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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο σας εύχεται χρόνια πολλά με υγειά και ευτυχισμένο το καινούργιο έτος 2007,
σε σας προσωπικά, στις οικογένειες σας αλλά και σε όλο το κόσμο.
Από τις πρώτες προτεραιότητες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν η επανέκδοση του ενημερωτικού
έντυπου του συλλόγου μας με τίτλο “ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ”.
Το έντυπο αυτό είναι ένα σημαντικό μέσο επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου μας, αλλά και όλων των μεταμοσχευμένων.
Πιστεύουμε ότι η σωστή ενημέρωση θα βοηθήσει και θα προσανατολίσει καλλύτερα όλους τους μεταμοσχευμένους, θα τους απαλλάξει από ταλαιπωρίες, χάσιμο χρόνου, έξοδα και σε τελική ανάλυση θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους.
Το έντυπο αυτό εκδόθηκε από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο μόνο για μια φορά τον Δεκέμβριο
του 2004 και ύστερα σταμάτησε. Έτσι, στέρησε για δυο χρόνια την ενημέρωση στους μεταμοσχευμένους
για τις εξελίξεις στο χώρο μας.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ξεπεράσαμε όλες τις δυσκολίες και έτσι το ενημερωτικό μας έντυπο η “ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ” θα εκδίδεται ανά τρίμηνο κανονικά χωρίς διακοπή. Ήδη αυτή τη στιγμή
βρίσκεται στα χέρια σας το δεύτερο τεύχος.
Στο ενημερωτικό μας έντυπο, από το επόμενο τεύχος, θα υπάρχει και ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ. Εκεί θα φιλοξενούνται θέσεις, απόψεις, παρατηρήσεις, κριτικές ή άρθρα από τους αναγνώστες του,
πάντα βέβαια σε πνεύμα ευπρέπειας και σεβασμού προς τον αναγνώστη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διεκδικεί θαύματα αλλά συνεχώς αγωνίζεται για την επίλυση των οξυμμένων
προβλημάτων μας καθώς και για την αξιοπρέπεια μας, που πολλές φορές καταπατείται.
Αγωνίζεται για την διάδοση της ιδέας της δωρεάς οργάνων, για την αύξηση των μοσχευμάτων με συγκεκριμένες παρεμβάσεις στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στη κοινωνία γενικότερα.
Πιστεύουμε ότι η μαζικοποίηση του συλλόγου, θα μας δώσει δύναμη να προχωρήσουμε για να διεκδικήσουμε περισσότερα στον χώρο μας με στόχο την ποιότητα της ζωής μας.
Συσπειρωθείτε γύρω από το σύλλογο μας, συμμετέχετε στις δραστηριότητες του και στις πρωτοβουλίες
του.
Ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά, μεμονωμένα πολύ λίγα.

3

ΟΙ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΑΣ
1. ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ
Η αύξηση του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών για το έτος 2006 από 222 € γίνεται 244 €,
δηλαδή 22 € μηνιαίως, σύμφωνα με την απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, θα καταβληθεί αναδρομικά μαζί με το επίδομα του τελευταίου τριμήνου του 2006.
(ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1300 Τεύχος δεύτερο 13/09/2006).
Από 01/01/2007 αυξάνεται το διατροφικό επίδομα των νεφροπαθών από τα 244 € σε 266 €.
Η καταβολή της αύξησης αυτής δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί πότε θα πραγματοποιηθεί.
2. EΥΝΟΪΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΠΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2006.
α. Αύξηση του αφορολόγητου ποσού.
Αυξάνεται το ποσό της δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά που αφαιρείται από το εισόδημα του
φορολογούμενου εφ όσον παρουσιάζει αναπηρία άνω του 67%.
β. Έκπτωση ποσού 1.500 € από τα καθαρά κέρδη επιχειρήσεων.
Αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων οι οποίες απασχολούν άτομα που παρουσιάζουν
αναπηρία 67% και άνω, ποσό 1.500 € για κάθε ένα από τα πρόσωπα αυτά.
γ. Μείωση Φ.Π.Α. από 19% σε 9% σε ειδικές περιπτώσεις.
Μειώνεται ο συντελεστής ΦΠA από 19% σε 9% σε ορισμένες συσκευές και τεχνολογικά βοηθήματα
που χρησιμοποιούνται από άτομα με αναπηρία. Αναλυτικά τα προϊόντα αυτά θα καθοριστούν με
υπουργική απόφαση.
δ. Αύξηση αφορολόγητου ορίου στεγαστικών αναγκών.
Αυξάνεται από 70 τ.μ. σε 90 τ.μ. το όριο στεγαστικών αναγκών υπάρχουσας κατοικίας. Για την
απαλλαγή των ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων
κατά την αγορά νέας κατοικίας.

