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Μήνυμα Δ.Σ.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού εύχεται σε όλους τους
νεφροπαθείς μεταμοσχευμένους χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος 2009.
Απευθύνουμε επίσης τις πλέον ειλικρινές ευχές μας για προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους
τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που μοιράζονται καθημερινά μαζί μας αγώνα και αγωνία
επιβίωσης.
Ευχή, προσδοκία και επιδίωξη όλων μας αποτελεί, αναμφίβολα, η επίλυση των προβλημάτων που
ταλαιπωρούν όλους αδιακρίτως του νεφροπαθείς, είτε αυτοί βιώνουν τη σκληρή καθημερινότητα της
αιμοκάθαρσης και περιτοναϊκής κάθαρσης είτε τη διαρκή και αγωνιώδη προσπάθεια διατήρησης του
μοσχεύματός τους.
Συνάδελφοι, βιωματικά πλέον, έχουμε όλοι αντιληφθεί ότι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε
καθημερινά δεν είναι δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα. Αντίθετα, είναι δύσβατη ατραπός με άπειρες
δυσκολίες που αναφέρονται τόσο σε θέματα ιατρικά – επιστημονικά όσο και σε ζητήματα πρακτικά και
λειτουργικά.
Η παραδοχή της ύπαρξης των προβλημάτων δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μας οδηγεί
σε μοιρολατρική αποδοχή τους. Αντίθετα, η αισιοδοξία, ο δυναμισμός, η διαρκής διεκδίκηση του καλύτερου
αποτελούν την εγγύηση για ένα ελπιδοφόρο αύριο.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας έχοντας απόλυτη επίγνωση της κατάστασης που βιώνουμε όλοι μας
αλλά και της σοβαρής αποστολής που καλείται να φέρει εις πέρας, καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες προς
την κατεύθυνση της βελτίωσης των συνθηκών ζωής και περίθαλψης των μεταμοσχευμένων. Με τον ίδιο
ζήλο, επίσης, προβάλλουμε την ιδέα της δωρεάς οργάνων.
Στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών και στη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε, το Δ.Σ. του συλλόγου μας
προέβη σε σειρά παραστάσεων διαμαρτυρίας προς τις Διοικήσεις νοσοκομείων, στις περιπτώσεις όπου
διαπιστώθηκαν δυσλειτουργίες ή αντίξοες συνθήκες για τους ασθενείς.
Κατέθεσε υπομνήματα με επισημάνσεις και προτάσεις για βελτίωση των συνθηκών περίθαλψης και
μεταμοσχευμένων νεφροπαθών στις αρμόδιες Διευθύνσεις των κλινικών των νοσοκομείων.
Δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις, απαιτείται αγώνας ακόμη και για την εξασφάλιση του αυτονόητου.
Εκτιμούμε ότι τα πρώτα θετικά αποτελέσματα έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αντιληπτά.
Μένουν, ωστόσο, πολλά ακόμη να γίνουν.
Συμμετείχαμε ενεργά σε εκδηλώσεις διαφόρων φορέων στα πλαίσια της διάδοσης της ιδέας της δωρεάς
οργάνων με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Συνεχίζουμε την έκδοση του περιοδικού μας με το συμβολικό τίτλο “Αναγέννηση” που λειτουργεί
ως ένας δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών μας για όλα τα θέματα που μας απασχολούν.
Δημιουργήσαμε και καθημερινά βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας στο Διαδίκτυο η οποία παρουσιάζει
εξαιρετικό ενδιαφέρον όπως αποδεικνύεται από την υψηλότατη επισκεψιμότητα που εμφανίζει (πάνω από
57.000 επισκέψεις μέχρι σήμερα)
Συνάδελφοι, ο αγώνας μας για καλύτερες συνθήκες ζωής και περίθαλψης είναι και θα παραμείνει διαρκής
και δυναμικός. Κανένα αποτέλεσμα δεν θα μας οδηγήσει σε αδράνεια αφού πάντα θα υπάρχει το καλύτερο.
Η συμμετοχή σας στις διαδικασίες του συλλόγου καθώς και οι υποδείξεις σας θα αποτελέσουν για μας πηγή
δύναμης και έμπνευσης.
Με την πεποίθηση ότι το αύριο θα είναι καλύτερο από το σήμερα
σε όλους τους τομείς της ζωής μας,
σας ευχόμαστε και πάλι
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! και
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!
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βεβαίωσης παρακολούθησης για το διατροφικό επίδομα.
• Κατάθεση
Όσοι μεταμοσχευμένοι λαμβάνουν το διατροφικό επίδομα μέσω τραπεζικών λογαριασμών θα πρέπει
δύο φορές το χρόνο (Ιανουάριο και Ιούλιο) να προσκομίζουν στην Διεύθυνση Υγιεινής της Νομαρχίας που
ανήκουν βεβαίωση παρακολούθησης από κρατικό νοσοκομείο. Σε διαφορετική περίπτωση η Νομαρχία
μπορεί και να διακόψει τι διατροφικό επίδομα. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση με Aριθμ.
Υ1/Γ.Π.οικ. 102431 /18.7.2008 των Υπουργών Οικονομίας Και Οικονομικών -Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης που καταχωρήθηκε στο ΦΕΚ B 1519/1.8.2008 από 01/01/2009 αυξάνεται το διατροφικό
επίδομα κατά 8% ήτοι 22,98 € Έτσι το μηνιαίο διατροφικό επίδομα διαμορφώνεται στα 310 €.

πιστοποιητικού στον ΟΤΕ.
• Κατάθεση
Εντός του πρώτου Διμήνου του νέου έτους 2009, θα πρέπει να καταθέσετε στον ΟΤΕ ένα πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο σας, για να εξακολουθείτε να έχετε το δικαίωμα χρήσης των
1000 μονάδων μηνιαίως για δωρεάν χρόνο ομιλίας.

χρήση Ιnternet αξίας 16 € από τον ΟΤΕ.
• Δωρεάν
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 867/330/12-9-03 της Εθνικής

Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων παρέχεται δωρεάν χρήση Ιnternet αξίας 16 € μηνιαίως. Επίσης και σε αυτή τη περίπτωση
θα πρέπει να καταθέσετε το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εντός του πρώτου δίμηνου 2008.
Δεν παρέχεται στα πακέτα conex .

Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού.
• Παροχή
Εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Εργατικής

Εστίας το αίτημα του Πανελληνίου Συλλόγου
Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού, η απογράφη και διανομή των Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού έτους
2009 στα μέλη του, να γίνει στα γραφεία του συλλόγου, Ναυάρχου Βότση 21 Κάτω Πατήσια. Όταν
ανακοινωθούν οι ακριβείς ημερομηνίες απογράφης και διανομής θα σας ενημερώσουμε αμέσως για
να προσέλθετε στο σύλλογο να τα παραλάβετε.

από το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 2.400 €.
• ΗΈκπτωση
έκπτωση χορηγείτε με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης. Προϋπόθεση: Αναπηρία άνω του
67%. Δικαιολογητικά: Γνωμάτευση Α' βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση Κρατικού
Νοσοκομείου. Θεσμικό πλαίσιο: Ν. 2238/1994, άρθρο 8, παράγρ. 2. που αναθεωρήθηκε με τον Ν. 3522/06
άρθρο 2. παρ 1, ΦΕΚ 276/22-12-2006.

όριο εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους.
• Αφορολόγητο
Διατηρείται το αφορολόγητο όριο των 10,500 € για ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασκούντες

Τα νέα μας

ατομική εμπορική επιχείρηση που παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω από
νοητική υστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθη. Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 14 παράγραφο 2 δ Ν.
3697/2008 (Φ.Ε.Κ. 194/τ.Α΄ (25.09.2008)

Συνάντηση του Δ.Σ. Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού
με τον Διοικητή και τον Διευθυντή της Νεφρολογικής Κλινικής
• Νέα
του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών.
Την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε νέα προγραμματισμένη συνάντηση ( η δεύτερη
από τις αρχές Σεπτεμβρίου ) αντιπροσωπείας του
Συλλόγου μας αποτελούμενη από τον πρόεδρο του
Δ.Σ κ. Χ. Σβάρνα και τον αναπληρωτή ταμία κ
Μαυροειδή Φώτιο με το Διοικητή του Λαϊκού
Νοσοκομείου κ. Α. Γρηγορόπουλο και τον Διευθυντή
της Νεφρολογικής Κλινικής Κ. Ι. Μπολέτη. Στην
συνάντηση παρέστη αντιπροσωπεία της ΠΟΝ με
πρόσκληση της Διοίκησης με επικεφαλής τον
πρόεδρό της κ. Γ. Καστρινάκη.

Η νέα συνάντηση είχε το χαρακτήρα της
επισκόπησης της πορείας επίλυσης των προβλημάτων των μεταμοσχευμένων στη βάσει των
δεσμεύσεων που είχε αναλάβει η Διοίκηση του
νοσοκομείου από την προηγούμενη συνάντησή μας
στις 8 Οκτωβρίου 2008.
Ο κ. Διοικητής μας ενημέρωσε ότι αρκετές από
τις δεσμεύσεις του υλοποιηθήκαν και έχει αρχίσει η
δρομολόγηση της λύσης και άλλων στο προσεχές
διάστημα, πιο συγκεκριμένα:
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- Μπήκε σε εφαρμογή η ηλεκτρονική κάρτα του
μεταμοσχευμένου. Η καθιέρωση της ηλεκτρονικής
κάρτας ουσιαστικά καταργεί το χειρόγραφο σύστημα
των παραπεμπτικών του γραφείου κίνησης και της
γραμματείας των εξωτερικών Ιατρείων και μειώνει
την ταλαιπωρία των μεταμοσχευμένων. Κάθε
μεταμοσχευμένος παραλαμβάνει από το τμήμα
μηχανογράφησης την ηλεκτρονική του κάρτα με τον
αριθμό μητρώου του στο νοσοκομείο (όσοι έχουν
εκδώσει αυτή την κάστρα δεν χρειάζεται να
εκδώσουν νέα) και με αυτή συναλλάσσεται πλέον
στα εξωτερικά Ιατρεία. Με την ηλεκτρονική κάρτα
θα εκδίδονται μηχανογραφικά τα παραπεμπτικά των
εξετάσεών του για το επόμενο τακτικό ραντεβού.
Άρα στην επόμενη προγραμματισμένη επίσκεψη του
ο μεταμοσχευμένος θα προσέρχεται με τα μηχανογραφημένα παραπεμπτικά των εξετάσεών
κατευθείαν στην αιμοληψία.
- Ενισχύθηκε η νεφρολογική κλινική με ένα νέο
νεφρολόγο.
- Ένας Νεφρολόγος Επιμελητής Β κατέλαβε μια
οργανική θέση
- Τοποθετήθηκε μια συντονίστρια στη μεταμόσχευση
και αναμένεται ακόμη και άλλη μια.
- Τοποθετήθηκε δεύτερη νοσηλεύτρια στα εξωτερικά
Ιατρεία που θα βοηθα στα έκτακτα και στις
αιμοληψίες των διώρων.

