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Τα άρθρα απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων

Το περιοδικό  «Αναγέννηση» είναι μια προσφορά  ενημέρω-
σης 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.

Το περιοδικό  «Αναγέννηση» είναι μια προσφορά  ενημέρω-
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Επιλύθηκε  το πρόβλημα της οικονομικής επιβάρυνσης  των νεφροπαθών  ασφαλισμένων του ΙΚΑ 
και του Ο.Π.Α.Δ. που βρίσκονται στη λίστα αναμονής ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού 
για μια σειρά εργαστηριακών εξετάσεων στα νοσοκομεία Ευαγγελισμός και Ιπποκράτειο Θεσσαλο-
νίκης. 

Ο Πανελλήνιος  Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού  σε συνεργασία με τους Συλλόγους  Νε-
φροπαθών Μαγνησίας, Άρτας και Ευβοίας ενημέρωσε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης καθώς και τους Διοικητές των νοσοκομείων Ευαγγελισμού, Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης, ότι οι 
νεφροπαθείς  ασφαλισμένοι του ΙΚΑ και του Ο.Π.Α.Δ. που βρίσκονται στη λίστα αναμονής ή έχουν 
υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, υποχρεώνονται από τις υπηρεσίες τους  να  πληρώνουν μια 
σειρά  εργαστηριακών  εξετάσεων.  

Η αδικία αυτή γινόταν  διότι οι εν λόγω εργαστηριακές εξετάσεις δεν έχουν κοστολογηθεί από 
το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) και ως εκ τούτου το ΙΚΑ και ο Ο.Π.Α.Δ δεν είχαν  συνάψει 
συμβάσεις  με τα νοσοκομεία.

Επισκεφθήκαμε  τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  κ. Παπαγεωργίου Γεώργιο 
και του εκθέσαμε  το πρόβλημα. Ζητήσαμε να ισχύσει  το ίδιο καθεστώς που ισχύει και στα άλλα 
μεταμοσχευτικά κέντρα  της χώρας, δηλαδή οι  νεφροπαθείς δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυν-
ση για τις εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιούν στα μεταμοσχευτικά κέντρα, ανεξαρτήτως 
ασφαλιστικού φορέα. 

Πράγματι ο κ. Υφυπουργός κατανόησε το πρόβλημα και  κίνησε τις διαδικασίες κοστολόγησης των 
εξετάσεων από το ΚΕ.Σ.Υ. έτσι που  θα διευκολύνουν το ΙΚΑ και τον ΟΠΑΔ να συνάψουν συμβάσεις 
με τον Ευαγγελισμό και να λυθεί οριστικά το ζήτημα.

Μεταβατικά, μέχρι να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση στο ζήτημα  και νέες συμβάσεις των πιο πάνω 
ταμείων, έδωσε εντολή στις Διοικήσεις του Ευαγγελισμού και του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης οι 
νεφροπαθείς  να  πραγματοποιούν τις εργαστηριακές  τους  εξετάσεις   εντελώς  δωρεάν.  

 Τα Διοικητικά Συμβούλια των νοσοκομείων Ευαγγελισμός και Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης αποφά-
σισαν ομόφωνα οι εξετάσεις των νεφροπαθών  των πιο πάνω ασφαλιστικών ταμείων να γίνονται 
δωρεάν μέχρι την οριστική επίλυση του θέματος από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης.  

Η  επίλυση του οξυμμένου αυτού ζητήματος αποκαθιστά  μια αδικία που υπήρχε και ανακουφίζει 
τους νεφροπαθείς ιδιαιτέρα σε αυτή την δύσκολη οικονομική κατάσταση.

Ο Πανελλήνιος  Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού θα συνεχίζει το αγώνα  του  για την 
επίλυση και άλλων οξυμμένων  προβλημάτων που απασχολούν τους μεταμοσχευμένους στα μετα-
μοσχευτικά κέντρα της χώρας μας.

1.Δωρεάν  θα γίνονται  πλέον οι εργαστηριακές εξετάσεις των 
νεφροπαθών  ασφαλισμένων του  Ι.Κ.Α και Ο.Π.Α.Δ  στα Νοσοκομεία  
Ευαγγελισμός και Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

Ο έλεγχος της πορείας των μεταμοσχευμένων είναι μια εξαιρετικά λεπτή διαδικασία. Βασικός  
τομέας αυτού του ελέγχου αποτελεί ο προσδιορισμός των επιπέδων διαφόρων φαρμάκων στο αίμα 
των ασθενών, όπως είναι η μέτρηση των επιπέδων κυκλοσπορίνης.

Ειδικότερα σε φάρμακα που εμφανίζουν υψηλή τοξικότητα απαιτούνται πολύ λεπτές ισορροπίες 
ανάμεσα στην  ανισοκαταστολή και στην κατάσταση τοξικότητας του μοσχεύματος.

Είναι γνωστό ότι το σκεύασμα Sandimmun  Neoral  των 10 mg  δεν διακινείται  στην Ελληνική 
αγορά, αλλά εισάγεται μέσω του Ι.Φ.Ε.Τ ονομαστικά σε ορισμένη ποσότητα υστέρα από γνωμάτευ-
ση του θεράποντος ιατρού. Η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα, γραφειοκρατική και βασανιστική 
για τον μεταμοσχευμένο ασθενή.

Η απουσία από την καθημερινή ιατρική πρακτική αυτής της συσκευασίας του Sandimmun  Neoral 
των 10 mg υποχρεώνει αρκετούς μεταμοσχευμένους να παίρνουν μεγαλύτερη ή μικρότερη δοσο-
λογία του φαρμάκου δεδομένου ότι στην χώρα μας κυκλοφορούν μόνο οι συσκευασίες των 25 mg, 
50 mg, 100 mg.

2.Ενέργειες για την απλοποίηση της κυκλοφορίας του σκευάσματος 
Sandimmun  Neoral των 10 mg
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Στα πλαίσια της προσπάθειάς μας να απλοποιήσουμε την διαδικασία διανομής του σκευάσματος 

Sandimmun  Neoral  10 mg, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού ζήτησε με 
εμπεριστατωμένο έγγραφο του προς τον ΕΟΦ να δώσει την άδεια  για την κυκλοφορία αυτού του 
σκευάσματος από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και τα  ιδιωτικά φαρμακεία.

Ο ΕΟΦ διαβίβασε με θετική εισήγηση την επιστολή μας στον ΙΦΕΤ και του υποδεικνύει την διά-
θεση του συγκεκριμένου σκευάσματος στους ασθενείς το συντομότερο δυνατόν. Παρακολουθούμε 
από κοντά το ζήτημα και σύντομα ελπίζουμε να έχουμε θετική έκβαση.

Μια ακόμη ημερήσια εκδρομή του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού διορ-
γανώθηκε με απόλυτη επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή μεταμοσχευμένων την Κυριακή 17-05-
2009. Στην διαδρομή μας για τους Δελφούς επισκεφτήκαμε πρώτα το μαρτυρικό Δίστομο, την πόλη 
σύμβολο της θηριωδίας των Γερμανών κατακτητών. Είδαμε το ιδιαίτερης τεχνοτροπίας επιβλητικό  
μνημείο της σφαγής  έξω από την πόλη και  στη συνέχεια απολαύσαμε τον πρωινό καφέ μας στο 
μεγάλο  πλάτανο της πλατείας του Διστόμου. Ο επόμενος σταθμός μας ήταν το ιστορικό και ξακου-
στό μοναστήρι του Οσίου Λουκά. Το σπουδαιότερο βυζαντινό μνημείο τής Ελλάδας του 11ου αιώνα. 
Η Μονή του Οσίου Λουκά του Στειριώτη, είναι κτισμένη στις δυτικές πλαγιές του Ελικώνα, κοντά 
στην αρχαία Στειρίδα. Στη διάρκεια των δέκα περίπου αιώνων από την ίδρυσή του έπαιξε πρωτα-
γωνιστικό ρολό στις ιστορικές περιπέτειες του τόπου μας. Κατά την επανάσταση του 1821 ήταν το 
ορμητήριο των οπλαρχηγών και των αγωνιστών της περιοχής.

Τα τελευταία χρόνια η μονή ανακαινίστηκε από το σημερινό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελ-
λάδος κ.κ. Ιερώνυμο και τους  συνεργάτες του την εποχή που ήταν  επίσκοπος της περιοχής Θηκών 
και Λιβαδείας.