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΤΑΣ 2007
HΜΕΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ - ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
10:00 - 10:30 Προσέλευση με προσφορά καφέ, τσαγιού, χυμούς φρούτων,
μελομακάρονα, κουραμπιέδες και ποικιλία βουτημάτων.
10:30 - 10:40 Έναρξη - Χαιρετισμός Προέδρου Πανελληνίου Συλλόγου
Μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού.
10:40 - 11:40 Χαιρετισμοί προσκεκλημένων .
11:40 - 12:10 Κόψιμο πρωτοχρονιάτικης πίττας.
12:10 - 12:40 Ημιδιατροφή σε ατομικό πιάτο.
12:40 - 12:50 Έναρξη ημερίδας με θέμα: Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά
ζητήματα Νεφροπαθών Μεταμοσχευμένων.
12:50 - 13:10 Εισήγηση Πρόεδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εργαζομένων στα Ασφαλιστικά Ταμεία
κου Κουτρουμάνη Γεωργίου.
13:10 - 14:10 Υποβολή ερωτήσεων και απαντήσεις.
14:10 - 14:10 Κλείσιμο Ημερίδας.
4
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O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΥΡΙΑ

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ παρέθεσε δεξίωση στην 1 Δεκεμβρίου 2006 στο
Προεδρικό Μέγαρο προς τιμήν των μελών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.
Η δεξίωση αυτή δόθηκε με την ευκαιρία της 3ης Δεκεμβρίου Παγκόσμιας Ημέρας για τα Άτομα με
Αναπηρία. Πριν την δεξίωση παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας έγινε μια μικρή τελετή στην οποία
μίλησαν η κα Μπερνιδάκη - Αλντούς Ελευθερία εκπρόσωπος του ελληνικού κοινοβουλίου και ο Πρόεδρος
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Κος Βαρδακαστάνης Ιωάννης. Στη συνεχεία το
λόγο πήρε ο κ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ που απηύθυνε τον ακόλουθο σύντομο χαιρετισμό στους προσκεκλημένους:
“Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα εδώ σε μια συνάντηση που θα ήθελα να έχει τον
χαρακτήρα αναγνώρισης των δυσκολιών σας. Αναγνώρισης που σας οφείλεται για τον συνεχή
αγώνα και για την καθημερινότητά σας, που για τους ανθρώπους με αναπηρία είναι πολύ πιο
δύσκολη. Τόσο η κοινωνία όσο και η πολιτεία επιβάλλεται να ευαισθητοποιούνται όλο και περισσότερο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σας, γιατί η αρχή της αλληλεγγύης είναι η
σημαντικότερη αξία της κοινωνίας μας. Στην πραγματικότητα ότι και να κάνει η Πολιτεία για
εσάς δεν θα είναι ποτέ αρκετό. Συμμερίζομαι τις αγωνίες σας, κατανοώ τα αιτήματά σας και με
μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσω από σας τα σχέδια και τις επιδιώξεις σας και θαυμάζω τη δύναμή σας που σας καθιστά παραγωγικούς και χρήσιμους πολίτες. Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου και θέλω να ξέρετε ότι αυτή η πόρτα θα είναι πάντα ανοιχτή για
σας.”
Σας ευχαριστώ πολύ.
Στην δεξίωση προσκλήθηκε και συμμετείχε και ο σύλλογος μας με επταμελή αντιπροσωπεία, επικεφαλής
της οποίας ήταν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σβάρνας Χρήστος. Μας εδόθη η ευκαιρία να
συναντηθούμε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Παπούλια και σε ολιγόλεπτη συνομιλία που είχαμε μαζί
του, εκθέσαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μεταμοσχευμένοι. Επίσης του θέσαμε το μεγάλο θέμα της δωρεάς οργάνων και την αναγκαιότητα η Πολιτεία να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες για την
αύξηση των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας.

