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Τα άρθρα απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων

Το περιοδικό  «Αναγέννηση» είναι μια προσφορά  
ενημέρωσης και φροντίδας προς τους νεφροπαθείς 
μεταμοσχευμένους καθώς και σε όλους τους δωρητές και 
δότες ιστών και οργάνων. Εκδίδεται από τον Πανελλήνιο 
Σύλλογο Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού και διανέμεται 
δωρεάν.
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Σας γνωρίζουμε ότι την Δευτέρα και Τρίτη 4 και 5 Μαΐου 2009 στα γραφεία μας στην οδό Ναυάρ-
χου Βότση 21, Κάτω Πατήσια, (πλησίον του Ηλεκτρικού Σταθμού Αγ. Νικολάου), από τις ώρες 09:00 
- 14:00, θα γίνει ταυτόχρονα απογραφή και διανομή Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2009 από 
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Οργανισμού Εργατικής Εστίας. Δικαιούχοι των δελτίων κοινωνι-
κού τουρισμού είναι οι εργαζόμενοι και οι 
συνταξιούχοι που μέσω των ταμείων τους 
έχουν καταβάλει εισφορά υπέρ του Οργα-
νισμού Εργατικής Εστίας. Παρακαλούνται 
τα μέλη μας, που είναι εργαζόμενοι ή συ-
νταξιούχοι και δεν έχουν απογραφεί μέχρι 
σήμερα, να προσέλθουν στα γραφεία μας, 
για να λάβουν τα Δελτία Κοινωνικού Του-
ρισμού. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1) Βιβλιάριο Υγείας.
2) Γνωμάτευση α/βάθμιας ή β/βάθμιας 

Υγειονομικής Επιτροπής που να πιστοποιεί 
το  ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

3) Οποιοδήποτε έγγραφο επίσημο ή δη-
μόσιο ή λ/σμου στο οποίο αναφέρεται το 
Α.Φ.Μ.

4) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοι-
νωνήστε  με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Με-
ταμοσχευθέντων εκ Νεφρού στο ΤΗΛ: 210 
8541600 και ώρες 09:00 - 16:00.

Απογραφή και διανομή Δελτίων 
Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2009

στα γραφεία του συλλόγου μας
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1. Επίδομα θέρμανσης

1. Με τον Νόμο 3746/2009 ΦΕΚ 27/Α /16-02-2009    
χορηγείται έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στα 
άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδί-
ου που λαμβάνουν το διατροφικό επίδομα, καθώς και 
στα άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) έμμεσα ασφαλισμένα 
ή ανασφάλιστα, εφόσον λαμβάνουν τα προνομιακά 
επιδόματα της υπ’ αριθμ. 63731/21.5.2008 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 931 Β’) των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. Το επίδομα  καθορίζεται ως εξής:

α) Διακόσια (200) ευρώ για τους δικαιούχους που 
κατοικούν στους Νομούς Αρκαδίας, Γρεβενών, Δρά-
μας, Έβρου, Ευρυτανίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Ιω-
αννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Λαρίσης, Ξάνθης, Πέλλης, Πιερίας, 
Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φλωρίνης και Χαλκιδικής.

β) Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για τους δικαιούχους που κατοικούν στους Νομούς Αττικής, 
Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ηλείας, Θεσπρωτίας, Λακω-
νίας, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Κέρκυρας, Κορινθίας, Πρεβέζης, Φθιώτιδας 
και Φωκίδας.

γ) Εκατό (100) ευρώ για τους δικαιούχους που κατοικούν στους Νομούς Δωδεκανήσου, Ζα-
κύνθου, Ηρακλείου, Κεφαλληνίας, Κυκλάδων, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Σάμου, Χανίων και Χίου. 

Το επίδομα θέρμανσης θα καταβληθεί στα άτομα με νεφρική ανεπάρκεια και στα άτομα με 
αναπηρία (ΑΜΕΑ) μέσω της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

Η μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή του τείνει να το μετατρέψει από επίδομα θέρμανσης 
σε επίδομα θέρους.

Στις επανειλημμένες παρεμβάσεις του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ νε-
φρού, οι αρμόδιοι μας διαβεβαιώνουν  ότι το επίδομα θα καταβληθεί μαζί με το διατροφικό 
επίδομα έως  το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου. Ελπίζουμε να τηρήσουν  τις υποσχέσεις 
τους.

2. Έκπτωση από το εισόδημα 2.400E σε άτομα με αναπηρία άνω του 
67%

Η εποχή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2008 έφτασε. Αρχίζει από 
τις αρχές Απριλίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των ελευθέρων επαγγελματιών, 
αγροτών και ακολουθούν από αρχές Μαΐου οι δηλώσεις για τους μισθωτούς και συνταξιού-
χους.

Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, ισχύει το αφορολόγητο όριο των ατόμων με αναπηρία 
άνω του 67%  που ανέρχεται σε  2400E.

Για να χορηγηθεί η έκπτωση αυτή θα πρέπει:
1) Να τσεκάρετε τους κωδικούς 001 ή 002 του πίνακα 3 της φορολογικής δήλωσης Ε1. 

Εάν έχετε προστατευόμενα μελη με αναπηρία 67% και άνω θα πρέπει να τσεκάρετε  τους 
κωδικούς 005 και 006 του πίνακα 3 και να τα αναγράψετε  στο πίνακα 9  της φορολογικής 
δήλωσης Ε1.

2) Να συνυποβάλλετε για τα άτομα που παρουσιάζουν αναπηρία άνω του 67% μαζί με 
τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1, αντίγραφο γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειο-
νομικής Επιτροπής της Νομαρχίας, ή βεβαίωση του νοσοκομείου όπου παρακολουθείται ο 
ασθενής. Εάν η φορολογική  δήλωση υποβάλλεται μέσω internet, τα πιο πάνω δικαιολογη-
τικά δεν αποστέλλονται, αλλά φυλάσσονται από τον φορολογούμενο. 
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3. Μείωση ωραρίου εργασίας σε υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία ή έχουν παιδιά με αναπηρία 

Μειώνεται κατά μια ώρα ημερησίως  το ωράριο εργασίας σε όλους τους τακτικούς και με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους  του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α που έχουν αναπηρία 67% και άνω, επίσης στους νεφροπαθείς τελικού σταδίου 
(αιμοκαθαιρόμενοι, υποβαλλόμενοι σε περιτοναϊκή κάθαρση, μεταμοσχευμένοι) καθώς και 
στους γονείς που έχουν παιδιά με αναπηρία 67% και άνω. Η διάταξη αυτή συμπεριελήφθη 
στο Ν.3731/2008 άρθρο 30 παρ. 8 ΦΕΚ 263/23,12.2008. 

