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Στα πλαίσια των προσπαθειών μας για επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που ταλανίζουν τους μεταμοσχευμένους επικοινωνήσαμε με τον νέο Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Πολύζο
Νικόλαο και συμφωνήθηκε να του καταθέσουμε σχετικό αναλυτικό υπόμνημα, πράγμα
το οποίο και πράξαμε. Το συγκεκριμένο υπόμνημα το δημοσιεύουμε όπως ακριβώς υποβλήθηκε προς ενημέρωση των μελών μας.
Προς κ. Πολύζο Νικόλαο Γενικό Γραμματέα
Κοινοποίηση: κ. Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα,
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Γεννηματά Φώφη, Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αξιότιμε κύριε Γενικέ,
Οι σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία της
χώρας μας και ιδιαίτερα στις νεφρολογικές κλινικές και τα μεταμοσχευτικά κέντρα, οι ανεπαρκείς, απαράδεκτες και υποβαθμισμένες κτιριακές
υποδομές στα περισσότερα από αυτά, η απουσία
οργάνωσης στη λειτουργία των νοσοκομείων, η
έλλειψη ολοκληρωμένης μηχανογράφησης και
γενικότερα η υποβάθμιση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας παρά τις φιλότιμες
προσπάθειες σημαντικού αριθμού ενσυνείδητων
ιατρών και νοσηλευτών συμπληρώνουν το κάδρο
του σημερινού Εθνικού Συστήματος Υγείας που
βρίσκεται σε βαθιά κρίση και στα όρια της κατάρρευσής του.
Κι ενώ θα περίμενε κανείς βήματα προόδου
και βελτίωσης αυτής της κατάστασης, δυστυχώς
σε πολλούς τομείς διαπιστώνουμε παλινδρόμηση σε προγενέστερες καταστάσεις.
Αναφέρουμε ενδεικτικά το απαράδεκτο φαινόμενο να καλούνται νεφροπαθείς ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α και του Ο.Π.Α.Δ σε συγκεκριμένα
νοσοκομεία, όπως του Ευαγγελισμού και του
Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης, να πληρώνουν το
δυσβάστακτο κόστος των τακτικών τους εξετάσεων, οι οποίες στα άλλα μεταμοσχευτικά κέντρα παρέχονται δωρεάν. Οι εξετάσεις αυτές
είναι PTH, ΑΘΑ anti Tg, ΑΘΑ anti TPO, CANCA,
PANCA, ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ, U/S ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ, U/S ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ,
SCANNING ΠΑΡΑΘΥΡΟΕΙΔΩΝ ΜΕ ΜΙΒΙ TRIPLEX
ΑΓΓΕΙΩΝ(ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ, ΛΑΓΟΝΙΑ& ΜΗΡ.), ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΤΑΞΗΣ
Ι, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
ΤΑΞΗΣ ΙΙ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΤΑΞΗΣ Ι, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΤΑΞΗΣ ΙΙ ,ασβέστιο

ούρων, φάρμακο CERTICAN, ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΡΟΥ,
φάρμακο κυκλοσπορίνη, φάρμακο proqraf (τακρόλυμους), καθώς και άλλες βιοχημικές. Το κόστος των εξετάσεων αυτών μπορεί να ανέλθει
έως και τα 1700E η δε συχνότητα διενέργειας
των είναι από μια φορά έως 6 φόρες ετησίως,
ανάλογα την περίπτωση του κάθε ασθενούς.
Η δικαιολογία η οποία προβάλλεται στηρίζεται
στο γεγονός ότι δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις των συγκεκριμένων ασφαλιστικών φορέων
με τα εν λόγω νοσοκομεία, επειδή το Υπουργείο
Υγείας δεν έχει κοστολογήσει τις πιο πάνω εξετάσεις. Και διερωτάται κάνεις, άλλοι νόμοι ισχύουν για τα μεταμοσχευτικά κέντρα του Λαϊκού,
του Ρίου και άλλοι για τον Ευαγγελισμό και το
Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης;
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το αλαλούμ αυτό
οφείλεται σε οργανωτική αδυναμία και έλλειψη
συντονισμού των αρμοδίων φορέων και όχι σε
ηθελημένη πιλοτική εφαρμογή κατάργησης των
δωρεάν εξετάσεων των νεφροπαθών μεταμοσχευμένων.
Κι αυτό συμβαίνει σε μία εποχή που θεωρείται
αναφαίρετο και κεκτημένο με αγώνες δεκαετιών
το δικαίωμα της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής
και νοσοκομειακής περίθαλψης των νεφροπαθών – μεταμοσχευμένων.
Κάναμε και εξακολουθούμε να κάνουμε αγώνα για την αποκατάσταση αυτής της αδικίας,
με επανειλημμένες παρεμβάσεις μας το προηγούμενο έτος στο Υπουργείο Υγείας και στους
Διοικητές των πιο πάνω νοσοκομείων, καταφέραμε προσωρινά τουλάχιστον με αποφάσεις των
Διοικητικών τους Συμβουλίων να αναστείλουμε
το φαινόμενο αυτό. Η προσωρινή αυτή ρύθμιση
του προβλήματος ανά πάσα στιγμή μπορεί να
ανατραπεί.
Απαιτείται λοιπόν οριστική επίλυση του προβλήματος με σαφή νομοθετική διάταξη από το
Υπουργείο Υγείας στην οποία να παρέχεται δωρεάν η νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη στους χρόνια πάσχοντες νεφροπαθείς για
την πρωτογενή πάθησή τους, αλλά και για τις
δευτερογενείς παθήσεις που εμφανίζονται λόγω
της ισχυρής ανοσοκαταστολής τους σε όλα τα
Δημόσια νοσοκομεία της χώρας μας.
Ένα άλλο επίσης ζήτημα μείζονος σημασίας
είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει ένας
δίαυλος προσανατολισμού και εκχώρησης ορισμένων ειδικευμένων εξετάσεων των νεφροπαθών σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, με το
αιτιολογικό ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων
αυτών βγαίνουν πιο γρήγορα, ότι είναι πιο αξιόπιστα από τα του Δημόσιου νοσοκομείου ή ότι
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Τα νέα μας