Από την συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο.
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ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συγκρότηση του σε σώμα, δημιούργησε ομάδες εργασίας με σκοπό
την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των μελών μας, στα δρώμενα του συλλόγου μας:
- Ομάδα λειτουργίας γραφείων.
- Ομάδα Αλλαγής καταστατικού.
- Ομάδα οικονομικής ενίσχυσης, χορηγιών.
- Ομάδα σύνταξης και έκδοσης ενημερωτικού εντύπου.
- Ομάδα επαφών με Έντυπο Τύπο, Τηλεόραση.
- Ομάδα ενημέρωσης μεταμοσχευτικών κέντρων νοσοκομείων.
- Ομάδα διοργάνωσης ημερίδων, πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως Πρωτοχρονιάτικη πίτα, Χοροεσπερίδες,
εκδηλώσεις διάφορες, βραβεύσεις, εκδρομές κ.λ.π.
- Ομάδα συλλογής και επεξεργασίας ερωτημάτων για διάφορα προβλήματα των μεταμοσχευμένων
(συνταξιοδοτικά, κοινωνικά, παροχών, επιδομάτων κ.λ.π.) καθώς και των απαντήσεων σε αυτά με σκοπό
τη δημιουργία βάσης δεδομένων που θα αξιοποιηθεί στην ενημέρωση.
- Ομάδα οργάνωσης αρχείου μελών και ταξινόμησης επαγγελμάτων των μεταμοσχευμένων
- Ομάδα συλλογής παρατηρήσεων υποδείξεων παραπόνων και καταγγελιών.
Παρακαλούνται τα μέλη του Συλλόγου που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια η περισσότερες από τις
παραπάνω ομάδες να το γνωστοποιήσουν στα γραφεία του Συλλόγου μας.

7ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ (Π.Ο.Ν.)

Στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2006 πραγματοποιήθηκε στα Καμμένα Βούρλα το 7ο Ετήσιο Εκλογικοαπολογιστικό
Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ
Νεφρού συμμετείχε με 14 αντιπροσώπους από τους 20 που είχαν εκλεγεί στις αρχαιρεσίες στις
08/10/2006. Το συνέδριο διεξήχθη σε ενωτικό πνεύμα. Από τις ομιλίες που ακολούθησαν καταδείχθηκε η
ανάγκη ότι η Ομοσπονδία πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο και να διεκδικήσει δυναμικά και μεθοδευμένα
την επίλυση των προβλημάτων των νεφροπαθών. Στο συνέδριο υπήρχε παρέμβαση του συλλόγου μας δια
της ομιλίας του Προέδρου του κ. Σβάρνα Χρήστου, ο οποίος τόνισε ότι η Ομοσπονδία πρέπει να ενισχυθεί
περισσότερο και σε αυτό πρέπει να βοηθήσουν όλοι οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι. Επίσης να καταπιαστεί και
με τα προβλήματα των μεταμοσχευμένων.
Στο συνέδριο συμμετείχαν σύνεδροι από τους Συλλόγους Νεφροπαθών μελών της Π.Ο.Ν. από όλη την
Ελλάδα. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία
(Ε.Σ.Α. με Α.) κος Ιωάννης Βαρδακαστάνης και ο νεφρολόγος κ. Γεώργιος Σκουτέλης σαν εκπρόσωπος της
Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρίας. Ακολούθησε μια επιστημονική διάλεξη από τον Διευθυντή της Νεφρολογικής Κλινικής του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας με θέμα “ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ”.
Από τις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν, εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε
σώμα ως εξής:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Χρυσικοπούλου Παρασκευή
Αντιπρόεδρος Α’: Αψής Βασίλειος
Αντιπρόεδρος Β’: Μπαλάσκας Κωνσταντίνος
Γεν. Γραμματέας: Λιόλιος Αθανάσιος
Ταμίας: Γουρδομιχάλης Χρήστος
Αναπληρωτής Γραμματέας: Σπανέα Αικατερίνη
Αναπληρωτής Ταμίας: Πετσαλάκης Αγησίλαος
Μέλη: Καστρινάκης Γεώργιος
Κολοβός Δημήτριος
Λεοντόπουλος Γρηγόρης
Λύρος Ξενοφών
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ Δ. Σ. ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΞΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ.

