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  3 Μαρτίου 2016 
                                                                                                                                                    Αρ. Πρωτ.: 131 
           
Προς:  κ. Μαρτίνο Αθανάσιο 
 
Κοιν.:  κ. Παγώνη Γεώργιο 
  
 
Αγαπητέ Κύριε Μαρτίνο, 
 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι το Σωματείο 
Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» εκπροσωπεί πανελλαδικά ασθενείς που έχουν 
υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος (πτωματική ή συγγενική) στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αλλά 
και ασθενείς που βρίσκονται στο τελικό στάδιο ηπατικής ανεπάρκειας και είναι ενταγμένοι σε 
λίστα ανεύρεσης μοσχεύματος. Σήμερα εκπροσωπεί 410 μεταμοσχευμένους ήπατος από τους 
οποίους οι 48 είναι ανήλικα παιδία. 
 
Οι δράσεις του σωματείου μας επικεντρώνονται κυρίως σε τρείς τομείς, την αλληλοϋποστήριξη 
των μελών όσον αφορά την ιατοφαρμακευτική τους περίθαλψη, την προσπάθεια ανάπτυξης του 
μεταμοσχευτικού προγράμματος της χώρας μέσω του εθνικού συστήματος υγείας και την ορθή 
πληροφόρηση όσον αφορά τη δωρεά οργάνων και ιστών με στόχο την ευαισθητοποίηση της 
ελληνικής κοινωνίας. 
 
Όμως τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης έχουν διαμορφώθει πολύ δύσκολες συνθήκες 
όσον αφορά το εθνικό σύστημα υγεία με τεράστιες συνέπειες στην κοινωνία και ιδιαίτερα σε 
εξειδικευμένους χρόνια πάσχοντες ασθενείς όπως οι μεταμοσχευμένοι. Παρά τις δυσκολίες, το 
Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» συνεχίζει το έργο του απερίσκεπτα 
στηρίζοντας τη δράση του στη συμμετοχή των μελών του αλλά και εθελοντών. Ωστόσο, τα 
προβλήματα είναι μεγάλα και κάθε βοήθεια είναι καλοδεχούμενη. 
 
Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας παίρνουμε το θάρρος να ζητήσουμε τη στήριξή σας για τη 
πραγματοποίηση ένος σημαντικού σκοπού του σωματείου μας που είναι η στέγαση του σε 
ιδιόκτητο γραφείο δίνοντας του τη δυνατότητα να γίνει ποιο αποτελεσματικό στο έργο του. Το 
Δεκέμβριο του 2015 το ΔΣ, ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης προχώρησε σε αγορά 
διαμερίσματος στη Αθήνα. Δυστηχώς οι οικονομικές μας δυνατότητες δεν μας επιτρέπουν να 
προχωρήσουμε στην αναγκαία ανακαίνιση του ώστε ο χώρος να γίνει λειτουργικός. Θα σας 
παρακαλούσαμε λοιπόν αν μπορούσατε να στηρίξετε οικονομικά αυτή την προσπάθεια.  
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Είναι εύλογο ότι είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση αλλά και για 
οποιοδήποτε έγγραφο κρίνετε ότι είναι αναγκαίο να σας παραθέσουμε. 
 
Αν πιστεύετε ότι μια προσωπική επαφή μαζί σας θα ήταν οφέλιμη, με μεγάλη μας χαρά θα 
αποδεχόμασταν μια συνάντηση μαζί σας. 
 
Η ανταπόκριση σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά. 
 
Σας ευχαριστούμε, 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
 