τα μηχανήματα του δημοσίου νοσοκομείου βρίσκονται εκτός λειτουργίας λόγω βλαβών. Σημειωτέον ότι αρκετά δημόσια νοσοκομεία έχουν
την πιο εξελιγμενη τεχνολογική υποδομή ακόμη και από τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα για
να τις πραγματοποιούν.
Σύμφωνα με συντηρητικούς υπολογισμούς
ένας μεταμοσχευμένος κάθε χρόνο εκτός από
τις τακτικές εξετάσεις στις οποίες υποβάλλεται
στο μεταμοσχευτικό κέντρο που παρακολουθείται, πραγματοποιεί και κάποιες εξετάσεις που
γίνονται κατά τεκμήριο στα ιδιωτικά διαγνωστικά
κέντρα. Το κόστος αυτών των εξετάσεων μπορεί
να φτάσει κατά μέσο ορό το ποσό των 1.000E,
και το οποίο επιβαρύνει τον ίδιο τον ασθενή.
Με επανειλημμένες επιστολές και παρεμβάσεις μας στο υπουργείο Υγείας στο παρελθόν εισπράτταμε πάντα μεγαλόστομες υποσχέσεις ότι
το ζήτημα θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά,
απεναντίας όμως διαπιστώναμε ότι το φαινόμενο διογκώνεται.
Σταθερή είναι η πεποίθησή μας ότι η πολιτεία εκτός από την φραστική κατανόηση των
προβλημάτων μας και τις υποσχέσεις θα πρέπει άμεσα και έμπρακτα να επιλύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα των νεφροπαθών. Όλες οι
εξετάσεις να γίνονται στα Δημόσια νοσοκομεία
ή όταν υπάρχει αδυναμία υποδομής απ’ αυτά
για κάποιες εξειδικευμένες εξετάσεις ,αυτές
να γίνονται στα ιδιωτικά κέντρα υγείας και να
καλύπτονται ολοκληρωτικά από τα ασφαλιστικά
ταμεία η την πρόνοια.
Αξιότιμε κ. Γενικέ,
Πέραν των προαναφερθέντων προβλημάτων
το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού επιθυμεί
να σας εκθέσει πιο αναλυτικά, ταξινομημένα
ανά κατηγορίες και ανά μεταμοσχευτικό κέντρο
τα εκρηκτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι μεταμοσχευμένοι. Προτείνουμε επίσης λύσεις
που αν υιοθετηθούν από την πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Υγείας θα επιλυθούν αρκετά
προβλήματα και θα βελτιωθεί σε σημαντικό
βαθμό η κατάσταση.
Μεταμοσχευτικό κέντρο Γενικού Λαϊκού
Νοσοκομείου Αθηνών
-Έλλειψη Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού
Το Μεταμοσχευτικό Κέντρο του Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών είναι το μεγαλύτερο
κέντρο της χώρας μας. Έχει πραγματοποιήσει
1.800 και πλέον μεταμοσχεύσεις νεφρών και
αποτελεί την βιτρίνα των μεταμοσχεύσεων. Η
κατάσταση όμως η οποία εμφανίζεται τα τελευταία χρονιά τόσο στη μεταμοσχευτική μονάδα
όσο και στα εξωτερικά Ιατρεία των μεταμοσχευμένων είναι απογοητευτική έως χαώδης.

