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        3 Μαίου 2017 
                                                                                                                                           Αρ.Πρωτ.: 188 
 
            
Προς:  κ. Καραμπίνη Ανδρέα, Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων 
 
Κοιν.:  1. κ. Ξανθό Ανδρέα, Υπουργό Υγείας 
 2. Επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής 
 3. Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος 
 4. Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων 
 5. Εθνική Συνομοσπονία Ατόμων με Αναπηρία  
 
Θέμα:  Mεταμοσχευτική διαδικασία 
 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
 

Όπως είναι γνωστό, το μεταμοσχευτικό πρόγραμμα ήπατος της χώρας αντιμετωπίζει τεράστια 
προβλήματα εδώ και πολλά χρόνια. Μάλιστα μετά το κλείσιμο του μεταμοσχευτικού 
προγράμματος ήπατος του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» το 2009 δεν έγινε καμία 
σοβαρή προσπάθεια για ανασύσταση κάποιου αντίστοιχου προγράμματος, αποτέλεσμα να 
λειτουργεί σήμερα ΜΟΝΟ η μεταμοσχευτική μονάδα του ΑΠΘ στο Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» με αρκετά προβλήματα και ταυτόχρονα να μη γίνετε κανένας λόγος 
για λειτουργία παιδιατρικού μεταμοσχευτικού προγράμματος ήπατος στη χώρα μας.  
 

Έχοντας ως δεδομένο αυτή την άκρως αποκαρδιωτική εικόνα της τελευταίας δεκαετίας και 
εκφράζοντας την αγωνία ασθενών που έχουν ήδη μεταμοσχευθεί όσο και ασθενών που 
περιμένουν μόσχευμα, σας καταθέτουμε το παρακάτω ερωτηματολόγιο με σκοπό να 
γνωστοποιηθούν και σ’ εμάς οι προθέσεις, ο σχεδιασμός ως Προέδρου του καθ’ύλην αρμόδιου 
φορέα για τη βελτίωση αυτής της άσχημης κατάστασης. 
 

Θα παρακαλούσαμε λοιπόν να μας ενημερώσετε: 
 

1. Για την γενική εικόνα του μεταμοσχευτικού προγράμματος σε σχέση με τον αριθμό 
ασθενών που βρίσκονται σε αναμονή ευρέσεως ηπατικού μοσχεύματος και τον αριθμό 
των πραγματοποιηθέντων μεταμοσχεύσεων με βάση τα στατιστικά σας στοιχεία την 
τελευταία πενταετία. 
 

2. Αv υπάρχει σχεδιασμός για δημιουργία μεταμοσχευτικού προγράμματος ήπατος στην 
Αθήνα και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. 
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3. Αν υπάρχει η πρόθεση, ο σχεδιασμός για δημιουργία παιδιατρικού μεταμοσχευτικού 
προγράμματος ήπατος και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. 
Σ’αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι με τη συνεργασία που έχετε 
συνάψει με τον Ιταλικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων με στόχο την ασφαλή ανταλλαγή 
μοσχευμάτων και ασθενών, ο κύριος όγκος των αναγκών της χώρας για παιδιατρικές 
μεταμοσχεύσεις ήπατος πραγματοποιούνται στο νοσοκομείο της Ρώμης Bambino Gesu. 
Ωστόσο θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι με την επιστροφή των μεταμοσχευμένων παιδιών 
βρίσκονται αντιμέτωπα αυτά και οι οικογένειες τους με μεγάλα προβλήματα λόγω της 
απουσίας νοσηλευτικού ιδρύρματος κατάλληλα εξοπλισμένου και στελεχωμένου για την 
πολύ σημαντική μετά-μεταμοσχευτική τους διαχείριση.  

  

4. Στη χώρα μας νομοθετημένη διαδικασία για την παροχή μοσχεύματος ισχύει μόνο για το 
πρόγραμμα μεταμόσχευσης νεφρού με την Υ4α/31519/2014 υπουργική απόφαση «Εθνικό 
Μητρώο Υποψηφίων Ληπτών-Κατάταξη και κατανομή Νεφρικών Μοσχευμάτων στους 
υποψήφιους λήπτες» (ΦΕΚ 1451/Β΄/2014).  
Θα θέλαμε λοιπόν να μας ενημερώσετε αν υπάρχει η πρόθεση για το σχεδιασμό και τη 
ψήφιση ενός παρόμοιου νόμου. Σ’ αυτό το σημείο θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η απουσία 
αντίστοιχου νομοθετικού πλαισίου κάθε άλλο παρά βοηθά για τη οργάνωση ενός 
αξιόπιστου μεταμοσχευτικού προγράμματος. 
 

5. Τέλος θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων έχει 
γνωστοποιήσει στο Υπουργείο Υγείας την κατάσταση του μεταμοσχευτικού προγράμματος 
της χώρας και να μας κοινοποιείσετε τις λύσεις που εσείς προτείνετε. 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη πολύτιμη συνεργασία σας, 
 

Με εκτίμηση, 
 
 
 


