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Σύλλογος Νεφροπαθών Μεσσηνίας 

Νοσοκομείο Καλαμάτας, Κεντρική Είσοδος 

Αντικάλαμος 24100, Μεσσηνία 

Τηλ.: 698 677 6754 
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                                                                                                               Καλαμάτα 30-09-2019 

                                           Αρ. Πρωτ.: 13 

 

 

  Προς 

Υπουργό Υγείας 

Κον Βασίλειο Κικκίλια 

 

      Κοινοποίηση: 

      Υφ/ργό Υγείας 

1. Κον Βασίλειο Κοντοζαμάνη 

2. Π.Ο.Ν.  ΠΟΜΑμε.Α 
 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ.  

 

 

Με την επιστολή μας αυτή δίνεται η ευκαιρία να σας ευχηθούμε «Συγχαρητήρια» για την ανάληψη των 

καθηκόντων σας, αλλά και να σας θέσουμε και κάποια από τα προβλήματα που απασχολούν τους 

Νεφροπαθείς και τις οικογένειές τους.  

Όπως αναλυτικά έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενη επιστολή μας (Αρ. Πρωτ. 28, 28.04.2018) στον 

προκάτοχό σας καθώς και σε άλλους όπως Π.Ο.Ν., ΠΟΜΑμεΑ κ.ά., μεγάλο και χρονίζον θέμα είναι οι 

Ανασφάλιστοι νεφροπαθείς και ό,τι αφορά την αποζημίωση της μετακίνησής τους από και προς τις Μονάδες 

Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) των Νοσοκομείων. 

Επίσης σοβαρό πρόβλημα για τον ασθενή και τον σύνοδό του που έρχονται από την επαρχία, είναι η 

διαμονή τους στις μεγάλες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα), όταν κληθούν για μεταμόσχευση ή χρειασθούν 

κάποιο σοβαρό χειρουργείο που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί στο Γ. Ν. Καλαμάτας.  

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4898 (τεύχος 2ο), 1.11.2018 στο άρθρο 35 παρ. 1, 2,  χρηματοδοτείται η διαμονή και 

διατροφή για την μεταμόσχευση εκτός Ελλάδας. Όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι άδικο διότι και αυτοί που είναι 

από επαρχία και πηγαίνουν στις μεγαλουπόλεις έχουν τις ίδιες ανάγκες. Εκτός αυτού, είναι αδύνατον να 

πηγαίνουν όλοι στο Εξωτερικό, όταν μάλιστα η χώρα μας διαθέτει και επιστημονικό δυναμικό αλλά και τις 

υποδομές για κάτι τέτοιο. 

Βέβαια, όταν ο νομός μας μόνο έχει περίπου 200 νεφροπαθείς διασκορπισμένους στις 3 μονάδες 

Αιμοκάθαρσης καθώς και 30 μεταμοσχευμένους, καλό και πρέπον θα ήταν να υπάρξουν έστω 2 δίκλινα 

δωμάτια που να διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για τους νεφροπαθείς και τους μεταμοσχευμένους, διότι 

όπως καταλαβαίνετε, άνθρωποι με ανοσοκαταστολή και χαμηλή άμυνα στον οργανισμό τους, όπως είναι οι 

συγκεκριμένοι, δεν μπορεί να νοσηλεύονται δίπλα από κάποιον που έχει έστω και μια γρίπη.  

Η έλλειψη Νεφρολόγου από τα νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας είναι γεγονός μετά και την 

συνταξιοδότηση του ενός Νεφρολόγου. Απ’ όσο γνωρίζουμε, είχε προκηρυχθεί θέση Επικουρικού Νεφρολόγου, 

όμως δεν προσέλκυσε ενδιαφέρον. Ελπίζουμε ότι η νέα προκήρυξη να είναι για μόνιμο Νεφρολόγο και ίσως να 

έχει καλύτερη τύχη.  

mailto:silnefmes@outlook.com


 

 

2 

 

Επιπλέον, η γραφειοκρατία στη οποία υποβάλλονται οι ασθενείς θα μπορούσε ίσως να αποφευχθεί αν οι 

Υπηρεσίες του Γ. Ν. Καλαμάτας και ειδικά της Μ.Τ.Ν.  συνδεθούν με τον ΕΟΠΥΥ, ώστε οποιοδήποτε έγγραφο 

αφορά τον ασθενή να το αντλούν on line χωρίς να ταλαιπωρείται ο ασθενής. 

Ευελπιστούμε στη λύση των προβλημάτων μας και για οποιαδήποτε διευκρίνιση – πληροφορία, είμαστε 

πάντα στη διάθεσή σας.  

Με εκτίμηση 

 