Ξεναγηθήκαμε από εκπρόσωπο της 
μονής στο μοναστήρι και ενημερω-
θήκαμε για την ιστορικότητα του 
μνημείου. Στο χώρο της μονής λει-
τουργεί Μουσείο βυζαντινών αρχαι-
οτήτων. Η παραμονή μας στο μο-
ναστήρι ολοκληρώθηκε με το ιερό 
προσκύνημα στο σκήνωμα του Οσίου 
Λουκά μέσα στην ομώνυμη  εκκλη-
σία του μοναστηριού και γευτήκαμε 
το παραδοσιακό λουκουμάκι της μο-
νής. Το οδοιπορικό μας συνεχίστηκε 
μέσω της γραφικής Αράχωβας για τον 
αρχαιολογικό χώρο των Δελφών που 
κατά την αρχαιότητα θεωρείτο «ο 
ομφαλός της γης». Επισκεφθήκαμε 
το μουσείο των Δελφών με  δωρεάν είσοδο που είχε εξασφαλίσει ο Σύλλογος από το υπουργείο 
πολιτισμού για τους εκδρομείς μας. Περιηγηθήκαμε στις αίθουσες του μουσείου και απολαύσαμε 
τα μοναδικά εκθέματά του όπως είναι: ο ιστορικός ομφαλός της γης, ο ηνίοχος, τα σπάνια γλυπτά  
αγάλματα, τις μετώπες με τις σωζώμενες αναπαραστάσεις από τα θησαυροφυλάκια των πόλεων. 
Επίσης επισκεφθήκαμε στον υπαίθριο αρχαιολογικό χώρο τον ναό του Απόλλωνα, τον ναό της 
Αθηνάς Προναίας, την Κασταλία πηγή, το μαντείο των Δελφών και το αρχαίο θέατρο. Το μεσημέρι 
υστέρα από ένα πλούσιο πρόγραμμα περιηγήσεων καταλήξαμε σε μια παραδοσιακή ταβέρνα μέσα 
στα πλατάνια και τα τρεχούμενα νερά στο χωριό Ζεμενό, που γευματίσαμε και χαλαρώσαμε με  
χορούς και τραγούδια. Την εκδρομή μας στήριξαν με την ευγενική χορηγία τους οι δήμοι Αιγάλεω 
και Περιστερίου με τα ισάριθμα πούλμαν που μας διέθεσαν καθώς και ο φούρνος  Αφοί Στεργίου 
με την προσφορά του σε κέικ και κρουασάν. Πιστεύουμε ότι οι εκδρομείς παρά το βαρύ πρόγραμμα 
αποζημιωθήκαν από τα μοναδικά τοπία, τους αρχαιολογικούς χώρους, από την οργάνωση και το 
συναδελφικό κλίμα που υπήρχε. Το επόμενο ραντεβού δόθηκε για τον Σεπτέμβριο σε τόπο και σε 
ημερομηνία που θα καθοριστεί από τις προτάσεις και τις προτιμήσεις των μελών μας και θα συνο-
δεύεται από νέες εκπλήξεις. 

3. Εκδρομή σε Δίστομο - Όσιο Λουκά - Αράχωβα - Δελφούς
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Πραγματοποιήθηκε και φέτος  με επιτυχία η 
απογράφη και διανομή  των εισιτηρίων κοινω-
νικού τουρισμού 2009 από εξουσιοδοτημένους 
υπαλλήλους του Οργανισμού Εργατικής Εστίας 
στα γραφεία του Συλλόγου μας στις 4-5 Μαΐου 
2009. 

Απεγράφησαν 105  μεταμοσχευμένοι και μοι-
ραστήκαν πάνω από 280 εισιτήρια. Η απογρά-
φη και διανομή έγινε οργανωμένα με άνεση και 
απόλυτη τάξη χωρίς καθυστερήσεις στα φιλόξε-
να γραφεία μας στη οδό Ναυάρχου Βότση 21, 
Κάτω Πατήσια, (πλησίον του Ηλεκτρικού Σταθ-

μού Αγ. Νικολάου). Σε αυτό συνέβαλε η παρουσία και η συμβολή των μελών του ΔΣ. Εξυπηρετη-
θήκαν ακόμη και μεταμοσχευμένοι από την επαρχία με συστημένη  αποστολή των δικαιολογητικών 
τους στον Πανελλήνιο Σύλλογο Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού.

Η διαδικασία ταυτόχρονης απογράφης και διανομής των δελτίων κοινωνικού τουρισμού που διορ-
γανώνει κάθε χρονιά ο Σύλλογός μας στα γραφεία του, απαλλάσσει τους δικαιούχους μεταμοσχευ-
μένους από διπλή επίσκεψή τους στα γραφεία του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, την πρώτη φορά 
να απογραφούν και την δεύτερη φορά να παραλάβουν τα εισιτήριά τους. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας συνεχίζοντας τις προσπάθειές του για την χορήγηση 
και άλλων μορφών κοινωνικού τουρισμού στους μεταμοσχευμένους, βρίσκεται σε επικοινωνία με 
τον οργανισμό Εργατικής Εστίας για την διοργάνωση μιας δωρεάν κρουαζιέρας στα νησιά του Αιγαί-
ου. Ελπίζουμε να έχουμε θετική ανταπόκριση στο αίτημά μας!  

4. Διανομή εισιτηρίων κοινωνικού τουρισμού

 Την Τετάρτη 3 Ιουνίου  2009 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη αντιπροσωπείας του Πανελληνίου Συλ-
λόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού αποτελούμενη από τον πρόεδρο του Δ.Σ κ. Χρήστο  Σβάρνα, 
τον αντιπρόεδρο  κ Δημητρακόπουλο Απόστολο, τον αναπληρωτή Γραμματέα  κ. Πανταζή Νικόλαο 
και το μέλος  κ. Κουμπούρο Μιχαήλ στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας  κ. 
Καλατζάκου Σοφία. Ενημερώσαμε την Υφυπουργό για δυο βασικά προβλήματα που μας απασχολούν 
και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.  

1. Αποζημίωση των εξόδων μετακίνησης των μεταμοσχευμένων και των υποβαλλομένων σε πε-
ριτοναϊκή κάθαρση.        

2. Υγειονομική κρίση επ’ αόριστον στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με ποσοστό αναπηρίας 67% 
και άνω.

Αναπτύξαμε τις θέσεις μας προφορικά, αλλά και με υπόμνημα που παραδώσαμε στην κ. Υφυπουρ-
γό που σε γενικές γραμμές είναι το ακόλουθο:

Α) Οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς σε τακτά χρονικά διαστήματα  πρέπει να επισκέπτονται υποχρε-
ωτικά τα εξωτερικά ιατρεία των μονάδων μεταμόσχευσης για τις καθιερωμένες  εξετάσεις τους. 

Οι πιο πάνω ασθενείς παίρνουν ισχυρή φαρμακευτική αγωγή για την προστασία του μοσχεύματός 
τους με ανισοκατασταλτικά σκευάσματα τα οποία χαμηλώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα του ορ-
γανισμού τους. 

Επειδή παρουσιάζουν αυτή την ευαισθησία όταν επισκέπτονται τα μεταμοσχευτικά κέντρα για 
τις εξετάσεις τους, αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και χρησιμοποιούν  
τα δικά τους Ι.Χ ή Δ.Χ ΤΑΧΙ  υποβαλλόμενοι σε αρκετά έξοδα κίνησης (κόμιστρα, καύσιμα, έξοδα 
parking κ.λ.π.).  

Τα ιδία έξοδα κίνησης  αντιμετωπίζουν και οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή 
κάθαρση με τις υποχρεωτικές συχνές επισκέψεις τους στις μονάδες των νοσοκομείων  που υπο-
στηρίζονται.

Η πολιτεία έχει θεσμοθετήσει μια μηνιαία αποζημίωση μέσω των ασφαλιστικών ταμείων  για 
τους νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, δεν συμπεριλαμβάνει όμως τις άλλες δυο 

5. Προβολή αιτημάτων για λύση στο Υπουργείο Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας
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κατηγορίες της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, που είναι οι μεταμοσχευμένοι από νεφρό και οι υπο-
βαλλόμενοι σε περιτοναϊκή κάθαρση.

