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Επικίνδυνη υποχώρηση των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα
O αριθμός των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα την τελευταία τριετία μειώνεται επικίνδυνα, με
τραγικά αποτελέσματα για ασθενείς που χρειάζονται μεταμόσχευση. Πρόκειται για τη χειρότερη
επίδοση της χώρας τα τελευταία 12 χρόνια καθώς το 2012 η αναλογία ήταν 7 μεταμοσχεύσεις ανά
εκατομμύριο πληθυσμού ενώ το 2011 ήταν 7,2. Τα αίτια της κατάστασης που έχει ανυπολόγιστο
κόστος με απώλεια ανθρώπων που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, αποδίδονται στο ξεπερασμένο
νομοθετικό πλαίσιο αλλά και στις προκαταλήψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν σε τμήμα του
πληθυσμού, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.
Τα παραπάνω βρέθηκαν στο επίκεντρο της επιστημονικής ομιλίας κορυφής με θέμα «Το μέλλον
των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα» που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 9 Μαΐου 2013 στο
Γενικό Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ. H επιστημονική ομιλία διοργανώθηκε από την Α’ Παθολογική
Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ με ομιλητές τρεις επιφανείς Έλληνες επιστήμονες διεθνούς κύρους και
εμβέλειας.
Πρώτος ομιλητής ο καθηγητής Ανδρέας Τζάκης, ο οποίος έχει καθιερωθεί ως αυθεντία στο χώρο
των μεταμοσχεύσεων ήπατος- νεφρών- παγκρέατος και εντέρων στις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής όπου και διαμένει μονίμως και διευθύνει το Miami Μεταμοσχευτικό Ινστιτούτο, του
οποίου είναι ιδρυτής. Ακολούθησε ο Δρ Δημήτριος Γάκης, Διευθυντής στο Κέντρο
Μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης,
καθιερωθείς ως αυθεντία στη βαριά χειρουργική και τη χειρουργική μεταμοσχεύσεων συμπαγών
οργάνων. O κ. Γάκης είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας σε θέματα μεταμοσχεύσεων στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Την ομιλία κορυφής έκλεισε ο κ. Πέτρος Αλιβιζάτος
ο οποίος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους καρδιοχειρουργούς του κόσμου και ο
οποίος έχει καθιερωθεί διεθνώς ως ο καρδιοχειρουργός μεταμόσχευσης καρδιάς με το υψηλότερο
ποσοστό επιτυχίας που υπερβαίνει τις διεθνείς επιδόσεις. Παράλληλα, ο κ. Αλιβιζάτος είναι και ο
ιδρυτής της Μονάδας Μεταμόσχευσης καρδιάς στο Ωνάσειο Kαρδιοχειρουργικό Κέντρο.
Η συντονίστρια της επιστημονικής ομιλίας και Διευθύντρια της Α’ Παθολογικής Κλινικής του
ΜΗΤΕΡΑ κ. Ελευθερία Κρικέλη δήλωσε «Από την τριπλή μου ιδιότητα ως Ελληνίδα πολίτης,
μητέρα με βιωματική εμπειρία και κυρίως γιατρός ενός Νοσοκομείου του κύρους του ΜΗΤΕΡΑ,

έχω το δικαίωμα και την υποχρέωση να ανησυχώ και να αναζητώ έγκυρες απαντήσεις σε
ερωτήματα ζωτικής σημασίας με σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις όπως είναι το μέλλον των
μεταμοσχεύσεων στην χώρα μας. Θεωρώ ως εκ τούτου ότι το Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ
ανταποκρίθηκε επάξια και με υψηλό βαθμό ευαισθησίας στην επιτακτική ανάγκη του κοινωνικού
αιτήματος των μεταμοσχεύσεων. Πιστεύω ακράδαντα ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί έναν
σημαντικό σταθμό στον διαρκή αγώνα αναζήτησης προσφορότερων οδών, προς βελτίωση και
αναδιοργάνωση ενός συστήματος μεταμοσχεύσεων υψηλών προδιαγραφών, σύμφωνα με τα
διεθνή πρότυπα».

