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3 Μαρτίου 2016 
                                                                                                                                                    Αρ. Πρωτ.: 132 
           
Προς:  κ. Παπασάββα Μανώλη, Διοικητή Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» 
 
 
Κοιν.:  1. κ. Ξανθό Ανδρέα, Υπουργό Υγείας 
 2. κ. Πολάκη Παύλο, Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας 
 3. Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων 
 4. Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος 
 5. Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων 
 6. Εθνική Συνομοσπονία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) 
  
 
Θέμα: Διαμόρφωση κατάλληλων υποδομών για τη διαχείριση ανοσοκατασταλόμενων 
μεταμοσχευμένων ανήλικων ασθενών 
 
Αγαπητέ κύριε Διοικητά, 
 
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 53 είναι ανήλικα παιδία. 
 
Είναι ευρέως γνωστό ότι η βιωσιμότητα ασθενών που ανήκουν στην κατηγορία των χρόνια 
πασχόντων έχει άμεση σχέση με την ορθή, εξειδικευμένη και χρονικά ακριβής φαρμακευτική και 
ιατρική περίθαλψη. Ωστόσο, για τους μεταμοσχευμένους ασθενείς πρέπει να τονιστεί μια ακόμη 
ιδιαιτερότητα γιατί ως ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς είναι εκτεθειμένοι σε διάφορες λιμώξεις  
με σημαντική  νοσηρότητα και θνησιμότητα. 
 
Για τους ως άνω λόγους είναι αναγκαίο και επιτακτικό για τους συγκεκριμένους ασθενείς, οι 
ιατρικές δομές που τους υποδέχονται να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ώστε να 
διασφαλίζεται η εύθραστη υγεία τους. 
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Δυστυχώς, οι παιδιατρικές μεταμοσχεύσεις στη χώρα μας δεν έχουν αναπτυχθεί όπως θα έπρεπε, 
όμως σημαντικός αριθμός ανηλίκων ασθενών διαχειρίζεται από τις δομές του εθνικού 
συστήματος υγείας μετά την επιστροφή τους απο τα κέντρα του εξωτερικού που υποβλήθηκαν 
στη μεταμόσχευση. Μάλιστα αρκετά μεγάλος αριθμός απ’ αυτούς απευθύνονται στο Νοσοκομείο 
Παίδων «Αγία Σοφία».  
 
Ωστόσο, αιτήματα που λάβαμε από γονείς μεταμοσχευμένων παιδιών που διαχειρίζονται στο 
νοσοκομείο σας, μας πληροφόρησαν ότι δεν υπάρχει κάποια προστατευμένη υποδομή που να 
διασφαλίζει τις προαναφερόμενες ιδιαιτερότητες με συνέπεια, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας ή 
της επίσκεψής τους στο νοσοκομείο, ανοσοκατασταλόμενα μεταμοσχευμένα παιδιά να έρχονται 
σε στενή επαφή με άλλα άρρωστα παιδιά, γεγονός άκρως επικίνδυνο.  
 
Στόχος της συγκεκριμένης επιστολής είναι να ζητήσουμε τη συνεργασία και τη βοήθεια σας ώστε 
να διαμορφωθεί ένας χώρος που να παρέχει ασφάλεια στους ανοσοκατασταλόμενους 
μεταμοσχεμένους ασθενείς κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νοσοκομείο.  
 
Πιστεύουμαι ότι πρέπει άμεσα να οργανωθεί μια τέτοια δομή στο μεγαλύτερο νοσοκομείο 
παίδων της χώρας ώστε να γίνει και σημείο αναφοράς για κάθε ανήλικο ανοσοκατασταλμένο 
ασθενή. Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να τονισθεί ότι ο αριθμός των μεταμοσχευμένων παιδιών είναι 
αυξητικός.   
 
Το ΔΣ του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» είναι στη διάθεση σας 
οποιαδήποτε στιγμή και έτοιμοι να σας καταθέσουμε τις προτάσεις μας για την επίτευξη ενός 
τέτοιου σημαντικού σκοπού. 
 
Η ανταπόκριση και η συνεργασία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά. 
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 


