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Αύξηση διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών κατά 8% από
01.01.2011
Ένωσης.
β) πολίτες κρατών που έχουν προσχωρήσει
και κυρώσει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη,
γ) Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει
σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη
χώρα μας επικυρωμένη με νόμο,
δ) Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που
περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ.
4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α’ 1959) Ευρωπαϊκή
Σύμβαση,
ε) Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από
τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το
Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959,
ΦΕΚ 201 Α’), όπως τροποποιήθηκε από το
Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το
Καθεστώς των Προσφύγων (αν. 389/1968, ΦΕΚ
125 Α’),
στ) Κατόχους Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, εφόσον όλοι οι ανωτέρω κατοικούν μόνιμα, νόμιμα και συνεχώς στην Ελλάδα.

Έκπτωση από το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 2.400,00E
Στις φορολογικές δηλώσεις του οικονομικού έτους 2011 πρέπει να συμπληρωθεί η ένδειξη: «Έχετε δικαίωμα έκπτωσης πόσου 2400,00 λόγω αναπηρίας 67% και πάνω», για να χορηγηθεί η έκπτωση των 2.400,00 € με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης. Προϋπόθεση: Αναπηρία άνω
του 67% Δικαιολογητικά: Γνωμάτευση Α’ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση Κρατικού
Νοσοκομείου. Θεσμικό πλαίσιο: Ν. 2238/1994, άρθρο 8, παράγρ. 2. που αναθεωρήθηκε με τον Ν.
3522/06 άρθρο 2. παρ 1, ΦΕΚ 276/22-12-2006.

Τα νέα μας

Από την 01/01/2011 δίνεται η τελευταία
αύξηση στο διατροφικό επίδομα κατά 8% όπως
προβλέπεται από την κοινή υπουργική απόφαση με Aριθμ. Υ1/Γ.Π.οικ. 102431 /18.7.2008
των Υπουργών Οικονομίας Και Οικονομικών
-Υγείας Και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΦΕΚ B
1519/1.8.2008 . Η αύξηση αυτή του διατροφικού επιδόματος αφορά τους νεφροπαθείς
(υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή
μεταμόσχευση νεφρού) καθώς και στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων
και μυελού των οστών.
Έτσι το μηνιαίο διατροφικό επίδομα αυξάνεται από 335 € σε 362 € από 01/01/2011 ήτοι
724 € το δίμηνο η 1086 € το τρίμηνο ανάλογα
με το χρονικό διάστημα που καταβάλει κάθε
Νομαρχία . Από 01/01/2011 το διατροφικό
επίδομα θα χορηγείται από τις περιφέρειες.
Στην πιο πάνω αύξηση του διατροφικού
επιδόματος περιλαμβάνονται εκτός από τους
Έλληνες νεφροπαθείς και οι νεφροπαθείς που
είναι :
α) Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
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Έκπτωση 1.000 μονάδων από τον Ο.Τ.Ε
Οι νεφροπαθείς (υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού) που
διαθέτουν σταθερό τηλέφωνο του Ο.Τ.Ε στο
όνομά τους, δικαιούνται έκπτωσης 1.000 μονάδων μηνιαίως η οποία αφαιρείτε από τον λογαριασμό τους.
Για να ισχύσει η έκπτωση αυτή θα πρέπει
εντός του πρώτου διμήνου του νέου έτους
2011 να καταθέσουν στον ΟΤΕ ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο
της διαμονής τους.
Η κατάθεση του πιστοποιητικού οικογενεια-

κής κατάστασης μπορεί να γίνει και με την
αποστολή fax στο τοπικό κατάστημα του Ο.Τ.Ε

Υποβολή Ιατρικής βεβαίωσης στην Νομαρχία για την συνέχιση καταβολής του διατροφικού επιδόματος
Οι μεταμοσχευμένοι που λαμβάνουν το διατροφικό επίδομα από τις Νομαρχίες μέσω τραπεζικών
λογαριασμών θα πρέπει δύο φορές το χρόνο (Ιανουάριο και Ιούλιο) να εκδίδουν ιατρική βεβαίωση
από το δημόσιο νοσοκομείο που παρακολουθούνται και να την προσκομίζουν στην Διεύθυνση Υγιεινής της Νομαρχίας που ανήκουν.
Σε διαφορετική περίπτωση διατρέχουν τον κίνδυνο η Νομαρχία να διακόψει το διατροφικό επίδομα. Μια ακόμη ταλαιπωρία των μεταμοσχευμένων θα είχε αποφευχθεί εάν η πολιτεία είχε φροντίσει ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες των δημοσιών νοσοκομείων να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τις
υπηρεσίες των νομαρχιών που παρέχουν το διατροφικό επίδομα. Το δίκαιο αυτό αίτημα μπορεί να
ικανοποιηθεί άμεσα εάν υπάρχει βούληση μέσω των φαλλοκρατικών περιφερειών που θα ισχύσουν
από 01/01/2011 .

Δωρεάν χρήση Ιnternet αξίας 16E από τον ΟΤΕ
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 867/330/12-9-03 της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων παρέχεται δωρεάν χρήση Ιnternet αξίας 16 € μηνιαίως. Επίσης και σε αυτή τη περίπτωση
θα πρέπει να καταθέσετε το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εντός του πρώτου δίμηνου
2011. Δεν παρέχεται στα πακέτα connex.

Τα νέα μας

Παροχή Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού
Εγκρίθηκε από τον Οργανισμό
Εργατικής Εστίας το αίτημα του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού η απογράφη και
διανομή των Δελτίων Κοινωνικού
Τουρισμού έτους 2011 στα μέλη
του, να γίνει στα γραφεία του συλλόγου, Ναυάρχου Βότση 21 Κάτω
Πατήσια. Όταν θα καθοριστούν οι
ακριβείς ημερομηνίες απογράφης
και διανομής, θα ενημερωθείτε
έγκαιρα ώστε να παραλάβετε τα
δελτία κοινωνικού τουρισμού για το
2011.

