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Αθήνα, 25 Ιουλίου 2022 

                                                                                                                                              Αρ. Πρωτ.: 380   

 

Προς:  Αντωνάκη Νικόλαο, Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» 

 

Θέμα: Μη πραγματοποίηση μεταμόσχευσης ήπατος στο Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» 
 

Κοιν.:  1. Γκάγκα Μ., Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας 

 2. Παπαθεοδωρίδης Γ., Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων 

 3. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία 

 

Όπως είναι ευρέως γνωστό, στις 29/6/2022 στο νοσοκομείο σας ματαιώθηκε προγραμματισμένη 

μεταμόσχευση ήπατος για το λόγο αδυναμίας κάλυψης του χειρουργείου από αναισθησιολόγο. 

 

Καταλαβαίνετε ότι για εμάς ένα τέτοιο γεγονός χαρακτηρίζεται επιεικώς αποτρόπαιο. Η 

μεταμόσχευση ήπατος είναι η μοναδική λύση για επιβίωση σε ασθενείς που βρίσκονται στο 

τελικό στάδιο της ηπατικής ανεπάρκειας και η ακύρωση μιας τέτοιας σοβαρότητας ιατρική πράξη 

ισοδυναμεί με καταδίκη σε θάνατο. Μάλιστα, αν εξετάσουμε το λόγο ακύρωσης, δεν υπάρχουν 

λόγια, προκαλεί μόνο ανατριχίλα που δε συμβαδίζει να συμβαίνει σε μια ευρωπαϊκή χώρα. 

 

Η πρόφαση που πολλοί χρησιμοποιούν ότι το συγκεκριμένο μόσχευμα μεταμοσχεύθηκε τελικά σ’ 

άλλο ασθενή στο Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» δε μειώνει τις ευθύνες. Αλίμονο, αν χανόταν τελείως ηπατικό 

μόσχευμα 27χρόνου δότη επειδή και η δύο ηπατικές μεταμοσχευτικές μονάδες της χώρας 

υπολειτουργούν.  

 

Ως ο πανελλήνιος φορέας που εκπροσωπεί τους μεταμοσχευμένους ήπατος στη χώρα θα θέλαμε 

να μας πληροφορήσετε : 

1. Τι ενέργειες έχουν γίνει από τη μεριά σας ώστε να αποφευχθούν τέτοιου είδους 

απαράδεκτα γεγονότα με το να προστατευθεί η ομαλή λειτουργία της Χειρουργικής 

Κλινικής Μεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ. με αποτέλεσμα, το νοσοκομείο σας να δικαιώνει τον 

προορισμό του δηλαδή τις ανάγκες προς ίαση των ασθενών. 

2. Τι ενέργειες έχουν γίνει από μέρους σας σε συνεργασία με τους υπευθύνους ιατρούς και 

τον Ε.Ο.Μ. ώστε ο ασθενής που δεν κατάφερε να μεταμοσχευθεί λόγω ανεπαρκής 

λειτουργίας του νοσοκομείου σας να μπορέσει να μεταμοσχευθεί εγκαίρως ώστε να 
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σωθεί η ζωή του.  

Προτείνουμε τη λύση της μεταφοράς του στο εξωτερικό αν δεν είναι δυνατό να βρεθεί 

άμεση λύση στη χώρα μας. 

  

Θα παρακαλούσαμε να μας απαντήσετε άμεσα γιατί τέτοιου είδους γεγονότα που υποβαθμίζουν 

την ανθρώπινη ζωή για την εξυπηρέτηση οποιοδήποτε άλλου σκοπού δεν μπορούν να είναι πλέον 

ανεκτά.  

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και ευελπιστούμε στη συνεργασία σας με 

στόχο την ο Έλληνας ασθενής να έχει την παροχή υπηρεσιών υγείας που να του διασφαλίζουν 

έστω την προσπάθεια προς ίαση.  

 

Με εκτίμηση, 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 

 

 

Ζαφειράτος Διαμαντής Θεοδωρίδου Χριστίνα 

Γ. Γραμματέας Πρόεδρος 

  