Η αδικία αυτή θα πρέπει να αποκατασταθεί με την επέκταση του μέτρου της αποζημίωσης των 
εξόδων μετακίνησης  στους μεταμοσχευμένους και περιτοναϊκούς νεφροπαθείς, οι οποίοι απολαμ-
βάνουν των ιδίων δικαιωμάτων με τους νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.

Β) Ο Νεφροπαθής τελικού σταδίου είναι ο ασθενής  του οποίου η νεφρική λειτουργία έχει εκπέσει 
σε τέτοιο βαθμό που να χρειάζεται τεχνητή υποστήριξη για να κρατηθεί στην ζωή. Υπάρχουν τρεις 
τρόποι αντιμετωπίσεως της νόσου: η αιμοκάθαρση, η περιτοναϊκή κάθαρση και η μεταμόσχευση 
νεφρού. 

Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου είναι μια χρόνια πάθηση, μη αναστρέψιμη. 
Οι νεφροπαθείς υποβάλλονται  τρεις και τέσσερεις φορές  σε εξέταση από τις αρμόδιες Υγει-

ονομικές Επιτροπές Αναπηρίας των ασφαλιστικών φορέων τους για την παράταση της σύνταξης 
αναπηρίας. 

Το γεγονός αυτό προσθέτει μια ακόμη ταλαιπωρία στην ήδη επιβαρημένη  υγεία τους  αφού δεν 
πρόκειται να αλλάξει η απόφαση των υγειονομικών επιτροπών λόγω του μη αναστρέψιμου της χρό-
νιας νεφρικής ανεπάρκειας.

Επί πλέον ενδυναμώνει την γραφειοκρατία και αυξάνει τον όγκο εργασίας των Υγειονομικών Επι-
τροπών.

Με παλαιότερες αποφάσεις της η πολιτεία είχε δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα για κάποιες 
κατηγορίες χρόνιων παθήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της νεφρικής ανεπάρκειας τελικού στα-
δίου (αιμοκαθαρόμενοι, υποβαλλόμενοι σε περιτοναϊκή κάθαρση και μεταμοσχευμένοι από  νεφρό) 
με την επ΄ αόριστον εφ΄ άπαξ κρίση των υγειονομικών επιτροπών υπό την προϋπόθεση ότι είχαν 
ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. 

Για τους λόγους που αναφέραμε πιο πάνω παρακαλούμε να επεκταθεί το μέτρο και στους νεφρο-
παθείς τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας(αιμοκαθαρόμενοι, υποβαλλόμενοι σε περιτοναϊκή 
κάθαρση και μεταμοσχευμένοι από νεφρό) που παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 

Η επίλυση αυτών των προβλημάτων θα ανακουφίσει σημαντικά τους νεφροπαθείς και θα διορθώ-
σει τις παραλείψεις και τις  διακρίσεις που υπάρχουν. Η υφυπουργός αντιμετώπισε τα αιτήματα μας 
ως λογικά και δεσμεύθηκε να τα επεξεργαστεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου. Δεσμεύ-
θηκε επίσης ότι σε σύντομο χρόνο θα έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις.

7. 10ο  Εκλογικοαπολογιστικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Νεφροπαθών

Προκηρύχθηκε το 10ο  εκλογικοαπολογιστικό Συνέδριο της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπα-
θών για το Σαββατοκύριακο 31 Οκτωβρίου / 1η Νοεμβρίου 2009 στα Καμένα Βούρλα στο  ξενοδο-
χείο Γαλήνη.

Οι αντιπρόσωποι για το 10ο  Συνέδριο της Π.Ο.Ν εκλέγονται  από τα πρωτοβάθμια σωματεία με 
βάση το εκλογικό μέτρο που προβλέπει το άρθρο 12 του ισχύοντος καταστατικού, δηλαδή ένας 
αντιπρόσωπος ανά 20 ψηφίσαντες.

Η απόπειρα αλλαγής του εκλογικού μέτρου εκλογής των αντιπροσώπων της Π.Ο.Ν (η αλλαγή 
προέβλεπε οι αντιπρόσωποι να εκλέγονται 1 ανά 50 ψηφίσαντες αντί του 1/20 που ισχύει τώρα), 
που επιχειρήθηκε στην τροποποιητική Γενική Συνέλευση της  20/11/2008  από την πλειοψηφεία 
του Δ.Σ  της Π.Ο.Ν απερρίφθη από το Πρωτοδικείο Αθηνών διότι ήταν οριακή και δεν πληρούσε 
την αυξημένη πλειοψηφία  των 3/4 των ψηφισάντων του άρθρου 27 του καταστατικού. Η απόφαση 
δικαιώνει τον Πανελλήνιο Σύλλογο Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού, τους  Συλλόγους νεφροπαθών 
Αχαΐας, ‘Άρτας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λαμίας, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Μεσολογγίου, Ηλείας 
και άλλους, που πιστεύουν ότι η αλλαγή του εκλογικού μέτρου για τους αντιπροσώπους θα συρρι-
κνώσει περισσότερο την Ομοσπονδία και θα περιορίσει την αντιπροσώπευση  των μικρών  Συλλόγων 
της περιφέρειας.

 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 όργανά 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.

newsnewsnewsnews
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Στις 4 Απριλίου 2009 δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως το Προεδρικό διάταγμα 37 
που αφορά στις προϋποθέσεις παραχώρησης περιπτέρου προς τα άτομα με αναπηρία, τους πολε-
μιστές Κύπρου και τους πολύτεκνους. Δικαίωμα αίτησης θα έχουν οι δικαιούχοι μόνο όταν οι κατά 
τόπους Νομαρχίες αναρτήσουν πίνακα σχολαζόντων περιπτέρων για τις νέες αυτές κατηγορίες. 
Επειδή το θέμα είναι αρκετά πολύπλοκο, προτείνουμε τη σωστή ενημέρωση των ενδιαφερομένων 
με περισσότερες πληροφορίες από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αδειούχων Περιπτέρων-Κυλικείων (Πα-
ΣΑΠεΚ) στο τηλέφωνο 210-3213646 και στην ιστοσελίδα www.pasapek.com.

Θα σας αναφέρουμε περιληπτικά μόνο ό,τι αφορά στα άτομα με αναπηρία: 
Στο Άρθρο 1 αναφέρονται ως «Δικαιούχοι» τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και 

άνω, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε 
χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης, η οποία αποδεικνύεται από γνωμάτευση της 
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 
υγειονομικής επιτροπής. 

Στο Άρθρο 2 και τις «Προϋπο-
θέσεις» απαιτείται ο αιτών: Να κα-
τοικεί στο τόπο στον οποίο αιτεί-
ται την παραχώρηση τουλάχιστον 
για μια 5ετία, να μην υπηρετεί με 
οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο 
ούτε να λαμβάνει σύνταξη λόγω 
υπηρεσίας του σε αυτό, το ετήσιο 
οικογενειακό εισόδημά του να μην 
υπερβαίνει το εκάστοτε αφορολό-
γητο ποσό που ισχύει για αυτούς 
χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το 
ποσό του αναπηρικού επιδόμα-
τος, να μην έχει κάνει χρήση της 
άμεσης ή έμμεσης προστασίας του 
ν. 2643/1998 και να μην έχει πα-
ραιτηθεί με δική του υπαιτιότητα 
του παραχωρηθέντος δικαιώματος 
εκμετάλλευσης περιπτέρου, γιατί 
στην περίπτωση αυτή έχει δικαί-
ωμα νέας αίτησης μετά την παρέ-
λευση τριετίας.

Στα Άρθρα 3 και 4 «Κατανομή-
Προτίμηση δικαιούχων» ορίζεται 
ότι οι άδειες εκμετάλλευσης περι-
πτέρων κατανέμονται στα άτομα με αναπηρία και τους πολύτεκνους σε ποσοστό 60 % και 40 % 
αντίστοιχα. 

Το Άρθρο 6 αναφέρει τα «Κριτήρια - Μοριοδότηση ατόμων με αναπηρία» με ποσοστό αναπηρίας 
67 % και άνω 1 και το Άρθρο 8 «Διάρκεια αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων» ότι για τα άτομα 
με αναπηρία η παραχώρηση ισχύει μέχρι τη συνταξιοδότησή τους από οποιοδήποτε ασφαλιστικό 
φορέα χωρίς μεταβίβαση σε άλλο μέλος της οικογένειάς τους. 