εκδηλωσεις
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1η Νοεμβρίου-Πανελλήνια Ημέρα
Δωρεάς Οργάνων και Μεταμόσχευσης
δωρεάς ιστών και οργάνων καθώς και τη σημασία της μεταμόσχευσης γενικότερα.
Καρπός της προσπάθειας αυτής ήταν η ενημέρωση μεγάλου αριθμού πολιτών καθώς και η
εγγραφή στα μητρώα των δωρητών του ΕΟΜ σημαντικού αριθμού ενδιαφερομένων.
Η δωρεά οργάνων είναι μια γενναία απόφαση
μεγάλης ηθικής αξίας. Είναι η ίδια η ζωή.
Το μήνυμα του εορτασμού της 1 η Νοεμβρίου
είναι:
- να προβληθεί η δωρεά ως μια γνήσια πράξη
αγάπης , αλληλεγγύης και απόλυτης ανιδιοτέλειας.
- να ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να γίνουν δωρητές ιστών και
οργάνων.
- να εξαλείψει προκαταλήψεις, φόβους και
την άγνοια γύρω από την δωρεά οργάνων και
την μεταμόσχευση.
1.000 περίπου νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση η περιτοναϊκή κάθαρση
είναι εγγεγραμμένοι στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση νεφρού.
70 υπατατοπαθείς τελικού σταδίου περιμένουν το περιπόθητο μόσχευμα,
21 καρδιοπαθείς στο τελικό στάδιο της καρδιακής ανεπάρκειας περιμένουν να υποβληθούν

Εκδηλώσεις

Η 1»Νοεμβρίου κάθε χρόνου εορτή των Αγ.
Ανάργυρων, Κοσμά και Δαμιανού έχει καθιερωθεί ως η Πανελλήνια Ημέρα δωρεάς οργάνων και
μεταμόσχευσης.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων
εκ Νεφρού σε συνεργασία με την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Συλλογών Εθελοντών Αιμοδοτών
(Π.Ο.Σ.Ε.Α.), διοργάνωσε τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2010 Πανελλήνια Ημέρα δωρεάς οργάνων
και μεταμόσχευσης event ενημέρωσης των πολιτών για την προβολή της ιδέας δωρεάς ιστών
και οργάνων σώματος για μεταμόσχευση.
Το event τελούσε υπό την αιγίδα του Εθνικού
Οργανισμού μεταμοσχεύσεων και πραγματοποιήθηκε έξω από σταθμό του Μετρό στην πλατεία
Αγ. Αντωνίου στο Περιστέρι από τις 8,30-17,00
μ.μ.
Εθελοντές του πανελλήνιου Συλλόγου μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού και της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών
(Π.Ο.Σ.Ε.Α.) με την υποστήριξη στελεχών του
Εθνικού Οργανισμού μεταμοσχεύσεων, ενημέρωναν τους πολίτες με ενημερωτικό υλικό για
την δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις.
Στόχος της ενημερωτικής αυτής εκδήλωσης
ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του
κοινού σχετικά με το σοβαρότατο ζήτημα της
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σε μεταμόσχευση καρδιάς, ένα μεγάλο μέρος
των οποίων παραμένει στη ζωή χάρη στην εμφύτευση συσκευής μηχανικής υποστήριξης κυκλοφορίας (ΜΥΚ) γνωστή κι ως «τεχνητή καρδιά».
Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα η χώρα
μας κατείχε την Τελευταία θέση σε αριθμό αξιοποιήσιμων δοτών με 6,3 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος
όρος είναι 16 δότες ανά εκατομμύριο. Την ίδια
στιγμή η αναλογία δυνητικών δοτών ανά εκατομμύριο πληθυσμού σε χώρες όπως η Ισπανία
είναι 33,8, η Πορτογαλία 31, το Βέλγιο 26,4, η
Αυστρία 23,3, η Τσεχία 19.
Τα αποτελέσματα των μεταμοσχεύσεων στις
πιο πάνω χώρες είναι θεσμικά.
Και η χώρα μας μπορεί να κάνει την υπέρβαση!!!
Για την αύξηση των δυνητικών δοτών και των
μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας χρειάζεται:
- Ένα νέο εθνικό σχεδιασμό της μεταναστευτικής πολιτικής που θα λαμβάνει υπόψη της τα
διεθνή επιτυχημένα προγράμματα και την σωρευμένη ελληνική Εμπειρία.
- Εκσυγχρονισμό και συμπλήρωση του υφισταμένου νομικού πλαισίου του νομού 2737/99
που να περιλαμβάνει:
1) Καθιέρωση και, στη χώρα μας ‘Του θεσμού
της εικαζόμενης συναίνεσης στη δωρεά οργά-

νων 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.
2) Επέκταση των ζώντων δοτών από το 1ο και
2ο βαθμό συγγενείας που ισχύει σήμερα έως
και το 4ο βαθμό εξ αίματος σε ευθεία η πλάγια

εκδηλωσεις

ματα.
5) Σχεδιασμός μιας οργανωμένης, σοβαρής
και συνεχούς καμπάνιας για την προώθηση της
ιδέας της δωρεάς ιστών και, οργάνων σώματος
σε κάθε κοινωνικό χώρο και με κάθε πρόσφορο
μέσο επικοινωνίας και ενημέρωσης.
6) Διοικητική και οικονομική αναβάθμιση του
ρόλου του Εθνικού οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Εκδηλώσεις

γραμμή και μέχρι του 2ου βαθμού σε συγγενείς
εξ αγχιστείας.
3) Ενίσχυση του ρόλου των συντονιστών που
είναι η σπονδυλική στήλη των μεταμοσχεύσεων.
4) Οικοδόμηση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ του ΕΟΜ και των
υπευθύνων των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
ώστε να εξασφαλίζονται περισσότερα μοσχεύ-
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μηνυμα του Δ.Σ.