Η μονάδα μεταμόσχευσης έχει ανάγκη από
νέους μεταμοσχευτές. Έχουν προκηρυχθεί αρκετό καιρό (2) θέσεις χειρουργών μεταμοσχευτών επιμελητών Α και Β, καθώς και (2) συντονιστών και μένουν ακόμη εκκρεμείς.
Προοπτικές ανανέωσης του team της μονάδας με νέους χειρουργούς δεν φαίνονται να
υπάρχουν. Αν λάβουμε υπ’ οψιν μας ότι η πλειοψηφεία της σημερινής ομάδας χειρουργών βρίσκεται κοντά σε συντάξιμο χρόνο θα βρεθούμε
προ εκπλήξεως ύστερα από λίγα χρόνια, εάν δεν
ληφθούν άμεσα μέτρα.
Το περιορισμένο νοσηλευτικό προσωπικό της
μονάδας δεν επαρκεί ώστε να υπάρχει σωστή
νοσηλευτική φροντίδα για τους 32 ασθενείς
που αριθμεί η μονάδα.
Στην απογευματινή βάρδια την μονάδα εξυπηρετούν 2 νοσηλευτές και στην νυκτερινή 1
νοσηλευτής, που καλούνται να αντιμετωπίσουν
όλα τα περιστατικά.
Το υπάρχον Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της μονάδος εργάζεται υπεράνθρωπα και
πάνω από τα όριά του πολλές φορές κάτω από
δύσκολες συνθήκες για να αντιμετωπίσει τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της μονάδας. Δεν
είναι λίγες οι φορές που οι χειρουργοί όταν
παίρνουν μοσχεύματα από περιφερειακά νοσοκομεία, ξενυχτούν και υποβάλλονται σε περισσή
ταλαιπωρία για να διεκπεραιώσουν με επιτυχία
την ασφαλή μεταφορά του μοσχεύματος.
Είναι τουλάχιστον αντιφατικό από τη μια να
θέλουμε να αυξήσουμε τις μεταμοσχεύσεις στη
χώρα μας και από την άλλη το πρώτο μεταμοσχευτικό κέντρο της χώρας μας να αντιμετωπίζει τόσο πολύ οξυμμένα προβλήματα.
Τα εξωτερικά Ιατρεία των μεταμοσχευμένων λειτουργούν τρεις μέρες την εβδομάδα.
Παρά τις υπερβάλλουσες προσπάθειες που καταβάλλουν δυο (2) επιμελητές νεφρολόγοι, μια
(1) επικουρική νεφρολόγος και μια νεφρολόγος
επιστημονική υπεύθυνη του ΕΟΜ κάθε Τετάρτη
δεν επαρκούν για να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες.
Οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς που παρακολουθούνται στο Γενικό Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών ξεπερνούν τους 1.800, ταλαιπωρούνται
διαρκώς περιμένοντας αρκετές ώρες στα εξωτερικά Ιατρεία για να εξεταστούν στα τακτικά ραντεβού τους. Η διαδικασία εξέτασης ολοκληρώνεται σε δυο φάσεις. Η πρώτη φάση γίνεται με
την αιμοληψία την πρώτη ημέρα και η δεύτερη
φάση την μεθεπόμενη ημέρα που έχουν βγει τα
αποτελέσματα των εξετάσεων και εξετάζεται ο
μεταμοσχευμένος. Χρονοβόρα διαδικασία λόγω
κακής λειτουργίας και συντονισμού των εργαστηριών του νοσοκομείου, που δημιουργεί κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα σε ασθενείς
που είναι εργαζόμενοι, πρόσθετα προβλήματα
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Λαϊκού νοσοκομείου αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των
μεταμοσχευμένων.
Ορισμένες υποδομές όπως οι τουαλέτες είναι
τριτοκοσμικές. Η ανάπλαση της μονάδας μεταμόσχευσης είχε εξελιχθεί σε γεφύρι της Άρτας.
Δρομολογήθηκε να πραγματοποιηθεί πριν τους
Ολυμπιακούς αγώνες του 2004 ως νοσοκομείο Β
γραμμής. Έγινε η ολυμπιάδα του Πεκίνου προετοιμάζεται η νέα ολυμπιάδα του Λονδίνου και
η ανάπλαση της μονάδας μεταμόσχευσης βρίσκεται στο πρώτο στάδιο υποβολής της μελέτης
στο υπουργείο υγείας για έγκριση.
Ως Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού προτείνουμε:
Την άμεση ενίσχυση του Νεφρολογικού
τμήματος με (2) επίκουρους νεφρολόγους
και (2) παρασκευαστές που θα απασχολούνται
αποκλειστικά στο νεφρολογικό τμήμα για τους
μεταμοσχευμένους.
Σε ένα χρόνο από τώρα να αυξηθούν οι
οργανικές θέσεις νεφρολόγων με (2) νέες
θέσεις επιμελητών.
Να καλυφθούν οι ήδη προκηρυγμένες θέσεις (2) χειρουργών μεταμοσχευτών επιμελητών Α και Β, καθώς και (2) συντονιστών.
Πρόσληψη (5) τουλάχιστον νοσηλευτών στη
μονάδα μεταμόσχευσης.
Άμεση και ολοκληρωμένη μηχανογράφηση
του νεφρολογικού τμήματος και της μονάδας μεταμόσχευσης. Να αναπτυχθεί η εφαρμογή
αυτή ώστε να καλύψει βασικές διαδικασίες όπως
συνταγολογία, παραπεμπτικά ειδικών εξετάσεων,
ιατρικές βεβαιώσεις και να συνδεθεί με όλα τα
τμήματα του νοσοκομείου. Να καταρτιστεί το
ηλεκτρονικό μητρώο μεταμοσχευμένων.
Να αναζητηθεί άλλος μεγαλύτερος χώρος
μέσα στο νοσοκομείο η σε άλλο παρακείμενο κτήριο πλησίον του νοσοκομείου που θα
στεγάσει τα εξωτερικά ιατρεία των μεταμοσχευμένων-νεφροπαθών.
Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την υλοποίηση της ανάπλασης της μονάδας Μεταμόσχευσης.
Μεταμοσχευτικό κέντρο Γενικό νοσοκομείο
Αθηνών Ευαγγελισμού
Η μονάδα του Ευαγγελισμού είναι μια μικρή
μονάδα με λίγους ασθενείς και καλές επιδόσεις.
Έχει οριακή επάρκεια σε Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αλλά όπως και στο Λαϊκό δεν έχει
λυθεί το θέμα της προοπτικής του. Αντιμετωπίζει όμως κάποια ιδιαίτερα προβλήματα που
είναι τα παρακάτω:
Το μεταμοσχευτικο κέντρο του Ευαγγελισμού
παρ’ ότι είναι θεσμοθετημένο από τον ΕΟΜ δεν
είναι ενταγμένο στον κανονισμό του νοσοκομείου. Ουσιαστικά βρίσκεται σε εκκρεμότητα και
ως εκ τούτου δεν έχει την αυτοτέλειά του.
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υγείας σε ηλικιωμένους ασθενείς. Οι ασθενείς
της επαρχίας παραμένουν τρεις (3) ημέρες στην
Αθήνα για να ολοκληρώσουν τις εξετάσεις τους
και υποβάλλονται σε μεγάλη οικονομική επιβάρυνση (έξοδα κίνησης, διαμονής, σίτισης).
Το επίπεδο της παρεχομένης υγείας είναι υποβαθμισμένο λόγω του μεγάλου αριθμού ασθενών και του περιορισμένου επιστημονικού προσωπικού.
Έλλειψη ολοκληρωμένης μηχανογράφησης
Το σύστημα μηχανογράφησης του Λαϊκού
Νοσοκομείου είναι ανεπαρκές. Για τους μεταμοσχευμένους ύστερα από μακροχρόνιες παρεμβάσεις μας άρχισε να εφαρμόζεται ένα περιορισμένο πιλοτικό πρόγραμμα στο οποίο έχουν
ενταθεί μερικά εργαστήρια, τα οποία εκδίδουν
μηχανογραφικά τις απαντήσεις των εξετάσεων μας. Η εφαρμογή αυτή δεν έχει αναπτυχτεί
ώστε να καλύψει βασικές διαδικασίες όπως συνταγολογία, παραπεμπτικά ειδικών εξετάσεων,
ιατρικές βεβαιώσεις, ενημέρωση μητρώου μεταμοσχευμένων με αποτέλεσμα αυτές να γίνονται χειρόγραφα από το ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό σε βάρος του ιατρικού χρόνου των
ασθενών. Το πρόγραμμα αυτό παρ’ ότι είναι συνδεδεμένο με την νεφρολογική κλινική και την
μονάδα μεταμόσχευσης δεν αξιοποιείται από το
ιατρικό και διοικητικό προσωπικό.
Το μητρώο των μεταμοσχευμένων είναι χειρόγραφο και διάσπαρτο. Οι φάκελοι των μεταμοσχευμένων δεν φυλάσσονται επαρκώς με κίνδυνο υποκλοπής του ιατρικού απορρήτου.
Απαράδεκτες υλικοτεχνικές υποδομές μεταμοσχευτικής μονάδας και Εξωτερικών Ιατρείων
Την εικόνα των ελλείψεων και της κακής οργάνωσης συμπληρώνουν οι απαρχαιωμένες και
ανεπαρκείς κτιριακές υποδομές. Τα εξωτερικά
ιατρεία των μεταμοσχευμένων φιλοξενούνται σε
ένα χώρο των 50 τ.μ. Στον ίδιο χώρο των εξωτερικών ιατρείων, που πριν από 30 χρόνια εξυπηρετούσε 5-10 ασθενείς, σήμερα στοιβάζονται
60 - 80 άτομα. Σε αυτόν τον περιορισμένο χώρο
είναι αδύνατον να εξυπηρετηθούν κάτω από ανθρώπινες συνθήκες τα τακτικά ραντεβού των
1.800 και πλέον μεταμοσχευμένων. Ο χώρος
αναμονής έξω από τα εξωτερικά ιατρεία είναι
20 τ.μ. Στον ίδιο χώρο μαζί με τους μεταμοσχευμένους αναμένουν και άλλοι ασθενείς διάφορων παθήσεων (ΩΡΛ, Ουρολογικά περιστατικά
Διαβητικοί, λοιμώξεις κ.λ.π).
Ο κίνδυνος μετάδοσης ιώσεων και ασθενειών
στους μεταμοσχευμένους με το χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα είναι άμεσος και μεγάλος.
Ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες που οι διάφορες ιώσεις βρίσκονται σε έξαρση.
Οι απαρχαιωμένες και προβληματικές κτιριακές υποδομές της μονάδας μεταμόσχευσης του
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Η μονάδα σήμερα είναι διασπασμένη σε 2
μέρη, εκ των οποίων 4 κρεβάτια είναι στη μονάδα στο ισόγειο του παλαιού κτηρίου και τα
άλλα 4 φιλοξενούνται στη γυναικολογική κλινική
του κτιρίου Πατέρα του 4ο ορόφου.
Το γραφείο των Ιατρών της μεταμόσχευσης
είναι ένα γραφείο περίπου 6 τ.μ. στο οποίο
συνυπάρχουν οι μεταμοσχευτές, οι νεφρολόγοι
και οι συντονιστές.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθεντων
εκ Νεφρού προτείνει τις παρακάτω λύσεις:
Το μεταμοσχευτικό κέντρο του Ευαγγελισμού να μπει άμεσα στο κανονισμό του νοσοκομείου και να αποκτήσει την αυτοτέλειά του.
Να προσληφθούν 1 χειρουργός και 1 νεφρολόγος για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της μονάδας.
Να ενοποιηθεί η μονάδα της μεταμόσχευσης και να επεκταθεί στον ίδιο ή σε άλλο
χώρο της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου.
Επίσης να διατεθεί ένας χώρος για διακεκριμένα γραφεία των Ιατρών και του νοσηλευτικού
προσωπικού της μονάδας.
Μεταμοσχευτικό κέντρο Ιπποκρατείου
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
Το Μεταμοσχευτικό κέντρο του Ιπποκρατείου
Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο στην Ελλάδα που
πραγματοποίησε μεταμοσχεύσεις ήπατος.
Η μονάδα μεταμόσχευσης του Ιπποκρατείου
Θεσσαλονίκης καλύπτει τις μεταμοσχεύσεις νεφρού, ήπατος των ενηλίκων καθώς και όλες τις
μεταμοσχεύσεις νεφρού των παιδιών της χώρας
μας.
Η μονάδα Μεταμόσχευσης στο Ιπποκράτειο
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στεγάζεται σε απαρχαιωμένες Εγκαταστάσεις. Το νοσηλευτικό προσωπικό που είναι οριακό παρέχει με υπεράνθρωπες προσπάθειες στους μεταμοσχευμένους.
Οι κλίνες που διατίθενται στην μονάδα είναι 10,
ενώ οι ανάγκες της ξεπερνούν τις 25.
Η μονάδα λειτουργεί οριακά σε επιστημονικό
και νοσηλευτικό προσωπικό.
Αμεσα πρεπει να ενίσχυθει το Νεφρολογικό
τμήμα με (2) επίκουρους νεφρολόγους. Απαιτείται άμεσα να εξευρεθούν νέες σύγχρονες
εγκαταστάσεις με περισσότερες κλίνες που να
είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις διαρκώς
αυξανόμενες ανάγκες του μεταμοσχευτικού κέντρου.
Μεταμοσχευτικό κέντρο Γενικού
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών
Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών δεν
έχει Ανοσολογικό Εργαστήριο και το μεταμοσχευτικό κέντρο για τις ανοσολογικές εξετάσεις
και την ιστοσυμβατότητα εξυπηρετείται από το
Ανοσολογικό Εργαστήριο του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών. Αυτό συνεπάγεται
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χρονοβόρες διαδικασίες, που στη μεταμόσχευση πρέπει να αποφεύγονται.
Μεταμοσχευτικό κέντρο Γενικού
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
Η θεσμοθέτηση του νέου Μεταμοσχευτικού
κέντρου στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων έχει πραγματοποιηθεί από τα
μέσα του 2009. Το μεταμοσχευτικό κέντρο που
θα εξυπηρετούσε τους νεφροπαθείς της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας ακόμη δεν έχει
λειτουργήσει.
Ισόρροπη ταξινόμηση των μεταμοσχευμένων
Ανιχνεύοντας τις βασικές αιτίες της υποβάθμισης των μεταμοσχευτικών κέντρων της χώρας
μας θα μπορούσε κάνεις να εστιάσει εκτός από
τις απαρχαιωμένες κτιριακές υποδομές, την σοβαρή έλλειψη επαρκούς ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στην προφανή ανισοκατανομή
του αριθμού των μεταμοσχευμένων σε αυτά
(μόνο στο Λαϊκό νοσοκομείο παρακολουθούνται
1.800 και πλέον μεταμοσχευμένοι σε σύνολο
2.700). Θεωρούμε επιβεβλημένη την σωστή κατανομή των μεταμοσχευμένων στα μεταμοσχευτικά κέντρα για να αποφεύγονται φαινόμενα
υδροκεφαλισμού και υπολειτουργίας και άλλων
προβλημάτων. Η έναρξη λειτουργίας του νέου
θεσμοθετημένου μεταμοσχευτικού κέντρου στα
Ιωάννινα σε συνδυασμό με μια ισόρροπη ταξινόμηση των μεταμοσχευμένων σε επιλεγμένα
νοσοκομεία του κέντρου και της περιφέρειας
θα αποσυμφορούσε την κατάσταση και θα μετρίαζε την ταλαιπωρία ιδιαιτέρα των επαρχιωτών ασθενών, κυρίως όμως θα αναβάθμιζε την
ποιότητα την υγείας μας. Τα επιλεγμένα αυτά
νοσηλευτικά ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν το
κατάλληλο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
και να βρίσκονται σε επιστημονική επαφή με τα
υπάρχοντα μεταμοσχευτικά κέντρα.
Προώθηση της ιδέας της δωρεάς
Ιστών και Οργάνων
Ένα ακόμη θέμα που συνιστά τον κύριο άξονα
της δράσης μας και που βλέπουμε να ακολουθεί
πορεία κάμψης, είναι οι μεταμοσχεύσεις και η
προώθηση της ιδέας δωρεάς ιστών και οργάνων. Την περσινή χρονιά οι μεταμοσχεύσεις παρουσίασαν μια αισθητή πτώση. Η πραγματικότητα αυτή όμως δεν πρέπει να μας απογοητεύσει,
αντίθετα πρέπει να μας προβληματίσει και να
αναζητήσουμε τα αίτια. Η σκληρή αλήθεια λέει
ότι οι μεταμοσχεύσεις με ευθύνη του επίσημου
κράτους έχουν αφεθεί στο έλεος του θεού και
στην ευαισθησία ορισμένων συνανθρώπων μας.
Δεν σας κρύβουμε ότι στον τομέα αυτό νιώθουμε εγκαταλελειμμένοι. Εκδηλώσεις μερικών
ωρών μέσα στο χρόνο, που οργανώνονται με
την συγκινητική και φιλότιμη προσπάθεια των
υπευθύνων του Εθνικού Οργανισμού Μεταμο-