4. Οικονομική επιβάρυνση ασφαλισμένων  Ι.Κ.Α και Ο.Π.Α.Δ 
σε μια σειρά εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία του Ευαγγελισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού 
συνέχισε τις  προσπάθειες για την 
επίλυση του  μεγάλου προβλήμα-
τος   της οικονομικής επιβάρυνσης 
των νεφροπαθών μεταμοσχευμένων 
ασφαλισμένων του ΙΚΑ  και του Δη-
μοσίου στο νοσοκομείο Ευαγγελι-
σμός για μια σειρά εξετάσεις. 

Επισκεφθήκαμε τον υφυπουργό 
κ. Παπαγεωργίου Γεώργιο και του 
εκθέσαμε το πρόβλημα ότι οι μετα-
μοσχευμένοι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ 
και του Ο.Π.Α.Δ  υποχρεώνονται 
από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου 
να πληρώνουν μια σειρά εξετάσεων 
επειδή δεν έχουν κοστολογηθεί από 
Υπουργείο Υγείας με αποτέλεσμα το 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ και του  Ο.Π.Α.Δ  δεν συνάπτουν σύμβαση με τον Ευαγγε-
λισμό. 

Καταθέσαμε επίσης τον αναλυτικό πίνακα των εξετάσεων που πληρώνουν οι μεταμο-
σχευμένοι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ και του Ο.Π.Α.Δ.. Ζητήσαμε να ισχύσει ότι ισχύει και 
στα άλλα μεταμοσχευτικα κέντρα δηλαδή οι χρόνια πάσχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική 
επιβάρυνση για τις εξετάσεις που πρέπει να κάνουν. Ο κ. Υφυπουργός μας ενημέρωσε ότι 
έχει κινήσει τις διαδικασίες να  επιλυθεί το ζήτημα νομοθετικά.

Έως ότου όμως  ολοκληρωθεί η θεσμοθέτηση του προβλήματος έδωσε εντολή στον νέο 
Διοικητή του Ευαγγελισμού οι μεταμοσχευμένοι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ και του ΟΠΑΔ να 
μην πληρώνουν τις εξετάσεις που κάνουν στα εξωτερικά ιατρεία. Ελπίζουμε ότι θα τηρη-
θούν οι υποσχέσεις και θα δοθεί  ένα αίσιο τέλος στην ταλαιπωρία των νεφροπαθών μετα-
μοσχευμένων του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός.

5.Συνάντηση του Δ.Σ. Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων 
εκ Νεφρού με τον Διοικητή και τον Διευθυντή της Νεφρολογικής 
Κλινικής του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών 

 Την Τέταρτη 04 Μαρτίου 2009 πραγματοποιήθηκε νέα προγραμματισμένη συνάντηση (η 
πρώτη μέσα στο 2009) αντιπροσωπείας του Συλλόγου μας αποτελούμενη από τον πρόεδρο 
του Δ.Σ κ. Χρήστο  Σβάρνα, τον αναπληρωτή Γραμματέα κ. Πανταζή Νικόλαο, τον ταμία 
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κ. Σακελλαρίου Βασίλειο, και το μέλος  κ. Κουμπούρο Μιχαήλ με τον Διοικητή του Λαϊκού 
Νοσοκομείου κ. Αναστάσιο Γρηγορόπουλο και τον Διευθυντή της Νεφρολογικής Κλινικής κ. 
Ιωάννη Μπολέτη. Στην συνάντηση είχαν προσκληθεί από την  Διοίκηση αντιπροσωπεία της 
ΠΟΝ με επικεφαλής τον πρόεδρό της κ. Γεώργιο Καστρινάκη και αντιπροσωπεία του αθλητι-
κού σωματείου Δρομέας με επικεφαλής  τον πρόεδρό του κ. Αρκά Ιωάννη.

Η νέα αυτή συνάντηση είχε το χαρακτήρα της επισκόπησης της πορείας επίλυσης των 
προβλημάτων των μεταμοσχευμένων στη βάση των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει η Διοί-
κηση του νοσοκομείου.

Επισημάναμε στη Διοίκηση του Νοσοκομείου την γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία που 
υφίστανται οι μεταμοσχευμένοι όταν επισκέπτονται το νοσοκομείο  για τακτικό έλεγχο 
υστέρα από την καθιέρωση της ηλεκτρονικής κάρτας. Διατυπώσαμε συγκεκριμένες προτά-
σεις που διορθώνουν και  απλοποιούν το  σύστημα. Ζητήσαμε να εξοπλιστούν οι νεφρολό-
γοι με κομπιούτερ και να  επεκταθεί η μηχανογράφηση  στο μητρώο των  μεταμοσχευμένων 
κ.λ.π.

 Η Διοίκηση πράγματι ανταποκρίθηκε στα αίτηματά μας και από κοινού συμφωνηθήκαν τα  
πιο κάτω:

Οι Ασφαλισμένοι  του Ι.Κ.Α μετά την εξέτασή τους από τον θεράποντα ιατρό, θα προσκο-
μίζουν το παραπεμπτικό για τις επόμενες εξετάσεις στη γραμματεία (έξω από το ιατρείο) 
που κλείνει τα επόμενα ραντεβού. Η γραμματεία θα σφραγίσει το εν λόγω παραπεμπτικό 
αναγράφοντας σε αυτό τον αριθμό μητρώου και τον ασφαλιστικό φορέα του ασφαλισμένου. 
Στο επόμενο ραντεβού του ο ασθενής, θα πρέπει να έχει μαζί του απαραιτήτως το παρα-
πεμπτικό καθώς και τις εκτυπώσεις της γραμματείας και κατευθείαν χωρίς να περνά από το 
Ταμείο και την Γραμματεία των εργαστηρίων θα πηγαίνει στο τμήμα αιμοληψιών όπου θα 
παραδίδει τα ανώτερα έγγραφα. 

Το τμήμα αιμοληψιών θα έχει την ευθύνη στο τέλος της ημέρας να παραδίδει όλα τα πα-
ραπεμπτικά στο γραφείο κίνησης.

Για τους ασφαλισμένους του  Ο.Π.Α.Δ, Ο.Α.Ε.Ε, Ν.Α.Τ, κ.λπ. η διαδικασία παραμένει ως 
έχει. Πριν πάνε στη αιμοληψία θα επισκέπτονται το  Γραφείο Κίνησης που θα καταθέτουν 
το  απόκομμα των εξετάσεων  από το ασφαλιστικό τους βιβλιάριο.