Στις 31/08/2006 επισκεφθήκαμε το Λαϊκό Νοσοκομείο όπου συναντηθήκαμε με τον διευθυντή της νεφρολογικής κλινικής του Λαϊκού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών κ Ιωάννη Μπολέτη.
Στη συνάντηση αυτή που κράτησε 1,30 ώρα και έγινε σε καλό κλίμα, τον ενημερώσαμε για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και του εκφράσαμε τη διάθεση μας να συνεργαζόμαστε σε τακτική βάση με συναντήσεις
ανά δυο μήνες για την επίλυση των οξυμμένων προβλημάτων του Λαϊκού Νοσοκομείου.
Στη συνάντηση αυτή υποβάλλαμε τα παρακάτω αιτήματα:
1)Επιτακτικά πρέπει να αναζητηθεί άλλος χώρος αποκλειστικά για τα εξωτερικά ιατρεία των
μεταμοσχευμένων - νεφροπαθών.
2) Υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί άμεσα η ομάδα των ιατρών νεφρολόγων τουλάχιστον
με 3 θέσεις εκ των οποίων δυο πρέπει να είναι επιμελητές.
3) H αιμοληψία να αρχίζει στις 7:30 καθημερινά και όχι με καθυστέρηση. Το μετά του διώρου της
κυκλοσπορίνης να παίρνετε στην αιμοληψία και όχι στα εξωτερικά ιατρεία αφού από τις 10.30 και υστέρα
είναι κενά.
4) Τα τακτικά ραντεβού των εξωτερικών ιατρειών να ταξινομηθούν καλλίτερα έτσι ώστε να μη υπάρχει
μεγάλη συμφόρηση στο χώρο.
5) Ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος των επαρχιωτών ασθενών και των εργαζόμενων.
6) Καλλίτερη διαχείριση από τους γιατρούς των εξωτερικών ιατρείων και των λοιπών δραστηριοτήτων
τους όπως βιοψίες, απασχόληση στο νεφρολογικό τμήμα κ.λ.π.
7) Αντιμετώπιση του προβλήματος με τα έκτακτα περιστατικά μεταμοσχευμένων που τις μέρες
των προγραμματισμένων ραντεβού δεν τους δέχονται οι γιατροί λόγω φόρτου εργασίας.
8) Άμεσα πρέπει να αντιμετωπιστεί το απαράδεκτο φαινόμενο της ατομικής μεταφοράς,
από τους ασθενείς, των φιαλιδίων αίματος τους στα ραδιοϊσότοπα τόσο του πριν όσο και
του μετά δίωρου.
9) Οι φάκελοι των μεταμοσχευμένων που βρίσκομαι στη λίστα των τακτικών ραντεβού αντί να μεταφέρονται ατομικά από τη γραμματεία της μεταμόσχευσης έως τα εξωτερικά ιατρεία να έρχονται
συγκεντρωτικά με ευθύνη της γραμματείας.
10) Εγκατάσταση μηχανογραφικού συστήματος τόσο στη γραμματεία της μεταμόσχευσης όσο και στα
εξωτερικά ιατρεία
Από τα πιο πάνω αιτήματα δεσμεύτηκε ότι θα επιλυθούν άμεσα τα 4,7,9 και θα καταβληθεί προσπάθεια να
επιλυθούν και κάποια άλλα αργότερα.

Στις 11/09/2006 επισκεφθήκαμε τον νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου συναντηθήκαμε με τον διευθυντή
της Μεταμόσχευσης κον Δρακόπουλο Σπύρο και το επιμελητή νεφρολόγο κ. Αποστόλου Θεοφάνη σε
εγκάρδιο κλίμα όπου μας ανέλυσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το μεταμοσχευτικό κέντρο.