newsnewsnewsnews
σχεύσεων και ορισμένων δραστήριων Συλλόγων
Νεφροπαθών δεν μπορούν σε καμία περίπτωση
να θεωρηθούν επαρκείς και αποτελεσματικές.
Τέτοιοι υψηλοί στόχοι απαιτούν τη στράτευση
όλης της κοινωνίας και αυτή η στράτευση προϋποθέτει την κινητοποίηση όλων των αρμόδιων
κρατικών φορέων.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες συχνά επικαλούνται
την οικονομική κρίση για να δικαιολογήσουν την
αδράνεια στον τομέα των μεταμοσχεύσεων, θα
πρέπει όμως να καταλάβουν ότι το κράτος οφείλει να είναι πάνω απ’ όλα κράτος πρόνοιας και
αλληλεγγύης.
Για την αύξηση των μεταμοσχεύσεων στη
χώρα μας δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε: χρειάζεται ένας νέος εθνικός σχεδιασμός της μεταμοσχευτικής πολιτικής μας, που
θα λαμβάνει υπόψη του τα διεθνή επιτυχημένα προγράμματα και την σωρευμένη ελληνική
εμπειρία.
Η διάθεση επαρκών οικονομικών πόρων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος.
Επί πλέον χρειάζεται εκσυγχρονισμός και
συμπλήρωση του υφισταμένου νομικού πλαισίου του νόμου 2737/99 ώστε να περιλαμβάνει:
Επέκταση των ζώντων δοτών από τον 1ο
και 2ο βαθμό συγγενείας που ισχύει σήμερα έως και τον 4ο βαθμό εξ αίματος σε ευθεία
η πλάγια γραμμή και μέχρι του 2ου βαθμού σε
συγγενείς εξ αγχιστείας.
Καθιέρωση και στη χώρα μας του θεσμού
της εικαζόμενης συναίνεσης στη δωρεά
οργάνων, δηλαδή κάθε ενήλικος πολίτης να θεωρείται υποψήφιος δωρητής μετά θάνατο και με
την δυνατότητα άμεσης ανάκλησης της επιθυμίας του μόνο με μια απλή δήλωση σε οποιονδήποτε δημόσιο φορέα.
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Ενίσχυση του ρόλου των συντονιστών
που είναι η σπονδυλική στήλη των μεταμοσχεύσεων με την αποκλειστική απασχόλησή
τους στην εξασφάλιση μοσχευμάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.
Να οικοδομηθεί ένα πνεύμα αμοιβαίας
εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ του
ΕΟΜ και των υπευθύνων των ΜΕΘ ώστε να εξασφαλίζονται περισσότερα μοσχεύματα.
Να αναβαθμιστεί ο ρόλος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων διοικητικά και
οικονομικά.
Να Σχεδιαστεί μια οργανωμένη, σοβαρή και
συνεχής καμπάνια για την προώθηση της
ιδέας της δωρεάς ιστών και οργάνων σώματος
σε κάθε κοινωνικό χώρο και με κάθε πρόσφορο
μέσο επικοινωνίας και ενημέρωσης.
Να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας των
μεταμοσχεύσεων.
Κύριε Γενικέ, με το υπόμνημά μας αυτό σας
δίνουμε ένα περίγραμμα των προβλημάτων
μας.
Επιθυμούμε όμως να έχουμε μια συνάντηση
στο γραφείο σας, όπου θα συζητήσουμε διεξοδικότερα τα θέματα που σας εκθέτουμε και μας
απασχολούν με στόχο να δρομολογήσουμε την
επίλυσή τους.
Αισιοδοξούμε ότι η νέα πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
θα συγκρουστεί με τα οργανωμένα συμφέροντα
και τις δυνάμεις της αδράνειας στο χώρο της
Υγείας.
Θα διαλύσει καπετανάτα, φέουδα και κομητείες που λυμαίνονται το χώρο της Υγείας.
Θα ανατρέψει παγιωμένες και στρεβλές αντιλήψεις που διατηρούν την απαράδεκτη αυτή
κατάσταση.
Θα σκύψει με ενδιαφέρον και θα δώσει λύσεις
στα οξυμμένα προβλήματα των νεφροπαθών.
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Η εποχή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το διαχειριστικό έτος 2009 έφτασε. Αρχίζει
από τα μέσα Μαρτίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των ελευθέρων επαγγελματιων, αγροτών και ακολουθούν απο αρχές Μαΐου οι δηλώσεις για τους μισθωτούς και συνταξιούχους.
Όπως και πέρσι έτσι και φέτος, ισχύει το αφορολόγητο όριο των ατόμων με αναπηρία άνω του
67% που ανέρχεται σε 2.400E.
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 Υγειονομικής Επιτροπής
της Νομαρχίας, ή βεβαίωση του νοσοκομείου όπου παρακολουθείται ο ασθενής. Εάν η φορολογική
δήλωση υποβάλλεται μέσω internet, τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν αποστέλλονται, αλλά φυλάσσονται από το φορολογούμενο.
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Έκπτωση από το εισόδημα 2.400E σε άτομα με αναπηρία άνω του 67%
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εκδηλωσεις

