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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΟΜ κ. Κωστάκη Α. 
 
Τη Δευτέρα 13/10/2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. του Σωματείου μας με 

τον Πρόεδρο του ΕΟΜ καθηγητή κ. Αλκ. Κωστάκη στα γραφεία του ΕΟΜ. Το θέμα της 
συνάντησής μας ήταν να πληροφορηθούμε από τον πλέον αρμόδιο, τους λόγους της 

μη ακόμα έναρξης των δύο μεταμοσχευτικών μονάδων ήπατος, στα Νοσοκομεία ΠΓΝΑ 
«Λαϊκό» και ΓΝΑ «Ευαγγελισμός» παρ’ ότι έχουν αδειοδοτηθεί  ήδη από το Δεκέμβριο 

του 2013 (αρ φυλ. ΦΕΚ Β’ 3218).  
 
Ο κ. Πρόεδρος μας εξέφρασε τον προβληματισμό του για την καθυστέρηση αυτή και 

μας είπε πως θα έχει συνάντηση με τον κ. Υπουργό Υγείας προκειμένου να του εκθέσει 
την υπάρχουσα κατάσταση. 

 
Το Δ.Σ. εξέφρασε στον κ. Πρόεδρο του ΕΟΜ την απογοήτευσή των μελών του 
Σωματείου και για το ότι δεν έχουν λειτουργήσει ακόμα οι ελπιδοφόρες παραπάνω 

μονάδες (σχεδόν ένα χρόνο από την αδειοδότησή τους) αλλά και για το φόβο, μήπως η 
μοναδική  μεταμοσχευτική μονάδα της χώρας, που εδρεύει στο ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» και 

λειτουργεί με γερασμένο και ελλιπή εξοπλισμό, χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες 
του εναπομείναντος έμψυχου δυναμικού της – τόσο του ιατρικού όσο και του 
νοσηλευτικού προσωπικού της, καθώς και των συντονιστριών των μεταμοσχεύσεων – 

πάψει να λειτουργεί εντελώς λόγω  ανυπέρβλητων προβλημάτων. Επίσης του 
εκφράσαμε την έντονη ανησυχία μας για το ότι οι μεταμοσχεύσεις ήπατος στη χώρα 

μας έχουν βαλτώσει επικίνδυνα πλέον (μόλις 19 μεταμοσχεύσεις πραγματοποιήθηκαν 
μέχρι σήμερα το 2014) τη στιγμή που οι ανάγκες της πατρίδας μας για μεταμοσχεύσεις 
ήπατος ξεπερνούν τις 100 ετησίως.  

 
Ο κ. Πρόεδρος μας διαβεβαίωσε πως θα μεταφέρει στον κ Υπουργό όλα τα προβλήματα 

που απασχολούν τη μεταμόσχευση σήμερα και εκθέτουν σε κίνδυνο ζωής, τόσο τους 
ήδη μεταμοσχευμένους ασθενείς όσο και τους υπό μεταμόσχευση βαριά πάσχοντες, και 
θα ενημερώσει το Δ.Σ. σχετικά, μετά την συνάντηση. 

 
Το Δ.Σ. του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» ευχαριστεί τον 

Πρόεδρο του ΕΟΜ κ. Κωστάκη Α. για τη συνεργασία. 
 

 

Για το Δ.Σ. 
 

            Περρής Ιωάννης                                                                   Θεοδωρίδου Χριστίνα 
            Γ.Γραμματέας           Πρόεδρος               


