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       29 Απριλίου 2013 
       Αρ. Πρωτ.: 149  

 

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

 3. κα. Σκοπούλη Φ.  Υφυπουργό Υγείας  
  
Κοιν: 1. Μέλη ∆ιαρκής Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής 

 2. κ. Κωστάκη Α.  Πρόεδρο Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων 

3. κα. Ζερβού Θ.  ∆ιοικήτρια Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» 

4. κ. Θεοδώρου Μ.  ∆ιοικητής Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 

5. κ. Παπανικολάου Β.  ∆ιευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Μεταµοσχεύσεων Α.Π.Θ 
 
 

6. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 

7. Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 

8. Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης 

9. Ελληνική Εταιρεία Μεταµοσχεύσεων 

10. Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος 

11. Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία 

  

Θέµα:  Προτάσεις ως προς την ορθότερη λειτουργία µεταµοσχευτικής µονάδας ήπατος 
στην Ν. Ελλάδα και αίτηµα κοινοποίησης στοιχείων αξιολόγησης µεταµοσχευτικών 
προγραµµάτων. 
 
Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί, 
 
Στη χώρα µας για µεγάλο χρονικό διάστηµα υπάρχει αναµφισβήτητη έλλειψη 
µεταµοσχευτικών µονάδων ήπατος αλλά και προσφοράς µοσχευµάτων. Επιπλέον, µονάδες 
που εξειδικεύονται εδώ και χρόνια στις µεταµοσχεύσεις ήπατος υπολειτουργούν, λόγω 
έλλειψης εξειδικευµένου προσωπικού ή υποδοµών, µε επακόλουθο να αναγκαζόµαστε να 
εξάγουµε µεγάλο αριθµό ασθενών και µοσχευµάτων. Σήµερα βιώνουµε µια πολύ δύσκολη 
κατάσταση όσο αφορά τις µεταµοσχεύσεις ήπατος µε αποκορύφωµα την απουσία 
µεταµοσχευτικού κέντρου ήπατος στην Ν. Ελλάδα.  

Κύρια προσπάθεια του σωµατείου µας είναι να αλλάξει µια για πάντα αυτή η ζοφερή 
εικόνα µε τη δηµιουργία σύγχρονης µεταµοσχευτικής µονάδος, σύµφωνα µε τα διεθνή 
στάνταρτ και τις προϋποθέσεις του νόµου, µε κύριο στόχο να µην επαναληφθούν λάθη 
και προχειρότητες του παρελθόντος µε πολύ σοβαρά επακόλουθα για το κοινωνικό 
σύνολο. 
Για το λόγο αυτό, καταθέτουµε τις παρακάτω προτάσεις αλλά και αίτηµα κοινοποίησης 
σηµαντικών στοιχείων αξιολόγησης της µεταµοσχευτικής διαδικασίας. 
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1. Στελέχωση επιστηµονικού ιατρικού προσωπικού στον εποπτεύοντα και  
εποπτευόµενο φορέα  
 
Κατά την άποψη µας, το επιστηµονικό ιατρικό προσωπικό που θα στελεχώνει, τόσο τον 
εποπτεύοντα φορέα (Εθνικό Οργανισµό Μεταµοσχεύσεων) µε σκοπό την έκδοση άδειας 
λειτουργίας µεταµοσχευτικής µονάδος όσο και τον εποπτευόµενο φορέα (Μεταµοσχευτική 
Μονάδα) θα πρέπει να είναι τελείως ανεξάρτητα µεταξύ τους ώστε να επιτυγχάνεται η 
εύρυθµη λειτουργία και η αποτελεσµατική εποπτεία αυτών.  
 
2. Σύναψη συνεργασίας  
 
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 δυνάµει 
αυτού εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης µε αριθ. πρωτ. Υ4α/36538/2.4.2012.(ΦΕΚ 
Β΄1262/11.4.2012). 
 
Επειδή σύµφωνα µε το καταστατικό µας, µέλη του πανελλήνιου Σωµατείου µας είναι τόσο 
οι ήδη µεταµοσχευθέντες ήπατος, όσο και οι ευρισκόµενοι σε λίστα αναµονής, ευρέσεως 
µοσχεύµατος, ηπατοπαθείς αλλά και επειδή τα µέλη του Σωµατείου µας πρόκειται να είναι 
οι µοναδικοί χρήστες των παρεχοµένων από τη Μονάδα Μεταµόσχευσης Ήπατος 
υπηρεσιών υγείας  και ως εκ τούτου έχουµε έννοµο συµφέρον αλλά και ανθρώπινη 
ανάγκη να γνωρίζουµε την ποιότητα αυτών, ζητάµε εκπρόσωπος 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.  
Θέλουµε να σας επισηµάνουµε ότι οι µεταµοσχευµένοι ήπατος δεν εκπροσωπούνται στο 
∆Σ του ΕΟΜ.  
 
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) 
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Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί, 

Παρακαλούµε θερµά να µας κοινοποιήσετε τόσο την άποψη σας στις προτάσεις µας όσο 
και τα στατιστικά στοιχεία ώστε να διαµορφωθούν για πρώτη φορά οι συνθήκες για 
τη δηµιουργία σύγχρονης µεταµοσχευτικής µονάδος, σύµφωνα µε τα διεθνή 
στάνταρτ και τις προϋποθέσεις του νόµου, αποφεύγοντας το κίνδυνο να 
επαναληφθούν λάθη και προχειρότητες του παρελθόντος µε πολύ σοβαρά 
επακόλουθα για το κοινωνικό σύνολο. 
 
Αναµένοντας την άµεση ανταπόκριση σας, 
 
Με εκτίµηση, 
 
 
Θεοδωρίδου Χριστίνα          Μουτζίδη ∆έσποινα 
 
Γ. Γραµµατέας                                                                     Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