Εκδηλώσεις

Εκδρομή σε Καλάβρυτα – Μέγα Σπήλαιο
Κυριακή 23/05/2010

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού διοργανώνει ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 23/05/2010 στα μαγευτικά Καλάβρυτα, έναν από τους πιο σημαντικούς τουριστικούς και
φυσιολατρικούς προορισμούς της χώρας μας, καθώς και στο μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου που
βρίσκεται μέσα στο φαράγγι του Βουραϊκού, κολλημένο στη βάση ενός απόκρημνου βράχου του
Χελμού σε υψόμετρο 940 μ, δέκα χιλιόμετρα βόρεια των Καλαβρύτων.
Η διαδρομή από το Διακοφτό έως τα Καλάβρυτα θα γίνει με δυο τρόπους: με τα πούλμαν της
εκδρομής ή με τον οδοντωτό σιδηρόδρομο που διέρχεται από το φαράγγι του Βουραϊκού.
Όσοι συνάδελφοι εκδρομείς επιθυμούν να δοκιμάσουν την ξεχωριστή εμπειρία του οδοντωτού
τρένου θα πρέπει έγκαιρα να καταβάλλουν το αντίτιμο του εισιτηρίου του οδοντωτού στο Σύλλογο
για την ομαδική προμήθεια των εισιτήριων έως τις 05/05/2010 ή να τα προμηθευτούν μόνοι τους
από τα εκδοτήρια του σιδηροδρόμου στην Αθήνα.
Οι τιμές των εισιτήριων από Διακοφτό - Καλάβρυτα με τον οδοντωτό είναι: 10E το κανονικό εισιτήριο και 8,5E για τα άτομα με ειδικές ανάγκες που διαθέτουν κάρτα απεριορίστων διαδρομών.
Οι υπόλοιποι συνάδελφοι εκδρομείς που δεν θα πάνε με τον οδοντωτό θα συνεχίσουν με το
πούλμαν έως τα Καλάβρυτα. Εξυπακούεται ότι η επιστροφή όλων των εκδρομέων θα γίνει με τα
πούλμαν.
Το πρόγραμμα της εκδρομής μας είναι το πιο κάτω:
07.15 – 07.30: Συγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη (στάση Μετρό Μεταξουργείου).
07.30: Αναχώρηση πούλμαν.
08.30-08.50: Καφές - αναψυκτικό στον Ισθμό της Κορίνθου.
10.45-11.00: Άφιξη σε Διακοφτό για μετεπιβίβαση όσων ταξιδέψουν με τον οδοντωτό σιδηρόδρομο.
12.00-12.30: Άφιξη-συγκέντρωση στα Καλάβρυτα των εκδρομέων των πούλμαν και οδοντωτού
12.30 -14.00: Περίπατος, επίσκεψη Προσκύνημα του τόπου Θυσίας στο λόφο του Καπή.
14.00 -16.00: Γεύμα – καφές.
16.10-17.00: Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου.
20.00: Επιστροφή σε Αθήνα στην πλατεία Καραϊσκάκη.
Συμβολική τιμή συμμετοχής 15E κατά άτομο.
Παρακαλούμε δηλώστε τη συμμετοχή σας στην εκδρομή μας έως τις 18/05/2010 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

Επισκευθείτε την ιστοσελίδα μας στο Internet
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Απογραφή και διανομή Δελτίων
Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2010
στα γραφεία του συλλόγου μας
Σας γνωρίζουμε ότι την Πέμπτη και Παρασκευή 27 και 28 Μαΐου 2010 στα γραφεία μας στη οδό
Ναυάρχου Βότση 21, Κάτω Πατήσια, (πλησίον του Ηλεκτρικού Σταθμού Αγ. Νικολάου), από τις ώρες
09:30 – 13.30, θα γίνει ταυτόχρονα απογραφή και διανομή Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2010
από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.). Δικαιούχοι των δελτίων
κοινωνικού τουρισμού είναι οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα που είναι άτομα με
αναπηρία, με ποσοστό 67% και άνω.
Προστατευόμενο μέλος δικαιούχου παροχών του Οργανισμού που είναι άτομο με αναπηρία, δικαιούται
δελτίο κοινωνικού τουρισμού έτους 2010 για το ίδιο και για τον άμεσα ασφαλισμένο αυτού ως συνοδό,
εφόσον προκύπτει η αναγκαιότητα συνοδείας από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.
Οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι του Δημοσίου που είναι άτομα με αναπηρία, με ποσοστό 67% θα
λάβουν τα δελτία κοινωνικού τουρισμού από τα ΚΕΠ σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από τον
Ο.Ε.Ε.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Βιβλιάριο ασθενείας, ατομικό και οικογενειακό σε ισχύ
2. Αστυνομική ταυτότητα
3. Γνωματεύσεις Α/βάθμιων ή Β/βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών των ασφαλιστικών φορέων από τις
οποίες να προκύπτουν παθήσεις που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%
4. Πρωτότυπο ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικ. Έτους 2009
5. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για την αναγκαιότητα συνοδείας (χορήγηση δελτίου κοινωνικού
τουρισμού στο συνοδό).
Παρακαλούνται τα μέλη μας, που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις και δεν έχουν απογραφεί μέχρι
σήμερα, να προσέλθουν στα γραφεία μας, για να λάβουν τα Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Μεταμοσχευθέντων εκ
Νεφρού στο τηλέφωνο-FAX: 210 8541600, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 16:00 ή
στο email του Συλλόγου info@psmn.gr

Επισκευθείτε την ιστοσελίδα μας στο Internet

www.psmn.gr

και ενημερωθείτε καθημερινά για τα σημαντικότερα γεγονότα στον κόσμο,
ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, της έρευνας και της επιστήμης
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εκδηλωσεις
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας 2010