Στις 11/09/2006 επισκεφθήκαμε το Αλεξάνδρας όπου συναντηθήκαμε με τον διευθυντή του
Νεφρολογικού Κο Λαγγουράνη Αντώνιο και την επιμελήτρια κα Ψημένου Ερασμία επίσης σε παρά πολύ
καλό κλίμα. Μας υποσχέθηκαν ότι μπορούν μας συνδράμουν στη προσπάθεια για έκδοση ενημερωτικού
φυλλαδίου του συλλόγου μας με επιστημονικά άρθρα.

Στις 06/11/2006 πραγματοποιήσαμε δεύτερη συνάντηση με τον κ. Μπολέτη Ιωάννη με σκοπό να
εξετάσουμε την πορεία επίλυσης των αιτημάτων που είχαμε θέσει στην πρώτη μας συνάντηση στις
31/08/2006. Πράγματι επιλήθησαν τα παρακάτω αιτήματα μας.
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Τα τακτικά ραντεβού των εξωτερικών ιατρείων ταξινομηθήκαν σε τρις ομάδες:
10:00 - 12:00, 12:00 - 14:00 και 14:00 - 16:00.
Αντιμετωπίστηκε του πρόβλημα με τα έκτακτα περιστατικά μεταμοσχευμένων που θα τους βλέπει
κάποιος γιατρός νεφρολόγος στο νεφρολογικό τμήμα
Οι φάκελοι των μεταμοσχευμένων που βρίσκομαι στη λίστα των τακτικών ραντεβού μεταφέρονται πλέον
με ευθύνη της γραμματείας στα εξωτερικά ιατρεία του 1ο ορόφου συγκεντρωτικά.
Όσον αφορά το αίτημα μας να μεταφερθεί η αιμοληψία για τη μέτρηση των επιπέδων της κυκλοσπορίνης
δίωρου από 11:00 έως 12:30 από τα εξωτερικά ιατρεία του 1ο ορόφου στο χώρο της αιμοληψίας στο
ισόγειο αφού ο χώρος αυτός παραμένει κενός από τις 10:30 μας ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε συναινόηση
με μια παρασκευάστρια που μπορεί να αξιοποιηθεί για αυτό το σκοπό.

Στις 8/11/2006 ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού, απέστειλε έγγραφο με αριθμό
πρωτοκ. 97 στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας & Μητρότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα: Χορήγηση του επιδόματος αεροθεραπείας εφ όρου ζωής στους μεταμοσχευμένους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. και των άλλων ασφαλιστικών
οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Το ζήτημα προέκυψε διότι το ΙΚΑ διακόπτει το επίδομα αεροθεραπείας μετά το πέρας της 10 ετείας στους
μεταμοσχευμένους ασφαλισμένους επικαλούμενο την υπ’ αρίθμ. απόφαση 49/97 του Ι.Κ.Α.
Ενημερώσαμε με την αναλυτική επιστολή μας το Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ότι
γίνεται λανθασμένη ερμηνεία της πιο πάνω απόφασης και ότι δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η απόφαση 10 της
165ης ολομ./1.3.2001 του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ της 01/03/2001 που αναφέρει ότι το επίδομα
αεροθεραπείας δίδεται στους μεταμοσχευμένους εφ όρου ζωής.
Επίσης αρκετές υγειονομικές επιτροπές του ΙΚΑ αποφαίνονται θετικά στη χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας άνω των δέκα (10) ετών και σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και για εφ΄ όρου ζωής.
Η Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθενείας & Μητρότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με το εγγράφου της με αριθμό πρωτ. Φ.40021/27808/2181 της 11/12/2006 προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
Διεύθυνση Παροχών και με κοινοποίηση στον Σύλλογο μας διαβίβασε το αίτημα μας και ζητά να εξεταστεί
η χορήγηση του επιδόματος αεροθεραπείας εφ ορού ζωής στους μεταμοσχευμένους .
Θα επιδιώξουμε και συνάντηση με το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για να αναπτύξουμε το δίκαιο του αιτήματος μας.
Πιστεύουμε ότι το αίτημα αυτό του συλλόγου μας είναι δίκαιο και θα ευαισθητοποίηση και την διοίκηση
του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για την οριστική επίλυση του.

