     Πρόεδρος 
 


