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ΘΕΜΑ:  Διατροφικό επίδομα και επέκταση στους ασθενείς στη λίστα για ΜΤΧ 

  

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

 

Το σύνολο των μεταμοσχευμένων ασθενών της χώρας βρίσκεται σε μεγάλη ανησυχία και 

σύγχυση λόγω της πρόθεσης της κυβέρνησης να εντάξει το διατροφικό επίδομα 

νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων, στο νέο πρόγραμμα περικοπών δαπανών. Όπως είναι 

γνωστό οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς  καθώς και οι ασθενείς σε αιμοδιάλυση λαμβάνουμε 

το διατροφικό επίδομα που είναι ο κύριως πυλώνας της οικονομικής μας στήριξης. Σήμερα 

η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων βρίσκεται σε οικτρή οικονομική 

κατάσταση  κυρίως  λόγω της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά  εργασίας και του 

γεγονότος ότι  η Πολιτεία δεν καλύπτει οικονομικά το σύνολο της αναγκαίας εξειδικευμένης 

ιατροφαρμακευτικής μας δαπάνης και σε συνάρτηση πάντα με τις δύσκολες οικονομικές 

συνθήκες που επικρατούν σήμερα στη χώρα. Κάθε ενέργεια εις βάρος της συγκεκριμένης 

προνοιακής παροχής θα έχει σαν συνέπεια την οικονομική και κοινωνική κατάρρευση της 

πλειοψηφίας των ασθενών αυτών οδηγώντας τους στο περιθώριο με απρόβλεπτα 

επακόλουθα ακόμα και στην εύθραστη υγεία τους.  

 

Στη διαδικασία επαναξιολόγησης αυτού του επιδόματος θα θέλαμε να εφιστήσουμε την 

προσοχή σας  στους  120-140 συμπολίτες  μας που βρίσκονται σε λίστα αναμονής για 

μεταμόσχευση καρδιάς, πνεύμονα ή ήπατος αποτελώντας μια από τις πιο ευαίσθητες 

ομάδες της κοινωνίας μας. Οι ασθενείς αυτοί βιώνουν μια θλιβερή διάκριση σε βάρος τους 

αφού δεν συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα ασθενών που λαμβάνει το διατροφικό 

επίδομα. Η οικονομική  κατάσταση της πλειονότητας είναι θλιβερή αφού η συνήθης εικόνα 

είναι ότι ο ένας γονέας πνέει τα λοίσθια περιμένοντας για ΜΤΧ, ο άλλος γονέας είναι 

αναγκασμένη/ος να αφήσει την εργασία της/του για να στηρίξει τον σύντροφο της/του κι η 
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ευρύτερη οικογένεια στηρίζει τα παιδιά. Έτσι βρίσκονται και οι δύο γονείς εκτός εργασίας 

κι η οικογένεια καταρρέει οικονομικά. Οι Σύλλογοι μας εδώ και χρόνια προσπαθούν να 

στηρίξουν με πενιχρά μέσα αυτές τις οικογένειες πολλές εκ των οποίων υποχρεώνονται να 

μεταναστεύσουν κοντά στο κέντρο ΜΤΧ ( Αθήνα για τη ΜΤΧ Καρδιάς, Θεσσαλονίκη για τη 

ΜΤΧ  Ήπατος και στο εξωτερικό για τη ΜΤΧ Πνεύμονα).  

 

Θα συμφωνείτε ότι ο αποκλεισμός των ασθενών στη λίστα για ΜΤΧ οργάνων είναι μία 

παράληψη που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διορθωθεί άμεσα ώστε και αυτοί οι άνθρωποι 

να βοηθηθούν στην πιο δύσκολη και κρίσιμη φάση της ζωής τους. Είναι θέμα αξιοπρέπειας 

της κοινωνίας μας να προστατευθούν αυτοί οι συμπολίτες μας αλλά και οι 

μεταμοσχευμένοι γενικότερα ακόμη κι υπό τις συνθήκες οικονομικής κρίσης που περνά η 

χώρα μας.  

 

Προσβλέπουμε στην άμεση προσωπική σας παρέμβαση και παραμένουμε δε στη διάθεση 

σας για όποια συνδρομή μπορούμε να έχουμε στο δύσκολο έργο σας. 

 

Με εκτίμηση,  

 

Νίκος Καραφόλας     Δέσποινα Μουτζίδου 

      

(Πρόεδρος ΔΣ Συνεχίζω)                 (Πρόεδρος ΔΣ ΗΠΑΡxω)  

      

 

 

 

 

 

  