Επιλύθηκε επίσης ένα  άλλο αίτημά μας που αφορούσε την μεταφορά των φακέλων των 
ασθενών. Οι φάκελοι των εξεταζόμενων κάθε ημέρας μεταφέρονται συνολικά από το αρχείο 
της μεταμόσχευσης στα εξωτερικά Ιατρεία και επιστρέφουν με τον ίδιο τρόπο χωρίς να 
εμπλέκεται ο ασθενής.

Για την καλύτερη οργάνωση και την  βελτίωση της λειτουργίας των εξωτερικών Ιατρειών 
παρουσιάσαμε στον κ. Διοικητή του Λαϊκού και στον Διευθυντή της Νεφρολογικής Κλινικής 
Κ. Ι. Μπολέτη ένα σύστημα που η  εφαρμογή του θα μειώσει αισθητά τις πολύωρες καθυ-
στερήσεις των ασθενών και τα εξωτερικά Ιατρεία θα ολοκληρώνονται σε διάστημα 3-3,30 
ωρών. Το σύστημα αυτό θα στηρίζεται σε 3 επιμελητές νεφρολόγους, στο  υφιστάμενο 
νοσηλευτικό προσωπικό και την γραμματεία. Θα έχει  σταθερή ώρα έναρξης. Τα ιατρικά 
σημειώματα για ειδικές εξετάσεις και οι βεβαιώσεις να εκδίδονται μηχανογραφικά. Ο κάθε 
μεταμοσχευμένος να έχει την δυνατότητα επιλογής του νεφρολόγου του. Ασφαλιστική δι-
κλείδα  για την ομοιόμορφη κατανομή των ραντεβού θα είναι η προϋπόθεση, ότι ο κάθε 
νεφρολόγος θα εξετάζει 15-18 ασθενείς την κάθε φορά. 

Ο κ. Μπολέτης  μας διαβεβαίωσε ότι το σύστημα λειτουργεί ικανοποιητικά  και δεν συμ-
φωνεί με την ελεύθερη επιλογή του νεφρολόγου  εξαιρώντας τους μακροχρόνια  μεταμο-
σχευμένους. 

  Σαν Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού θα συνεχίσουμε το αγώνα για 
την επίλυση και των άλλων προβλημάτων των μεταμοσχευμένων στο Λαϊκό Νοσοκομείο και 
τα οποία έχουμε κάνει γνωστά στη Διοίκηση του νοσοκομείου με υπομνήματά μας. 

Ο κ. Διοικητής μας διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί για την επίλυση των προβλημάτων μας  
και για την καλυτέρευση των συνθηκών νοσηλείας του νοσοκομείου.
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Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού διοργανώνει  ημερήσια εκ-
δρομή την Κυριακή 17/05/2009 στους Δελφούς, τον «Ομφαλό της Γης», έναν από 
τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς τόπους στον κόσμο και στην ορεινή Αράχωβα 
κτισμένη στους πρόποδες του Παρνασσού σε υψόμετρο 950μ. 

Ενδιάμεσοι σταθμοί για καφέ στο ιστορικό Δίστομο και  επίσκεψη στην μονή  του 
Οσίου Λουκά  που θεωρείται το σπουδαιότερο βυζαντινό μνημείο τής Ελλάδας του 
11ου αιώνα.

Το πρόγραμμα της εκδρομής είναι το παρακάτω:
07.45 - 08.15: Συγκέντρωση στη  πλατεία Καραϊσκάκη (στάση  Μετρό Μεταξουργείου). 
08.15: Αναχώρηση  πούλμαν.
10.00 - 10.25: Καφές - αναψυκτικό στο ιστορικό Δίστομο.  
11.15 - 13.15: Άφιξη σε Δελφούς και επίσκεψη στο αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο                 

των Δελφών.                            
13.30 - 15.30: Γεύμα Περίπατος Στη Αράχωβα. 
16.20 - 17.40: Επίσκεψη στην Μονή  Οσίου Λουκά. 
19.45: Επιστροφή σε Αθήνα στη  πλατεία Καραϊσκάκη.

  Συμβολική τιμή συμμετοχής 15E κατά άτομο. Στην τιμή των 15E περιλαμβάνεται η μετα-
φορά με πούλμαν, καθώς και ο απογευματινός καφές ή αναψυκτικό, προσφορά του Συλλόγου 
μας.

Παρακαλούμε δηλώστε τη συμμετοχή σας στην εκδρομή μας έως τις 12/05/2009 στο 
τηλέφωνο FAX  του Συλλόγου μας: 210 8541600, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή  
09:00 - 16:00 ή στο email του Συλλόγου info@psmn.gr

Εκδρομή σε Δελφούς - Αράχωβα
Κυριακή 17/05/2009
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Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας 2009

Συνεχίζοντας την παράδοση ο Πανελλή-
νιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ 
Νεφρού πραγματοποίησε το πρωί της 

Κυριακής 25 Ιανουαρίου 2009 την κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας στις ευρύχωρες αί-
θουσες του ξενοδοχείου «Τιτάνια».

Η φετινή μας εκδήλωση κατά γενική ομολογία 
σημείωσε απόλυτη επιτυχία ενώ ο αριθμός των 
παρευρεθέντων που κατέκλυσε τις αίθουσες του 
ξενοδοχείου ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Καθ’ όλη την διάρκεια, από την στιγμή της 
υποδοχής των προσερχομένων στην κατάλληλα 
διακοσμημένη αίθουσα, την παρουσίασή της, την 
ομιλία του προέδρου του Συλλόγου, την ομιλία 
του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμο-
σχεύσεων και τους χαιρετισμούς των επισήμων 
μέχρι την προσφορά των εδεσμάτων, την κοπή 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας και την λήξη της, 
όλη η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με άψογο 
τρόπο γεγονός που άφησε τις καλύτερες εντυ-
πώσεις σε όλους όσους μετείχαν σ’ αυτήν.

Στην αρχή της εκδήλωσης ο Αναπληρωτής Γεν. 
Γραμματέας του Συλλόγου κ. Νικόλαος Πανταζής 
αφού καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και 
τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους, κάλεσε 
τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Χρήστο  Σβάρνα να 
απευθύνει χαιρετιστήριο μήνυμα.

