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18 Νοεμβρίου 2020 
 

Προς:  κ. Τσαλικάκη Δ.  Διοικητή 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης 
 
Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού Υγείας κ. Κικίλια Β. 

2. κ. Παπαθεοδωρίδη Γ.  Πρόεδρο Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων 
3. κ. Μπολέτη Ι.  Πρόεδρο Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων 
4. κ. Αντωνάκη Ν.  Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» 

  5. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία 
 

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,  
 

Τις τελευταίες ημέρες πληροφορηθήκαμε τη μετακίνηση και την εν συνεχεία συγχώνευση της 
Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων στην Ε΄ Χειρουργική Κλινική, η οποία στεγάζεται στο Α΄ 
κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο». Κατανοούμε ότι η συγκεκριμένη 
ενέργεια πραγματοποιήθηκε για να αντιμετωπιστούν οι τεράστιες δυσκολίες επακόλουθο της 
πανδημίας COVID-19.    
 

Ωστόσο, με επιστολή του ο Επίκουρος Καθηγητής και Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής 
Μεταμοσχεύσεων κ. Αντωνιάδης Νίκος με Αρ. Πρωτ. 158/11-11-2020 περιγράφει τις σημαντικές 
συνέπειες αυτής της απόφασης που εμποδίζουν τόσο την ορθή εξέλιξη της μεταμοσχευτικής 
διαδικασίας όσο και την ασφάλεια των μεταμοσχευμένων ασθενών. Σημειώνουμε αναλυτικά:   
 

 Μη αξιοποίηση 2 ηπατικών μοσχευμάτων  

 Καθυστέρηση διενέργειας μεταμοσχεύσεων νεφρού με αύξηση του χρόνου ψυχρής ισχαιμίας 

 Μη ασφαλή νοσηλεία των μεταμοσχευμένων ανοσοκατασταλμένων ασθενών  
 

Γνωρίζουμε πολύ καλά και σεβόμαστε το σκληρό αγώνα που δίνει καθημερινά το προσωπικό του 
νοσοκομείου προσπαθώντας να σώσει ζωές. Έναν αγώνα που στηρίξαμε και εμείς με τις μικρές μας 
δυνάμεις χαρίζοντας 2.200 χειρουργικά γάντια στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων του 
Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», τον περασμένο Μάρτιο κατά τη διάρκεια του 
πρώτου κύματος της πανδημίας.  
 

Όμως, το να παίρνονται αποφάσεις που υποβαθμίζουν το ιατρικό έργο μιας τόσο σημαντικής 
κλινικής, όπως της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων που χαρακτηρίζεται ως επείγον και 
εξειδικευμένο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι τρομακτικές συνέπειες που προκαλούν έχουν σαν 
επακόλουθα να καταδικάζουν σε θάνατο ένα αριθμό νεφροπαθών ή ηπατοπαθών ασθενών που 
είναι ενταγμένοι σε λίστα ανεύρεσης μοσχεύματος, ταυτόχρονα δε και τη μη ασφαλή νοσηλεία ή 
διαχείριση μεταμοσχευμένων ασθενών. Επιπλέον, όταν φτάνουμε στο σημείο να μην αξιοποιούνται 
διαθέσιμα μοσχεύματα έχει σαν αποτέλεσμα να ακυρώνεται η πολυετή προσπάθεια της Πολιτείας 
και όλων των αρμόδιων φορέων στο να ευαισθητοποιηθεί η ελληνική κοινωνία στην ιδέα της 
Δωρεάς Οργάνων και Ιστών με στόχο την ανάκαμψη των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας.     
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Για τους ως άνω λόγους, θα σας παρακαλούσαμε να εξετάσετε τις προτάσεις που καταθέτει στην 
επιστολή του ο Επίκουρος Καθηγητής και Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων κ. 
Αντωνιάδης αλλά και οποιαδήποτε άλλη παράμετρο με στόχο, να διαμορφωθούν οι συνθήκες για 
την όσο το δυνατόν ποιο ομαλή και ασφαλή λειτουργία της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αυτή η αναγκαιότητα μεγιστοποιείται όταν 
αναφερόμαστε στη μία από τις δύο μεταμοσχευτικές κλινικές ήπατος της χώρας. 
 

Εμείς ως πανελλήνιοι σύλλογοι μεταμοσχευμένων ασθενών σας διαβεβαιώνουμε ότι είμαστε 
διαθέσιμοι για κάθε συνεργασία βοηθώντας να βρεθούν και να στηριχτούν οι ενδεδειγμένες λύσεις 
σε οποιοδήποτε πρόβλημα με στόχο, την ορθή παροχή υγείας στο κοινωνικό σύνολο. Άλλωστε αυτή 
είναι και η κύρια αποστολή μας ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε όλοι 
λόγω της πανδημίας COVID-19. 
 

Ευελπιστώντας στην άμεση ανταπόκριση μας,    
 

Με εκτίμηση, 