Εκδηλώσεις

Συνεχίζοντας την παράδοση ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού, πραγματοποίησε το πρωί της Κυριακής 24 Ιανουαρίου 2010 την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
του στις ευρύχωρες αίθουσες του ξενοδοχείου
«ΤΙΤΑΝΙΑ».
Η εκδήλωσή μας κατά γενική ομολογία σημείωσε εξαιρετική επιτυχία με τους παρευρισκόμενους να κατακλύζουν τις αίθουσες του ξενοδοχείου.
Η εκδήλωση οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε κατά τον καλύτερο τρόπο, γεγονός που δημιούργησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε
όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν.
Ανοίγοντας την εκδήλωση ο αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου
κ. Νικόλαος Πανταζής, καλωσόρισε
τους παριστάμενους και τους ευχαρίστησε για την ευγενική παρουσία τους
εκφράζοντας την ελπίδα πως η καινούρια χρονιά θα σηματοδοτήσει τον περιορισμό του πόνου, της αβεβαιότητας
και της ανασφάλειας που βιώνουν όλοι
οι Έλληνες και ιδιαίτερα οι μη προνομιούχες τάξεις μεταξύ των οποίων και
οι μεταμοσχευμένοι εκ νεφρού.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Χρήστος Σβάρνας αφού ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά, αναφέρθηκε

εν συντομία στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μεταμοσχευμένοι εκ νεφρού ως εξής:
«Η εκδήλωσή μας αυτή γίνεται σε μια περίοδο
που τα προβλήματα των μεταμοσχευμένων παραμένουν ακόμη οξυμμένα παρά τις μικρές βελτιώσεις που έγιναν στα μεταμοσχευτικά κέντρα
της χώρας μας.
Οι σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία
και ιδιαίτερα στις νεφρολογικές κλινικές και τα
μεταμοσχευτικά κέντρα, οι ανεπαρκείς, απαράδεκτες και υποβαθμισμένες κτιριακές υποδομές

εκδηλωσεις
υπάρχει και η παθογένεια της ανισοκατανομής
του αριθμού των μεταμοσχευμένων σε αυτά.
Η ισόρροπη ταξινόμηση των μεταμοσχευμένων στα μεταμοσχευτικά κέντρα της χώρας,
αλλά και σε επιλεγμένα νοσοκομεία του κέντρου
και της περιφέρειας θα αποσυμφορούσε την κατάσταση και θα μετρίαζε την ταλαιπωρία ιδιαιτέρα των επαρχιωτών ασθενών, κυρίως όμως θα
αναβάθμιζε την ποιότητα την υγείας μας. Σημαντική θα ήταν επίσης η άμεση έναρξη λειτουργίας του νέου θεσμοθετημένου μεταμοσχευτικού
κέντρου στα Ιωάννινα.
Ένα ακόμη θέμα που συνιστά τον κύριο άξονα
της δράσης μας και που βλέπουμε να ακολουθεί
πορεία κάμψης, είναι οι μεταμοσχεύσεις και η

Εκδηλώσεις

στα περισσότερα από αυτά, η απουσία οργάνωσης στη λειτουργία των νοσοκομείων, η έλλειψη
ολοκληρωμένης μηχανογράφησης και γενικότερα
η υποβάθμιση του επιπέδου των παρεχομένων
υπηρεσιών υγείας, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, συμπληρώνουν το κάδρο του σημερινού
Εθνικού Συστήματος Υγείας που βρίσκεται σε
βαθιά κρίση και στα όρια της κατάρρευσής του.
Κι ενώ θα περίμενε κανείς βήματα προόδου
και βελτίωσης αυτής της κατάστασης, δυστυχώς
σε πολλούς τομείς διαπιστώνουμε παλινδρόμηση
σε προγενέστερες καταστάσεις. Αναφέρουμε ενδεικτικά το απαράδεκτο φαινόμενο να καλούνται
νεφροπαθείς ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α και του
Ο.Π.Α.Δ σε συγκεκριμένα νοσοκομεία όπως του
Ευαγγελισμού και του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης να πληρώνουν το δυσβάστακτο κόστος των
τακτικών τους εξετάσεων, οι οποίες στα αλλά
μεταμοσχευτικά κέντρα παρέχονται δωρεάν.
Κάναμε και εξακολουθούμε να κάνουμε αγώνα για την αποκατάσταση αυτής της αδικίας, με
επανειλημμένες παρεμβάσεις μας στο Υπουργείο
Υγείας και στους Διοικητές των πιο πάνω νοσοκομείων, καταφέραμε προσωρινά τουλάχιστον
με αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων
να αναστείλουμε το φαινόμενο αυτό.
Ζητάμε το αυτονόητο.
Να αναληφθεί άμεσα πρωτοβουλία από το
Υπουργείο Υγείας και με σαφή νομοθετική διάταξη να παρέχεται δωρεάν η νοσοκομειακή και
φαρμακευτική περίθαλψη στους χρόνια πάσχοντες νεφροπαθείς σε οποιοδήποτε Δημόσιο νοσοκομείο της χώρας.
Ένα άλλο επίσης ζήτημα που μας απασχολεί είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει ένας δίαυλος προσανατολισμού και εκχώρησης ορισμένων ειδικευμένων εξετάσεων των νεφροπαθών
σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με το αιτιολογικό ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών
βγαίνουν πιο γρήγορα και είναι πιο αξιόπιστα
από τα του Δημόσιου νοσοκομείου. Σημειωτέον
ότι αρκετά δημόσια νοσοκομεία έχουν την τεχνολογική υποδομή να τις πραγματοποιούν.
Ζητάμε να σταματήσει άμεσα αυτή η τακτική
με την παρέμβαση της πολιτείας. Όλες οι εξετάσεις να γίνονται στα Δημόσια νοσοκομεία ή
όταν υπάρχει αδυναμία υποδομής απ’ αυτά για
κάποιες εξειδικευμένες εξετάσεις, αυτές να γίνονται στα ιδιωτικά κέντρα υγείας και να καλύπτονται ολοκληρωτικά από τα ασφαλιστικά ταμεία ή την πρόνοια.
Αναφερόμενος στις βασικές αιτίες της υποβάθμισης των μεταμοσχευτικών κέντρων της χώρας,
επεσήμανε ότι εκτός από τις απαρχαιωμένες κτιριακές υποδομές, στην αισθητή έλλειψη επαρκούς ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
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προώθηση της ιδέας δωρεάς ιστών και οργάνων.
Την περσινή χρονιά οι μεταμοσχεύσεις παρουσίασαν μια αισθητή πτώση. Η πραγματικότητα
αυτή όμως δεν πρέπει να μας απογοητεύσει,
αντίθετα πρέπει να μας προβληματίσει και να
αναζητήσουμε τα αίτια.
Τέτοιοι υψηλοί στόχοι απαιτούν τη συστρά-