- Ενισχύθηκε το τμήμα της αιμοληψίας με έναν
τεχνολόγο για τα δίωρα.
- Τοποθετήθηκε μόνιμος security στη είσοδο της
μονάδας μεταμόσχευσης για τον έλεγχο της
εισόδου.
- Στις 15 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται η προθεσμία για
την υποβολή προσφορών της μελέτης ανάπλασης
και μερικής επέκτασης της μονάδας μεταμόσχευσης.
Επιδοκιμάσαμε σαν σύλλογος τις θετικές αυτές
λύσεις για τους μεταμοσχευμένους. Καταθέσαμε
επίσης συγκεκριμένες προτάσεις για την παρά πέρα
βελτίωση της μηχανογράφησης και ζητήσαμε την
επιτάχυνση της λύσης και άλλων αιτημάτων μας
όπως είναι η ενίσχυση της απογευματινής και
νυκτερινής βάρδιας της μονάδας μεταμόσχευσης με
μια νοσηλεύτρια ακόμη, την μεταστέγαση του Ιατρείου
λοιμωδών νοσημάτων σε άλλο χώρο μακριά από τα
εξωτερικά Ιατρεία των μεταμοσχευμένων, την
μεταφορά των φακέλων των ασθενών συνολικά στα
εξωτερικά Ιατρεία καθώς και άλλων αιτημάτων που
έχουμε καταθέσει στη Διοίκηση του νοσοκομείου. Ο
κ Διοικητής μας διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί για την
επίλυση και των άλλων προβλημάτων μας και για την
καλυτέρευση των συνθηκών νοσηλείας του
νοσοκομείου. Ανανεώσαμε το ραντεβού μας για τα
τέλη του Ιανουαρίου του 2009.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με το
μεγάλο πρόβλημα της οικονομικής επιβάρυνσης των
μεταμοσχευμένων ασφαλισμένων του ΙΚΑ λόγω της
έλλειψης σύμβασης με τον Ευαγγελισμό. Την 1
Δεκεμβρίου 2008 μια αντιπροσωπεία του Συλλόγου
μας αποτελούμενη από τον πρόεδρο του Δ.Σ κ. Χ.
Σβάρνα, το μέλος Δ.Σ. κ. Κ. Χαραλαμπόπουλο και το
μέλος του συλλόγου μας κ. Κ. Λαζαρίδου
επισκέφθηκε το Διοικητή του Ευαγγελισμού κ.
Κονταράτο Αντώνιο. Εκθέσαμε στο κ. Διοικητή το
πρόβλημα ότι οι μεταμοσχευμένοι ασφαλισμένοι του
ΙΚΑ υποχρεώνονται από τις υπηρεσίες του
νοσοκομείου να πληρώνουν μια σειρά εξετάσεων
επειδή δεν έχουν κοστολογηθεί και δεν έχουν
εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του ΙΚΑ με το
οποιο ο Ευαγγελισμός δεν έχει σύμβαση. Καταθέσαμε
επίσης αναλυτικό πίνακα των εξετάσεων που
πληρώνουν οι μεταμοσχευμένοι ασφαλισμένοι του
ΙΚΑ. Ο κ Διοικητής ευαισθητοποιήθηκε άμεσα
παρουσία μας και συγκάλεσε σύσκεψη του
εκπρόσωπου του ΙΚΑ και του υπευθύνου του
γραφείου κινήσεως του Ευαγγελισμού. Στην σύσκεψη

που ακολούθησε εξηγήσαμε το πρόβλημα και την
αδυναμία των μεταμοσχευμένων να πληρώνουν τις
εξετάσεις, υπογραμμίσαμε ότι οι νεφροπαθείς
μεταμοσχευμένοι ως χρόνια πάσχοντας έχουν
δωρεάν πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή
περίθαλψη στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας μας.
Ζητήσαμε να ισχύσει ότι ισχύει και στα αλλά
μεταμοσχευτικα κέντρα. Από κοινού συμφωνήθηκε
να απευθυνθούμε στο υπουργείο Υγείας. Ο κ.
Διοικητής την επόμενη μέρα απέστειλε επιστολή στο
Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας κ. Α. Καλογερόπουλο και
ζήτησε την παρέμβασή του ώστε να υποχρεωθεί το
ΙΚΑ να υπογράψει σύμβαση με το Ευαγγελισμό.
Υποβάλλαμε σαν σύλλογος ανάλογο έγγραφο στο
Διοικητή του ΙΚΑ κ. Γ. Μέργο με κοινοποίηση στο
Υπουργείο Υγείας με το οποίο ζητάμε να
αντιμετωπιστεί το θέμα με έκδοση ΦΕΚ. Έως ότου
εκδοθεί το ΦΕΚ να δοθεί η δυνατότητα με την κάλυψη
του Υπουργείου να γίνονται οι εξετάσεις δωρεάν από
το νοσοκομείο.
Ζητήσαμε και εκκρεμή συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ με τον Διοικητή του ΙΚΑ κ. Γ. Μέργο.

Τα νέα μας

του Δ.Σ Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού
με τον Διοικητή του Ευαγγελισμού.
• Συνάντηση
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εκδηλωσεις
1η Νοέμβρη

Εκδηλώσεις

Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων
Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου ημέρα της εορτής των
Αγίων Αναργύρων ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, διοργάνωσε ειδικές ενημερωτικές
εκδηλώσεις με στόχο την ενημέρωση και την
ευαισθητοποίηση του κοινού για την προώθηση της
ιδέας της δωρεάς ιστών και οργάνων σε πολλά
σημεία του Λεκανοπεδίου.
Εκπρόσωποι του ΕΟΜ, ιατροί, μεταμοσχευμένοι και
εθελοντές βρέθηκαν κοντά στον κόσμο για να τον
ενημερώσουν, να τον ευαισθητοποιήσουν υπεύθυνα
και ουσιαστικά σχετικά με το σοβαρότατο ζήτημα της
δωρεάς ιστών και οργάνων καθώς και της σημασίας
της μεταμόσχευσης γενικότερα .
Καρπός της προσπάθειας αυτής ήταν η ενημέρωση
πάνω από 10.000 ατόμων και η εγγραφή στο μητρώο
των εγγεγραμμένων δωρητών του ΕΟΜ πάνω από
1.000 ατόμων.
Στα 20 σημεία ενημέρωσης στην Αττική διανεμήθηκαν 100.000 αιτήσεις δωρητή οργάνων καθώς και
αναμνηστικά δώρα (μπλούζες, τσάντες, κονκάρδες,
μπαλόνια, καραμέλες) και ενημερωτικό υλικό.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων εκ
Νεφρού συμμετείχε ενεργά με 13 άτομα σε τρία
κεντρικά περίπτερα (στην οδό Κοραή, στο Περιστέρι
(πεζόδρομος Εθνικής Αντιστάσεως) και στο εμπορικό
κέντρο ΑVENUE στο Μαρούσι.
Είναι ενθαρρυντικό ότι η μεταμοσχευτική δραστηριότητα στη χώρα μας παρουσιάζει το τελευταίο
δεκάμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο του 2007 μια αυξητική τάση της τάξεως του 92% καθώς
πραγματοποιήθηκαν 226 μεταμοσχεύσεις έναντι 118 εκείνου του 2007 ενώ αυξημένο είναι και
το ποσοστό συναίνεσης των συγγενών εκλιπόντων ασθενούς στη δωρεά των οργάνων τους.
Σημαντικό είναι επίσης ότι ενώ πέρσι 53 δότες έδωσαν ζωή σε 118
ανθρώπους φέτος 82 δότες έχουν δώσει ζωή σε 226 ανθρώπους.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων εκ Νεφρού ευελπιστεί
ότι η θετική αυτή εξέλιξη στο θέμα μεταμοσχεύσεων θα συνεχιστεί
με ακόμη μεγαλύτερους ρυθμούς και στο μέλλον.

ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ύψιστη Πράξη Αγάπης
Αλτρουισμού και Αλληλεγύης
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Επισκεφτήτε
την Ιστοσελίδα μας
στο Internet
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού
μέσα από το site του
σας ενημερώνει καθημερινά
για τα πιο σημαντικά γεγονότα
στον κόσμο, ιδιαίτερα στον τομέα
της υγείας, της έρευνας και της επιστήμης.

Τo site του Συλλόγου μας είναι:

www.psmn.gr
Παρακαλούμε αποστείλτε μας
τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις σας
για την καλύτερη λειτουργία του site
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συλλόγου μας
info@psmn.gr

www.psmn.gr

Πρωτοχρονιάτικη Πίτα 2009

Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου
Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού
έχει την τιμή να σας προσκαλέσει
στη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 2009
του συλλόγου μας,
που θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2009
και ώρα 11.30 μ.μ.
στο ξενοδοχείο Τιτάνια
Πανεπιστημίου 52 (Ομόνοια)
Η παρουσία σας
θα είναι ιδιαίτερα τιμητική για μας.

Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού
Ναυάρχου Βότση 21 – Κάτω Πατήσια -10445
Τηλ. / fax: 210 8541600 email: info@psmn.gr
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Συνέδρια

Καταστατικό Συνέδριο
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ στη Αθήνα στις 23 Νοεμβρίου 2008 το καταστατικό Συνέδριο της Π.Ο.Ν.
Στο συνέδριο αυτό θα συζητούντο η τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού και ο
εκσυγχρονισμός του. Η συμμετοχή των αντιπροσώπων των συλλογών ήταν μειωμένη. Σε αυτό
συντέλεσε η τεχνιτή σύγχυση που προκάλεσαν οι αντικρουόμενες ενημερώσεις της ομοσπονδίας
στους συλλόγους νεφροπαθών. Η ομοσπονδία χωρίς καμία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
η αλλού οργάνου απέκλεισε από το συνέδριο αρκετούς αντιπροσώπους των συλλόγων που είχαν
εκλεγεί στις τελευταίες αρχαιρεσίες και οι οποίοι συμμετείχαν στο 9ο συνέδριο της ομοσπονδίας
πριν από ένα μήνα στη Θεσσαλονίκη. Αντί αυτών αυθαίρετα αποφάσισε να πάρουν μέρος μόνο οι
αντιπρόσωποι που πήραν μέρος στο 7ο συνέδριο το Οκτώβριο του 2006.
Είχαν προαποφασίσει, επίσης χωρίς απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, να συζητηθούν μονό
μερικά άρθρα και όχι όλα όπως θα έπρεπε αγνοώντας τις προτάσεις των συλλόγων νεφροπαθών
που είχαν κατατεθεί από το Μάρτιο του 2008. Ύστερα από τις διαμαρτυρίες του Πανελληνίου
Συλλόγου Μεταμοσχευθεντων εκ Νεφρού και άλλων Συλλόγων δέχθηκε το προεδρείο να
συζητηθούν και οι προτάσεις που αναφέρονται σε αλλά άρθρα μετά το πέρας της συζήτησης των
προκαθορισμένων άρθρων.
Το ενδιαφέρον του συνεδρίου επικεντρώθηκε όπως ήταν φυσικό στο αρθρο 12 του καταστατικού
και συγκεκριμένα στο εκλογικό μέτρο ανάδειξης των αντιπροσώπων στην Π.Ο.Ν.
Διετυπώθησαν δυο απόψεις. Η πρώτη άποψη ήθελε να μην μεταβληθεί το άρθρο 12 και να
παραμείνει το εκλογικό μέτρο της αντιπροσώπευσης ως έχει, δηλαδή να εκλέγεται 1 αντιπρόσωπος
ανά 20 ψηφίσαντες διότι αυτό εξασφαλίζει την πιο πλατιά αντιπροσώπευση όλων των συλλόγων
στην Π.Ο.Ν και ιδιαιτέρα των μικρών συλλόγων. Την άποψη αυτή υποστήριζαν οι περισσότεροι
σύλλογοι όπως ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού, ο Σύλλογος νεφροπαθών
Αχαΐας, ο Σύλλογος νεφροπαθών Άρτας, ο Σύλλογος νεφροπαθών Ευβοίας, ο Σύλλογος
νεφροπαθών Μαγνησίας, ο Σύλλογος νεφροπαθών Λαμίας, ο Σύλλογος νεφροπαθών Λάρισας, ο
Σύλλογος νεφροπαθών Καρδίτσας, ο Σύλλογος νεφροπαθών Τρικάλων, ο Σύλλογος νεφροπαθών
Μεσολογγίου, ο Σύλλογος νεφροπαθών Ηλείας και αρκετοί άλλοι.
Η δεύτερη άποψη υποστήριζε την μεταβολή του άρθρου 12 του ισχύοντος καταστατικού με την
αύξηση του εκλογικού μέτρου της αντιπροσώπευσης, δηλαδή να εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος
ανά 50 ψηφίσαντες. Ως κύριο επιχείρημα, πρόβαλλε το υψηλό κόστος των συνεδριών. Την άποψη
αυτή διατύπωσαν ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Νεφροπαθών και ο Σύλλογος Νεφροπαθών
Θεσσαλονίκης.
Η πλειοψηφία των ομιλητών τάχθηκε εναντίων της μεταβολής του άρθρου 12. Αναπτύσσοντας την
επιχειρηματολογία τους επεσήμαναν τα πιο κάτω: α) Η αλλαγή του εκλογικού μέτρου συνεπάγεται
την συρρίκνωση της Ομοσπονδίας και την μετατροπή της σε ένα μικρό σώμα συνέδρων. β)
Μειώνεται δραματικά η εκπροσώπηση των μικρών συλλόγων. γ) Περιορίζεται η δημοκρατική
έκφραση των αντιπροσώπων. δ) Τα συνέδρια της Π.Ο.Ν απαξιώνονται και χάνουν το κύρος τους
στην επιστημονική κοινότητα καθώς μειώνεται η δυναμική τους. ε) Επιχειρείται μια προσπάθεια
χειραγώγησης και υποταγής των συνέδρων και των συλλόγων στις απόψεις δυο - τριών ατόμων
της Ομοσπονδίας που τυχαίνει να προέρχονται όλοι από το Πανελλήνιο Σύνδεσμο Νεφροπαθών.
Ύστερα από την ανάπτυξη των επιχειρημάτων ακολούθησε η πρώτη ψηφοφορία σε απαράδεκτες
συνθήκες με πόρτες ανοικτές, με μη καταμετρημένους συνέδρους, συνθήκες που δεν επέτρεψαν