Τέλος το Άρθρο 9 ορίζει τα «Απαιτούμενα δικαιολογητικά» όπως αίτηση, επικυρωμένο φωτοαντί-
γραφο της αστυνομικής ταυτότητας, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια 
Δ.Ο.Υ των τριών τελευταίων οικονομικών ετών και εκκαθαριστικό σημείωμα, πιστοποιητικό της 
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, από το οποίο να προκύπτει η πάθη-
ση και το ποσοστό αναπηρίας, αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση και υπεύθυνες 
δηλώσεις, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, για πενταετή διαμονή εντός του Δημοτικού 
Διαμερίσματος της οικείας Νομαρχίας, για τη μη υπηρεσία στο Δημόσιο, για τη μη αποκατάσταση 
του ενδιαφερόμενου με περίπτερο σε ολόκληρη τη χώρα και τη μη χρήση της άμεσης ή έμμεσης 
προστασίας του ν. 2643

Προϋποθέσεις παραχώρησης περιπτέρου σε Α.μεΑ

7newsnewsnewsnews
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Με αφορμή σχετικά ερωτήματα μελών του Συλλόγου μας, αποστείλαμε επιστολή προς τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ζητώντας να μας ενημερώσουν για 
το ισχύον νομικό καθεστώς που διέπει τις μετεγγραφές εσωτερικού φοιτητών των νεφροπαθών και 
τέκνων νεφροπαθών.

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μας κοινοποίησαν αντίγραφο των νόμων 
2640/98 και 3282/04 που ρυθμίζουν τα θέματα των μετεγγραφών τόσο των φοιτητών που είναι και 
οι ίδιοι νεφροπαθείς, όσο και των φοιτητών που είναι παιδιά νεφροπαθών. Από την μελέτη λοιπόν 
των συγκεκριμένων νόμων, προκύπτουν οι εξής πληροφορίες: 

Στους δικαιούχους μετεγγραφής, ανεξαρτήτως ποσοστού, δηλαδή χωρίς αριθμητικό περιορισμό,  
υπάγονται οι φοιτητές οι οποίοι είναι τυφλοί, κωφάλαλοι, οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, 
μικροδρεπανοκυτταρική ή δρεπανοκυτταρική αναιμία, ……. από κακοήθεις νεοπλασίες , ……. οι 
νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ……. οι  υποβληθέντες σε μεταμόσχευση νεφρού, 

καρδιάς, πνευμόνων…. κλπ.
Σε ποσοστό 1% του αριθμού των 

εισακτέων στο τμήμα υποδοχής με-
τεγγράφονται τα τέκνα των οποίων 
ένας τουλάχιστον γονέας είναι τυ-
φλός ή πάσχει από μυϊκή δυστροφία 
ή είναι νεφροπαθής που υποβάλλε-
ται σε αιμοκάθαρση. 

Συμπερασματικά: α) οι φοιτητές 
που οι ίδιοι πάσχουν από νεφρι-
κή ανεπάρκεια τελικού σταδίου και 
υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή 
έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση 
νεφρού, δικαιούνται να μετεγγρα-
φούν χωρίς άλλες προϋποθέσεις 
στην αντίστοιχη σχολή της περιοχής 
που επιθυμούν.

β) οι φοιτητές που είναι τέκνα 
νεφροπαθών δικαιούνται να υπο-
βάλουν αιτήσεις μετεγγραφής μόνο 
αν οι πάσχοντες γονείς τους είναι 
νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε 
αιμοκάθαρση. Και σ’ αυτή την περί-
πτωση όμως γίνονται δεκτές τέτοιες 
αιτήσεις μόνο σε ποσοστό 1% επί 
του αριθμού εισακτέων στη σχολή 

υποδοχής.
Το Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού θεωρεί την παραπάνω νομοθε-

τική ρύθμιση, ελλειμματική, παράδοξη και άδικη.
Συνιστά μεροληπτική αντιμετώπιση σε βάρος των μεταμοσχευμένων και εξαίρεσή τους από την 

προαναφερθείσα ευεργετική ρύθμιση. Η έννοια του «νεφροπαθούς ατόμου» συμπεριλαμβάνει αυτο-
νόητα τόσο του υποβαλλόμενους σε αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση όσο και τους μεταμοσχευ-
μένους. Όλοι γνωρίζουμε ότι η μεταμόσχευση δεν αποτελεί πανάκεια που μας απαλλάσσει από τα 
προβλήματα της νεφροπάθειας.

Προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης της άδικης αυτής νομοθετικής ρύθμισης το Δ.Σ. κινή-
θηκε ήδη με την αποστολή σχετικού υπομνήματος στον Υπουργό Παιδείας Και Θρησκευμάτων κ Άρη 
Σπηλιωτόπουλο. 

Μετεγγραφές νεφροπαθών φοιτητών και 
φοιτητών που είναι τέκνα νεφροπαθών 
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Οι εξελίξεις στην ανοσοκατασταλτική αγωγή (νέα 

φάρμακα, καλύτερη κατανόηση της δράσης και της 
τοξικότητάς τους κλπ) και η βελτίωση των τεχνι-
κών ιστοσυμβατότητας έχουν βελτιώσει σημαντικά 
την επιβίωση των νεφρικών μοσχευμάτων κατά το 
πρώτο έτος μετά από τη μεταμόσχευση. Παρόλα  
αυτά η μακρόχρονη επιβίωση των νεφρικών μο-
σχευμάτων δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά, κυρίως  
λόγω της χρόνιας νεφροπάθειας του μοσχεύματος 
(Chronic Allograft Nephropathy, CAN) η οποία εί-
ναι ο νεώτερος ορισμός της χρόνιας απόρριψης 
και οφείλεται σε ανοσολογικά και μη ανοσολογικά 
αίτια. Η παρακολούθηση της λειτουργίας του νε-
φρικού μοσχεύματος τόσο βραχυχρόνια (πρώτοι 
μήνες), όσο και μακροχρόνια (μετά το πρώτο έτος) 
θεωρούνται θεμελιώδεις για την έγκαιρη ανίχνευ-
ση πιθανών λειτουργικών ή και δομικών βλαβών. 
Πάντως μέχρι σήμερα και παρά τη συνεχιζόμενη 
έρευνα, δεν υπάρχουν αξιόπιστοι δείκτες πρώιμης 
διάγνωσης μιας πιθανής δυσλειτουργίας του νεφρι-
κού μοσχεύματος. Ο κλασσικός τρόπος παρακολού-
θησης της νεφρικής λειτουργίας με τη μέτρηση της 
κρεατινίνης του αίματος ή/και την κάθαρση κρεα-
τινίνης δεν μπορεί να ανιχνεύσει κάποια πρώιμη 
βλάβη. 

Ο υγιής νεφρός (είτε ιθαγενής είτε μεταμοσχευ-
μένος) χαρακτηρίζεται από την ικανότητα να πα-
ράγει ούρα ελεύθερα πρωτεΐνης. Η πρωτεϊνουρία 
αποτελεί δείκτη νεφρικής βλάβης. Σοβαρού βαθμού 
πρωτεϊνουρία σχετίζεται  με ταχεία επιδείνωση της 
λειτουργίας του νεφρικού μοσχεύματος και δομικές 
αλλαγές του νεφρικού παρεγχύματος στη νεφρική 
βιοψία. Στο παρόν ενημερωτικό άρθρο γίνεται μια 
βραχεία ανασκόπηση της σημασίας της ανίχνευσης 
πρωτεϊνουρίας σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί 
σε νεφρική μεταμόσχευση.
ΟΡΙΣΜΟΣ- ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΡΙΑΣ

Το φαινόμενο της ευκαιριακής (transient) ανί-
χνευσης μικρής ποσότητας πρωτεΐνης στα ούρα 
(παροδική πρωτεϊνουρία) συνήθως σχετίζεται με 
ανάκαμψη του νεφρικού μοσχεύματος μετά το χει-
ρουργείο της μεταμόσχευσης, ή μετά από επεισό-
δια οξείας απόρριψης. Παρόλα αυτά, η παροδική 
λευκωματουρία δεν σχετίζεται με τη μακρόχρονη 
επιβίωση του νεφρικού μοσχεύματος και θεωρείται 
μάλλον καλοήθης.