Μήνυμα του Δ.Σ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού , εύχεται
σε όλους τους νεφροπαθείς της χώρας χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και
ευτυχισμένο το 2011. θερμές ευχές εκφράζουμε επίσης και στον οικογενειακό, κοινωνικό και επιστημονικό –ιατρικό περίγυρο των ασθενών γιατί χωρίς
αυτούς τους ανθρώπους η ζωή θα ήταν ανέφικτος στόχος ή μαρτύριο χωρίς
τέλος.
Οι ευχές αυτές παύουν στις μέρες μας να αποτελούν τυπική ενέργεια που
πηγάζει απλά από την ανάγκη ευγενούς συμπεριφοράς και αποκτούν ουσιαστικό περιεχόμενο. Δυστυχώς η χώρα μας βρίσκεται εδώ και καιρό στη δίνη μιας
πολυδιάστατης κρίσης.
Μιας κρίσης η οποία αν και εμφανίζετε ως κατεξοχήν οικονομική είναι πρωτίστως κρίση ηθική, πνευματική, κρίση αξιών και θεσμών.
Λειτουργώντας σαν ανεμοστρόβιλος η κρίση αυτή παρασύρει, καταστρέφει
και καταργεί δημιουργίες και κεκτημένα αγώνων που διήρκησαν δεκαετίες
ολόκληρες.
Οπισθοδρόμηση ολοταχώς σε εποχές ξεχασμένες και δύσκολες. Στο τομέα
τον δικό μας, των νεφροπαθών, οι διαδικασίες γίνονται ποιο δύσκολες και
παροχές αυτονόητες γίνονται αντικείμενα διεκδίκησης εκ νέου.
Η διαδικασία προμήθειας των φαρμάκων μας σε πολλές περιπτώσεις φαντάζει μαρτύριο, οι εξελίξεις στο νοσοκομείο Οδύσσεια πραγματική, η προμήθεια
των φίλτρων αιμοκάθαρσης γίνεται υπό την απειλή των προμηθευτών ότι θα
διακόψουν την «ανθρωπιστική τους αυτή βοήθεια» αφού ισχυρίζονται, δεν
πληρώνονται.
Αυτά και πολλά άλλα παρόμοια φαινόμενα συνθέτουν σήμερα την εικόνα της
καθημερινότητας μας.
Στην ζοφερή αυτή πραγματικότητα εμείς ανέκαθεν αντιτάσσαμε τους αγώνες και τις έντονες διαμαρτυρίες μας.
Η λύση ήταν πάντα αποτέλεσμα αγωνιστικής στάσης. Αυτό σας καλούμε να
κάνουμε και στη παρούσα αρνητική συγκύρια. Οι πολλοί πετυχαίνουν ευκολότερα τις επιδιώξεις τους.
Ας ενισχύσουμε λοιπόν όλοι και με όποιον τρόπο και στον βαθμό που μπορεί
ο καθένας, τον αγώνα που κάνει το Δ.Σ. του Π.Σ.Μ.Ν.
Ας σταθούμε αρωγοί στο εξαιρετικά σημαντικό έργο που πραγματοποιεί ο
σύλλογος μας αν και συχνά αυτό δεν γίνεται ευρύτερα γνωστό.
Πολλές από τις κατακτήσεις που απολαμβάνουμε όλοι μας είναι προϊόντα
αγώνων κάποιων ανθρώπων που ανιδιοτελώς αγωνίζονται ασταμάτητα.
Τη μία φωνή δεν την ακούει κανείς!
Αν ενώσουμε τις φωνές μας θα τους υποχρεώσουμε να μας ακούσουν!
Οι γιορτές αποτελούν μια καλή ευκαιρία για περισυλλογή και νέο δημιουργικό ξεκίνημα.
Εμείς δηλώνουμε αμετάκλητα προσηλωμένοι στο στόχο μας. Στη βελτίωση
των συνθηκών της ζωής όλων μας και γενικότερα στην προσφορά στον πάσχοντα συνάνθρωπό μας.
Με την ελπίδα ότι το 2011 θα αποτελέσει την αφετηρία μιας νέας εποχής
που θα φέρει τον καθένα από μας ποιό κοντά στην υλοποίηση των στόχων του,
σας ευχόμαστε και πάλι Χρόνια Πολλά

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ – ΥΓΕΙΑ – ΧΑΡΑ – ΕΥΗΜΕΡΙΑ!!!
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Πρόσκληση
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού εύχεται σε όλους τους νεφροπαθείς μεταμοσχευμένους και στις οικογένειές τους Χρόνια Πολλά,
καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά. Το νέο έτος 2011 να είναι ο χρόνος με τις περισσότερες
μεταμοσχεύσεις στη χώρα μας ,τα λιγότερα προβλήματα στην καθημερινότητα μας , την καλύτερη ποιότητα ζωής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού σας
προσκαλεί την Κυριακή 23/01/2011 και ώρα 10,30 π.μ. του Συλλόγου Ναυάρχου Βότση 21
Τκ 104 45 Κάτω Πατήσια στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίττας του 2011.
Μετά την τελετή κοπή της πίττας Θα ακολουθήσει η Εκλογικοαπολογιστική Γενική Συνέλευση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα
01/06/2008 έως 31/12/2010.
2. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το διάστημα από 01/06/2008 έως
31/12/2010.
3. Απαλλαγή των μελών του απερχόμενου Δ. Σ. και Ε. Ε. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της θητείας τους.
4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής για το διάστημα από
23/01/2011 έως 31/12/2013.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί τo Κυριακή στις
30/01/2011 με τα ιδία θέματα ημερήσιας διάταξης στη ιδία διεύθυνση και ίδια ώρα.
Στην τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλα
όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού ,έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις στο Σύλλογο έως και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, επίσης να φέρουν την
αστυνομική τους ταυτότητα , διαβατήριο ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας τους .
Η υποβολή υποψηφιοτήτων για το νέο Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου θα
γίνονται δεκτές έως τις 14/01/2011 και ώρα 14,00μμ στα γραφεία του συλλόγου Ναύαρχου
Βότση 21 Κάτω Πατήσια .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την υποψηφιότητα τους με μια απλή αίτηση
στα γραφεία του Συλλόγου η να την αποστέλλουν στο Fax του συλλόγου 210-8541600 ή στο
email του συλλόγου info@psmn.gr
Οι υποψήφιοι για το νέο Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή δεν πρέπει να συμμετέχουν
σε άλλο εκλεγμένο όργανο ομοειδούς σωματείου η να είναι αντιπρόσωποι μέσω άλλου σωματείου στην ΠΟΝ η ΕΣΑμεΑ.
Αγαπητοί συνάδελφοι, Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου
Μεταμοσχευθέντων Εκ Νεφρού σας προσκαλεί να διαθέσετε λίγο χρόνο συμμετέχοντας όλοι
στη Εκλογικοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Κυριακής 23/01/2011 για την ανάδειξη
ενός νέου ικανού Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής που μαζί με όλους
τους μεταμοσχευμένους θα δυναμώσει ακόμη περισσότερο το σύλλογο και θα αγωνιστεί για
την επίλυση των πολλών και οξυμμένων προβλημάτων μας ιδιαίτερα στη δύσκολη οικονομική περίοδο που περνάμε.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Σβάρνας Χρήστος
Ο Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.
Βλάχος Αθανάσιος