συνεδρια
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την ολοκλήρωση της καταμέτρησης. Επαναλήφθηκε για δεύτερη φορά με τις ίδιες συνθήκες. Αυτή
τη φορά προέκυψε αποτέλεσμα, αλλά στην διαδικασία καταμέτρησης με ευθύνη του προεδρείου του
Συνεδρίου, διπλοψήφισαν κάποιοι σύνεδροι υπέρ της μεταβολής του άρθρου 12, ενώ δεν
καταμετρηθήκαν 12 σύνεδροι που ψήφισαν κατά της τροποποίησης του συγκεκριμένου άρθρου.
Επικράτησε ένα κομφούζιο στην αίθουσα.

1. Ο κάθε εκλογέας να έχει το δικαίωμα να θέσει : α) για την εκλογή των έντεκα (11) μελών του Δ.Σ.,
μέχρι επτά (7) σταυρούς προτίμησης, β) για την εκλογή των τριών (3) μελών της Ελεγκτικής
Επιτροπής μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης.
2. Να μην μπορεί να εκλεγούν περισσότεροι από 3 σύμβουλοι από τον ίδιο σύλλογο στο Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας
3. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. να είναι ανοικτές και να μπορούν να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου
οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι και οι πρόεδροι των συλλόγων νεφροπαθών.
4. Για σπουδαία γεγονότα να συγκαλείτε κοινή σύσκεψη του Δ.Σ. με τους προέδρους των συλλόγων
ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συλλογικότητα και αντιπροσωπευτικότητα στη λήψη των αποφάσεων
5. Να εναλλάσσονται ανά διαστήματα οι αντιπρόσωποι της Π.Ο.Ν. τα διάφορα Συμβούλια, όπως
Ε.Ο.Μ. επιτροπές σε Υπουργεία, Οργανισμούς κ.λ.π.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού δεν θα σταματήσει να αγωνίζεται μαζί με
όλους τους συλλόγους νεφροπαθών για μια Ομοσπονδία συλλογική, δημοκρατική, με ανοιχτές
διαδικασίες στα όργανα της. Για μια Ομοσπονδία που να έχει πρόγραμμα, να διατυπώνει θέσεις, να
είναι διεκδικητική, να μην υποτάσσεται σε μικροσυμφέροντα. Για μια Ομοσπονδία που θα εμπνέει
σεβασμό στα μέλη της και θα τα ενθαρρύνει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στο χώρο τους.

Συνέδρια

Μέσα σε αυτό το κλίμα μας ανακοινώθηκε από το προεδρείο ότι ψηφίσαν 105 σύνεδροι ως εξής:
78 υπέρ της πρότασης να αλλάξει το άρθρο 12, την πρόταση να παραμείνει ως έχει ψήφισαν 26 και
υπήρχε μια λευκή ψήφος. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του καταστατικού για την τροποποίηση του
καταστατικού χρειάζονται τα 3/4 των παρόντων ψηφισάντων ήτοι 78,75 ψήφοι. Αυτό σημαίνει ότι το
άρθρο 12 δεν τροποποιείται και παραμένει ως έχει.
Το προεδρείο της Συνέλευσης αγνοώντας το αποτέλεσμα της καταμέτρησης, ανακοίνωσε ότι το η
τροποποίηση του άρθρου 12 εγκρίθηκε οριακά. Ύστερα από αυτή την κατάφορη νοθεία ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού καταγγέλλοντας τις αντικαταστατικές αυτές
συμπεριφορές, το απαράδεκτο κλίμα και την προσπάθεια αλλοίωσης της βούλησης των
αντιπροσώπων και της ψηφοφορίας αποχώρησε από το συνέδριο για να μην νομιμοποιήσει την
αυθαιρεσία. Η όλη μεθόδευση έγινε από δυο μέλη της Ομοσπονδίας και του Π.Σ.Ν., με την
συναίνεση του προέδρου της Ομοσπονδίας. Εμείς, ως Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων
εκ Νεφρού, ζητάμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, να συναισθανθεί τις τεράστιες
ευθύνες του, να σεβαστεί έστω και αυτό το αποτέλεσμα και να μην προχωρήσει στην παράνομη
τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού. Εάν αγνοηθεί η έκκλησή μας αυτή και προχωρήσει
στην τροποποίηση του άρθρου 12, εμείς καθώς και άλλοι σύλλογοι νεφροπαθών θα διεκδικήσουμε
τα νόμιμα, για να προασπίσουμε τα συμφέροντα των νεφροπαθών.
Λόγω της αποχώρησης μας από το συνέδριο, δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να διατυπώσουμε τις
προτάσεις μας και σε άλλα άρθρα του καταστατικού. Προτάσεις, που θα καταστήσουν την
ομοσπονδία μας δημοκρατική, συλλογική και διεκδικητική. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής:
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ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗ ΖΩΝΤΟΣ ΔΟΤΟΥ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ
Α’ Χειρουργική κλινική.
Μονάδα Μεταμόσχευσης Οργάνων:

Θεραπευτήριο «Ευαγγελισμός»
Επιστημονικός υπεύθυνος:

Σπύρος Δρακόπουλος
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Αναπληρωτής Διευθυντής

ΌΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ, τόσο διεθνώς, όσο και στη χώρα μας αυξάνεται ο αριθμός των χρόνιων
νεφροπαθών ασθενών που εναγώνια αναμένουν ένα νεφρικό μόσχευμα. Παρ’ όλο δε που τον τελευταίο
χρόνο χάρις στη βοήθεια του ΕΟΜ και ιδιαίτερα του προέδρου αυτής καθηγητή κ. Α. Κωστάκη, έχει
αυξηθεί ο αριθμός των πτωματικών μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας, το πρόβλημα ανεύρεσης
κατάλληλων μοσχευμάτων εξακολουθεί να παραμένει. Μερική λύση στο πρόβλημα δίδουν οι ζώντες
δότες.
Μέχρι πρότινος η λήψη του μοσχεύματος από τον ζώντα δότη εγένετο με την αποκαλούμενη «ανοικτή»
μέθοδο, τη λήψη δηλαδή του νεφρικού μοσχεύματος μέσω τομής που γίνεται είτε διαπεριτοναϊκά, είτε
οπισθοπεριτοναϊκά. Η τομή αυτή είναι σχετικά μεγάλη ώστε να γίνουν οι κατάλληλοι χειρισμοί χωρίς
αυτό να πιέζεται, να καταπονείται και να περιορίζεται η αιμάτωσή του. Η μεγαλύτερη τομή όμως, καθώς
και οι εκτεταμένοι χειρισμοί έχουν σαν αποτέλεσμα τον μεγαλύτερο μετεγχειρητικό πόνο, τη μεγάλη
σχετικά παραμονή στο νοσοκομείο που μπορεί να περάσει τη μία εβδομάδα και τέλος το άσχημο κάποιες
φορές αισθητικό αποτέλεσμα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επιμηκύνουν το χρόνο επανόδου του υγιούς
δότου στις υποχρεώσεις του και την εργασία του.
Στο εξωτερικό, από το 1995, με αρχή μεταμοσχευτικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας,
άρχισε να εφαρμόζεται η λαπαροσκοπική αφαίρεση του νεφρικού μοσχεύματος από ζώντα δότη, με
σκοπό τη μείωση της επίπτωσης των μειονεκτημάτων της «ανοικτής» μεθόδου. Περαιτέρω εξέλιξη της
λαπαροσκοπικής μεθόδου ήταν η «δια χειρός υποβοηθούμενη» λαπαροσκοπική αφαίρεση του
νεφρικού μοσχεύματος (hand assisted laparoscopic nephrectomy), η οποία με τη σειρά της προσέφερε
πλεονεκτήματα σε σχέση με τη λαπαροσκοπική μέθοδο, όπως η μείωση του χρόνου «θερμής ισχαιμίας»
- ο χρόνος που μεσολαβεί από τη διακοπή της αιμάτωσης του νεφρού ως την τοποθέτηση του νεφρικού
μοσχεύματος σε πάγο – και ο καλύτερος χειρισμός του μοσχεύματος μέσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα
που μειώνει τον εγχειρητικό χρόνο.
Με βάση τα δεδομένα αυτά και την αποκτηθείσα εμπειρία και ειδίκευση που έλαβε ο επιμελητής της
Μονάδος κ. Β. Βουγάς, αποφασίσθηκε η πραγματοποίηση της πρώτης λαπαροσκοπικής νεφρεκτομής
στην Ελλάδα, στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Οργάνων του Θεραπευτηρίου «Ευαγγελισμός» μετά από
προηγούμενη εκπαίδευση και προετοιμασία των στελεχών της Μονάδος. Έτσι, στις 4 Οκτωβρίου του
2008 έγινε στη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» η πρώτη «δια χειρός
υποβοηθούμενη» λαπαροσκοπική αφαίρεση νεφρικού μοσχεύματος από ζώντα δότη. Με την παραπάνω
μέθοδο αφαιρέθηκε ο αριστερός νεφρός από τη 55χρονη μητέρα ενός 29χρονου ασθενή με xρόνια
νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ο οποίος υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση με τεχνητό νεφρό τα
τελευταία δύο έτη. Συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν 3 τροκάρ στην κοιλιά μέσω των οποίων έγιναν η
κινητοποίηση του νεφρικού μοσχεύματος. Προς το μέσον της επέμβασης έγινε μια μικρή τομή 8
εκατοστών υπομφάλια από όπου εισήχθη το χέρι του χειρουργού μέσα στην κοιλιά με το οποίο έγινε
κατευθυνόμενη και ασφαλής απολίνωση των αγγείων του νεφρού και αφαίρεση αυτού. Οι δύο
επεμβάσεις έγιναν χωρίς χρονικό κενό μεταξύ τους με τη μεταμόσχευση να γίνεται αμέσως μετά τη
λήψη του νεφρού και το χειρουργικό καθαρισμό του στο τραπέζι παρασκευής (back table). Τόσο η «δια
χειρός υποβοηθούμενη» λαπαροσκοπική αφαίρεση νεφρικού μοσχεύματος, όσο και η μεταμόσχευση
αυτού, έγιναν με απόλυτη επιτυχία και χωρίς κανένα σύμβαμα. Η δότρια μητέρα είχε μια ομαλή
μετεγχειρητική πορεία και πήρε εξιτήριο από την κλινική την 4η Μετεγχειρητική ημέρα. Σήμερα, 20
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ημέρες μετά την μεταμόσχευση έχει επανέλθει πλήρως σε όλες τις υποχρεώσεις και καθήκοντά της.
Πιστεύουμε ότι η εδραίωση της τεχνικής της λαπαροσκοπικής νεφρεκτομής από ζώντα δότη, θα
επιδράσει θετικά όπως έγινε και στο εξωτερικό, στη διάδοση της δωρεάς οργάνων και θα αυξήσει τον
αριθμό των υγιών συγγενών δοτών (μητέρας – πατέρας – αδέλφια) που θα προσφέρουν το νεφρό τους
για τον πάσχοντα συγγενή τους.

