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  6  Μαρτίου 2014 

                                                                                             Αρ. Πρωτ: 21                                                                           
 

            
                                                                                         
Προς : Τα Μέλη του ΔΣ του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων    

 

Κοιν. : 1. κ. Γεωργιάδη Α., Υπουργό Υγείας 

 2. Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής 

           3. Νέα Δημοκρατία 

4. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα 

5. Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς 

6. Δημοκρατική Αριστερά 

7. Κομουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 

8. Ανεξάρτητοι Έλληνες            

           9. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 

          10. Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 

          11. Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων 

          12. Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος 

          13. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία 

 

Θέμα : Αδειοδότηση μεταμοσχευτικής μονάδας ήπατος 

 

Σχετ. : Επιστολή 152/09.05.2013 προς Πρόεδρο Εθνικού Οργανισμού 
Μεταμοσχεύσεων κ. Κωστάκη Α. 

 

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία και 
αγανάκτηση μας προς όλα τα μέλη του ΔΣ του Εθνικού Οργανισμού 

Μεταμοσχεύσεων για το λόγο ότι, με δική τους απόφαση ενέκριναν, (ύστερα από 
εξέταση των φακέλων υποψηφιοτήτων) την αδειοδότηση της  μεταμοσχευτικής 

μονάδας ήπατος του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ».  

Απόφαση που κατά την άποψη μας κρίνεται ότι αντιβαίνει της ισχύουσας 

νομοθεσίας, αφού βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις του Νόμου 
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1043/22.07.2006 «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των μονάδων 

μεταμοσχευσέων συμπαγών οργάνων, των μονάδων μεταμοσχεύσεων μυελού των 
οστών και διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας αυτών»  και κατά 

συνέπεια δεν καλύπτει τις ανάγκες των ηπατοπαθών και γενικότερα των 
μεταμοσχευμένων συμπολιτών μας συμπαγών οργάνων. 

Επίσης, ύστερα από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» διαπιστώθηκε προς μεγάλη μας έκπληξη η 
απουσία βασικών προϋποθέσεων (βάσει του νόμου) για τη λειτουργία της μονάδας 

αλλά και η άγνοια του για τις συγκεκριμένες πολύ σοβαρές παραλήψεις αλλά και την 
ύπαρξη του συγκεκριμένου νόμου. 

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η συγκεκριμένη απόφαση του ΔΣ του Εθνικού 
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων το μόνο που δεν εξυπηρετεί είναι την αγωνία 
δεκάδων ηπατοπαθών ασθενών για ίαση, την ανάπτυξη των μεταμοσχεύσεων στη χώρα 

μας και εν τέλει το σκοπό για τον οποίο προορίζεται να υπηρετεί. 

Η αγανάκτηση μας πολλαπλασιάζεται για το λόγο ότι με την επιστολή μας 

152/09.05.2013 ζητούσαμε από το διοικητή του Εθνικού Οργανισμού 
Μεταμοσχεύσεων: 

«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 ΔΣ 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 ΔΣ του ΕΟΜ.» 

Παρόλα αυτά, το ΔΣ του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων αποφάσισε να 
αγνοήσει  τις αγωνίες των μοναδικών χρηστών των παρεχομένων από τη μονάδα 
μεταμόσχευσης ήπατος υπηρεσιών υγείας και να προχωρήσει σε μια μη σύννομη 

απόφαση που διαιωνίζει μια δυσάρεστη κατάσταση και δεν αρμόζει σε ευρωπαϊκή 
χώρα (παρόμοια με αυτή που βιώσαμε το 2006-2009 με τη λειτουργία της 

μεταμοσχευτικής μονάδας ήπατος του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ») που ο 
ίδιος ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων καταγγέλλει σε παλαιότερο του 

υπόμνημα.  

Το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» με αίσθημα τιμής προς τους 
χρόνια πάσχοντες και την ελληνική κοινωνία γενικότερα καταγγέλλοντας συγχρόνως 

κάθε είδους ενέργεια από οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που σαν στόχο έχει 
την υποστήριξη άλλων συμφερόντων και όχι την ορθή παροχή υγείας και ζητά από τον 

Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων τα ακόλουθα: 

 

 Τη επαναξιολόγηση των φακέλων υποψηφιοτήτων για την αδειοδότηση 

μεταμοσχευτικών μονάδων ήπατος με την αυτονόητη τήρηση των διατάξεων του 
Νόμου. 
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 Την εκπροσώπηση του σωματείου μας στο ΔΣ του Εθνικού Οργανισμού 

Μεταμοσχεύσεων ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον τέτοιες δυσάρεστες 
καταστάσεις αφού θα υπάρχει ενημέρωση των μελών του ΔΣ για τα προβλήματα 

των ηπατομεταμοσχευμένων κάτι που σήμερα απουσιάζει εντελώς. 

 Ταυτόχρονα : επανερχόμαστε στο αναπάντητο αίτημα μας που θέσαμε με την 

επιστολή μας 152/09.05.2013 στο διοικητή του Εθνικού Οργανισμού 
Μεταμοσχεύσεων για γνωστοποίηση στοιχείων λειτουργίας της εθνικής λίστας 
αναμονής ηπατικού μοσχεύματος σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Επανερχόμαστε στο αναπάντητο αίτημα μας που θέσαμε με την επιστολή μας 
152/09.05.2013 στο διοικητή του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων με 

γνωστοποίηση  

α) Στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τα ποσοστά επιβίωσης των 
εγγεγραμμένων στη λίστα αναμονής ηπατοπαθών ασθενών προς 

μεταμόσχευση. 

β) Στατιστικών στοιχείων 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 31/12/2013) για τα  

μεταμοσχευτικά προγράμματα ήπατος της χώρας που λειτουργούσαν στο παρελθόν και 
σ’ αυτά που λειτουργούν σήμερα. 

Τέλος, θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι, σε μια εποχή που όλα κλονίζονται δεν είμαστε 

διατεθειμένοι να θέσουμε σε κίνδυνο τη εύθραυστη υγείας μας και ταυτόχρονα 
καταδικάζουμε την οποιαδήποτε επιδίωξη που ο στόχος της είναι άλλος από το να 

παρέχει την ορθή παροχή υγείας με αποτέλεσμα την ανάκαμψη των μεταμοσχεύσεων 
στη χώρα μας. 

 

Αναμένοντας τις δικές σας ενέργειες, 

 

Με εκτίμηση, 
 

 
 

Για το Δ.Σ. 

 

 

Ζαφειράτος Διαμαντής                                                              Θεοδωρίδου Χριστίνα 

Γ. Γραμματέας                                                                          Πρόεδρος 

 