Αντίθετα η ανίχνευση πρωτεΐνης στα ούρα > 
0,5 gr (γραμμάριο) ανά 24 ώρες, για χρονικό δι-
άστημα τουλάχιστον 3 έως 6 μηνών είναι πάντοτε 
παθολογική και θέτει τον ορισμό της εμμένουσας 

(persistent) πρωτεϊνουρίας που αποτελεί και το 
αντικείμενο του παρόντος άρθρου.

Διάφορες επιδημιολογικές μελέτες έχουν εξετά-
σει τη συχνότητα της πρωτεϊνουρίας σε ασθενείς 
που έχουν υποβληθεί σε νεφρική μεταμόσχευση 
και αναφέρουν ποσοστά που κυμαίνονται από 10 
έως και 25%. Πάντως θα πρέπει να τονιστεί ότι 
τα ποσοστά αυτά παρουσιάζουν ένα μεγάλο εύρος  
λόγω των διαφορετικών ορισμών της πρωτεϊνουρίας 
(από 150 έως και 1.000 mg λευκώματος στα ούρα 
24ώρου) ανά μελέτη, αλλά και των διαφορετικών 
πληθυσμών ασθενών, αναφορικά με το χρονικό δι-
άστημα μετά τη νεφρική μεταμόσχευση. Ασθενείς 
που μελετώνται μετά από 5 ή 10 χρόνια από τη με-
ταμόσχευση είναι αναμενόμενο να παρουσιάζουν 
πρωτεϊνουρία σε μεγαλύτερο ποσοστό, σε σχέση 
με ασθενείς 2-3 χρόνια μετά τη μεταμόσχευση, κυ-
ρίως λόγω της αυξημένης συχνότητας της χρόνιας 
νεφροπάθειας του μοσχεύματος.
ΑΙΤΙΑ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΡΙΑΣ

Τα συχνότερα αίτια πρωτεϊνουρίας μετά από νε-
φρική μεταμόσχευση είναι:

- Χρόνια Νεφροπάθεια του Μοσχεύματος
- Σπειραματοπάθεια του Μοσχεύματος
- Υποτροπή της αρχικής σπειραματονεφρίτιδας 

στο νεφρικό μόσχευμα
- Νέα μορφή (de novo) σπειραματονεφρίτιδας 
- Λήψη  ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων της κα-

τηγορίας των αναστολέων m-TOR δηλαδή sirolimus, 
(RAPAMUNE®) και everolimus (CERTICAN®).
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΡΙΑΣ 
ΣΤΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ 

  Ο έλεγχος της πρωτεϊνουρίας με ταινία (stick) 
ούρων σε πρωινό (αμέσως μετά την έγερση) δείγμα 
ούρων αποτελεί την καλύτερη μέθοδο ανίχνευσης  
(screening test) πρωτεϊνουρίας, αφού μηδενίζει 
την πιθανότητα της ορθοστατικής πρωτεϊνουρίας. 
Η μέθοδος είναι απλή και φθηνή, αλλά θα πρέπει 
να τονιστεί ότι αποτελεί ποιοτική και όχι πλήρως 
ποσοτική (ημι-ποσοτική) μέθοδο, αφού δεν εκ-
φράζεται σε αριθμούς, αλλά σε σταυρούς (1+ έως 
3+). Αυτό που δεν θα πρέπει να αγνοείται είναι ότι 
η ανίχνευση της πρωτεϊνουρίας, η οποία εκφρά-
ζεται με το stick ούρων αποτελεί συνάρτηση και 
του όγκου των ούρων που αποβάλλει ο ασθενής 
ανάλογα με την ποσότητα των υγρών που πίνει. 
Ετσι, ένας σταυρός (1+) σε δείγμα πυκνών ούρων 
δεν είναι παρόμοιος με ένα σταυρό (1+) σε αραιά 
ούρα. Στη δεύτερη περίπτωση είναι λογικό ότι η 
συνολική κατά το 24ωρο πρωτεϊνουρία είναι βα-
ρύτερη και η πρόγνωση μάλλον χειρότερη. Για το 
λόγο αυτό, ο έλεγχος της  πρωτεϊνουρίας με  stick 
θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη  και το 
ειδικό βάρος των ούρων (που μετράται ταυτόχρονα 
με τις ταινίες ούρων).

Αλλος ένας περιορισμός της μέτρησης της λευ-
κωματουρίας με ταινίες είναι η ύπαρξη πυουρίας 

Πρωτεϊνουρία και νεφρική μεταμόσχευση

9ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ α

Κωνσταντίνος Φουρτούνας
Επικ. Καθηγητής Νεφρολογίας-Υπέρτασης
Νεφρολογικό Κέντρο-Τομέας Παθολογίας, 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
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στο δείγμα των ούρων. Οι ουρολοιμώξεις δεν είναι 
σπάνιες, ειδικά κατά τους πρώτους μήνες μετά τη 
μεταμόσχευση, αλλά και στις νέες γυναίκες σε με-
τέπειτα στάδια. Η ανίχνευση πρωτεϊνουρίας στις 
περιπτώσεις ουρολοίμωξης είναι ψευδής και δεν 
θα πρέπει να αξιολογείται.

  Το πηλίκο πρωτεΐνης προς κρεατινίνη σε τυχαίο 
πρωινό δείγμα ούρων αποτελεί καλύτερο δείκτη 
αποβολής λευκώματος στα ούρα, αφού λαμβάνει 
υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς αναφορικά με 
τη συγκέντρωση των ούρων. Μία τιμή 200 mg πρω-
τεΐνης ανά 1 gr (γραμμάριο) κρεατινίνης θεωρείται 
παθολογική και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Η συλλογή ούρων 24 ωρών για τη μέτρηση της 
αποβολής πρωτεΐνης θεωρείται η μέθοδος αναφο-
ράς (gold-standard) για την εκτίμηση της πρωτεϊ-
νουρίας. Διάφορες μελέτες αναφέρουν πολύ καλή 
συσχέτιση του πηλίκου πρωτεΐνης/κρεατινίνης σε 
σχέση με τον υπολογισμό σε 24ωρες συλλογές αλλά 
δεν τις αντικαθιστούν πλήρως. Ανίχνευση πρωτεϊ-
νης > 200 mg ανά 24 ώρες θεωρείται παθολογική. 
Η εξέταση θα πρέπει να συνοδεύεται από μετρή-
σεις της κρεατινίνης στο αίμα και στα ούρα για 
ταυτόχρονο υπολογισμό της λειτουργικότητας του 
μοσχεύματος (κάθαρση κρεατινίνης), αλλά και αξι-
ολόγηση της σωστής συλλογής των ούρων. Το μεί-
ζον πρόβλημα των 24ωρων συλλογών ούρων είναι 
η δυσκολία στη μέτρηση (ο ασθενής είναι υποχρε-
ωμένος να συλλέγει τα ούρα καθ’ όλη τη διάρκεια 
του 24ώρου και για αυτόν το λόγο οι περισσότεροι 
συνιστούν συλλογή την Κυριακή και μέτρηση τη 
Δευτέρα), αλλά και τα λάθη κατά τον υπολογισμό 
του πραγματικού 24ώρου. Η καλή ενημέρωση και 
εκπαίδευση των ασθενών για τον τρόπο σωστής 
συλλογής (πετάμε τα πρώτα πρωινά ούρα και δεν 
τα λαμβάνουμε υπόψη, αλλά και προσπαθούμε να 
συλλέξουμε και τα τελευταία πριν την παρέλευση 
του 24ωρου) είναι θεμελιώδεις για την αξιοπιστία 
των μετρήσεων. 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η ανίχνευση παθολογικής ποσότητας πρωτεΐνης 
στα ούρα θα πρέπει να διερευνάται προσεκτικά. 
Αν και παλαιότερα οι περισσότεροι νεφρολόγοι 
προχωρούσαν σε εκτεταμένο κλινικοεργαστηριακό  
έλεγχο μόνο σε περιπτώσεις βαριάς πρωτεϊνουρίας 
(>2-3 gr), σήμερα αυτό θεωρείται σωστό να γίνε-
ται ακόμη και σε περιπτώσεις απώλειας 1 gr λευ-
κώματος ανά 24ωρο. Τα αίτια της λευκωματουρίας 
που αναφέρονται παραπάνω δεν είναι δυνατόν να 
διαγνωστούν με ακρίβεια χωρίς τη διενέργεια νε-
φρικής βιοψίας. Η παθολογο-ανατομική διάγνωση 
είναι αυτή η οποία θα οδηγήσει και στην πρέπουσα 
αντιμετώπιση.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η θεραπευτική αντιμετώπιση εξατομικεύεται 
ανάλογα με την διάγνωση του αιτίου της πρωτεϊ-
νουρίας. Στην περίπτωση της χρόνιας νεφροπάθει-
ας του μοσχεύματος κρίνεται επιβεβλημένη η καλή 
ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης (< 125/75 mmHg), 

