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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συνάντηση με το  ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ κο. Δ. Κουτσούμπα 
 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας που κάνει το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος 

«ΗΠΑΡxω» προκειμένου να λειτουργήσει μεταμοσχευτική μονάδα ήπατος στην 
Ν.Ελλάδα και συγχρόνως προτάσεις ώστε να ξεφύγουν οι μεταμοσχεύσεις από το τέλμα 

που έχουν περιέλθει, μέλη του Δ.Σ. συναντήθηκαν με το ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ κο. Δ. 
Κουτσούμπα. Συζητήθηκαν προβλήματα που αφορούν την παροχή υγείας, την 

οργάνωση του μεταμοσχευτικού προγράμματος ήπατος της χώρας αλλά και για τις 
μειώσεις συντάξεων ΑμεΑ. Ποιο συγκεκριμένα:  
 

1. Ότι λειτουργεί μόνο ένα μεταμοσχευτικό κέντρο ήπατος στη Θεσσαλονίκη, ενώ 
έχουν πάρει πιστοποίηση ως μεταμοσχευτικά κέντρα δύο νοσοκομεία στην Αθήνα και 

δεν έχουν λειτουργήσει ακόμα.  
2. Το πρόβλημα της ανεπαρκούς στελέχωσης και της έλλειψης ιατρείων και θαλάμων 
σε νοσοκομειακές δομές σημαντικές για τη μεταμόσχευση.   

3. Για τις χρεώσεις σε αναγκαίες και κρίσιμες διαγνωστικές εξετάσεις για τη διαχείριση 
του μοσχεύματος, για το λόγω ότι δεν έχουν κοστολογηθεί από τον ΕΟΠΥΥ. 

4. Την επιβολή συμμετοχής στη φαρμακευτική τους δαπάνη.  
5. Για το ποσοστό συμμετοχής των ασθενών στις δαπάνες μεταμόσχευσης σε 
νοσοκομεία του εξωτερικού. 

6. Για την αντισυνταγματική μείωση των συντάξεων των ΑμεΑ ανάλογα τον 
ασφαλιστικό τους φορέα (N.4093/2012).  

 
Από τη μεριά του ο το ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ κο. Δ. Κουτσούμπας  τόνισε ότι το ΚΚΕ έχει 
επανειλημμένα προβάλει την ανάγκη για την προώθηση και την ανάπτυξη της δωρεάς 

οργάνων, την ανάπτυξη των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας, σαν ένα στρατηγικό και 
πολύ ευαίσθητο τομέα στο σύστημα Υγείας, που κυριολεκτικά μπορεί να σώσει ή να 

βελτιώσει τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων και των οικογενειών τους. 
 
Επίσης μας διαβεβαίωσε ότι το ΚΚΕ θα αναλάβει πρωτοβουλίες, εντός και εκτός 

Βουλής, προκειμένου ν’ αναδειχθούν και να δοθούν λύσεις στα συγκεκριμένα 
προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με το ίδιο το δικαίωμα της ζωής των ηπατικών 

ασθενών. 
 

Για το Δ.Σ. 
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