Ο Πρόεδρος, αφού ευχήθηκε σε όλους καλή 

χρονιά, αναφέρθηκε στην καθημερινότητα της 
ταλαιπωρίας, της πολύωρης αναμονής στα εξω-
τερικά ιατρεία, στις ελλείψεις Ιατρικού και Νο-
σηλευτικού προσωπικού, υποδομών, οργάνωσης. 
Παρουσίασε  το έργο του Πανελληνίου Συλλόγου 
Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού που πραγματο-
ποιήθηκε το 2008 προς όφελος των μεταμο-
σχευθέντων. Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του  στη 
προβολή της ιδέας δωρεάς ιστών και οργάνων 
σε όλη την κοινωνία. Σημείωσε  ότι θα πρέπει 
να  μεγαλώσει η εμπιστοσύνη των πολιτών στη 
μεγάλη αυτή ιδέα και να υπάρξει  δραστική μείω-
ση της λίστας αναμονής των υποψηφίων ληπτών 
που σήμερα φτάνει τους 950. Το 2008 ήταν μια 
επιτυχημένη χρονιά για τις μεταμοσχεύσεις στη 
χωρά μας. 

Σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 54% στον 
αριθμό των δοτών οργάνων και 89% στις πραγ-
ματοποιούμενες μεταμοσχεύσεις, σε σχέση με 
το 2007. 

Τα θεαματικά αυτά αποτελέσματα για να έχουν 
συνεχεία και παραπέρα ανάπτυξη απαιτούν ένα 
νέο σχεδιασμό της μεταμοσχευτικής πολιτικής 
της χώρας μας που θα λαμβάνει υπόψη του τα 
διεθνή επιτυχημένα προγράμματα και την σω-
ρευμένη ελληνική εμπειρία. 

Επί πλέον χρειάζεται εκσυγχρονισμός και συ-
μπλήρωση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου. 
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Να καθιερωθεί και στη 

χώρα μας ο θεσμός της  
εικαζόμενης συναίνεσης 
στη δωρεά οργάνων, δη-
λαδή  κάθε ενήλικος πο-
λίτης να θεωρείται υπο-
ψήφιος δωρητής μετά 
θάνατο.

Να αναδιοργανωθεί το 
σύστημα των συντονι-
στών που είναι η σπον-
δυλική στήλη των μετα-
μοσχεύσεων. 

Να ευαισθητοποιηθούν  
και να κινητοποιηθούν 
όλες οι ΜΕΘ της χώρας 
μας ώστε να εξασφαλί-
ζονται περισσότερα μο-
σχεύματα.

Να αναβαθμιστεί ο ρόλος του Εθνικού Οργα-
νισμού Μεταμοσχεύσεων διοικητικά και οικονο-
μικά.

Ο σχεδιασμός μιας οργανωμένης, σοβαρής και 
συνεχούς προβολής  της ιδέας της δωρεάς ιστών 
και οργάνων σώματος  σε κάθε κοινωνικό χώρο 
και με κάθε  πρόσφορο μέσο επικοινωνίας και 
ενημέρωσης θα διέλυε συνηχήσεις, φοβίες, κα-
χυποψίες και προκαταλήψεις. Ο λαός μας είναι 
μεγαλόψυχος, ευαίσθητος και αλληλέγγυος, αρ-
κεί να είναι ενημερωμένος σωστά. 

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανι-
σμού Μεταμοσχεύσεων Καθηγητής κ. Αλκιβιάδης 
Κωστάκης στην εμπεριστατωμένη ομιλία του πα-
ρουσίασε τον αισιόδοξο απολογισμό της μεταμο-
σχευτικής δραστηριότητας στην χώρα μας κατά 
το έτος 2008. Είναι γεγονός ότι αυτή την χρονιά 
που πέρασε οι μεταμοσχεύσεις εκ νεφρού αυ-

ξήθηκαν εντυπωσιακά εξαιτίας του αλτρουισμού 
και της φιλαλληλίας που επέδειξαν οι δωρητές 
οργάνων, οι οποίοι με μεγαλείο ψυχής προσέφε-
ραν το πολυτιμότερο δώρο που μπορεί να προ-
σφέρει ο άνθρωπος στον συνάνθρωπό του, ένα 
δώρο ζωής, ένα μόσχευμα.

Σε κάθε τραπέζι υπήρχαν ενημερωτικά έντυπα 
για την δωρεά οργάνων καθώς και Δήλωση Δω-
ρητών την οποία οι παρευρισκόμενοι μπορούσαν 
να συμπληρώσουν.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
οι περισσότεροι από τους οποίους απηύθυναν 
ευχετήριο χαιρετισμό, οι παρακάτω πολιτικοί, 
ιατροί και εκπρόσωποι φορέων: Ο πρώην Πρό-
εδρος της Βουλής, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. 
Απόστολος Κακλαμάνης, η κα Παπακώστα - Σι-
δηροπούλου Αγγ. βουλευτής εκπρόσωπος της 
Ν.Δ., ο βουλευτής κ Διαμαντίδης Ιωάννης εκ-

πρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο 
κ. Δημ. Στρατούλης, μέ-
λος της πολιτικής Γραμ-
ματείας και εκπρόσωπος 
του ΣΥΡΙΖΑ, η κα. Δημ. 
Αράπογλου, βουλευτής, 
εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, 
ο κ. Μίμης Ανδρουλάκης, 
βουλευτής ΠΑΣΟΚ ο κ. 
Παν. Παναγιωτόπουλος, 
βουλευτής και κοινοβου-
λευτικός εκπρόσωπος της 
Ν.Δ., και η κα Ράπτη Ανα-
στασία - Συλβάνα βου-
λευτής ΠΑΣΟΚ.

Οι ιατροί κ. Ζαβός Γ. Δ/
ντής Μεταμ. Κέντρου Γεν. 
Νοσ. Αθηνών «Λαϊκό», κ. 
Λαγγουράνης Αντών. Δ/
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ντής Νεφρ. Κλιν. Γεν. Νοσ. «Αλεξάνδρα», κα 
Ψημμένου Ερ. Α’ Επιμελήτρια της Νεφρ. Κλιν. του 
Γεν. Νοσοκ. «Αλεξάνδρα», κ. Αποστόλου Θεοφ., 
επιμελητής Α΄ του Γεν. Νοσ. Αθηνών «Ευαγγελι-
σμός», κα Σακκελαρίου Χριστ. Δ/ντρια Αιματολ. 
Τμήματος του Γεν. Νοσ. Αθηνών «Λαϊκό», κα 
Κυριάκη Υπεύθυνος πυρηνικής ιατρικής Γεν. Νοσ 
Αθηνών «Λαϊκό», καθώς και ο κ. Νασιώτης Δημ. 
Υποδιοικητής Γεν. Νοσ Αθηνών «Λαϊκό». 

