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ίΠαρά τις αντίξοες συνθήκες, το προσωπικό της κλινικής βρίσκεται συνεχώς επί ποδός, αφού η προσφορά οργάνων και η µεταµόσχευση 
δεν έχουν... ωράριο 

Ιπποκράτειο: 
µεταµοσχεύσει... izkos; 

Στην... εντατική βρίσκεται το µεγαλύτερο κέντρο µεταµοσχεύσεων πανελλαδικά! 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΡΙΑ ΛΙΤΟΥ 
mlitou@ekdotiki.gr 

Εχει δώσει ζωή, ano το θάνατο, 
σε περισσότερους από 2.000 
ασθενείς, στήνοντας «γέφυρα 
σωτηρίας», για να γίνει η πολυπόθητη 

µεταµόσχευση. Σήµερα, 
κρίνεται η δική της επιβίωση, 
καθώς κινδυνεύει να τιναχτεί 
στον αέρα. 

ΗΧειρουργική Κλινική 
Μεταµοσχεύσεων του 
ΑΠΘ στο Ιπποκράτειο 
Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκη^ 

ψυχορραγεί. To πλέον 
δραστήριο µεταµοσχευτικό κέντρο 

Tns χώρας χρειά&ται στήριΕη, 
αλλά αντιµετωπί&ι την αδιαφορία 

Tns Πολιτείας. 
«Η λειτουργία Tns κλινικής 

στηρίζεται στο φιλότιµο των 
εργαζοµένων εδώ και χρόνια, 
πριν από την κρίση. ∆ουλεύουµε 

πλέον οριακά για tis ασφαλεί 
συνθήκες. Os πότε θα πάει 

αυτό; Αυτό φοβάµαι... Σύντοµα 
τα πράγµατα θα γίνουν επικίνδυνα», 

δηλώνει ανήσυχοε στον 
«ΑτΚ» ο 5ιευθυντή5 Tns κλινικής, 
αναπληρωτής καθηγητής Tns Ιά- 

τρικής Σχολής του ΑΠΘ Βασίλη 
Παπανικολάου. 

Μόνο n προσήλωση του προσωπικού 
δεν αρκεί. Με tis νέες 

συνθήκες, µπορεί όχι µόνο να 
χαθούν µοσχεύµατα, αλλά και 
να τεθεί σε κίνδυνο n ίδια n Ζωη 
των µεταµοσχευµένων ασθενών, 
oncos προειδοποίησε πριν από 
µερικούε µήνες ο ίδιος tous επικεφαλή 

του υπουργειου Υγείας. 
Ωστόσο, κανέναε δε συγκινήθηκε. 

Οι συνθήκες χειροτερεύουν 
και αν δε ληφθούν άµεσα µέτρα, 
τίθεται υπό αµφισβήτηση n ίδια 
n συνέχιση Tns λειτουργίας του 
µεταµοσχευτικού κέντρου! 

«Χρειαζόµαστε άµεσα προσωπικό. 
Με τα σηµερινά δεδοµένα, 

κλείνει το εργαστήριο 
πυρηνικής ιατρικήε. ∆ουλεύει 
µόνο µε ένα άτοµο! Κλείνει το 
εργαστήριο ιστοσυµβατότητας, 
που επίσης λειτουργεί εδώ και 
λίγες µέρες µε µια εργαζόµενη, 
τριάντα µέρες το µήνα. Οποτε 
την καλούµε, τρέχει xcopis έξτρα 

αµοιβή. Πασχίζουµε µε νύχια 
και µε δόντια να κρατάµε το 

επίπεδο. Αν κλείσουν τα εργαστήρια 
αυτά, θα τρέχουµε τον 

άρρωστο να κάνει νεφρόγραµµα 
(εξέταση για τη λειτουργία 

του νεφρού) στο Θεαγένειο και 

θα παραπέµπουµε για ανοσολογικέε 
εξετάσεις στην Αθήνα», 

αναφέρει ο κ. Παπανικολάου. 
Οπως προσθέτει, υπάρχει n 
δέσµευση Tns διοίκησης του 
νοσοκοµείου (που απαντά ότι 
κατανοεί tis ανάγκεε, αλλά δεν 
υπάρχουν λεφτά) και Tns αρµόδιας 

ΥΠΕ (Υγειονοµική Περιφέρεια) 
ότι ψάχνει απεγνωσµένα 

να καλύψει το κενό, αλλά ακόµα 
δεν υπάρχει αποτέλεσµα. 

Μεταµοσχεύσεις γίνονται, 
αλλά... 

Η πίεση Tns τρόικας και του 
υπουργείου Υγείας για περικοπές 

παντού φαίνεται ότι συµπαρασύρει 
tous αρµόδιους 

για τι s µεταµοσχεύσει. Αντί 
να αναλογιστούν το κέρδος σε 
ανθρώπινες £ωές, αλλά και την 
εξοικονόµηση χρηµάτων από 
tous ασθενείς που φεύγουν στο 
εξωτερικό για µεταµόσχευση, 
µένουν απλοί θεατές. ∆εν ενισχύουν 

το µεγαλύτερο µεταµοσχευτικό 
κέντρο Tns Ελλάδας, 

παρά την προσφορά του. 
Η ασφυκτική οικονοµική 

κατάσταση του Ιπποκράτειου 
«µπλοκάρει» τη λειτουργία Tns 
Χειρουργικήε Κλινικήε Μεταµοσχεύσεων. 

