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Αθήνα, 21.03.2016 

Α.Π.031/2016 

Προς  

κ. Α. Ξανθό, Υπουργό Υγείας 

κ. Ι. Μπασκόζο, Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Υγείας 

κ. Α. Καραμπίνη, Πρόεδρο ΕΟΜ 

κ. Σ. Μπερσίμη, Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ 

κ. Κ. Μάρκου, Πρόεδρο ΚΕΣΥ 

 

Θέμα :  

Πρόσκληση προς το Υπουργείο Υγείας για άμεση διευθέτηση των προβλημάτων των μεταμοσχεύσεων ήπατος στην Ελλάδα 

 

 

Η μεταμόσχευση ήπατος αποτελεί τη μοναδική θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με μη αναστρέψιμη ηπατική βλάβη. Αξίζει μάλιστα να 

σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με άλλα όργανα (π.χ. νεφροί), δεν υπάρχει τεχνητό ήπαρ, προκειμένου να υποκαταστήσει την ηπατική 

λειτουργία και συνεπώς να διατηρήσει ζωντανό τον ασθενή έως τη μεταμόσχευση.  

Στις 29 Ιανουαρίου 2016, η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ), πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση με τη συμμετοχή όλων 

των εμπλεκομένων φορέων (ΕΟΜ, ΗΠΑΡΧΩ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΜΕΘ), κατά τη διάρκεια της οποίας αναδείχθηκαν μέσω του διαλόγου των 

παρευρισκόμενων εκπροσώπων των σχετιζόμενων φορέων, τα προβλήματα, αλλά και οι δυσκολίες στη διαχείριση των ηπατοπαθών που 

χρήζουν μεταμόσχευσης.  

Σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας είναι η λειτουργία ενός μόνο μεταμοσχευτικού κέντρου ήπατος, στη Θεσσαλονίκη, το οποίο 

λειτουργεί κάτω από ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες, όπως είναι η πλημμελής χρηματοδότηση, η έλλειψη προσωπικού για την άρτια 

στελέχωση του τμήματος και φυσικά, η έλλειψη κινήτρων προς όλους τους παράγοντες που συμμετέχουν στη διαδικασία της 

μεταμόσχευσης.  

Σε ό, τι αφορά τους δότες και την έλλειψη ηπατικών μοσχευμάτων, διαπιστώθηκε ότι τούτο οφείλεται σε σημαντικό ποσοστό στην  άρνηση 

εκ μέρους της οικογένειας, λόγω ελλιπούς εμπιστοσύνης στις δομές υγείας και κράτους. Διαφυγή μοσχευμάτων υπάρχει όμως και από  την 

καθυστερημένη διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου στις ΜΕΘ αλλά και ελλιπούς ενημέρωσης για δυνητικούς δότες εκτός ΜΕΘ. 

Οι επίσημες θέσεις της ΕΕΜΗ ανακοινώθηκαν στην ενημερωτική εκδήλωση της 29
ης

 Ιανουαρίου 2016 και θέλοντας έναν αποδοτικό διάλογο 

με το Υπουργείο, η ΕΕΜΗ ζητά άμεσα: 

 Τη λειτουργία του μεταμοσχευτικού κέντρου στην Αθήνα και την πλήρη στελέχωση και των δύο κέντρων (Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη), χωρίς ενδοιασμούς και «εκπτώσεις».  

 Την επίλυση των προβλημάτων διαχείρισης των ασθενών που χρήζουν μεταμόσχευσης ήπατος στο εξωτερικό 

(οξείες/κεραυνοβόλες περιπτώσεις ή χρόνιες περιπτώσεις ασθενών που δεν βρίσκεται μόσχευμα εντός της χώρας) 
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Επιπλέον προτείνει: 

 

1. Εκπαίδευση – εξειδίκευση από τον ΕΟΜ των ιατρών των ΜΕΘ, ΤΕΠ & Νευροχειρουργών στον έγκαιρο εντοπισμό των 

εγκεφαλικών θανάτων και στις διαδικασίες της δωρεάς οργάνων καθώς και δημιουργία ενδονοσοκομειακών 

συστημάτων εντοπισμού δυνητικών δοτών μέσω σύστασης ομάδων από τους ανωτέρω γιατρούς.  

2. Συνδυαστικές δράσεις από το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΜ, την ΕΕΜΗ, την Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας, την 

Εκκλησία, και τους Συλλόγους Ασθενών με συνεχείς εκδηλώσεις σε Σχολεία-Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με στόχο την 

ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και την αύξηση των δυνητικών  δοτών. 

3. Εντατικοποίηση της εκπαίδευσης-εξειδίκευσης των ιατρών στη σύγχρονη κλινική ηπατολογία  με αρωγό το ΚΕΣΥ που θα 

σημάνει την έγκαιρη διάγνωση των χρονίων ηπατοπαθειών και τη δυνητική μείωση των αναγκώνσε ηπατικά 

μοσχεύματα. 

4. Επίλυση του προβλήματος προσβασιμότητας στις νέες θεραπείες για την HCV λοίμωξη από πλευράς του Υπουργείου 

Υγείας που θα συντελέσει στη μείωση του φορτίου του νοσήματος, συνεπώς στη μείωση του αριθμού ασθενών για 

τους οποίους θα απαιτηθεί μόσχευμα και θα προκύψει σημαντικό οικονομικό όφελος για το σύστημα. 

 

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας σε άμεση συνάντηση για την επίλυση των σημαντικών αυτών ζητημάτων προς όφελος των ζωών 

πολλών συνανθρώπων μας. 

 

Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις, 

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος 

Καθηγητής Γ.Ν. Νταλέκος 

 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος 

«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» 

Γ. Καλαμίτσης 

 

 

Η Πρόεδρος του Σωματείου Μεταμοσχευθέντων Ήπατος 

«ΗΠΑΡχω» 

Χρ. Θεοδωρίδου 

 

 
 

 

      

 