Στις 20.11.2006 ύστερα από πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων Εκ Νεφρού
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με το διοικητή του Λαϊκού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών κ. Τόλλη Θεόδωρο
παρουσία και του κ. Μπολέτη Ιωάννη Διευθυντού της νεφρολογικής κλινικής του Λαϊκού Γενικού
Νοσοκομείου Αθηνών με θέμα:
Προβλήματα μεταμοσχευμένων στα εξωτερικά ιατρεία του Λαϊκού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών και
προτάσεις επίλυσης τους.
Την αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου μας αποτελούσαν οι:
Σβάρνας Χρήστος:
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.
Δρίμης Ευάγγελος:
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.
Δημητρακόπουλος Απόστ.: Σύμβουλος Δ.Σ.
Μεραντζής Χαράλαμπος: Σύμβουλος Δ.Σ.
Στη σύσκεψη παρέστησαν επίσης ύστερα από πρόσκληση μας η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Νεφροπαθών κα Χρυσικοπούλου Παρασκευή και οι αξιότιμοι κ.κ. βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου
Διαμαντίδης Ιωάννης και Πιπεργιάς Δημήτριος.
Τα θέματα που ετέθησαν στη σύσκεψη είναι τα ακόλουθα:
1. Αποσυμφόρηση και σωστή διαχείριση εξωτερικών ιατρειών μεταμοσχευμένων 1ου ορόφου Λαϊκού
Νοσοκομείου.
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2. Ενίσχυση της Ομάδας Νεφρολόγων που παρακολουθούν τους Μεταμοσχευμένους.
3. Αντιμετώπιση του απαράδεκτου φαινόμενου της ατομικής μεταφοράς από τους ασθενείς των φιαλιδίων
αίματος τους στα ραδιοϊσότοπα τόσο του πριν όσο και του μετά δίωρου.
4. Άμεση μηχανογράφηση της γραμματείας μεταμόσχευσης και εξωτερικών ιατρείων.
5. Αναμόρφωση των εγκαταστάσεων της μονάδας μεταμόσχευσης.
6. Εξέραιση από περικοπή υπερωριών των χειρούργων της μονάδας μεταμόσχευσης.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα και υπήρξε διάθεση επίλυσης των προβλημάτων από τη
Διοίκηση του νοσοκομείου.
Σημαντικές ήταν οι παρεμβάσεις που έγιναν στη διαδικασία εξεύρεσης λύσεων τόσο των αξιότιμων βουλευτών κ.κ. Διαμαντίδη Ιωάννη και Πιπεργιά Δημητρίου όσο και του κ. Μπολετη Ιωάννη και της προέδρου
της ομοσπονδίας μας κας Χρυσικοπούλου Παρασκευής. Ανεπτύχθησαν αναλυτικά τα θέματα και κάναμε
ως σύλλογος προτάσεις για άμεσες αλλά και για μακροπρόθεσμες λύσεις των πιο πάνω προβλημάτων.
Προτείναμε ως σύλλογος τα παρακάτω:
Για το πρώτο θέμα: Η αποσυμφόρηση των εξωτερικών ιατρειών του Α ορόφου των μεταμοσχευμένων
κατά 30 ασθενείς μπορεί να γίνει με τη μεταφορά της αιμοληψίας για τη μέτρηση των επιπέδων της
κυκλοσπορίνης διώρου από 11:00 έως 12:30 στο χώρο της αιμοληψίας στο ισόγειο αφού ο χώρος αυτός
παραμένει κενός από τις 10:30. Μακροπρόθεσμα πρέπει να αναζητηθεί και άλλος χώρος για την στέγαση
εξωτερικών ιατρείων των μεταμοσχευμένων - νεφροπαθών.
Για το δεύτερο θέμα: Άμεσα ενίσχυση με δυο επίκουρους νεφρολόγους και ενός παρασκευαστή στο νεφρολογικό τμήμα για τους μεταμοσχευμένους .
Σε ένα χρόνο αύξηση των οργανικών θέσεων νεφρολόγων με 2 ακόμη θέσεις επιμελητών .
Για το Τρίτο θέμα: Την μεταφορά των φιαλιδίων αίματος στα ραδιοϊσότοπα να την αναλάβουν το τμήμα
που κάνει την αιμοληψία και να τερματιστεί το απαράδεκτο φαινόμενο της ατομικής μεταφοράς από τους
ασθενείς μεταμοσχευμένους.
Για το τέταρτο θέμα: Να μηχανογραφηθούν άμεσα η γραμματεία της μεταμόσχευσης και τα εξωτερικά
ιατρεία γεγονός που θα περιορίσει την γραφειοκρατία και την καθυστέρηση αλλά και θα εξοικονομήσει
τουλάχιστον δυο θέσεις εργασίας που μπορεί να αξιοποιηθούν ορθολογικότερα σε αλλά πόστα.
Για το Πέμπτο θέμα: Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αναμόρφωσης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων
της μονάδας μεταμόσχευσης με χρηματοδότηση από το προϋπολογισμό του 2007.
Για το Έκτο θέμα: Ζητάμε να εξαιρεθούν από τις περικοπές υπερωριών οι χειρούργοι της μονάδος μεταμόσχευσης γιατί αυτό αποτελεί αντικίνητρο στη αύξηση των μεταμοσχεύσεων.
Ο κ. Διοικητής αναγνώρισε το δίκαιο των αιτημάτων μας στα περισσότερα θέματα και δεσμεύθηκε ότι σε
σύντομο χρόνο θα ικανοποιήσει μερικά από τα ζητήματα που θέσαμε. Αυτά είναι:
1. Nα διαθέσει ένα παρασκευαστή στα εξωτερικά ιατρεία μεταμοσχευμένων που θα κάνει τις αιμοληψίες
και θα μεταφέρει τα φιαλίδια του αίματος των ασθενών στα ραδιοϊσότοπα
2. θα ζητήσει την πρόσληψη άμεσα ενός Επίκουρου Νεφρολόγου και σε ένα χρόνο περίπου ενός
Επιμελητή Νεφρολόγου.
3. θα προώθηση την μηχανογραφήσει και στα τμήματα που ζητάμε μέσα από την επέκταση του ήδη
υπάρχοντος μηχανογραφικού συστήματος του νοσοκομείου.
4. Το τέταρτο και πέμπτο θέμα θα το προωθήσει στο υπουργείο για άμεση αντιμετώπιση.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων Εκ Νεφρού θα παρακολουθήσει στενά την υλοποίηση των
πιο πάνω δεσμεύσεων και θα προωθήσει την επίλυση των προβλημάτων των μεταμοσχευμένων στο
αρμόδιο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθως και με επερωτήσεις στο ελληνικό
κοινοβούλιο.