Ακόμη παρέστησαν οι κ. Χρ. Νάστος Εκπρόσω-
πος του Προέδρου της Ε.Σ.ΑΜ.ΕΑ., κ. Γεώρ. Κα-
στρινάκης, Πρόεδρος Παν. Ομοσπονδίας Νεφρο-
παθών και ΠΣΝ, κ. Κων., Μπαλάσκας, Πρόεδρος 
Συλλ. Νεφροπαθών Άρτας, κ. Κων. Μαντάς, Πρό-
εδρος Συλλ. Νεφροπαθών Εύβοιας, κ. Ιωάννης 
Αρκάς Πρόεδρος του Αθλ. Σωμ. «Δρομέας».

Τέλος, επίσημοι προσκεκλημένοι που λόγω 
ανειλημμένων υποχρεώσεών τους δεν μπόρεσαν 
να παραστούν, μας απέστειλαν γραπτώς τα ευχε-
τήρια μηνύματά τους και συγκεκριμένα: ο Μακα-
ριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλά-
δος κ. Ιερώνυμος, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. 
Μιλτ. Βαρβιτσιώτης, η πρώην Υπουργός ΥΠΕΠΘ 
κα. Μαριέτα Γιαννάκου, ο Υφυπουργός Εσωτερι-
κών κ. Θαν. Νάκος, ο βουλευτής και γραμματέας 
της κεντρ. Επιτροπής Ν.Δ. κ. Λ. Ζαγορίτης , οι 
βουλευτές της Ν.Δ. κ. Κυρ. Μητσοτάκης, κ. Παν. 
Αδρακτάς, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κ. Τηλ. Χυ-
τήρης, κ. Κων. Γείτονας, κα. Μ. Αποστολάκη, κ. 
Μ. Δαμανάκη, κ. Άννα Διαμαντοπούλου , ο ανεξ. 
βουλευτής κ. Π. Τατούλης και ο κ. Π. Κουρου-
πλής  πρώην βουλευτής.
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Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού
Η 12η Μαρτίου κάθε χρόνου έχει οριστεί ως 

Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού! 
Από το 2006 η δεύτερη Πέμπτη κάθε Μαρ-

τίου έχει καθοριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Νε-
φρού. 

Η ιδέα της καθιέρωσης της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Νεφρού ανήκει στον Joll 
Kopple που είναι ο ιδρυτής 
της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
του Ιδρύματος Νεφρού.

Σκοπός λοιπόν της Παγκό-
σμιας Ημέρας Νεφρού είναι 
η ενημέρωση του κοινού για 
την σημασία των νεφρών και 
η διάδοση του μηνύματος 
ότι η χρόνια νεφρική νόσος   
είναι μια ασθένεια συχνή πλέον και επιβλα-
βής που ωστόσο μπορεί να αντιμετωπιστεί.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ομάδες υψηλού 
κινδύνου για την εμφάνιση της χρόνιας νε-
φρικής νόσου είναι τα παχύσαρκα άτομα με 
σακχαρώδη διαβήτη, οι καπνιστές, καθώς και 
όσοι εμφανίζουν μη ελεγχόμενη υπέρταση. 
Αναφέρεται ότι 500 περίπου εκατομμύρια άν-
θρωποι παγκοσμίως πάσχουν από κάποια μορ-
φή χρόνιας νεφρικής νόσου. 

Από αυτούς 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι βρί-
σκονται σε θεραπεία λόγω νεφρικής ανεπάρ-
κειας τελικού σταδίου. 

Η αιμοκάθαρση αντιπροσωπεύει το 2% του 
προϋπολογισμού για την υγεία σε όλες τις ευ-
ρωπαϊκές χώρες.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού  ήταν 
αφιερωμένη στη σχέση υπέρτασης και νεφρι-
κής λειτουργίας.

Για τον λόγο αυτό η Ελληνική Νεφρολογική 

Εταιρία λειτούργησε δύο ενημερωτικά περί-
πτερα, ένα στην Αθήνα κι ένα στην Θεσσα-
λονίκη. 

Στα περίπτερα αυτά το κοινό μπορούσε να 
λάβει ενημερωτικό υλικό, αλλά και να μετρή-
σει δωρεάν την αρτηριακή του πίεση. 

Το περίπτερο της Αθήνας 
λειτούργησε στην πλατεία 
Συντάγματος στις 12 και 
13 Μαρτίου και στην Θεσ-
σαλονίκη στην πλατεία Αρι-
στοτέλους στις 14 και 15 
Μαρτίου.

Στο πλαίσιο του εορτα-
σμού της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Νεφρού, το Πανεπιστή-

μιο Ιωαννίνων διοργάνωσε  ανοικτή εκδήλωση 
με θέμα: «Χρόνια Νεφρική Νόσος: Πρόληψη 
και Θεραπεία της Υπέρτασης». Η εκδήλωση  
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το  
Σάββατο 14 Μαρτίου 2009 στις 19.30,  στην 
κατάμεστη αίθουσα της  Εταιρείας  Ηπειρωτι-
κών Μελετών, με την υποστήριξη της Ελληνι-
κής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής 
Εταιρείας Μελέτης Υπέρτασης. 

Την εκδηλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους  και χαιρέτησαν  ο νομάρχης Ιωαννίνων 
κ.  Καχριμάνης Αλέξανδρος, ο πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Ιωάννης Γερο-
θανάσης, τοπικοί παράγοντες, έγκριτοι καθη-
γητές του πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς 
και ο εκπρόσωπος του Συλλόγου νεφροπαθών 
Άρτας και μέλος της Πανελληνίας Ομοσπονδί-
ας Νεφροπαθών κ. Μπαλάσκας Κώστας. 

Στην εκδηλωση αυτή διαβάστηκε  σύντομος 
χαιρετισμός του Πανελληνίου Συλλόγου Με-
ταμοσχευθέντων εκ νεφρού.  

Το επιστημονικό μέρος αυτής της λαμπρής 
εκδηλωσης  συντόνισαν οι καθηγητές κ.κ Χ. 
Σιαμόπουλος - Μ. Φατούρος - Μ. Παππάς.

