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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ1 ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Μετάβασης ασθενών στο εξωτερικό για 

(Α) μεταμόσχευση ή (Β) επανέλεγχο λειτουργίας μοσχεύματος συμπαγούς οργάνου 

από την Τριμελή Επιτροπή Νοσηλίων Εξωτερικού του ΕΟΜ 

 

Τα σχετικά αιτήματα μετάβασης στο εξωτερικό για (Α) μεταμόσχευση ή (Β) 

επανέλεγχο λειτουργίας μοσχεύματος συμπαγούς οργάνου, μετά την πρώτη επανεξέταση, 

κατατίθενται στον ΕΟΜ με απλή αίτηση ή προδιατυπωμένο έντυπο αίτησης του ΕΟΜ που 

παρέχεται από τη γραμματεία του ΕΟΜ ή λαμβάνεται ηλεκτρονικά (download) από τη 

ιστοσελίδα του ΕΟΜ. 

Η αίτηση γίνεται από τον ίδιο τον ενήλικα ασθενή ή από τον κηδεμόνα του αν είναι 

ανήλικος. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ασθενούς 

(Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, Δ/νση κατοικίας, Τηλ. Επικοινωνίας) καθώς και τα αντίστοιχα 

στοιχεία του κυρίως ασφαλισμένου, αν ο ασθενής είναι έμμεσα ασφαλισμένος. 

 

Συνημμένα στην αίτηση (Α) ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ θα πρέπει να περιλαμβάνονται: 

1.  Βεβαίωση από Διευθυντή εγχώριας Μονάδας Μεταμοσχεύσεων2 αντίστοιχου 

οργάνου, όπου θα αιτιολογείται πλήρως και αναλυτικά ότι, η αιτούμενη 

μεταμόσχευση δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί / πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα 

ή  δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί / πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, στον 

κρίσιμο για την περίπτωση χρόνο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του 

ασθενούς. 

2. Ιατρικό ιστορικό του ασθενούς από την αρχή της νόσου, έως το τρέχον χρονικό 

διάστημα, συνταγμένο από τον θεράποντα ιατρό του (νεφρολόγο / ηπατολόγο / 

καρδιολόγο / πνευμονολόγο κ.ο.κ.) και την εκτίμησή του ως προς την ένδειξη 

μεταμόσχευσης.  Εάν ο ασθενής νοσηλεύεται, είναι απαραίτητη και η γνωμάτευση 

του Δ/ντη της κλινικής νοσηλείας (με σφραγίδα και υπογραφή). 

 
1 Σύμφωνα με το εδάφιο ι΄ της §10 του άρθρου 3 του Π.Δ. 6/2001 «Κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού 
Μεταμοσχεύσεων»,  «… το Δ.Σ.  συγκροτεί τριμελή επιτροπή, από γιατρούς μέλη του Δ.Σ., η οποία γνωμοδοτεί σε θέματα 
μεταβάσεων ασθενών στο εξωτερικό προς μεταμόσχευση, εφόσον αποδεικνύεται η αδυναμία αντιμετώπισης του 
συγκεκριμένου περιστατικού στη χώρα ».  
2 ΕΚΠΥ ΕΟΠΥΥ 2018, Κεφ 5, αρ. 32 «…Ειδικά για την περίπτωση ε της παρ. 1 του παρόντος άρθρου απαιτείται i. γνωμάτευση 
Διευθυντή του αρμόδιου κατά περίπτωση Μεταμοσχευτικού Κέντρου της χώρας, στην οποία να αιτιολογείται πλήρως και αναλυτικά, 
ότι η αιτούμενη μεταμόσχευση δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί στην Ελλάδα ή στον κρίσιμο για την περίπτωση του ασθενούς 
χρόνο, και ii. βεβαίωση με τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) για την αιτούμενη 
μεταμόσχευση»  
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3. Έγγραφο αποδοχής από Κέντρο Μεταμοσχεύσεων του εξωτερικού, όπου να 

αναγράφεται με σαφήνεια ότι αποδέχονται να εξετάσουν τον ασθενή με σκοπό την 

μεταμόσχευση ή ότι έχουν εξετάσει τον ασθενή και προτίθενται να τον εντάξουν στο 

Μητρώο αναμονής τους προς Μεταμόσχευση. Εάν έχει οριστεί ημερομηνία 

ραντεβού, καλό είναι να αναγράφεται στο έγγραφο. 