τευση όλης της κοινωνίας και αυτή η συστράτευση προϋποθέτει την κινητοποίηση όλων των
αρμόδιων κρατικών φορέων.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες συχνά επικαλούνται
την οικονομική κρίση για να δικαιολογήσουν την
αδράνεια στον τομέα των μεταμοσχεύσεων, θα
πρέπει όμως να καταλάβουν ότι το κράτος οφείλει να είναι πάνω απ’ όλα κράτος πρόνοιας
και αλληλεγγύης. Για την αύξηση των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε: χρειάζεται
ένας νέος εθνικός σχεδιασμός της μεταμοσχευτικής πολιτικής μας, που θα λαμβάνει υπόψη του τα διεθνή επιτυχημένα
προγράμματα και την σωρευμένη ελληνική
εμπειρία. Η διάθεση επαρκών οικονομικών
πόρων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την
επιτυχία αυτού του εγχειρήματος. Επί πλέον
χρειάζεται εκσυγχρονισμός και συμπλήρωση
του υφισταμένου νομικού πλαισίου του νομού 2737/99».
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η νέα πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα συγκρουστεί με τα οργανωμένα συμφέροντα και τις δυνάμεις της
αδράνειας στο χώρο της Υγείας, θα ανατρέψει παγιωμένες και στρεβλές αντιλήψεις που
διατηρούν την απαράδεκτη αυτή κατάσταση,
θα σκύψει με ενδιαφέρον στα ζητήματα των
μεταμοσχευμένων και θα δώσει λύσεις στα
οξυμμένα προβλήματά τους».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων Καθηγητής κ. Αλκιβιάδης Κωστάκης παρουσίασε τον απολογισμό της μεταμοσχευτικής δραστηριότητας
στη χώρα μας κατά το έτος 2009, τονίζοντας
ότι ναι μεν ο αριθμός των μεταμοσχεύσεων
κατά το παρελθόν έτος μειώθηκε, ωστόσο
υπήρξε ποιοτική αναβάθμισή τους.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους οι περισσότεροι από τους οποίους
απηύθυναν ευχετήριο χαιρετισμό, οι παρακάτω πολιτικοί, ιατροί και εκπρόσωποι φορέων:
Ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ηλίας Δροσινός, εκπρόσωπος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος
κ.κ. Ιερώνυμου, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ
βουλευτής κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, η
κα Παπακώστα Σιδηροπούλου Αικατερίνη
πρώην βουλευτής εκπρόσωπος της Νέας
Δημοκρατίας, ο κ. Δημήτριος Στρατούλης,
εκπρόσωπος και μέλος της πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ,η κ. Αγγελική Αρσένη
ως εκπρόσωπος της Υπουργού Οικονομίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κυρίας

Λούκα Κατσέλη, ο κ Ιωάννης Βαρδακαστάνης
Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων
με Ειδικές Ανάγκες, ο κ. Γεώργιος Καστρινάκης
Πρόεδρος της Π.Ο.Ν. και του Π.Σ.Ν., ο κ. Στυλιανός Λογοθέτης πρώην Δήμαρχος Πειραιώς
και Νίκαιας, οι ιατροί, κ. Γ. Ζαβός, Δ/ντής Μεταμ. Κέντρου Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών, Σ.
Δρακόπουλος, Δ/ντής Α΄ Χειρουργικής και Μετ.
Κέντρου Ευαγγελισμός, ο κ. Ιωάννης Μπολέτης
Δ/ντής του Νεφρολογικού Τμήματος του Λαϊκού
Νοσοκομείου ο κος Δημήτριος Γούμενος καθηγητής παν. Πατρών νεφρολόγος, η κα. Δέσποινα
Κυριάκη, Δ/ντρια του Πυρηνικού Τμήματος του
Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών, η κα. Σακελλαρίου
Χριστίνα Δ/ντρια του αιματολογικού τμήματος
του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών, η κα. Ερασμία
Ψημένου Νεφρολόγος επιμελήτρια του ΓΝΑ Αλεξάνδρα, η κα Σαλικιάν Νεφρολόγος του νοσοκομείου Φλέμινγκ, η κα Γράψα Ειρήνη επιμελήτρια
νεφρολογίας του νοσοκομείου Αλεξάνδρα, ο κος
Αποστόλου επιμελητής του νοσοκομείου Ευαγγελισμός καθώς και πολλά μέλη και φίλοι του
συλλόγου μας. Επίσης ο κ. Μπαλάσκας Κων/νος
πρόεδρος του Συλλόγου νεφροπαθών Αρτας, η
κα. Ελένη Χασιώτη αντιπρόεδρος του συλλόγου
«Δωρητές Οργάνων Λάρισας», η κα Μεσογίτου
Νίτσα, πρόεδρος του Συνδέσμου αιμοδοτών
δωρητών οργάνων σώματος & μέριμνας υγείας
«Κωστάκης Μεσογίτης»,
Ο κος Ιωάννης Αρκάς Πρόεδρος του αθλητικού σωματείου νεφροπαθών «Ο Δρομέας», ο κος
Παναγιώτης Τσερές πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Μεταμοσχευμένων εκ νεφρού.
Κωλυόμενοι να παραστούν λόγω ανειλημμένων
υποχρεώσεων οι παρακάτω προσκεκλημένοι
απέστειλαν ευχετήρια μηνύματα:
H Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Φώφη Γεννηματά, ο κος. Φιλ. Σαχινίδης,
Υφυπουργός Οικονομικών, ο πρώην Πρόεδρος
της Βουλής κος Απόστολος Κακλαμάνης,οι βουλευτες κος Γιάννης Διαμαντίδης, κος Μίμης Ανδρουλάκης,ο κος Γιάννης Βούρος, ο κος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κος Κων/νος Γείτονας, ο κος
Άρης Σπηλιωτόπουλος, ο κος Μανώλης Σκουλάκης, ο κος Δημήτρης Παπαδημούλης, η κα Ελένη
Ράπτη, η πρώην βουλευτής της Ν.Δ Κατερίνα
Παπακώστα - Σιδηροπούλου, ο βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ κος Ν. Αλευράς, ο κος Δημήτρης Κουσελάς.
Μετά τους χαιρετισμούς των επισήμων ο σύλλογος μεταμοσχευμένων εκ νεφρού συνεχίζοντας την παράδοση να τιμά όσους με ιδιαίτερο
ζήλο προσφέρουν τις επιστημονικές γνώσεις και
την ανιδιοτελή αγάπη τους για την εξυπηρέτηση
των αναγκών των νεφροπαθών και ιδιαίτερα των
μεταμοσχευμένων.
Απένειμε τιμητικές πλακέτες στο προσωπικό