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ

ΙΣΠΑΝΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ του ΑΡ/ ΗΟSΡΙΤΑL CLΙΝΙC ΟF ΒΑRCΕLΟΝΑ
πραγματοποίησαν την πρώτη παγκοσμίως μεταμόσχευση οργάνου το
οποίο δημιουργήθηκε στο εργαστήριο: πρόκειται για βρόγχο ο οποίος
«γεννήθηκε» από βλαστικά κύτταρα της ασθενούς. Η επαναστατική
τεχνολογία που επέτρεψε τη δημιουργία του βρόγχου επιτρέπει επίσης
να γίνονται μεταμοσχεύσεις χωρίς τη χρήση ανοσοκατασταλτικών
φαρμάκων (φάρμακα που οι ασθενείς λαμβάνουν προκειμένου να
αποτρέπεται η απόρριψη του μοσχεύματος). Πέντε μήνες μετά την
επέμβαση η 30χρονη μητέρα δύο παιδιών Κλόντια Καστίγιο χαίρει άκρας
υγείας, σύμφωνα με την ιατρική επιθεώρηση «Τhe Lancet».
Επιστήμονες από το Μπρίστολ βοήθησαν στο να αναπτυχθούν τα κύτταρα για το μόσχευμα και η
ευρωπαϊκή ομάδα επιστημόνων πιστεύει ότι στο μέλλον τα όργανα κατά παραγγελία θα αποτελούν
συνήθη κλινική πρακτική. Η κ. Κλόντια Καστίγιο είναι η πρώτη ασθενής που υποβλήθηκε σε
μεταμόσχευση με βρόγχο που δημιουργήθηκε από βλαστικά κύτταρα της ίδιας- πέντε μήνες μετά την
επέμβαση εξελίσσεται εξαιρετικά και όπως λένε οι γιατροί οι πιθανότητες απόρριψης του μοσχεύματος
είναι πρακτικά μηδενικές Ηκολομβιανής καταγωγής κυρία Καστίγιο ζει στη Βαρκελώνη και υπέφερε
χρόνια από φυματίωση. Η ασθένεια είχε καταστρέψει τον βρόγχο της και χρειαζόταν επειγόντως το
μόσχευμα. Σε περίπτωση που αυτό δεν βρισκόταν θα έπρεπε να αφαιρεθεί ο ένας πνεύμονας.
Προκειμένου να δημιουργήσουν το καινούργιο μόσχευμα οι γιατροί πήραν την τραχεία από ασθενή που
μόλις είχε πεθάνει. Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν ισχυρά χημικά και ένζυμα ώστε να απομακρύνουν
από την τραχεία όλα τα κύτταρα του δότη. Αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας ήταν να απομείνει μόνο
το εκμαγείο της τραχείας το οποίο είναι φτιαγμένο από κολλαγόνο.
Αξιοποιώντας τα κύτταρα της κυρίας Καστίγιο οι γιατροί πέτυχαν να ξεγελάσουν το ανοσοποιητικό
σύστημά της ώστε να νομίζει ότι η τραχεία ήταν δική της και έτσι να μην προκληθεί αντίδραση απόρριψης
μοσχεύματος. Δύο τύποι κυττάρων ελήφθησαν από την κυρία Καστίγιο: κύτταρα τα οποία επιστρώνουν
την τραχεία και ενήλικα βλαστικά κύτταρα (ανώριμα κύτταρα του μυελού των οστών) τα οποία
καθοδηγήθηκαν να μετατραπούν σε κύτταρα τα οποία περιβάλλουν την τραχεία. Επειτα από τέσσερις
ημέρες αύξησης στο εργαστήριο μέσα σε έναν ειδικά σχεδιασμένο βιοαντιδραστήρα, η τραχεία που
τώρα αποτελούνταν από το εκμαγείο κολλαγόνου του δότη και τα κύτταρα της ίδιας της ασθενούς ήταν
έτοιμη να μεταμοσχευθεί.
Ο χειρουργός της, καθηγητής Πάολο Μακιαρίνι της Νοσοκομειακής Κλινικής της Βαρκελώνης στην
Ισπανία πραγματοποίησε την επέμβαση τον περασμένο Ιούνιο. «Ημουν πολύ φοβισμένος» δήλωσε
χαρακτηριστικά και εξήγησε: «Πριν από αυτό είχαμε κάνει αυτού του είδους τη δουλειά μόνο σε χοίρους
.Αλλά μόλις η τραχεία βγήκε από τον βιοαντιδραστήρα δοκιμάσαμε μια ευχάριστη έκπληξη ». Η
εργαστηριακή τραχεία έμοιαζε και συμπεριφερόταν όπως μια κανονική ανθρώπινη τραχεία.
Η επέμβαση υπήρξε μια μεγάλη επιτυχία και τέσσερις μόλις ημέρες μετά τη μεταμόσχευση το υβριδικό
αυτό μόσχευμα (από ιστούς τόσο του δότη όσο και της λήπτριας) δεν ξεχώριζε από τους γειτονικούς
τραχειακούς ιστούς. Εναν μήνα αργότερα μια βιοψία επιβεβαίωσε ότι το μόσχευμα είχε αναπτύξει τη
δική του αιματική παροχή. Και χωρίς καμία ένδειξη απόρριψης τέσσερις μήνες μετά την επέμβαση, ο
καθηγητής Μακιαρίνι εκτιμά ότι οι πιθανότητες για μελλοντική απόρριψη είναι πρακτικά μηδενικές. «Η
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Για πρώτη φορά τοποθετήθηκε με επιτυχία βρόγχος,
ο οποίος δημιουργήθηκε από βλαστικά κύτταρα της ασθενούς
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Κλόντια δεν μπορούσε να παίξει με τα παιδιά της ούτε να εργαστεί ούτε να έχει κοινωνική ζωή. Σήμερα
απολαμβάνει μια κανονική ζωή και αυτό για μας τους κλινικούς γιατρούς είναι το πιο όμορφο πράγμα»
δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε προχθές στο Λονδίνο για να
αναγγελθεί η επιτυχής επέμβαση.
Ο καθηγητής Χειρουργικής Μάρτιν Μπίρσαλ του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ, ο οποίος βοήθησε στην
ανάπτυξη των κυττάρων, δήλωσε: «Αυτό αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο βήμα στη χειρουργική. Οι
χειρουργοί μπορούν τώρα να αρχίσουν να βλέπουν και να αντιλαμβάνονται τη δυνατότητα των ενήλικων
βλαστικών κυττάρων και της μηχανικής ιστών για τη ριζική αναβάθμιση των ικανοτήτων τους να
θεραπεύσουν ασθενείς με σοβαρές νόσους». Προσέθεσε επίσης ότι «σε 20 χρόνια από σήμερα οι
συνηθέστερες χειρουργικές επεμβάσεις θα αποτελούν αναγεννητικές διαδικασίες που θα στοχεύουν
στην αντικατάσταση κατεστραμμένων από ασθένειες οργάνων με αυτόλογα μοσχεύματα που θα έχουν
δημιουργηθεί στο εργαστήριο». Τέλος, ο βρετανός καθηγητής σημείωσε ότι «βρισκόμαστε στην αρχή
μιας νέας εποχής για τη χειρουργική» και προέβλεψε ότι η ίδια τεχνική θα εφαρμοστεί αρχικά για κενά
όργανα, όπως τα έντερα, η ουροδόχος κύστη ή μέρη του αναπαραγωγικού συστήματος, ενώ αργότερα
θα μπορέσει να εφαρμοστεί και σε όργανα όπως η καρδιά, το ήπαρ ή οι νεφροί «καθώς όλα αυτά τα
όργανα διαθέτουν φυσικά εκμαγεία επάνω στα οποία μπορούν να αναπτυχθούν τα βλαστικά κύτταρα».
Βασική πάντως προϋπόθεση, σύμφωνα με τον καθηγητή Μπίρσαλ, για να γίνει αυτή η τεχνική ευρέως
διαδεδομένη είναι η αυτοματοποίησή της.