Εκδηλώσεις

των μελών στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίττας και στην Εκλογικοαπολογιστική
Γενική Συνέλευση την Κυριακή 23/01/2011 ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία μας.
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των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων
σε μεταμοσχευμένο ασθενή
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Γεώργιος Δ. Μαρόπουλος,
Ιατρός Βιοπαθολόγος, Διευθυντής Βιοχημικού τμήματος
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό»
Αθήνα, 16/12/2010
Η μεταμόσχευση οργάνων αποτελεί την πλέον αποτελεσματική θεραπεία ασθενών νεφρικής ανεπάρκειας . Πειραματικές μεταμοσχεύσεις οργάνων έγιναν στις αρχές του 20ου αιώνα. Αφετηρία
στο δρόμο εξέλιξης των είναι το 1954 με την επιτυχή μεταμόσχευση νεφρού από τους Murray et al.
Ακολούθως μέχρι τις μέρες μας, έχει διανυθεί μεγάλο διάστημα, με πολλές θετικές αλλαγές στην θεραπευτική προστασία των ασθενών. Σταθμό στην εξέλιξης των μεταμοσχεύσεων αποτελεί η εφαρμογή
θεραπευτική αγωγής χορήγησης ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, της αζαθριοπρίνης και εν συνεχεία
της κυκλοσπορίνης, το 1980.
Η χρήση των φαρμάκων προστασίας απόρριψης του μοσχεύματος στοχεύει στην παρέμβαση αναστολής της ΄φυσιολογικά - κανονικής΄ ενεργοποίησης των ανοσολογικών μηχανισμών απόκρισης και αντίδρασης του ασθενή - δέκτη μοσχεύματος στην παρουσία και λειτουργία των οργάνου του δότη.
Η φαρέτρα χρήσης των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων σταδιακά εμπλουτίστηκε με νεότερης γενεάς φάρμακα. Σήμερα, θεραπευτικά γίνεται χρήση συνδυασμού φαρμάκων για την αποτελεσματικότερη προστασία απόρριψης του μοσχεύματος.
Στα επιτεύγματα της εφαρμογής των σχημάτων ανοσοκατασταλτικής αγωγής είναι αναμφίβολα, η
προστασία έναντι των βραχείας διάρκειας κινδύνων απόρριψης του μοσχεύματος. Μικρότερη είναι η
συμβολή τους στην προστασία των μακράς διάρκειας αρνητικών επιπτώσεων στους ασθενείς. Η άσκηση
της δράσης των φαρμακευτικών ουσιών, όπως και για άλλα φάρμακα ισχύει, είναι ανάλογη της συγκέντρωσης των στον οργανισμό και ειδικότερα στην κυκλοφορία του αίματος. Ορισμένα , τα πλέον συνήθη
φάρμακα χορήγησης στον δέκτη μοσχεύματος παρουσιάζουν συχνές και απρόβλεπτες μεταπτώσεις των
συγκεντρώσεων τους κατά την χορήγηση σταθερής δοσολογίας. Η τακτική, υπό καθορισμένες συνθήκες,
μέτρηση των επιπέδων τους στο αίμα έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί την πλέον ασφαλή μέχρι σήμερα
μέθοδο ρύθμισης της άσκησης δράσης των, με την τροποποίηση της χορηγούμενης δοσολογίας. Στόχος είναι η διασφάλιση της
δράσης της φαρμακευτικής
ουσίας, που προστατεύει
από την ενεργοποίηση της
διαδικασίας απόρριψης του
μοσχεύματος, χωρίς αντιθέτως να υπερβάλουν οι
συγκεντρώσεις στο αίμα ,
πέραν ενός επιπέδου που
θεωρείται οριακό για την
εκδήλωση σοβαρών παρενεργειών και επιπλοκών στον οργανισμό , έχει
δηλαδή βλαπτικό- τοξικό
αποτέλεσμα η χορήγηση
του. Η εξατομίκευση της
δοσολογίας χορήγησης και
οι αναγκαίες προσαρμογές
της επιτυγχάνεται σήμερα, μόνον με την τακτική

