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Αθήνα, 7 Μαρτίου 2013 

 

Προς: 

Κο Γεώργιο Βέργουλα 

Διοικητή & Πρόεδρο ΔΣ του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 

ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 

Στ. Κυριακίδη 1,  

54636, Θεσσαλονίκη 
 

Κοινοποίηση: 

1. Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

2. 4η ΔΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης 

3. Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων 

4. EΣΑμεΑ 

 

Θέμα: Μετακίνηση Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων  
 

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

 

Με την παρούσα, οι σύλλογοι που εκπροσωπούν τους μεταμοσχευμένους συμπαγών 

οργάνων θέλουν να εκφράσουμε την ανησυχία αλλά και την έντονη αντίθεση τους στην 

απόφαση σας να μετακινήσετε τον έναν από τους τρεις συντονιστές μεταμοσχεύσεων από το 

Γραφείο Συντονισμού Μεταμοσχεύσεων Β. Ελλάδας με άμεση συνέπεια την αποδυνάμωση 

του εν λόγω γραφείου.  

Με δεδομένες τις τεράστιες και διαχρονικές ελλείψεις σε μοσχεύματα με επακόλουθο, η 

χώρα μας να είναι ουραγός στην Ευρώπη όσον αφορά τη μεταμοσχευτική διαδικασία αλλά 

και την αναγκαιότητα ενημέρωσης της κοινής γνώμης για την προώθηση της ιδέας της 

δωρεάς οργάνων, η μετακίνηση ενός ειδικευμένου συντονιστή μεταμοσχεύσεων αποτελεί 

πλήγμα στην όλη προσπάθεια που λογικά θα έπρεπε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να 

καταβάλλουν προς όφελος όλων όσων με αγωνία περιμένουν την εξεύρεση ενός σωτήριου 

μοσχεύματος. 

Το περιφερειακό γραφείο του ΕΟΜ είναι υπεύθυνο για τον εντοπισμό δοτών και το 

συντονισμό των μεταμοσχεύσεων απ’ όλες τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας της Β. Ελλάδας 

αλλά και για την προώθηση της ιδέας της δωρεάς οργάνων σε πληθυσμό πάνω από 3 

εκατομμύρια συμπολίτες μας. Επί προσθέτως, πέρα απ’ τις προαναφερόμενες πάγιες 

δραστηριότητές του, είναι επιφορτισμένο ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, με 

την ενημέρωση των μαθητών σε όλα τα Λύκεια του νομού Θεσσαλονίκης, όσον αφορά τη 

δωρεά οργάνων και τη μεταμοσχευτική διαδικασία γενικότερα. Μάλιστα, για τη 

διεκπεραίωση ενός τόσο σημαντικού σκοπού είναι απαραίτητο ένα εντατικό πρόγραμμα 

ομιλιών που εκτελείται συγχρόνως με τη συμμετοχή του γραφείου στο ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα ACCORD. 
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Κύριε Πρόεδρε, 

 

Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι αντί αυτές οι προσπάθειες να τύχουν υποστήριξης και 

επαίνου, επιχειρείτε αποδυνάμωση του γραφείου και κατ’ επέκταση συρρίκνωση των πολύ 

σημαντικών δραστηριοτήτων του . 

Σε μια εποχή που το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται υπό κατάρρευση, τέτοιου είδους 

ενέργειες επιτείνουν την αποδόμηση του και μάλιστα σε τόσο ευαίσθητους τομείς όπως η 

μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων.   

 

Κύριε Πρόεδρε, 

 

Θα παρακαλούσαμε  να μην πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη μετακίνηση ώστε το Γραφείο 

Συντονισμού Μεταμοσχεύσεων Β. Ελλάδας να συνεχίσει να επιτελεί το πολύ σημαντικό του 

έργο πάντα προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. 

Ευελπιστώντας στην άμεση ανταπόκριση σας   

 

 

Με εκτίμηση,   

  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΚ ΝΕΦΡΟΥ 

  

 

Χρήστος Σβάρνας 

Πρόεδρος 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΠΑΤΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΘΕΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΗΠΑΡxω»  

 

 

Δέσποινα Μουτζίδη 

Πρόεδρος 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ «Συνεχίζω»  

 

 

Πέτρος Κακολύρης  

Πρόεδρος 