των Τμημάτων Ανοσοβιολογίας - Ιστοσυμβατότητας στα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας μας
καθώς και στο νοσηλευτικό προσωπικό των μεταμοσχευτικών κέντρων.
Τα βραβεία παρέλαβαν η κα Αικατερίνη Σταυροπούλου, καθηγήτρια ανοσολογίας, πρώτη δ/
ντρια του Κέντρου Ιστοσυμβατότητας και πρώην
δ/ντρια του Ινστιτούτου Συντονισμού και ελέγχου Μεταμοσχεύσεων, η κα. Αλίκη Ινιωτάκη δ/
ντρια του ανοσολογικού τμήματος- Εθνικού κέντρου ιστοσυμβατότητας του ΓΝΑ Γ. Γενηματάς,
η κα. Χρύσα Παπαστεριάδη δ/ντρια του ανοσολογικού τμήματος του ΓΝΑ Ευαγγελισμός, η
κα Μαριγούλα Βάρλα Λευθεριώτη δ/ντρια του
ανοσοβιολογικού κέντρου στο Νοσ. Έλενα Βενιζέλου, η κα Άρτεμις Αναγνωστοπούλου προϊσταμένη νοσηλεύτρια του μεταμοσχευτικού κέντρου του ΓΝΑ Λαϊκού, η κα Κυριακή Αντωνιάδη
προϊσταμένη νοσηλεύτρια του μεταμοσχευτικού
κέντρου ΓΝΑ Ευαγγελισμός, η κα Βασιλική Σιδερά
προϊσταμένη νοσηλεύτρια του μεταμοσχευτικού
κέντρου Γεν. Πανεπ. Νοσοκομείου Πατρών και η
κα Βασιλική Λαγκάζαλη προϊσταμένη νοσηλεύτρια του μεταμοσχευτικού κέντρου Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσ/νίκης.
Η εκδήλωση τελείωσε με την κοπή της πίτας, ενώ ανακοινώθηκε ότι ο διευθυντής του
νεφρολογικού τμήματος του ΓΝΑ «Αλεξάνδρα»
κος Αντώνης Λαγγουράνης διέθεσε στα μέλη του
συλλόγου μας σημαντικό αριθμό αντιτύπων του
συγγράμματός του «Ποιος μπορεί να μας γιατρέψει».
Ο Σύλλογός μας ευχαριστεί τον διακεκριμένο
επιστήμονα και εκλεκτό φίλο Αντώνη Λαγγουράνη για την ευγενική του προσφορά και καλεί τα
μέλη του να περάσουν από τα γραφεία να παραλάβουν εντελώς δωρεάν το παραπάνω βιβλίο.
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εκδηλωσεις
Παγκόσμια ημέρα νεφρού
Από το 2006 η δεύτερη Πέμπτη κάθε Μαρτίου έχει οριστεί
ως ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΦΡΟΥ.
Η καθιέρωση της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΝΕΦΡΟΥ έχει ως
σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τη σημασία των νεφρών και τη διάδοση του μηνύματος ότι η χρόνια νεφρική
νόσος είναι μια συχνή πλέον ασθένεια η οποία όμως μπορεί
να αντιμετωπιστεί.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις ομάδες υψηλού κινδύνου για
εμφάνιση χρόνιας νεφροπάθειας ανήκουν κυρίως τα παχύσαρκα άτομα με διαβήτη, οι καπνιστές και οι υπερτασικοί
με μη ελεγχόμενη υπέρταση. Υπολογίζεται ότι 500 περίπου εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως
πάσχουν από κάποια μορφή χρόνιας νεφρικής νόσου. Από αυτούς 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε θεραπεία λόγω νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου.
Εξαιρετικά ανησυχητική είναι η διαπίστωση μελέτης η οποία ανεβάζει το ποσοστό των πασχόντων από διάφορες μορφές νεφροπάθειας στο 10% του πληθυσμού στη χώρα μας. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία δεν το γνωρίζει.
Δεν θα είναι υπερβολή να χαρακτηρίσουμε της νεφρικές ασθένειες ως σιωπηλούς δολοφόνους.
Υπάρχουν, ωστόσο, εύκολοι τρόποι για τη μείωση του κινδύνου αυτών των ασθενειών.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:
1) Αυξήστε τη καθημερινή σωματική σας δραστηριότητα. Αυτός είναι, βέβαια, ένας χρυσός κανόνας για τη διατήρηση της συνολικής ψυχοσωματικής μας υγείας.
2) Κρατήστε σε φυσιολογικά επίπεδα το σάκχαρο του αίματος, τα λιπίδια και την αιμοσφαιρίνη.
3) Ελέγχετε τακτικά την πίεση του αίματός σας και μειώστε την, αν είναι αναγκαίο.
4) Να τρώτε υγιεινά και να διατηρείτε το βάρος σας σε φυσιολογικά επίπεδα. Περιορίστε την
πρόσληψη του αλατιού.
5) Μην καπνίζετε! Το κάπνισμα επιβραδύνει τη ροή του αίματος προς τους νεφρούς.
6) Μην κάνετε κατάχρηση στην κατανάλωση φαρμάκων ακόμη και αυτών που θεωρούνται ακίνδυνα, π.χ. παυσίπονα.
7) Ελέγχετε τακτικά τη λειτουργία των νεφρών σας αν έχετε έστω και έναν παράγοντα κινδύνου
από αυτούς που αναφέραμε.

Εκδηλώσεις

Περί οικονομικής κρίσης
Τον τελευταίο καιρό καταιγιζόμαστε από εξαγγελίες σκληρών μέτρων, εισοδηματικών περικοπών λόγω της τραγικής οικονομικής κατάστασης της χώρας μας.
Καλούνται τα γνωστά υποζύγια των μισθωτών και συνταξιούχων να πληρώσουν πάλι το μάρμαρο.
Στη συνείδηση του λαού μας αυτοί που πρέπει να πληρώσουν είναι όλοι εκείνοι που δημιούργησαν την κρίση, αυτοί και να την πληρώσουν.
Επειδή το κλίμα της ανασφάλειας που μοιραία δημιουργείται, έχει αρχίσει να αγγίζει και τα
Α.Μ.Ε.Α., εμείς ως Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού νιώθουμε την
ανάγκη να δηλώσουμε το εξής:
Διαβεβαιώνουμε τα μέλη μας ότι θα παραμείνουμε ούτως ή άλλως στις επάλξεις του αγώνα.
Καλούμε σε εγρήγορση όλους τους νεφροπαθείς - μεταμοσχευμένους.
Την ίδια έκκληση για κοινή δράση απευθύνουμε σε όλους τους Συλλόγους νεφροπαθών της
χώρας μας ώστε όλοι ενωμένοι να αποτρέψουμε οποιαδήποτε προσπάθεια περιορισμού των δικαιωμάτων μας και να διεκδικήσουμε την επίλυση των οξυμμένων προβλημάτων μας.
Τα κεκτημένα των νεφροπαθών-μεταμοσχευμένων είναι για μας αδιαπραγμάτευτα.
Το ζητούμενο δεν είναι ο περιορισμός τους, αλλά η επέκτασή τους.

δωρεες - συνδρομες
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ΔΩΡΕΕΣ
ΟΝΟΜΑ
ΠΟΣΟ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.
200,00 €
ΚΟΥΜΟΥΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 60,00 €
ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
60,00 €
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 60,00 €
ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
50,00 €
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
50,00 €
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ
50,00 €
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
40,00 €
ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
30,00 €
ΣΒΑΡΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30,00 €
ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ
30,00 €
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
30,00 €
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΑ
30,00 €
ΔΙΚΑΟΝΙΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
30,00 €
ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30,00 €
ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20,00 €
ΖΕΡΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20,00 €
ΚΑΛΟΣΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
20,00 €
ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
20,00 €

ΟΝΟΜΑ
ΠΟΣΟ
ΛΙΑΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
20,00 €
ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
15,00 €
ΛΥΠΗΡΙΔΟΥ ΕΥΑ
15,00 €
ΚΑΣΤΑΝΑ ΑΡΧΟΝΤΩ
15,00 €
ΤΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10,00 €
ΖΑΓΚΛΑΒΗΡΑ ΡΗΝΑ
10,00 €
ΧΡΥΣΑΪΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10,00 €
ΜΑΪΔΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
10,00 €
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 10,00 €
ΜΕΛΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
10,00 €
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
5,00 €
ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
5,00 €
ΣΑΝΔΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
5,00 €
ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
5,00 €
ΤΖΙΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5,00 €
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5,00 €
ΚΡΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
5,00 €
ΑΡΔΑΒΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
5,00 €
ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
5,00 €

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η σωστή λειτουργία και οι δραστηριότητες του συλλόγου μας, σε σημαντικό βαθμό
στηρίζονται στις οικονομικές δυνατότητές του.
Τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα του Συλλόγου μας (μισθοδοσία υπαλλήλου, έκδοση
του περιοδικού «Αναγέννηση», η συντήρηση της ιστοσελίδας μας στο INTERNET,οι διαφορές εκδηλώσεις μας, οι λογαριασμοί των τηλεφώνων, των ΕΛΤΑ κ.λ.π) σε συνδυασμό με την ανύπαρκτη ουσιαστικά επιχορήγηση από το κρατικό λαχείο, μας υποχρεώνει
να αυξήσουμε την ετήσια συνδρομή από τα 15€ στα 20€ από 01.01.2010.
Η κάθε μια συνδρομή ξεχωριστά και όλες μαζί εξασφαλίζουν την σωστή οικονομική
λειτουργία του Συλλόγου μας ιδιαιτέρα στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που διανύουμε.
Παρακαλούμε 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		
134/296017-61
			

ALPHA BANK
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.

Δωρεές - Συνδρομές

Ενισχύστε με τις συνδρομές και τις δωρεές σας
το έργο του Συλλόγου μας