μέτρηση και παρακολούθηση των επιπέδων στο αίμα. Παρέχεται η δυνατότητα πρόληψης της βλαπτικής δράσης του φαρμάκου πριν την εκδήλωση δυσλειτουργιών και επιπλοκών. Επί πλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, η μέτρηση των συγκεντρώσεων ενός φαρμάκου στο αίμα, παρέχει την δυνατότητα
ερμηνείας ειδικών μη προβλέψιμων επιπτώσεων και συμπληρώνει γενικά την απεικόνιση της κλινικής
κατάστασης του ασθενούς.
Η απόκλιση των επιπέδων φαρμάκου από τα επιθυμητά όρια απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση. Η
παράληψη ή τροποποίηση της δοσολογίας λήψης από τον ασθενή επιδρά στα μετρούμενα επίπεδα
του φαρμάκου στο αίμα όχι μόνο άμεσα αλλά και σε επόμενη χρονική περίοδο.
Τα φάρμακα των οποίων η συγκέντρωση στο αίμα πρέπει να παρακολουθείται για την διατήρηση της
βέλτιστης ασφαλούς δοσολογίας λήψης σε ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού και όχι μόνον, είναι οι
αναστολείς της καλσινευρίνης , κυκλοσπορίνη και τακρόλιμους και οι καλούμενοι αναστολείς mTOR,
εβερόλιμους και σιρολιμους . Εξετάζεται η ανάγκη παρακολούθησης του μουκοφαινολικού οξέος.
Πολλοί παράγοντες καθορίζουν την συγκέντρωση του φαρμάκου στον οργανισμό και την δραστικότητα
του. Διακρίνονται σε εξατομικευμένους ενδογενείς βιολογικούς παράγοντες και σε συγκυριακούς,
ανάλογα με την κατάσταση νοσηρότητας του ατόμου, την λήψη συγχορηγούμενων ουσιών και φαρμάκων
και τις ειδικές συνήθειες της ζωής του ατόμου. Ειδικότερα, κοινοί παράγοντες που τροποποιούν την
συγκέντρωση και την δράση του φαρμάκου είναι το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, οργανικές ειδικές
δυσλειτουργίες, η γονιδιακή ιδιαιτερότητα της ατομικότητας , νοσήματα του γαστρεντερικού και του
ήπατος.
Η διαδικασία μεταβολής της συγκέντρωσης του φαρμάκου στον οργανισμό είναι δυναμική και επιβάλλει τον καθορισμό κατάλληλων συνθηκών μέτρησης για την αντιπρο-σωπευτική εκτίμηση της δράσης
του, όπως και κατάλληλη μεθοδολογία μέτρησης του.
Η εκτίμηση των επιπέδων στο αίμα γίνεται κυρίως με την μέτρηση πριν την λήψη της επόμενης δόσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην αξιολόγηση των επιπέδων της κυκλοσπορίνης, εφαρμόζεται
μέτρηση των συγκεντρώσεων της 2 ώρες μετά την λήψη της δοσολογίας, ή σε άλλη χρονική στιγμή. Τα
επιθυμητά επίπεδα στους ασθενείς ποικίλουν ανάλογα με το είδος του φαρμάκου, της χρονικής περιόδου από τον χρόνο της μεταμόσχευσης, της γενικής και ατομικής κατάστασης υγείας του ασθενούς.
Πέραν των βιολογικών παραγόντων και των παραγόντων που παρεμβαίνουν στο δείγμα μέτρησης, άλλη
πηγή σφαλμάτων αποτελούν τα λεγόμενα εργαστηριακά σφάλματα.
Τα δείγματα αίματος πρέπει να συλλέγονται σε κατάλληλα σωληνάρια χρήσης. Οι συνθήκες μεταφοράς των δειγμάτων ποικίλουν. Γενικά πρέπει να μεταφέρονται σε περιβάλλον θερμοκρασίας < 30
0C για μικρό χρονικό διάστημα και σε 4 0C μακρύτερης μεταφοράς. Η φύλαξη κατά την προ-αναλυτική
περίοδο γίνεται στο ψυγείο και για περίοδο μακράς φύλαξης σε κατάψυξη ≤– 20 0C. Η συλλογή αίματος με αντιπηκτικό δεν πρέπει να έχει πήγματα και πρέπει γίνεται καλή ανάμειξη πριν την έναρξη
της ανάλυσης.
Επιλέγεται από κάθε εργαστηριακό κέντρο, κατάλληλη μέθοδος ανάλυσης και ποσοτικής μέτρησης του
φαρμάκου. Τα κριτήρια επιλογής της αναλυτικής μεθόδου, είναι η διαθέσιμη συσκευή , η κατάλληλη
τεχνική επάρκεια του προσωπικού, η βιβλιογραφική επιβεβαίωση καταλληλότητας της τεχνικής για
μετρήσεις που εξυπηρετούν κλινικούς σκοπούς, το κόστος της επένδυσης και λειτουργίας. Στην Ελλάδα και την Ευρώπη οι πρακτικές εφαρμογές μεθόδων μέτρησης των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων
διακρίνονται σε δυο τεχνικές : Ανοσοχημικές και χρωματογραφικές. Και οι δύο εφαρμογές, περισσότερο οι ανοσοχημικές τεχνικές μέτρησης , είναι στενά εξαρτώμενες από τις εταιρείες παραγωγής και
προμήθειας των αντιδραστηρίων, υλικών και οργάνων ανάλυσης, οι οποίες είναι σχετικά λίγες σε παγκόσμια κλίμακα. Ειδικότερη, νεότερη, εξέλιξη των χρωματογραφικών τεχνικών μέτρησης αποτελούν
οι τεχνικές φασματογραφίας μαζών, με σοβαρά πλεονεκτήματα στην αξιοπιστία των μετρήσεων, την
ταχύτητα και το ανταγωνιστικό κόστος , για εργαστήρια με μέσο επίπεδο φόρτου δειγμάτων. Απαιτούν
όμως, αρχική επένδυση αγοράς αναλυτικού οργάνου και ειδικότερες τεχνικές γνώσεις και εμπειρία
εφαρμογών.
Ανεξάρτητα των επιλογών της τεχνικής εφαρμογής από κάθε κέντρο, η τακτική παρακολούθηση
των επιδόσεων των δεικτών της ποιότητας των αναλυτικών λειτουργιών και των προ-αναλυτικών διαδικασιών, με την οργάνωση και συμμετοχή σε κατάλληλα σχήματα, ενδο- και δια-εργαστηριακά ,
επιβάλλεται και αποτελεί συχνά το μόνο κριτήριο επιβεβαίωσης της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων
των μετρήσεων.
Συχνά αναλυτικά εργαστηριακά σφάλματα , εκτός των τεχνικών αστοχιών και βλαβών, σχετίζονται
με διαφορές των οργάνων και αντιδραστηρίων ανάλυσης και με εγγενή μειονεκτήματα των τεχνικών για
δείγματα που περιέχουν ορισμένες ουσίες , σε είδος ή πυκνότητα διαφορετική από τις συνήθεις.
Στην Ελλάδα παρέχονται μετρήσεις όλων των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων από ορισμένα κέντρα,
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κυρίως στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Είναι χρήσιμο, όχι μόνον από την άποψη του κόστους αλλά
και από την άποψη της καλλίτερης οργάνωσης των παροχών στον ευπαθή και ευαίσθητο πληθυσμό των
μεταμοσχευμένων να εξελιχθεί περαιτέρω το σύστημα μετρήσεων των επιπέδων των φαρμάκων και
άλλων ειδικών δεικτών μετρήσεων σε μεταμοσχευμένους. Οι στόχοι της εξέλιξης πρέπει να είναι η
εξυπηρέτηση της εύκολης και άμεσης προσβασιμότητας των ασθενών και των δειγμάτων στα κέντρα
εξέτασης, η τεκμηρίωση και κοινή παρακολούθηση της ασφαλούς συλλογής και μέτρησης των επιπέδων
του φαρμάκου, η εναλλακτική και συμπληρωματική δυνατότητα χρήσης τεχνικών εφαρμογών μετρήσεων
από το αναλυτικό εργαστήριο. Ιδιαιτέρα, στις μέρες μας και χωρίς να αποτελεί σημαντικό ζήτημα
οικονομικής επιβάρυνσης του δημόσιου και του ασφαλιστικού συστήματος , σύμφωνα με την εμπειρία
άλλων κέντρων του εξωτερικού, είναι εφικτό να γίνουν βήματα βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Είναι σημαντικό να οργανωθούν άρτια 1- 2 μονάδες εργαστηριακής υποστήριξης στην χώρα. Άμεσο
μέτρο είναι ο εξοπλισμός και η στελέχωση αυτών των εργαστηρίων με τις νεότερες τεχνικές μετρήσεων
και εξειδικευμένο προσωπικό, για την παροχή της δυνατότητας ολοκληρωμένης και με μεγαλύτερη
ασφάλεια διεξαγωγής της εργαστηριακής παρακολούθησης των μεταμοσχευμένων, όπως ήδη συμβαίνει
στην πλειονότητα των χωρών της Ευρώπης και στον κόσμο. Η κατεύθυνση αυτή επιβάλλεται και από
τις νεότερες θεραπευτικές τάσεις επίτευξης χαμηλών επιπέδων φαρμάκων στο αίμα, ο προσδιορισμός
των οποίων είναι ορθότερο να γίνεται με τις νεότερες τεχνικές εφαρμογές. Δεύτερη κατεύθυνση λειτουργίας των εργαστηρίων μέτρησης επιπέδων φαρμάκων πρέπει να είναι η σύσφιξη της συνεργασίας
με τους κλινικούς ιατρούς , τα εργαστήρια άλλων βιοδεικτών μέτρησης στους μεταμοσχευμένους και
η διασφάλιση στενής επαφής με τους ασθενείς. Στόχος και κοινή επιδίωξη είναι η τυποποίηση της
κατάστασης των ασθενών κατά την δειγματοληψία και η διαπίστωση αποκλίσεων, η ορθότερη και πληρέστερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, και η υλοποίηση κοινής πορείας ανάπτυξης
των εργασιών πληρέστερης διερεύνησης των ασθενών.
Από τα αναφερθέντα συνάγεται ότι η συνεργασία όλων των συμβαλλόμενων είναι απαραίτητος και
καταλυτικός παράγοντας θετικών επιδόσεων και της αντιμετώπισης των απρόβλεπτων κινδύνων για
τους ασθενείς. Ειδικότερα, οι ασθενείς πρέπει να βελτιώσουν την τήρηση των οδηγιών λήψης της
προγραμματισμένης δόσης, την αξία τακτικής παρακολούθησης των μετρήσεων και ορθής προετοιμασίας των, κάθε φορά πριν από την λήψη του δείγματος αίματος. Δεν πρέπει να αλλάζει η δοσολογία
αυτοβούλως και όταν αλλάζει να γίνεται στον κατάλληλο χρόνο νέα μέτρηση των επιπέδων. Συχνά
παρατηρούνται μη αναμενόμενα αποτελέσματα μετρήσεων τα οποία πρέπει να επιβεβαιωθούν, να ερμηνευτούν και να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες επιπτώσεις. Η ταλαιπωρία του ασθενούς, οι κίνδυνοι
για την υγεία του και η επιβάρυνση επανελέγχου και παρακολούθησης από μη αναμενόμενο αποτέλεσμα συγκέντρωσης του φαρμάκου στο αίμα, είναι καταστάσεις οι οποίες πρέπει να αποφεύγονται με την
κατάλληλη οργάνωση και παρακολούθηση. Πολλές φορές είναι δύσκολο να εντοπιστεί η αιτία των μη
αναμενόμενων αποτελεσμάτων μετρήσεων. Οι πηγές μπορεί να είναι πολλές και πρέπει συστηματικά να
διερευνώνται. Η μεταβολή της συνήθους τιμής μέτρησης δεν σημαίνει πάντα επικινδυνότητα για τον
ασθενή, αν και αποτελεί πηγή καθημερινού άγχους για αρκετούς. Η τελική αξιολόγηση πάντα πρέπει να
γίνεται από τον κλινικό ιατρό που παρακολουθεί τον ασθενή.
Η παράταση των αποκλίσεων όμως, πρέπει να αντιμετωπίζεται. Σε σημαντικές αποκλίσεις τιμών
μέτρησης, εξετάζεται εκτός του αναλυτικού ή δειγματοληπτικού προβλήματος και η κατάσταση συγκυριακής ή συστηματικής μεταβολής στον ασθενή και οι πιθανές επιπτώσεις. Πάντα πρέπει να συνεξετάζεται και ο ρόλος όλων των άλλων παραγόντων. Πληροφόρηση από τους ασθενείς στο εργαστήριο
μέτρησης έγκαιρα, για τους χρόνους λήψης της δόσης, της λήψης άλλων φαρμάκων και αλλαγών των
ειδικών συνθηκών ζωής του ασθενούς είναι χρήσιμες πληροφορίες για την ερμηνεία των ευρημάτων.
Επιβάλλεται σε ορισμένες περιπτώσεις η άμεση επικοινωνία του εργαστηρίου με τον ασθενή. Συχνά
σφάλματα είναι οι λήψεις αίματος μετά την λήψη της δοσολογίας, ή ο/η ασθενής να ευρίσκεται σε
ειδικές συνθήκες ζωής που συχνά δεν αξιολογούνται από τον ίδιο.
Η εμπειρία της εργασίας των αναλύσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών μετρήσεων επιπέδων ανασοκατασταλτικών φαρμάκων από το Λαϊκό Νοσοκομείο, σε μεταμοσχευμένους για σχεδόν μια δεκαετία
με πάνω από 700 μετρήσεις δειγμάτων μηνιαίως , έχει αναδείξει πολλά προβλήματα, δυσκολίες και
προκλήσεις. Η εμπειρία δείχνει, ότι ξεπεράστηκαν με την αφοσίωση, την επιμονή, την κατανόηση και
την αμοιβαιότητα των εργαζομένων στα εργαστήρια με τους ασθενείς. Η υποστήριξη της πολιτείας
και η συνεργασία με άλλα κέντρα μετρήσεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη είναι απαραίτητη και πρέπει
να βελτιωθεί περαιτέρω.
Σήμερα, σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ας υποσχεθούμε όλοι να συνεργαστούμε και να ανταποκριθούμε με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ένταξη, στα προβλήματα των μεταμοσχευμένων, στα
προβλήματα του δημόσιου τομέα της υγείας και στις νέες προκλήσεις του 2011.
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Η πρόκληση της μη συμμόρφωσης
στη φαρμακευτική αγωγή