«Υπάρχουν περικοπές. 
Οι µεταµοσχεύσει που 

πρέπει να γίνουν γίνονται. To 
πρόβληµα είναι κάτω από ποιες 

συνθήκες και µε τι αγώνα... 
To προσωπικό που φεύγει δεν 
ξανάρχεται. Οι υπερωρίες κόπηκαν. 

Οποιο µηχάνηµα χαλάει, 
υπέρηχος, αγγειογρόφο5, δεν 
αντικαθίσταται. Ουδέποτε 
περίσσευαν χρήµατα. Ψάχνουµε 

ακόµα και δωρεές 
για να καλύψουµε ns ανάyres. 

Η Κλινική εφηµερεύει 
και µε... νεφρολόγο στη 

θέση χειρουργού. Και 
όλα αυτά, ενώ είµαστε 
n µοναδική κλινική 
πανελλαδικά που Μη 

διενεργεί µεταµοσχεύσει 
σε παι 

διά, καθώε 

και µεταµοσχεύσει ήπατος και 
παγκρέατο5», σηµειώνει ο διευθυντήε 

Tns κλινικήε. 

Αυταπάρνηση, 
αλλά ώς πότε; 

Παρά tis αντίξοεε συνθήκεε, 
το προσωπικό Tns κλινικής βρίσκεται 

συνεχώς επί ποδός, αφού 
n προσφορά οργάνων και n µεταµόσχευση 

δεν έχουν... ωράριο. 
Μόλις υπάρξει διαθέσιµο µόσχευµα, 

σηµαίνει συναγερµός. 
Εννέα γιατροί κινητοποιούνται 
συνολικά για χρονικό διάστηµα 
24- 48 ωρών. Με εξαίρεση τον 
έναν και µοναδικό εφηµερεύοντα 

-ο οποίος βρίσκεται outoos ή 
άλλωε στο νοσοκοµείο και αµείβεται 

για την εργασία του- οι 
υπόλοιποι σπεύδουν εθελοντικά 
να προσφέρουν tis πολύτιµεε 
γνώσεις τους. «Είτε έχουν άδεια, 
είτε είναι Χριστούγεννα, είτε 
βρίσκονται στο εξοχικό τους, 
έρχοντάι στο νοσοκοµείο όταν 
πρόκειται να γίνει µεταµόσχευση. 

Χωρίς n προσφορά αυτή να 
έχει καµία αναγνώριση από κανέναν. 

Οσο υπάρχει φιλότιµο, 
δε θα µειωθούν οι µεταµοσχεύσεις. 

Αυτό είναι ο µπούσουλάς 
µας. ∆εν ξέρω πόσο θα πάει...», 
επισηµαίνει ο κ. Παπανικολάου. 
Πάντωε, το προσωπικό, όπως 
λέει ο iSios, αν και ευαισθητοποιηµένο, 

διακατέχεται από 
αγανάκτηση, ψυχολογική και 
σωµατική κόπωση. 

Ο Βασίλης Παπανικολάου, 
διευθυντής της Χειρουργικής 

Κλινικής Μεταµοσχεύσεων 
του ΑΠΘ στο Ιπποκράτειο 

L Νοσοκοµείο Θεσσαλοί 
νίκης και αν. καθηγητής 

Ιατρικής 

Οταν µιλούν οι αριθµοί 
Η γλώσσα των αριθµών είναι αµείλικτη. 

To προσωπικό της κλινικής είναι συνολικά 
έξι χειρουργοί και δυο νεφρολόγοι. Την ίδια 
ώρα, οι ανάγκες σε ετήσια βάση είναι 250.000 
ευρώ για την άρτια λειτουργία της. λιγότερο 
δηλαδή από όσο κοστίζει µια και µόνο µεταµόσχευση 

στο εξωτερικό! «Ενας ασθενής που 
φεύγει για µεταµόσχευση σε άλλη χώρα κοστίζει 

στο ελληνικό κράτος 300.000 - 500.000 

ευρώ. Αν παρουσιαστεί επιπλοκή, τότε το 
κόστος φτάνει το ένα εκατοµµύριο», σύµφωνα 

µε τον κ. Παπανικολάου. Οπως τονίζει, η 
Πολιτεία θα πρέπει επιτέλους νά αναλογιστεί 
και τη µεγάλη οικονοµική επιβάρυνση που 
θα έχει, αν σταµατήσουν οι µεταµοσχεύσεις 
στο Ιπποκράτειο, από τη µοναδική µεταµοσχευτική 

οµάδα που εφηµερεύει 365 ηµέρες 
το χρόνο, συµµετέχοντας σε όλες τις λήψεις 

οργάνων από αποβιώσαντες δότες στην ελληνική 
επικράτεια και στην Κύπρο. 

Η κλινική ιδρύθηκε από τον καθηγητή 
Αντώνη Αντωνιάδη το 1987 και από τότε ξαναβρήκαν 

το χαµόγελο τους κάνοντας νέα 
αρχή, µετά τη µεταµόσχευση, ασθενείς από 
κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ευχή όλων είναι η 
οµάδα των µεταµοσχεύσεων να µπορέσει να 
συνεχίσει την ανεκτίµητη προσφορά της. 

Ιπποκράτειο: 
µεταµοσχεύσει... izkos; 
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