 

 

Συνημμένα στην αίτηση (Β) ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ (μετά από την 

πρώτη επαναξέταση από τη μεταμόσχευση) θα πρέπει να περιλαμβάνονται: 

1. Βεβαίωση θεράποντος ιατρού, όπου θα αναφέρονται: 

i) το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, συμπεριλαμβανομένου του είδους, της 

ημερομηνίας και του Κέντρου όπου έλαβε χώρα η μεταμόσχευση. 

ii) Τους ιατρικούς λόγους που στοιχειοθετούν την αναγκαιότητα μετάβασης και 

παρακολούθησης στο κέντρο του εξωτερικού για επανέλεγχο 

iii) Σχετική διαβεβαίωση ότι ο έλεγχος που θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο του 

εξωτερικού δεν πραγματοποιείται στην Ελλάδα 

2. Βεβαίωση από Διευθυντή σχετικής εγχώριας Μονάδας Μεταμοσχεύσεων 

(χειρουργικού ή παθολογικού τομέα, αναλόγως του είδους του ιατρικού λόγου που 

στον οποίο βασίζεται η αναγκαιότητα μετάβασης στο κέντρο του εξωτερικού), όπου 

θα αναφέρονται ότι: 

i) Ο ασθενής εξετάστηκε ή παρακολουθείται από την εγχώρια Μονάδα 

Μεταμόσχευσης.  Εφόσον ο ασθενής εξετάζεται από άλλον ιατρό της Μ.Μ. και 

όχι από Διευθυντή της Μ.Μ., τότε θα πρέπει να συνυπογράφει και ο ιατρός της 

Μ.Μ. που εξέτασε τον ασθενή. 

ii) Ο ασθενής παρουσιάζει κάποια επιπλοκή ή κλινική κατάσταση, που δεν 

αντιμετωπίζεται στην Ελλάδα και θεωρείται επιβεβλημένη η μετάβασή του για 

επανέλεγχο στο εξωτερικό..  

3. Έγγραφο του Μεταμοσχευτικού Κέντρου του εξωτερικού, όπου να αναγράφεται η 

ημερομηνία του επανελέγχου καθώς και οι εξετάσεις στις οποίες πρόκειται να 

υποβληθεί ο ασθενής για τον επανέλεγχό του 

4. Το πόρισμα του προηγούμενου μετά-μεταμοσχευτικού ελέγχου του στο κέντρο του 

εξωτερικού. 
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Για να θεωρείται πλήρες το αίτημα προς την Τριμελή Επιτροπή του ΕΟΜ θα πρέπει να 

περιλαμβάνει όλα τα ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά. Ο ΕΟΜ δεν δύναται να 

διαμεσολαβεί μεταξύ ασθενούς και Μονάδων Μεταμοσχεύσεων για την έκδοση 

δικαιολογητικών.  Πληροφορίες για τον προγραμματισμό επίσκεψης στις εγχώριες Μονάδες 

Μεταμοσχεύσεων φαίνονται στον Πίνακα στο τέλος του εντύπου.  

 

Για την ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ μετά τη μεταμόσχευση, σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ του 
ΕΟΠΥΥ/20183,  δεν χρειάζεται η σχετική έγκριση του ΕΟΜ.  
 

 

Ειδικές Περιπτώσεις: 

 

1. Περίπτωση μη λειτουργίας αντίστοιχης με τη μεταμόσχευση Μονάδας 

Μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας, δεν απαιτείται γνωμάτευση από Μ.Μ. Ο ΕΟΜ 

βεβαιώνει προς τον ΕΟΠΥΥ τη μη ύπαρξη σχετικού προγράμματος προς τον ΕΟΠΥΥ. 