Εμφάνιση της μη συμμόρφωσης μετά τη μεταμόσχευση
Δεδομένων των προφανών κινδύνων, κάποιος πιθανώς θα
περίμενε ότι οι μεταμοσχευμένοι θα ήταν ιδιαιτέρως επιμελείς
στο να λαμβάνουν τη φαρμακευτική αγωγή τους ορθά. Στην
πραγματικότητα συμβαίνει συχνά το αντίθετο. Η πολυπλοκότητα της μεταμοσχευτικής αγωγής με τα πολυάριθμα χάπια και τις
ποικίλες συχνότητες των δόσεων, καθιστά μεγάλη πρόκληση
τη δια βίου συμμόρφωση για τα άτομα που έχουν υποβληθεί
σε μεταμόσχευση.
Σε μια αναλυτική ανασκόπηση μελετών οι οποίες εξέταζαν
τη συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή μετά από μεταμόσχευση καρδιάς, ήπατος και νεφρού (Laederach-Hofmann and
Bunzel 2000) παρατηρήθηκαν ποσοστά μη συμμόρφωσης που
κυμαίνονταν από 20% ως 50%. Οι Denhaerynck et al (2005)
αναλύοντας τη διεθνή βιβλιογραφία στη μεταμόσχευση νεφρού, διαπίστωσαν μια μέση εμφάνιση της αναφερόμενης από
τον ίδιο τον ασθενή μη συμμόρφωσης της τάξης του 27,7%
(διακύμανση από 2% σε 67%). Άλλη εκτενής ανασκόπηση των
μελετών στη μεταμόσχευση νεφρού (Butler et al 2004) αναφέρει μέσο όρο συχνότητας μη-συμμόρφωσης 22,3% (κυμαινόμενη μεταξύ 17,7% και 25,9%) σε μελέτες διατομής (crosssectional) και 15% (κυμαινόμενη μεταξύ 4,7% και 19,5%) σε
μελέτες κοορτής.1
Επιπτώσεις μη συμμόρφωσης μετά τη μεταμόσχευση
Η συσχέτιση της μη συμμόρφωσης με την όψιμη (μετά τον
πρώτο χρόνο) οξεία απόρριψη και την απώλεια του μοσχεύματος είναι επαρκώς τεκμηριωμένη. Οι Vlaminck et al (2004) σε
προοπτική μελέτη εξέτασαν τον κίνδυνο όψιμης οξείας απόρριψης στην χρονική περίοδο των 5 ετών σε πληθυσμό ενήλικων
μεταμοσχευμένων νεφρού. Ποσοστό 22,6% ταξινομήθηκε ως
μη συμμορφούμενοι, εκ των οποίων το 21,2% εμφάνισε με
βιοψία διαπιστωμένη όψιμη οξεία απόρριψη, σε σύγκριση με
μόνο το 8% από την ομάδα των συμμορφούμενων (P<0,05).