ΔΩΡΕΕΣ

ΟΝΟΜΑ

ΠΟΣΟ

Ειστημονικά νέα

ROCHE HELLAS A.E.
4.000,00€
UNICEF προσφορά
100 Χριστουγεννιάτικες Κάρτες
αξίας
85,00 €
ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

55,00 €

ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

50,00 €

ΟΝΟΜΑ

ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΥΜΟΥΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΡΤΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΠΟΣΟ

35,00 €
30,00 €
30,00 €
10,00 €
5,00 €
5,00 €

ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ
Η σωστή λειτουργία και οι δραστηριότητες του συλλόγου μας
σε σημαντικό βαθμό στηρίζονται στις οικονομικές δυνατότητές του.
Συνάδελφοι, ενισχύστε οικονομικά το Σύλλογό μας με την ετήσια συνδρομή
σας των 15 €, καθώς και με τις δωρεές σας, στέλνοντάς τα έμβασματά σας
στη διεύθυνση του συλλόγου μας με ταχυπληρωμή μέσω ταχυδρομείου,
ή courier ή με κατάθεση στους λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
134/296017-61

ALPHA BANK
344-002101-071820

Θερμή παράκληση στις συνδρομές που θα αποστέλλετε
να αναγράφετε πάντα το ονοματεπώνυμό σας.
Δωρεές ιδιωτών, επιχειρήσεων και οργανισμών είναι ευπρόσδεκτες.
Ευχαριστούμε θερμά και πιστεύουμε
ότι θα τύχουμε της θετική σας ανταπόκρισης.

βημα μεταμοσχευσεων
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«Άδραξε την μέρα και όσο μπορείς μείωσε στο
ελάχιστο την εμπιστοσύνη σου στο αύριο.»
OΡΑΤΙΟΣ

ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ, μας βρίσκουν τα μεσάνυχτα συλλογισμένους. Τι έκανα σήμερα; ποιο
πρόγραμμα είχα; τι εκκρεμότητες τελείωσα; Διαγράφουμε αυτές που τελειώσαμε με κόκκινο
μολύβι και τονίζουμε αυτές που απέμειναν. Ταυτόχρονα συμπληρώνουμε και άλλες. Η
διαδικασία σχετικά σύντομη. Όμως σ’ εμένα ίσως και σ’ κάποιους άλλους, αφήνει ένα
συλλογισμό ακόμα. Η μοναδικότητα της στιγμής αυτής στην κάθε μέρα με επαναφέρει στην
«τάξη» του εαυτού μου, διαπιστώνοντας πως τίποτε από όσα κάνουμε καθ’ όλη την διάρκεια
της ημέρας δεν αξίζει αν δεν το απολαμβάνουμε, κάνοντας το με κέφι, με μεράκι, όποια και αν
είναι η απασχόληση μας, γιατί δεν μας δίνει την δυνατότητα να γεμίσουμε τον χρόνο μας με
δράση.
Βέβαια είναι εξαιρετικά δύσκολο για εμάς όλους να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο την
δυνατότητα που μας προσφέρεται να ζήσουμε την κάθε μέρα μας με αισιοδοξία.
Εγκλωβιζόμαστε στα «γιατί», στα «πως», στα «διότι» και πολλές φορές ότι κάτι ξεχάσαμε, κάτι
δεν το κάναμε σωστά και με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να λιγοστεύουμε την ζωή μας.
Αν το καλοσκεφθούμε, τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την μοναδικότητα της κάθε
στιγμής. Τίποτα δεν επαναλαμβάνεται πανομοιότυπα ποτέ. Ιδιαίτερα για εμάς κάθε νέα μέρα
είναι σαν μια νέα αρχή. Ας την προϋπαντήσουμε λοιπόν φίλοι μας και ας την απολαύσουμε
χαμογελώντας. Άλλωστε κανείς δεν μπορεί να επιλέξει το πώς και πότε θα φύγει από αυτόν τον
κόσμο, είτε πλούσιος είναι, είτε φτωχός. Το σίγουρο είναι ότι μπορούμε να αποφασίσουμε για
το πώς μπορούμε να ζήσουμε αφού υπάρχουν κάποιες δυνατότητες επιλογής, με όλα όσα
έχουμε και όλα όσα κουβαλάμε μέσα μας.
Τώρα! Τώρα είναι ο καιρός! Σήμερα! Αποφάσισε αυτή την ώρα. Τώρα που είναι μέρα και
βλέπεις ίσως πιο καθαρά, σε λίγο θα έρθει η νύκτα, μα πριν έρθει όμως μπορείς να απολαύσεις
το δειλινό!!! Και χαμογέλασε, γέλασε με την καρδιά σου για τα ευτράπελα της μέρας που
πέρασε.
Σκέψου πόσο κοστίζει ένα χαμόγελο; Τίποτα!!! Πόσο αξίζει όμως ένα χαμόγελο; Πολλά!
πάρα πολλά! Γιατί φέρνει τόσα καλά στον αποδέκτη του, χωρίς να φτωχαίνει αυτόν που το
χαρίζει. Αυτό είναι που ξεκουράζει τον αποκαμωμένο από τον μόχθο της ημέρας. Είναι το φως
του απογοητευμένου, του λυπημένου, το αντίδοτο στον άρρωστο. Χαρίστε το σε αυτούς. Το
έχουν τόση ανάγκη. Πιστέψτε το!
Όσο ανέξοδο και αν είναι το χαμόγελο, όσο ανάγκη κι αν το έχουμε δυστυχώς δεν μπορούμε
να το αγοράσουμε.
Γι’ αυτό λοιπόν, αν κατά την διάρκεια της ημέρας κάποιος, άγνωστος, φίλος, συγγενής, ή
ακόμα και ο εχθρός σου, βρεθεί στον δρόμο σου και δεν του περισσεύει ένα χαμόγελο να σου
χαρίσει, χαρισέ του το εσύ. Κάποια χορδή της καρδιάς του θα αγγίξεις.. Ας μάθουμε να
χαμογελάμε στην ζωή που μας δίνει το κάθε ξημέρωμα.
Αντωνίου Μαρία
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