Τις εισηγήσεις  παρουσίασαν ανά θεματική 
ενότητα  οι επιστήμονες: 

«Νεφρική Λειτουργία»  Όλγα Μπαλάφα
«Χρόνια νεφρική νόσος: 
Αιτία και εκδηλώσεις»  Αιμίλιος Ανδρίκος
«Υπέρταση»  Ρήγας Καλαϊτζίδης
«Θεραπεία χρόνιας νεφρικής νόσου: Εξωνε-

φρική κάθαρση»  Κωνσταντίνος Κατωπόδης
«Θεραπεία χρόνιας νεφρικής νόσου: Μετα-

μόσχευση»  Μιχάλης Μήτσης

ε κ δ η λ ω σ ε ι ς ε κ δ η λ ω σ ε ι ς



12
Σ
υν
έδ
ρι
α

Πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Φεβρου-
αρίου 2009 στο ξενοδοχείο NOVOTEL 
το 7ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο 

της Ε.Σ.Α.με.Α. Το συνέδριο αυτό της τριτο-
βάθμιας οργάνωσης του αναπηρικού κινήμα-
τος στην Ελλάδα διοργανώθηκε σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της Συ-
νομοσπονδίας και με τη συμμετοχή εκπρο-
σώπων από συλλόγους όλης της χώρας.

Κατά την διάρκεια των εργασιών του συνεδρί-
ου παρουσιάστηκε ο απολογισμός δράσης  της 
τριετίας 2006 - 2009 και ο νέοι στόχοι για την 
επόμενη περίοδο 2009 - 2012.

Τις εργασίες του συνεδρίου τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκο-
πος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, 
υπουργοί της κυβέρνησης, ο αρχηγός της αξιω-
ματικής Αντιπολίτευσης πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. 
Παπανδρέου Γεώργιος, αρκετοί βουλευτές και  
εκπρόσωποι κομμάτων, εκπρόσωποι κοινωνικών 
φορέων, αντιπρόσωοι  του αναπηρικού κινήμα-
τος της Κύπρου. 

Κατά την έναρξη του συνεδρίου απηύθυναν 
χαιρετισμό ο βουλευτής της Ν.Δ  κ. Μελάς Πα-
ναγιώτης εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό  κ. 
Κώστα Καραμανλή, οι υπουργοί Απασχόλησης - 
Κοινωνικής Προστασίας κ Φάνη Πάλλη - Πετρα-
λιά, ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης  κ. Αβραμόπουλος  Δημήτρης ο αρχηγός 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Γεώργιος 
Παπανδρέου καθώς και εκπρόσωπος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Όλοι οι ομιλητές  αναγνώρισαν τα μεγάλα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με 
αναπηρία στην χώρα μας και δεσμεύτηκαν να 
συμβάλουν στην επίλυσή τους.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και συγκινητικές 
υπήρξαν οι παρεμβάσεις αρκετών εκ των συνέ-
δρων που με γλαφυρό τρόπο ανέδειξαν τα  με-
γάλα προβλήματα  της καθημερινότητάς μας. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων 
εκ νεφρού  συμμετείχε στο 7o Συνέδριο με 14 
συνέδρους.

Το Σάββατο 07/02/2009 διεξήχθησαν οι αρ-
χαιρεσίες για το νέο Γενικό Συμβούλιο και την 
ελεγκτική επιτροπή της Ε.Σ.Α.με.Α., ενώ την 
Κυριακή 08/02/2009 συνεδρίασαν τα νεοεκλε-

γέντα σώματα με την νέα τους σύνθεση.
Από τον χώρο των νεφροπαθών υποψήφιοι 

ήταν οι κύριοι Λεοντόπουλος Γρηγόρης, Λύρος 
Ξενοφών από το Πανελλήνιο Σύνδεσμο Νεφρο-
παθών, οι Αψης Βασίλειος, Καραγκιόζης Χρή-
στος, από τον Σύλλογο Νεφροπαθών Θεσσαλονί-
κης  και ο Μπαλάσκας Κων/νος από τον Σύλλογο 
Νεφροπαθών Άρτας. Από αυτούς εξελέγησαν οι 
κύριοι Λεοντόπουλος Γρηγόρης, Αψης Βασίλει-
ος, και Καραγκιόζης Χρήστος. Μετά την ολοκλή-
ρωση της εκλογής του Γενικού Συμβουλίου της 
Ε.Σ.Α.με.Α. εξελέγη από αυτό η 15μελής Εκτε-
λεστική Γραμματεία που αποτελείται από τους 
εξής: 

Πρόεδρος – Βαρδακαστάνης Ιωάννης
Α’ Αντιπρόεδρος – Κλεισιώτης Θωμάς
Β’ Αντιπρόεδρος – Λεοντόπουλος Γρηγόρης
Γ’ Αντιπρόεδρος – Βεράνης Αναστάσιος
Γεν. Γραμμ. – Πανανός Αριστείδης
Αναπλ. Γενν. Γραμμ. – Κεσόγλου Χρήστος
Ταμίας – Γαργάλης Κων/νος
Αν. Ταμίας – Μαυροκορίδης Σωκράτης
Οργ. Γραμματέας – Χαροκόπος Αντώνιος
Αναπλ. Οργαν. Γραμμ. – Ζουμπουλίδης Σπύ-

ρος
Υπεύθυνη Δημ. Σχέσεων – Ζαφειροπούλου 

Φωτεινή
Αναπλ. Υπεύθυνη Δημ. Σχέσεων – Λάγιου 

Σπυριδούλα
Υπεύθ. θεμάτων ατόμων με βαριές αναπη-

ρίες – Νάστος Χρήστος 
Υπεύθ. Θεμάτων ισότητας και γυναικών με 

αναπηρία – Γκουνίδου Μαρία 
Θέματα νέων με αναπηρία – Τσιουλάκης 

Ράλλης

Το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Μεταμο-
σχευθέντων εκ Νεφρού  συγχαίρει όλους τους 
εκλεγέντες και τους εύχεται υγεία και καλή επι-
τυχία στο έργο τους. 

Πιστεύει όμως ότι τα  νέα όργανα της Συνομο-
σπονδίας  θα πρέπει να  στρέψουν το έμπρακτο 
ενδιαφέρον τους  στην μαζικοποίηση και στο 
ζωντάνεμα των πρωτοβάθμιων  σωματείων, κα-
θώς και των ομοσπονδιών τους, που πολλά από 
αυτά βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. 

7ο Εκλογοαπολογιστικό 
Συνέδριο Εθνικής Συνομοσπονδίας 

Ατόμων με Αναπηρία

σ υ ν ε δ ρ ι α
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Στις 10 Μαρτίου 2009 πραγματοποιήθηκε  ει-
δική συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής 
σχετικά με τη δωρεά οργάνων σώματος και τις 
μεταμοσχεύσεις. 