Η ανάλυση επιβίωσης Kaplan-Meier έδειξε μείωση του χρόνου
έως την απόρριψη στους μη συμμορφούμενους σε σχέση με
τους συμμορφούμενους ασθενείς (P=0,03) (σχήμα 2)2.
Στην ανασκόπηση των Denhaerynck et al (2005), η μη συμμόρφωση συνδέθηκε με ποσοστό 19,9% στα επεισόδια όψιμη
οξείας απόρριψης και με 16,3% στα επεισόδια απώλειας μοσχεύματος (σταθμητός μέσος).
Μετά-ανάλυση σε μελέτες κοορτής από τους Butler et al
(2004) έδειξε ότι η μη συμμόρφωση αύξησε κατά 7 φορές την
πιθανότητα αποτυχίας του μοσχεύματος (P<0,001)1.
Σε πρόσφατη αναδρομική μελέτη για τη συμμόρφωση στη
φαρμακευτική αγωγή μεταξύ ασθενών που υποβλήθηκαν σε
μεταμόσχευση ήπατος, οι O’Caroll et al (2006) κατέδειξαν ότι
η μη-συμμόρφωση συμβάλλει στο 10,2% των αναφερόμενων
θανάτων ασθενών και στο 30,6% των χρόνιων οξείων απορρίψεων που έχουν ως αποτέλεσμα εκ νέου μεταμόσχευση.
“Η πολυπλοκότητα της μεταμοσχευτικής αγωγής με τα
πολυάριθμα χάπια και τις ποικίλες συχνότητες των δόσεων, καθιστά τη δια βίου συμμόρφωση μεγάλη πρόκληση.”
Ο αντίκτυπος της μη συμμόρφωσης στις ανεπιθύμητες
ενέργειες που ακολουθούν τη μεταμόσχευση καρδιάς ερευνήθηκε από τους Dobbels et al (2004). Σε χρονικό διάστημα 5
ετών, οι μη συμμορφούμενοι ασθενείς εμφάνισαν σημαντικά
περισσότερα επεισόδια στεφανιαίας νόσου του μοσχεύματος
συγκριτικά με τους συμμορφούμενους (P=0,025) και σημαντικά περισσότερες στο σύνολο κλινικές ανεπιθύμητες ενέργειες
(P=0,043)7. Ομοίως οι Dew et al (1999) ανακάλυψαν ότι στα
3 έτη μετά τη μεταμόσχευση, ο κίνδυνος οξείας απόρριψης
ήταν μεγαλύτερος κατά 4,17 φορές, και ο κίνδυνος επεισοδίου
καρδιακής νόσου μοσχεύματος μεγαλύτερος κατά 6,91 φορές,
ανάμεσα στους μεταμοσχευμένους καρδιάς οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν στη φαρμακευτική αγωγή κατά το πρώτο έτος
μετά τη μεταμόσχευση (P<=0,05)8.

Κόστος της σχετιζόμενης με μη συμμόρφωση απώλειας
μοσχεύματος
Αναφορικά με τα αποτελέσματα της μη συμμόρφωσης στην
αποτυχία του μοσχεύματος, οι οικονομικές δαπάνες - από τη
θεραπευτική αγωγή για τα σοβαρά επεισόδια οξείας απόρριψης
ως την πιθανή επανάληψη της μεταμόσχευσης - είναι σημαντικές.(Παρόλο που μελέτη των Cleemput et al (2004) σχετικά με τα οικονομικά οφέλη απέδειξε ότι το δια βίου κόστος
θεραπείας είναι στην πραγματικότητα χαμηλότερο στους μη
συμμορφούμενους από τους συμμορφούμενους ασθενείς, το
οποίο αποδόθηκε στο απλό γεγονός ότι η τελευταία κατηγορία
ασθενών ζει περισσότερο11).
Συνοψίζοντας 20 έτη έρευνας στο χώρο της μεταμόσχευσης,
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Η εισαγωγή νέων ανοσοκατασταλτικών παραγόντων την τελευταία δεκαετία έδωσε στους ιατρούς που ασχολούνται με τη
μεταμόσχευση περισσότερες επιλογές, έχοντας ως αποτέλεσμα
δραματική μείωση στα επεισόδια οξείας απόρριψης και εντυπωσιακά οφέλη στην επιβίωση του μοσχεύματος κατά το πρώτο έτος. Σε αντίθεση, τα οφέλη όσον αφορά στην μακροπρόθεσμη επιβίωση είναι μέτρια, αντανακλώντας τα συνδυασμένα
αποτελέσματα των όψιμων ανοσολογικών και μη ανοσολογικών
επιπλοκών του μοσχεύματος, των συνυπαρχόντων νοσημάτων,
της αθροιστικής τοξικότητας των φαρμάκων και της ανικανότητας πολλών ασθενών να συμμορφωθούν στην συνιστώμενη
θεραπευτική αγωγή (σχήμα 1).
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οι Laederach-Hofmann και Bunzel (2000) παρατήρησαν ότι,
η μη συμμόρφωση αντιπροσώπευε ταυτόχρονα μια τεράστια
σπατάλη πόρων για την υγεία και μια ανθρώπινη τραγωδία,
καθώς «κάθε όργανο που απορρίφθηκε λόγω μη συμμόρφωσης είναι ένα όργανο που θα μπορούσε να ληφθεί από
κάποιον άλλον, ο οποίος πιθανώς να πέθανε όσο ήταν στη
λίστα αναμονής»10.
Παράγοντες κινδύνου σχετιζόμενοι με την θεραπεία
Ενώ οι αιτίες της μη συμμόρφωσης είναι πολυπαραγοντικές, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των θεραπευτικών σχημάτων που χορηγούνται μετά τη μεταμόσχευση είναι ευρέως
αποδεκτό ότι καθιστούν πιθανότερη τη μη συμμόρφωση.
Αυτά περιλαμβάνουν:
• Συχνό δοσολογικό σχήμα
• Πολύπλοκες θεραπευτικές αγωγές που περιλαμβάνουν
πολλαπλά φάρμακα σε διαφορετικές δοσολογικές συχνότητες.
• Ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων
Η συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας της δόσης και της
συμμόρφωσης στην αγωγή έχει επαληθευτεί για καταστάσεις
τόσο διαφορετικές όσο η οστεοαρθρίτιδα, ο σακχαρώδης
διαβήτης, η στηθάγχη, η κατάθλιψη και η νόσος του Πάρκινσον12. Σε ανασκόπηση των Laederach-Hofmann και Bunzel
(2000) στην βιβλιογραφία της μεταμόσχευσης, βρήκαν καθαρή συσχέτιση μεταξύ του συνολικού αριθμού συνταφογραφούμενων σκευασμάτων, της συχνότητας δόσεων και της
συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή. Γενικά, ανέφεραν
ότι ο καλύτερος προγνωστικός παράγοντας για τη συμμόρφωση ήταν η απλότητα: «Όσο πιο απλή η φαρμακευτική αγωγή τόσο καλύτερη η συμμόρφωση.» Ομοίως, σε προοπτική
πολυκεντρική μελέτη που περιλάμβανε μεταμοσχευμένους
νεφρού, οι Weng et al (2005) διαπίστωσαν ότι το δοσολογικό σχήμα είναι ένας από τους δύο μόνο παράγοντες που σχετίζονται σε ανεξάρτητη βάση με τη συμμόρφωση (P=0,003)
(σχήμα 3). Ο έτερος παράγοντας ήταν τα χαρακτηριστικά του
μεταμοσχευτικού κέντρου3.
Ανεπιθύμητες ενέργειες τον φαρμάκων είναι επίσης πιθανό να πυροδοτήσουν τη μη συμμόρφωση. Οι De Geest
και Moons (2000) παρατήρησαν ότι: «κάποιες ανεπιθύμητες
ενέργειες (πχ ανικανότητα, μείωση μυϊκής ισχύος, υπερτροφία ούλων) οι οποίες έχουν μικρή ή όχι άμεση επίπτωση
στην νοσηρότητα και θνησιμότητα, εν τούτοις μπορεί να
θεωρηθούν ιδιαιτέρως ενοχλητικές από τους μεταμοσχευμένους. Εντονότερη ενόχληση από τα συμπτώματα συνδέεται
με χαμηλότερη αντίληψη ποιότητας ζωής, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μη συμμόρφωση με την ανοσοκατασταλτική αγωγή.13». «Ενώ είναι μη ρεαλιστικό να περιμένουμε
100% συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή, η μη συμμόρφωση αποτελεί έναν παράγοντα κινδύνου που επιδέχεται
βελτίωση»
Παράγοντες κινδύνου σχετιζόμενοι με τους ασθενείς
Παρά την πολυπλοκότητα της φαρμακευτικής αγωγής και

τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων, οι περισσότεροι
μεταμοσχευμένοι καταφέρνουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες όσον αφορά στις δόσεις των φαρμάκων. Άρα, τι διαφοροποιεί εκείνους που δεν το κάνουν;
Στοιχεία που σχετίζονται με φτωχή συμμόρφωση στις κλινικές μελέτες περιλαμβάνουν:
• Ιστορικό ασυνέπειας ιατρικών επισκέψεων πριν τη μεταμόσχευση
• Μεγαλύτερος χρόνος από τη μεταμόσχευση
• Ψυχιατρικές/ψυχολογικές διαταραχές
• Κατάχρηση ουσιών
• Κοινωνική απομόνωση/ έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης

• Ηλικία < 20 ετών
• Μειωμένη αποτελεσματικότητα να λαμβάνουν οι ίδιοι
τα φάρμακά τους
Βοηθώντας τους ασθενείς να συμμορφωθούν στη φαρμακευτική τους αγωγή
Ενώ είναι μη ρεαλιστικό να περιμένουμε 100% συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή, η μη συμμόρφωση αποτελεί
έναν παράγοντα κινδύνου που επιδέχεται βελτίωση. Οι ακόλουθες παρεμβάσεις συστήνονται προκειμένου να βελτιωθούν τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα4,10,15.
• Απλοποίηση του δοσολογικού σχήματος - Οι ασθενείς
είναι πιθανότερο να συμμορφωθούν με μια αγωγή που ακολουθείται εύκολα.
• Μεταξύ φαρμακευτικών σκευασμάτων όμοιας αποτελεσματικότηας, να συνταγογραφούνται εκείνα με τις λιγότερες
ανεπιθύμητες ενέργειες.
• Προώθηση των μηνυμάτων υπέρ της συμμόρφωσης των
ασθενών κατά τη διάρκεια συχνών επισκέψεων παρακολούθησης (follow-up)
• Αξιολόγηση της ψυχιατρικής κατάστασης προ και μετά
της μεταμόσχευσης
• Ενίσχυση της αίσθησης των ασθενών ότι μπορούν να
είναι αποτελεσματικοί όσον αφορά τη σωστή χρήση των
φαρμάκων τους.
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ΔΩΡΕΕΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟΥΛΕΤΣΗ εις μνημην ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ ΚΟΥΛΕΤΣΗ

230,00€

ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ			

100,00 €

ΤΑΟΥΣΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 			

10,00 €

ΧΡΥΣΑΪΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 			

10,00 €

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ εις μνημην ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΥΜΠΟΥΡΟΥ

10,00 €

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

Η κάθε μια συνδρομή ξεχωριστά και όλες μαζί εξασφαλίζουν την σωστή οικονομική λειτουργία του Συλλόγου μας ιδιαιτέρα στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που διανύουμε.
Παρακαλούμε τα μέλη που έχουν καθυστερήσει να ταχτοποιούν τις οικονομικές υποχρεώσεις
τους προς το Σύλλογο να αποστείλουν τις συνδρομές - δωρεές τους 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

Το κάλεσμά μας αφορά μόνο εκείνα τα μέλη του Συλλόγου μας που έως σήμερα
δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
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 θετική σας ανταπόκρισης.

Δωρεές - Συνδρομές

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, το κόστος έκδοσης και αποστολής του περιοδικού «Αναγέννηση», η συντήρηση της ιστοσελίδα μας στο
INTERNET,οι διαφορές εκδηλώσεις μας, οι λογαριασμοί των τηλεφώνων, του ΕΛΤΑ κ.λ.π) χωρίς
καμιά κοινωνική επιχορήγηση από το κρατικό λαχείο, στηρίζονται αποκλειστικά στην ετήσια
συνδρομή των 20€ του κάθε μέλους και στις περιορισμένες δωρεές των μελών μας.