κυρίως με τη χρήση φαρμάκων που αναστέλλουν 
το μετατρεπτικό ένζυμο (α-ΜΕΑ) ή αναστολείς των 
υποδοχέων της αγγειοτασίνης (ARBs) και η ρύθ-
μιση των λιπιδίων (ολική χοληστερόλη, LDL χολη-
στερόλη) με κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

Αναφορικά με τη σπειραματοπάθεια του μοσχεύ-
ματος δεν υπάρχει προς το παρόν επαρκής θερα-
πεία, αλλά από τους περισσότερους εφαρμόζεται 
εντατικοποίηση (αύξηση) της ανοσοκατασταλτι-
κής αγωγής, αφού υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι 
οφείλεται σε ανοσολογικά αίτια. 

Η υποτροπή του αρχικού νοσήματος, που οδή-
γησε τον ασθενή σε χρόνια νεφρική νόσο στο νε-
φρικό μόσχευμα, σχετίζεται με κακή πρόγνωση. Αν 
το αρχικό νόσημα ήταν εστιακή σπειραματοσκλή-
ρυνση, τότε η έγκαιρη εφαρμογή πλασμαφαίρεσης 
/ ανοσοπροσρόφησης  μπορούν να αναστρέψουν ή 
να καθυστερήσουν τη νεφρική βλάβη. 

Η εμφάνιση νέας μορφής σπειραματονεφρίτιδας 
έχει και αυτή κακή πρόγνωση.

Τέλος, η εμφάνιση πρωτεϊνουρίας σε ασθενείς 
που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά φαρμάκα της 
κατηγορίας των αναστολέων m-TOR, έχει μειωθεί 
τα τελευταία χρόνια. Οπως έχει βρεθεί,  στις περι-
πτώσεις αυτές δεν υπάρχουν δομικές βλάβες στο 
μεταμοσχευθέντα νεφρό και η πρωτεϊνουρία είναι 
αναστρέψιμη, αφού σχετίζεται με μάλλον υψηλά 
(τοξικά) επίπεδα των φαρμάκων αυτών. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικανικής Εται-
ρείας Μεταμοσχεύσεων συστήνεται η παρακολού-
θηση της πρωτεϊνουρίας αρχικά 2 εβδομάδες μετά 
από τη νεφρική μεταμόσχευση, κάθε 3-6 μήνες 
κατά το πρώτο έτος και κάθε 6-12 μήνες στη συνέ-
χεια. Εξαίρεση αποτελούν οι ασθενείς με εστιακή 
σπειραματοσκλήρυνση που χρήζουν πιο εντατικού 
ελέγχου. Οι Αμερικανοί συστήνουν τη χρήση ταινι-
ών μέτρησης λευκώματος ως αρχικό έλεγχο και σε 
περίπτωση θετικού αποτελέσματος (1+), μέτρηση 
πηλίκου πρωτεϊνης/κρεατινίνης ή συλλογή ούρων 
24ώρου.

Αντίθετα η Ευρωπαϊκή Νεφρολογική Ενωση συ-
στήνει ένα πιο εντατικό πρωτόκολλο παρακολού-
θησης. Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε νε-
φρική μεταμόσχευση θα πρέπει τουλάχιστον κάθε 
2 μήνες και σίγουρα όχι πάνω από 3 μήνες, ακόμη 
και 5-10 έτη μετά τη μεταμόσχευση, με υπολογι-
σμό της πρωτεϊνουρίας σε 24ωρη συλλογή ούρων. 

  Πάντως κάποια μεταμοσχευτικά κέντρα εφαρμό-
ζουν ακόμη πιο εντατικά προγράμματα με μηνιαία 
παρακολούθηση με ούρα 24ώρου, ανεξάρτητα από 
το χρονικό διάστημα μετά τη νεφρική μεταμόσχευ-
ση. Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί  είναι ότι η 
ανίχνευση πρωτεϊνουρίας δεν θα πρέπει να παρα-
λείπεται από τον τακτικό έλεγχο (τουλάχιστον με 
stick στη γενική ούρων), ενώ επί θετικού αποτε-
λέσματος επιβεβαιωμένου με μέτρηση λευκώματος 
σε συλλογή ούρων 24ώρου καθίσταται απαραίτητη 
η νεφρική βιοψία για την πλήρη διευκρίνιση του 
υποκείμενου αιτίου. 

ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ α
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Αδερφέ μου και συνταξιδιώτη αληθινών 
ονείρων:

Κόβει ο ήλιος της αγάπης 
το ψωμί της προσφοράς
και το μοιράζει λέγοντας’
Μακάριες οι αγνές ψυχές 

που τα όνειρά τους
θυσία αναίμακτο σε μένα προσφέρουν 

ότι κάθε πρωί
αναγεννάται μέσα τους

Το παιδί της ωραιότητας τους.

Ήλιε μου’ 
Ήλιε της αγάπης
κι εγώ , το παιδί 

της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας 
παιδί δικό σου!

Δές με
Δές 

Βουβό το δάκρυ μου συνάχθηκε 
στη βάρκα της ύπαρξής μου,

και χαμένα τα κουπιά  της σωτηρίας μου.
Και η  μέσα μου ημέρα

μαύρα ντύθηκα σύννεφα
βρέχοντας πικρές σκέψεις

και στο στήθος μου
τραχύς Γολγοθάς με καρφιά φόβου
σταυρώνει την ζεστή μου ανάσα.

Ήλιε μου’
Ήλιε της αγάπης

τη σημαία της ζωής μου
μεσίστια κρατώ στα ιδρωμένα μου χέρια

Ψιθυρίζοντας 
ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΜΕΝΑ

το πικρό τούτο ποτήρι 
που τρυφερά κρατάω

το λουλούδι τ’ ανθισμένο της ζωής.
Ψιθυρίζοντας 

ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΜΕΝΑ 
το ξύδι και η χολή

που στα σωθικά μου
μυστικά πάντοτε χορεύει,

τον ερωτικό  της  πυρίχειο  η άνοιξη… 
κι έτσι Ψιθυρίζοντας, 

με το κεφάλι μου σκυφτό
τ’ αβέβαια ακολουθώ βήματά μου,

πέρασα την πόρτα την λευκή
του νοσοκομείου.

Ήλιε μου’
Ήλιε της αγάπης

Στην πολυθρόνα της αιμοκάθαρσης 
Καθισμένος’

Απ’ το μυστικό παράθυρο της ανατολής σου
είδα το μεγάλο θυσιαστήριό σου,
Κι απ’ την καρδιά σου την αγνή

φωτιά ζώσα είδα να εκπορεύεται,
και τις κόρες σου τις ηλιαχτίδες
χαμογελαστές κι αδελφωμένες,
αδιαίρετη να την μεταφέρουν 

σ’ όλα τα πλάσματά σου.
Και άκουσα! Άκουσα

Τους χτύπους της καρδιάς μου
με τους χτύπους 

της δικής σου καρδιάς να συνομιλούν,
Και η συνομιλία τους

τις χορδές του είναι μου ν’ αγγίξει,
και θεία μουσική ν’ απλώνεται’

απαλά σκορπίζοντας
Της ψυχής μου τα σκοτάδια.

Ήλιε μου
Ενα γλυκύτατο δειλινό του χθες, του σήμερα, του αύριο…  την ώρα που ο ήλιος τρυφερά 

κυλούσε στη δύση του, ο Οδυσσέας της ζωής και ο ποιητής Ν. Δ. στις θάλασσες της καρδιάς 
τους συναντήθηκαν, η φωνή τους καράβι να ταξιδέψει μέσα στον άνθρωπο.

ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ α

Kontos Harry
Typewritten Text

Kontos Harry
Typewritten Text
ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΓΚΟΤΣΗΣ
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Ήλιε μου’

Ήλιε της αγάπης

Κι εγώ, το παιδί 

Της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας 

Παιδί δικό σου!

Δές με

Δές 

Στο χέρι μου τώρα ακουμπούν 

χιλιάδες χέρια

και με κρατούν γερά

και τα κρατώ σφιχτά

και μετά τραγουδάμε 

το τραγούδι της Αναγέννησης, 

της Αναγέννησής μας.

Και  θεριεύει  η αγάπη μας

για Σένα  Τόσο

που χιλιάδες όμορφες ηλιαχτίδες γινόμαστε

και φωτίζουμε το δρόμο

τον ανηφορικό της ζωής μας,

που ένα κομμάτι σου γινόμαστε Ήλιε μου

-δικό σου αναπόσπαστο-

και αγωνιζόμαστε ενωμένοι 

κι αδιαίρετοι

και κατά πώς εσύ  θέλεις,

και λαμπρύνουμε με το χαμόγελό μας

του Γολγοθά μας τα κακοτράχαλα  ύψη…

Ήλιε μου
Ήλιε της αγάπης... ΟΛΟΙ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ.

Σύντροφέ μου και συνταξιδιώτη των αληθι-
νών ονείρων:

Μαζεύει ο Ήλιος της αγάπης
το φώς της μεγάλης του καρδιάς

μέσα στις χούφτες του
και το μοιράζει λέγοντας’

την αγαπημένη μου πρωτοκόρη
Ηλιογέννητη

με το χρυσό μου άρμα στη γή κατέβασα
να ταξιδεύει απ’ άκρη σ’ άκρη της,

και από χώρα σε χώρα
να φανερώνει στους ανθρώπους 

την ύψιστη Δωρεά. 

Εκείνη της μεταμόσχευσης οργάνων 
Που εξυψώνει τον άνθρωπο 

κι από μικρό Τρανό τον κάνει 
και Άγγελο οδηγητή επί γης,
της άχραντης Αγάπης μου

προς τον συνάνθρωπό τους…..

Εγώ λοιπόν
Ο Ήλιος της αγάπης 
αδελφός δικός σας !

Και σείς όλοι αδελφοί μου….. 
αν με θελήσετε.

Καλό Καλοκαίρι
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευ-

θέντων εκ νεφρού σας εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές. Ο 
Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού θα παραμείνει 

κλειστός το διάστημα 03/08/2009 έως 17/08/2009.
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Η «Εταιρεία Πολιτισμού Επιστημών  και Κοινωνι-
κής Παρέμβασης του Δήμου Νίκαιας»  διοργάνωσε 
ημερίδα με θέμα την «Δωρεά  Οργάνων  Πράξη 
κοινωνικής ευαισθησίας και αναγκαιότητας». Η 
ημερίδα πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία  
στις 27 Απριλίου 2009  στη αίθουσα τελετών του  
Δημαρχείου της Νίκαιας.

Σε μια κατάμεστη αί-
θουσα αναπτύχθηκε από 
έμπειρους ομιλητές διε-
ξοδικά το ευαίσθητο από 
κοινωνικής και επιστη-
μονικής απόψεως θέμα. 
Ο Πρόεδρος της Εταιρίας 
κ. Πρόδρομος Ζαχαρό-
πουλος στην εισαγωγική 
του ομιλία αναφέρθηκε 
στην ανάγκη ευρύτερης 
και πληρέστερης ενη-
μέρωσης του κοινού 
στο σημαντικότατο αυτό 
θέμα, ώστε η δωρεά ορ-
γάνων να πάψει να αποτελεί μια σπάνια πράξη και 
να καταστεί μια αυτονόητη ενέργεια όλων των πο-
λιτών. Ομιλητές στην ημερίδα ήταν ο Πρόεδρος του 
Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων καθηγητής 
κ. Αλκιβιάδης Κωστάκης, η Προϊσταμένη Ιατρικής 
Υπηρεσίας του ΕΟΜ κα Αθηνά Γόμπου, ο Πρόεδρος 
του Πανελλήνιου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ 
Νεφρού κ. Χρήστος Σβάρνας και ο βουλευτής της 
Β΄ Πειραιώς κ. Ιωάννης Διαμαντίδης.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΜ καθηγητής κ. Αλκιβιάδης 
Κωστάκης, επιστήμων με πλούσια και πολυσχι-
δή προσφορά στον τομέα των μεταμοσχεύσεων, 
καθώς και στην προαγωγή της επιστημονικής 
έρευνας σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της 
απόρριψης των μοσχευμάτων από τον οργανισμό 
(πρωτοεισήγαγε την κυκλοσπορίνη μετά από πει-
ράματα από το 1978 σε συνεργασία με τον διάση-
μο καθηγητή ερευνητή sir Roy Can.), παρουσίασε 
αναλυτικά τη σημασία της Δωρεάς Οργάνων στην 
Μεταμόσχευση, καθώς και τον ρόλο του ΕΟΜ στην 
προώθηση της Δωρεάς Οργάνων και Ιστών στην 
χώρα μας. Τέλος αναφερόμενος στην αύξηση των 
μεταμοσχεύσεων κατά το 2008 τόνισε ότι αυτό 
αποτελεί ένα ενθαρρυντικό γεγονός για την αύξη-
ση του αριθμού των δοτών και στο μέλλον.

Η Προϊσταμένη Ιατρικής Υπηρεσίας του ΕΟΜ κα 
Αθηνά Γόμπου ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους 
για όλη την δράση του ΕΟΜ που είναι αφενός μεν 
υποβοήθηση του Υπουργείου Υγείας στη χάραξη 
εθνικής πολιτικής στον τομέα των μεταμοσχεύσε-
ων, ενώ είναι υπεύθυνος για την διάδοση της ιδέ-
ας της δωρεάς οργάνων και ιστών, καθώς και για 

τον συντονισμό της μεταμοσχευτικής διαδικασίας.
Εν συνεχεία ανέπτυξε τις επιμέρους δραστηριό-

τητες του Οργανισμού, ενώ έδωσε πολύτιμες πλη-
ροφορίες σχετικά με τα όργανα που μεταμοσχεύ-
τηκαν, τους δωρητές οργάνων, τον εγκεφαλικό 
θάνατο καθώς και την όλη διαδικασία της δωρεάς 
οργάνων.

Ο Βουλευτής κ. Ι. Δια-
μαντίδης, μεταμοσχευ-
μένος και ο ίδιος, ανα-
φέρθηκε στη σημασία 
της δωρεάς οργάνων κα-
θώς και στις προσπάθει-
ες που καταβάλλονται 
για την αναβάθμιση της 
σχετικής με τις μεταμο-
σχεύσεις νομοθεσίας.

Ο Πρόεδρος του Πα-
νελλήνιου Συλλόγου 
Μεταμοσχευθέντων 
εκ Νεφρού κ. Χρήστος 
Σβάρνας, αφού χαιρέτι-

σε την λαμπρή πρωτοβουλία της Εταιρίας για την 
διοργάνωση της Ημερίδας, τόνισε τη σημασία της 
μεταμόσχευσης για την πραγματοποίηση της οποί-
ας η δωρεά οργάνων είναι απαραίτητη προϋπόθε-
ση. Για το λόγο αυτό η δωρεά οργάνων είναι μια 
απόφαση μεγάλης ηθικής αξίας. Είναι η ίδια η ζωή 
και αποτελεί μια γνήσια πράξη αγάπης, αλληλεγγύ-
ης και απόλυτης ανιδιοτέλειας.

Τέλος ζήτησε τον εκσυγχρονισμό και την συ-
μπλήρωση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου 
α) με την επέκταση των ζώντων δοτών από τον 
πρώτο και δεύτερο βαθμό συγγένειας που ισχύει 
σήμερα, έως και τον τέταρτο βαθμό εξ αίματος σε 
ευθεία ή πλάγια γραμμή και μέχρι του δεύτερου 
βαθμού σε συγγενείς εξ αγχιστείας, β)με την κα-
θιέρωση και στην χώρα μας του θεσμού της εικα-
ζόμενης συναίνεσης στη δωρεά οργάνων, γ) στην 
αναβάθμιση του ρόλου του ΕΟΜ και δ) στη δια-
τήρηση και ενδυνάμωση του δημόσιου χαρακτήρα 
των μεταμοσχεύσεων.