Η  πρωτοβουλία  αυτής της συνεδρίασης  ανή-
κει στον πρόεδρο της Βουλής κ. Δημήτρη Σιούφα  
και είχε σαν στόχο να ευαισθητοποιήσει μέσω 
του κοινοβουλίου την κοινή γνώμη σχετικά με 
την δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις. 

Όλες οι πτέρυγες της Βουλής επιδοκίμασαν  
την πρωτοβουλία του Προ-
έδρου της Βουλής. Στη συ-
νεδρίαση  αυτή μίλησαν οι 
ορισθέντες από τα κόμματα 
Κοινοβουλευτικοί Εκπρό-
σωποι. Από την Νέα Δημο-
κρατία μίλησε ο Βουλευτής 
κ. Παναγιώτης Αδρακτάς, 
από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ο Βου-
λευτής ο κ. Ιωάννης Δια-
μαντίδης, από το Κ.Κ.Ε. ο 
Βουλευτής κ. Χαράλαμπος 
Χαραλάμπους, από τον Συ-
νασπισμό  ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Λεβέντης. 
Και από τον Λ.Α.Ο.Σ. ο βουλευτής  κ. Αστέριος 
Ροντούλης.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της Βουλής αναφε-
ρομενος στη  δωρεά οργάνων σώματος, είπε ότι  
η Εθνική Αντιπροσωπεία έχει τρεις δρόμους για 
να προωθήσει αυτόν τον στόχο. Πρώτον, διατη-
ρώντας το θέμα στην Εθνική συζήτηση και ανα-
δεικνύοντας το κάθε φορά που αυτό είναι εφικτό. 
Δεύτερον, μεριμνώντας να συλλάβει τις απόψεις 
και το μήνυμα αυτής της συνεδρίασης για διαρκή 
εκσυγχρονισμό και νομοθετική επικαιροποίηση 
του συστήματος μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας. 
Τρίτον και το πιο σημαντικό, το παράδειγμα όλο 
και περισσότερων Βουλευτών που θα εγγραφούν 
ως δωρητές οργάνων σώματος.

Ο πρώην πρόεδρος της βουλής κ. Απόστολος 
Κακλαμάνης στην ομιλία του σημείωσε ότι: «Αξί-
ζει να ενθαρρύνουμε κυρίως τους γιατρούς, αυτοί 
που είναι σε κάθε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 
το άτομο κλειδί, ο συντονιστής εκεί, που από την 
δική τους επιμέλεια και την δική τους φροντίδα 
εξαρτάται η επιτυχία της προσπάθειας να ξεπε-
ραστούν οι οποιεσδήποτε αναστολές συνήθως 
των συγγενών των ανθρώπων που φεύγουν».

Η πρώην πρόεδρος της Βουλής κ. Άννα Ψαρού-
δα Μπενάκη, είπε ότι πρέπει να  εκφράσουμε την 
εκτίμησή μας στο αναμφισβήτητο γεγονός ότι η 

δωρεά οργάνων είναι μία πράξη βαθύτατου αλ-
τρουισμού, κοινωνικής ευαισθησίας, αγάπης για 
τον άνθρωπο, μία πράξη καταπολέμησης του 
αλαζονικού εγωισμού.

Στην συνέχεια τον λόγο έλαβαν 30 και πλέον 
βουλευτές από όλες τις πτέρυγες της Βουλής 
οπού τοποθετηθήκαν. Οι κυριότερες απόψεις 
που διατυπώθηκαν ήταν: 

3 Η δωρεά οργάνων είναι μια πράξη ανθρω-
πιάς προς άλλους συνανθρώπους και πρέπει να 

δοθεί περισσότερη έμφα-
ση από το κράτος και την 
πολιτεία.

3 Το πρόβλημα των  με-
ταμοσχεύσεων δεν είχε 
λυθεί στη χώρα μας  παρά 
την σημαντική αύξηση 
των μεταμοσχεύσεων τα 
τελευταία χρόνια, ιδιαιτέ-
ρα το 2008  που σημειώ-
θηκε αύξηση της τάξεως 
του 54% στον αριθμό των 
δοτών οργάνων και 89% 

στις πραγματοποιούμενες μεταμοσχεύσεις με το 
2007συμφωνα με τα στοιχεία του Ε.Ο.Μ.

3 Απαιτείται τροποποίηση και εκσυγχρονισμός 
του νομικού πλαισίου. 

3 Να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας των 
μεταμοσχεύσεων.

3 Χρειάζεται να γίνει μια οργανωμένη καμπά-
νια ούτως ώστε να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία 
και συνεπώς και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, μια 
καμπάνια που θα ξεκινάει από τα σχολεία και το 
internet, θα επεκτείνεται σε εκδηλώσεις και ημε-
ρίδες και οπωσδήποτε θα περιλαμβάνει και τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Από πλευράς Υπουργείου Υγείας ο Υφυπουργός 
κ. Μάριος Σαλμάς  αναφέρθηκε στο θετικό έργο  
του Ε.ΟΜ των τελευταίων ετών. Δήλωσε ότι η 
δωρεά οργάνων και οι μεταμοσχεύσεις βρίσκο-
νται στις προτεραιότητες του Υπουργείου. 

Εξέφρασε την ελπίδα ότι αν κάθε Έλληνας πο-
λίτης μπορούσε να αφιερώσει δέκα λεπτά για να 
σκεφτεί την δωρεά οργάνων, τότε όλοι οι Έλλη-
νες πολίτες με το φιλότιμο που έχουν και με την 
ατομική αίσθηση κοινωνικής αλληλεγγύης, θα 
ήταν δωρητές οργάνων σώματος. 

Την ειδική συνεδρίαση της Βουλής παρακο-
λούθησε αντιπροσωπεία του Δ.Σ.  αποτελούμενη 
από τον πρόεδρο Σβάρνα  Χρήστο και το μέλος 
του Δ.Σ. κ. Κουμπούρο  Μιχαήλ.

Συζήτηση στην Βουλή για την δωρεά 
οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις

ε κ δ η λ ω σ ε ι ς
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Ένας στους πέντε έχει το γονίδιο της 

αρτηριακής πίεσης
Ένας στους πέντε ανθρώπους της 

λευκής φυλής έχει ένα ελαττωμα-
τικό γονίδιο, το οποίο αυξάνει τον 
κίνδυνο της υψηλής πίεσης, ανα-
φέρουν ερευνητές. 

 
Η γονιδιακή μετάλλαξη STK39 ανα-

καλύφθηκε μετά από ενδελεχή εξέτα-
ση ολόκληρου του γενετικού κώδικα 
εκατοντάδων ανθρώπων από τις ΗΠΑ 
και την Ευρώπη.