 

2. Περίπτωση αιτήματος ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΝΟΣΗΛΙΩΝ εξωτερικού για 

μεταμόσχευση ή επανέλεγχο λειτουργίας μοσχεύματος. Σε περίπτωση που ασθενής 

έχει μεταβεί προς μεταμόσχευση ή επανέλεγχο λειτουργίας μοσχεύματος, χωρίς 

προηγούμενη έγκριση της Τριμελούς Επιτροπής Νοσηλίων του ΕΟΜ (και ως εκ τούτου 

του ΕΟΠΥΥ), για να εξεταστεί το αίτημα από την Τριμελή Επιτροπή του ΕΟΜ, θα πρέπει 

να προσκομιστούν τα ίδια δικαιολογητικά που αναφέρονται προηγουμένως, ανάλογα 

με την περίπτωση, καθώς και κλινικοεργαστηριακά δεδομένα που υποστηρίζουν την 

αναγκαιότητα της προηγηθείσας ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ μετάβασης στο εξωτερικό4.  

 

 
3 ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ/2018, Κεφ 5, αρ. 32   «6.…που αφορά τις ανωτέρω περιπτώσεις και που συνιστάται από το Νοσοκομείο 
όπου νοσηλεύθηκε ο δικαιούχος, εντός του έτους από την αρχική νοσηλεία, δεν απαιτείται η προσκόμιση γνωμάτευσης από 
ελληνικό Νοσοκομείο αλλά το αρμόδιο υγειονομικό όργανο, γνωματεύει βάσει των εγγράφων του Νοσοκομείου του 
εξωτερικού». 
4 ΕΚΠΥ ΕΟΠΥΥ/2018, Κεφ 5, αρ. 32 «Ο ΕΟΠΥΥ εγκρίνει στους δικαιούχους του χορήγηση υπηρεσιών περίθαλψης…εκτός 
Ελλάδας……ε. Χρήζει μεταμόσχευσης ιστών ή οργάνων (συμπαγών ή ρευστών), η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην 
Ελλάδα ή στον κρίσιμο για την περίπτωση του ασθενούς χρόνο. Για τις περιπτώσεις (α), (β) και (ε) απαιτείται προηγούμενη 
έγκριση ενώ στις περιπτώσεις (γ) και (δ) είναι δυνατή η εκ των υστέρων έγκριση της νοσηλείας»…«Σε περίπτωση έκτακτης και 
επείγουσας πρωτοβάθμιας περίθαλψης εκτός Ε.Ε., οι δαπάνες της οποίας επιβάρυναν τους δικαιούχους του παρόντος 
Κανονισμού δύνανται να αποδοθούν κατόπιν αίτησης, συνυποβάλλοντας στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ ιατρικές 
γνωματεύσεις από τις οποίες προκύπτει ο έκτακτος και επείγον χαρακτήρας της παρασχεθείσας υπηρεσίας..» 
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Η Τριμελής Επιτροπή του ΕΟΜ  συνεδριάζει 1 φορά την εβδομάδα στα γραφεία του ΕΟΜ 

και γνωμοδοτεί στα αιτήματα μετάβασης των ασθενών σε μεταμοσχευτικά κέντρα του 

εξωτερικού για μεταμόσχευση ή για τον έλεγχο λειτουργίας του μοσχεύματος μετά από 

μεταμόσχευση. Συνίσταται τα αιτήματα προς τον ΕΟΜ να γίνονται τουλάχιστον δύο μήνες 

πριν το ραντεβού ή πριν την ημερομηνία που το Μεταμοσχευτικό Κέντρο του εξωτερικού 

απαιτεί το S2 για την επιβεβαίωση του ραντεβού, δεδομένου ότι κατόπιν της έγκρισης του 

ΕΟΜ ακολουθεί ο έλεγχος από την αρμόδια Επιτροπή του ΕΟΠΥΥ. 

 

 

 

 

 

 


