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Αθήνα, 10/11/2017 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι από 1/11/2017 ξεκίνησε η λειτουργία της 
Μονάδας Μεταµόσχευσης Ήπατος του Γ.Ν.Α. "Λαϊκό" που υποστηρίζεται 
από τη Β' Προπαιδευτική Χειρουργική και τη Γαστρεντερολογική Κλινική 
της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.  
Επισυνάπτω τις ενδείξεις και αντενδείξεις για µεταµόσχευση ήπατος, όπως 
έχουν συναποφασισθεί µε τους ιατρούς του µεταµοσχευτικού κέντρου του 
Ιπποκράτειου Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης, καθώς και τη φόρµα 
προµεταµοσχευτικού ελέγχου του νοσοκοµείου µας. 
∆εδοµένου ότι η κλινική µας είναι υπεύθυνη για τον προµεταµοσχευτικό 
έλεγχο, οι ασθενείς που είναι πιθανοί υποψήφιοι λήπτες ηπατικού 
µοσχεύµατος µπορούν να παραπέµπονται για αρχικό έλεγχο στο Εξωτερικό 
Ηπατολογικό Ιατρείο (Τρίτη, Τετάρτη ή Πέµπτη – κωδικός για το 1535: 
00553) ή στο Εξωτερικό Ιατρείο Μεταµόσχευσης Ήπατος (Τρίτη ή Πέµπτη 
– κωδικός για το 1535: 05907) για τους αναπληρωτές καθηγητές Ι. 
Βλαχογιαννάκο ή Ε. Χολόγκιτα. Και τα δύο εξωτερικά ιατρεία λειτουργούν 
στην οδό Σεβαστουπόλεως 16, στον 5ο όροφο. Για πρακτικούς λόγους, είναι 
επιθυµητό να έχουν ήδη κάνει τις περισσότερες εξετάσεις που προβλέπονται 
στη φόρµα του προµεταµοσχευτικού ελέγχου.   
∆εδοµένου ότι ο προµεταµοσχευτικός έλεγχος θα ολοκληρώνεται κατά 
κανόνα µε βραχεία νοσηλεία στην κλινική µας, σε περίπτωση ασθενών από 
την επαρχία για τους οποίους θα ήταν χρήσιµο να προγραµµατισθεί 
ταυτόχρονα µε την πρώτη επίσκεψη και η εισαγωγή στην κλινική µας, θα 
πρέπει να επικοινωνείτε µε τη γραµµατεία της κλινικής µας (κα Καβανόζη, 
Τηλ. 2132061115)  ώστε να ενηµερώνεστε ποιες από τις ηµέρες λειτουργίας 
των εξωτερικών µας ιατρείων είναι δυνατή και η εισαγωγή του ασθενούς, 
εφόσον κριθεί απαραίτητο. 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, µη διστάσετε να επικοινωνήσετε 
και απ’ ευθείας µαζί µου. 
 
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς, 

 
Καθηγητής Γ Παπαθεοδωρίδης 