Όσοι είχαν τη συγκεκριμένη με-
τάλλαξη παρουσίαζαν υψηλή πίεση 
σε σχέση με αυτούς που είχαν άλλες 
εκδοχές.

Η αμερικανική έρευνα δημοσιεύ-
τηκε στο επιστημονικό περιοδικό 
Proceedings of the National Academy 
of Sciences.

Η υψηλή αρτηριακή πίεση, ή αλλιώς 
υπέρταση, είναι σημαντική γιατί, με 
τον καιρό, αυξάνει τις πιθανότητες 
για καρδιακά προβλήματα, εγκεφαλι-
κό και νεφρική ανεπάρκεια. Ένας στους 
τέσσερις ανθρώπους στις δυτικές χώρες παρουσιάζει υψηλή πίεση, συχνά αδιάγνωστη.

Οι επιστήμονες που αναζητούν γενετικές ευαισθησίες στην πάθηση έχουν εξερευνήσει δεκάδες 
γονίδια, αλλά το STK39 έρχεται πρώτο, σύμφωνα με τη μελέτη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου του Μέρυλαντ. Οι ερευνητές εξέτασαν 542 μέλη της κοινότητας των Άμις στην Πενσυλβανία, 
εξετάζοντας ολόκληρο τον γενετικό κώδικα ψάχνοντας για αρτηριακή πίεση. Η γονιδιακή μετάλλαξη 
STK39 έδειξε ότι παρήγαγε μια πρωτεΐνη, η οποία ήλεγχε το πώς μεταβολίζουν τα νεφρά το αλάτι, 
κάτι το οποίο είναι βασικό για τη μεταβολή της αρτηριακής πίεσης.
Επιλογές τρόπου ζωής

Η ίδια έρευνα διενεργήθηκε και σε άλλες ομάδες Καυκάσιων εθελοντών και το αποτέλεσμα έδειξε 
ότι το 20% αυτής της φυλετικής ομάδας είχε το συγκεκριμένο γονίδιο.

Ο Δρ. Yen-Pei Christy Chang, ένας εκ των ερευνητών, είπε: «Η ανακάλυψη είναι ιδιαίτερα σημα-
ντική για την διεύρυνση της ικανότητάς μας να παρέχουμε προσωπικές θεραπείες».

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Η υπέρταση είναι μια περίπλοκη πάθηση, με αναρίθμητους γενετικούς, πε-
ριβαλλοντικούς και τρόπου ζωής παράγοντες να εμπλέκονται. Το γονίδιο STK39 είναι μονάχα ένα 
σημαντικό κομμάτι του παζλ.»

Ο Mike Rich, διευθυντής του Ινστιτούτου Blood Pressure Association, χαρακτήρισε την έρευνα 
«ενδιαφέρουσα».

«Ίσως μας βοηθήσει στο να αναγνωρίσουμε ποια άτομα έχουν την τάση για υψηλή πίεση. Ωστόσο, 
υπάρχουν ήδη ενδείξεις που μας βοηθούν στο να καθορίσουμε ποιος έχει περισσότερες πιθανό-
τητες να παρουσιάσει την πάθηση, όπως είναι το οικογενειακό ιστορικό για υπέρταση, καρδιακά 
νοσήματα, εγκεφαλικό, φτωχή διατροφή και έλλειψη σωματικής άσκησης. Αυτά που μαθαίνεις από 
τους γονείς σου αναφορικά με τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής πιθανότατα να έχουν τόση επίδρα-
ση στην εμφάνιση υπέρτασης όση και τα γονίδια που κληρονομείς.» 

Πηγή:BBCNews 
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Βοηθήστε  με τις συνδρομές  και τις δωρεές σας 
το έργο του Συλλόγου μας

Η σωστή λειτουργία και οι δραστηριότητες του συλλόγου μας, σε σημαντικό βαθμό 
στηρίζονται στις οικονομικές δυνατότητές του.

Συνάδελφοι, ενισχύστε οικονομικά τον Σύλλογό μας με την ετήσια συνδρομή σας. Η 
ετήσια  συνδρομή για τα μέλη του Συλλόγου μας είναι  τα  15E. Η κάθε μία συνδρομή  
ξεχωριστά και όλες μαζί εξασφαλίζουν την σωστή  οικονομική  λειτουργία του Συλλό-
γου μας, ιδιαιτέρα στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που διανύουμε. Αποστείλατε 
τις  συνδρομές - δωρεές  σας με ταχυπληρωμή μέσω Ταχυδρομείου ή courier στη 
διεύθυνση του Συλλόγου μας, ή με κατάθεση στους λογαριασμούς του Συλλόγου  στις 
Τράπεζες: 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  ALPHA BANK 
134/296017-61               344-002101-071820  

Θερμή παράκληση όταν  θα αποστέλλετε  τις συνδρομές σας να αναγράφετε 
πάντα το ονοματεπώνυμό σας ή να μας  ενημερώνετε στο τηλ 210 8541600.
Δωρεές ιδιωτών, επιχειρήσεων και οργανισμών είναι ευπρόσδεκτες.

Ευχαριστούμε θερμά και πιστεύουμε
ότι θα τύχουμε της θετικής σας ανταπόκρισης.

ΔΩΡΕΕΣ
ΟΝΟΜΑ	 ΠΟΣΟ	 ΟΝΟΜΑ	 ΠΟΣΟ
ΜΠΕΛΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  85 ΡΕΣΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 60 ΚΑΣΦΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 5
ΧΑΪΔΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 55 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 5
ΚΟΣΥΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 40 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 5
ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 35 ΖΟΥΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 5
ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ 35 ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ 5
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑ ΣΕΒΑΣΤΗ 30 ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5
ΠΑΝΟΜΗΤΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 20 ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5
ΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΔΩΡΗΤΗ ΤΟΥ 20 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 5
ΓΚΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 20 ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 5
ΜΠΟΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 15 ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 5
ΖΕΡΤΟΠΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 15 ΒΑΛΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10 ΛΑΔΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 5
ΨΑΛΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 5
ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ ΑΓΑΘΗ 10 ΜΩΡΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  5
ΣΑΝΔΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 10 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 5
ΤΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10 ΧΟΛΕΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ  5
ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 5
ΑΝΔΡΟΝΑΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 10 ΚΟΥΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 5
ΚΑΛΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 10 ΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5
ΚΟΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 ΜΠΙΛΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 5
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 5 ΓΚΙΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 5
ΚΟΥΡΟΓΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5
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