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν ο Βουλευτής Δ. Λι-
ντζέρης, ο Δήμαρχος της Νίκαιας Στ. Μπενετάτος, 
ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ι. Βαγε-
νάς, οι πρώην Δήμαρχοι Πειραιά και Νίκαιας Στ. 
Λογοθέτης και Β. Τράπαλης, πολλοί Νομαρχιακοί 
και Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι πολλών 
φορέων της Νίκαιας και της ευρύτερης περιοχής, 
καθώς επίσης και εκπρόσωποι του Πανελλήνιου 
Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού.

Μετά την εκδήλωση ακολούθησε δεξίωση κατά 
τη διάρκεια της οποίας συνεχίστηκε η συζήτηση 
για το μείζον αυτό κοινωνικό ζήτημα. 

«Δωρεά  Οργάνων Πράξη κοινωνικής 
ευαισθησίας και αναγκαιότητας» 
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βημα μεταμοσχευσεων
Τα αυξημένα επίπεδα ουρικού οξέος στο αίμα 

αποτελούν συχνό φαινόμενο για τους μετα-
μοσχευμένους εκ νεφρού ασθενείς. Η αύξηση 
ουρικού οξέος μπορεί να οφείλεται σε υπερ-
παραγωγή πουρινών ή σε μειωμένη απέκκριση 
ουρικού οξέος από τους νεφρούς και μπορεί να 
οδηγήσει σε εμφάνιση ουρικής αρθρίτιδας (πο-
δάγρας).

Οι πουρίνες είναι τμήμα των πρωτεϊνών των 
τροφών που μετατρέπονται σε ουρικό οξύ στον 
οργανισμό μας. Το ακόλουθο άρθρο επιχειρεί να 
απαντήσει τα βασικά ερωτήματα που αφορούν 
τη διατροφή και την επίδρασή της στα επίπεδα 
ουρικού οξέος στο αίμα, ενώ παράλληλα περι-
λαμβάνει τις βασικές συστά-
σεις διατροφής για άτομα με 
αυξημένο ουρικό οξύ. 
Βοηθά η απώλεια βάρους 
στη βελτίωση του ουρι-
κού οξέος στο αίμα; 

Σε υπέρβαρα ή παχύσαρκα 
άτομα η σταδιακή απώλεια 
βάρους μπορεί να βοηθήσει, 
στη βελτίωση των επιπέδων 
ουρικού οξέος στο αίμα. Βέ-
βαια πρέπει να τονιστεί ότι 
οι πολύ αυστηρές δίαιτες 
και η απότομη μείωση του σωματικού βάρους 
έχει αρνητική επίδραση στα επίπεδα του ουρι-
κού οξέος και ενδέχεται να προκαλέσει επεισό-
διο ουρικής αρθρίτιδας. Έτσι, η υιοθέτηση ενός 
ισορροπημένου διαιτολογίου, σε συνδυασμό με 
συστηματική σωματική δραστηριότητα μπορεί 
να συμβάλει στην ασφαλή μείωση του σωματι-
κού βάρους, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην 
υγεία 
Ποια τρόφιμα επηρεάζουν το ουρικό οξύ; 

Υπάρχουν πολλοί διατροφικοί μύθοι που αφο-
ρούν την επίδραση της διατροφής στα επίπεδα 
ουρικού οξέος στο αίμα. Τα τρόφιμα όμως που 
αποδεδειγμένα επηρεάζουν τα επίπεδα ουρικού 
οξέος στο αίμα είναι αυτά που περιέχουν που-
ρίνες, την ουσία δηλαδή που μετατρέπεται σε 
ουρικό οξύ στον οργανισμό.

Τα τρόφιμα αυτά είναι κυρίως: 
Τα εντόσθιο (συκώτι, μυαλό, νεφρό), ζωμός; 

κρέατος, γλυκάδια 

Το κυνήγι, η χήνα 
Τα αμύγδαλα 
Τα θαλασσινά (Μύδια, χτένια, αυγοτάραχο) 
Τα μικρά ψάρια, όπως σαρδέλες, σκουμπρί, 

ρέγκα, αντζούγιες 
Τα τρόφιμα που περιέχουν μαγιά (π.χ. μπύρα) 
Εκτός από τα παραπάνω μικρότερες ποσότητες 

πουρινών περιλαμβάνονται σε τρόφιμα όπως: 
Το κοτόπουλο, η γαλοπούλα και το κόκκινο 

κρέας (μοσχάρι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, μπέι-
κον)

Τα ψάρια, τα οστρακοειδή, ο αστακός, τα κα-
βούρια και τα στρείδια 

Ο αρακάς, φασόλια, σπανάκι, φακές, σπαράγ-
για, μανιτάρια, ντομάτα, κουνουπίδι

Οι τηγανητές πατάτες, το ψωμί και τα δημη-
τριακά ολικής αλέσεως 

Το τρόφιμα αυτά πρέπει να καταναλώνονται 
σε περιορισμένες ποσότητες, ειδικά σε περι-

πτώσεις υπερβολικής αύξη-
σης του ουρικού οξέος στο 
αίμα.
Επηρεάζει το αλκοόλ το 
ουρικό οξύ; 

Η κατανάλωση αλκοόλ 
αυξάνει τον κίνδυνο εμφά-
νισης ουρικής αρθρίτιδας, 
δεδομένου ότι μπορεί να 
αυξήσει τα επίπεδα ουρικού 
οξέος στο αίμα.

Έτσι λοιπόν η συστημα-
τική κατανάλωση αλκοόλ 

πρέπει να περιορίζεται, ενώ ταυτόχρονα πρέπει 
να αποφεύγεται και η περιστασιακή κατανάλωση 
μεγάλης ποσότητας αλκοόλ. Πρέπει τέλος να το-
νιστεί ότι η μπύρα αποτελεί ένα από τα τρόφιμα 
με ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα σε πουρίνες 
και πρέπει να αποφεύγεται. 
Ποιες είναι οι ανάγκες σε υγρά; 

Η ανεπαρκής κάλυψη των αναγκών σε υγρά 
μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση του ουρικού 
οξέος στο αίμα. Η κατανάλωση επαρκούς πο-
σότητας υγρών την ημέρα μπορεί να συμβάλλει 
στην καλύτερη ρύθμιση των επιπέδων ουρικού 
οξέος στο αίμα. Αν και η γενική σύσταση για 
κατανάλωση υγρών είναι 1.5-2.0 λίτρα την ημέ-
ρα, σε άτομα που λαμβάνουν διουρητικά, έχουν 
νεφρική ή καρδιακή ανεπάρκεια ή έχουν υπο-
βληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, η σύσταση 
αυτή μπορεί να διαφοροποιείται σημαντικά και 
πρέπει να καθορίζεται σε συνεννόηση με τον 
θεράποντα ιατρό. 

Ουρικό οξύ και διατροφή
Λιάνα Πούλια 

Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, 
ΓΝΑ Λαϊκό
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έςΒοηθήστε  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
Προσφορά  λεωφορείου Δήμου Αιγαλέου για  εκδρομή Συλλόγου 
την 17 Μαΐου 2009  σε Δίστομο - Όσιο Λουκά - Δελφούς 
Προσφορά  λεωφορείου Δήμου Περιστερίου για  εκδρομή Συλλόγου 
την 17 Μαΐου 2009   σε Δίστομο - Όσιο Λουκά - Δελφούς 
Προσφορά  αρτοσκευασμάτων επιχείρησης Αφοι Στεργίου Α.Ε  
για  εκδρομή Συλλόγου την 17 Μαΐου 2009   σε Δίστομο - Όσιο Λουκά - Δελφούς 
ΓΚΟΥΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΓΚΟΥΒΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 200 €
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   45 €
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   35 €
ΠΟΛΕΣΙΟΥΚ ΝΙΝΑ   35 €
ΓΚΑΡΛΑΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   35 €
ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   35 €
ΜΠΕΛΙΝΑ ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΜΑΚΡΗ   20 €
ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ   20 €
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   20 €
ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   20 €
ΑΝΩΝΥΜΟΣ   20 €
ΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ   20 €
ΖΕΡΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   20 €
ΚΑΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   20 €
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   20 €
ΓΚΙΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ   10 €
ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ   5 €
ΖΗΡΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ   5 €
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ   5 €
ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ   5 €
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