Στις 13.12.2006 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στη Μονάδα Μεταμόσχευσης του Λαϊκού Γενικού
Νοσοκομείου Αθηνών, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών που εκπροσωπούσαν η πρόεδρος της,
Κα Χρυσικοπούλου Παρασκευή και ο ταμίας κ. Γουρδομηχάλης Χρήστος, του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων Εκ Νεφρού που εκπροσωπούσαν ο πρόεδρος του, κος Σβάρνας Χρήστος μαζί με τον σύμβουλο Δ.Σ. Μερατζή Χαράλαμπο και του διευθυντή της μονάδας Μεταμόσχευσης κ. Ζαβού Γεωργίου
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για να συζητηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονάδα Μεταμόσχευσης του Λαϊκού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών.
Από την εμπεριστατωμένη ενημέρωση που είχαμε από το Διευθυντή της Μεταμόσχευσης κ. Ζαβό Γεώργιο
διαπιστώσαμε ότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της μονάδας διαρκώς μειώνεται. Πρόσφατα μάλιστα υπήρξε και η αποχώρηση ενός ακόμη χειρούργου του κ. Κυριακίδη Στυλιανού.
Το υπάρχον προσωπικό της μονάδος εργάζεται υπεράνθρωπα και πάνω από τα όρια του πολλές φορές
κάτω από δύσκολες συνθήκες για να εξυπηρετήσει τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της μονάδας.
Παρά ταύτα τα αποτελέσματα της Μονάδας είναι αξιόλογα.
Προοπτικές ανανέωσης του team με νέους χειρουργούς δεν φαίνονται να υπάρχει και αν λάβουμε υπ οψιν
μας ότι η σημερινή ομάδα χειρουργών βρίσκεται κοντά σε συντάξιμο χρόνο θα βρεθούμε προ εκπλήξεως
ύστερα από λίγα χρόνια. Οι κτιριακές υποδομές της μονάδας είναι απαρχαιωμένες και δυσχεραίνουν παραπάνω την κατάσταση.
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 αυτά τα πολύ οξυμμένα
προβλήματα.
Καλούμε άμεσα το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να ευαισθητοποιηθεί, τη διοίκηση του
Λαϊκού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών και όλους όσους εμπλέκονται με συγκεκριμένες ενέργειες να βοηθήσουν στη επίλυση των προβλημάτων της μονάδας μεταμόσχευσης.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών μαζί με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Μεταμοσχευθέντων Εκ Νεφρού θα αναδείξει το ζήτημα αυτό της μονάδας μεταμόσχευσης και θα αγωνιστεί για να επιλυθεί όσο το
δυνατό γρηγορότερα.

ΠΟΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΖΗΜΙΑ
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, εφαρμόζοντας τον νόμο στην Ασφαλιστική Αγορά, προέβη στο κλείσιμο τεσσάρων επιχειρήσεων.
Ο Γαλαξίας, η Αργοναυτική, η Astra και η Οικονομική, αποτελούν παρελθόν και χιλιάδες ασφαλισμένοι έχασαν τα χρήματα
τους αλλά πολύ περισσότερο βρέθηκαν εκτεθειμένοι, και αναγκασμένοι να ξαναπληρώσουν καινούρια ασφάλεια για τα οχήματά
τους. Σύμφωνα με τον νόμο συνεπώς, όποια εταιρία καθυστερεί τις αποζημιώσεις συστηματικά, όποια έχει χαμηλά αποθεματικά
και δεν αποδίδει τους φόρους, τότε βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα.
Το κακό ξεκινά από την μη εφαρμογή του νόμου, από την χαλαρότητα που μας διακρίνει σαν λαό, για τα ακατάλληλα κριτήρια των επιλογών μας και πάνω απ΄ όλα από τους άσχετους «ασφαλιστικούς συμβούλους» που δεν έχουν κατ΄ αρχάς άδεια από το
επιμελητήριο - δηλαδή εργάζονται παράνομα - δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ούτε όμως και το χρόνο για να μας εξυπηρετήσουν και ενημερώσουν σωστά. Όλοι αυτοί οι βαπτισμένοι ασφαλιστές, να ξέρετε πως δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για ότι
συμβεί και φυσικά, νομικά δεν μπορούμε να τους κάνουμε τίποτα. Το μόνο που μας σώζει είναι η πρόληψη και γι΄ αυτό ζητήστε
από τον ασφαλιστή σας να σας δείξει την κάρτα - άδεια από το επιμελητήριο, δεν είναι κακό.
Χρ. Χριστόπουλος
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2006, η Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Οργάνων του Νοσοκομείου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ πραγματοποίησε επιστημονική εκδήλωση με θέμα “ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ” με υπευθύνους τον Διευθυντή του Νεφρολογικού τμήματος και της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων κ. Χατζηκωνσταντίνο Βαλσαμάκη και τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Α’ Χειρουργικού Τμήματος και Επιστημονικό Υπεύθυνο της Μονάδας κ. Δρακόπουλο Σπύρο.
Συντονιστές της πρώτης Στρογγυλής Τράπεζας ήταν οι κ.κ. Σπ. Δρακόπουλος και Β. Παπανικολάου, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής με εισηγητές τους κ.κ.: α) Ν. Αντωνιάδη Λέκτορα Χειρουργικής στο θέμα “ΖΩΝΤΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΔΟΤΕΣ”, β) Σ. Μαρινάκη Νεφρολόγο στο θέμα “ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΤΩΝ”, γ) Δ. Γούμενο Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας στο θέμα “ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΤΩΝ” και
δ) Β. Βουγά Χειρούργο στο θέμα “ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ – ΑΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΟΤΕΣ”.
Στην δεύτερη Στρογγυλή Τράπεζα, συντονιστές ήταν οι κ.κ.: Δ. Καραβίας Καθηγητής Χειρουργικής και Ι. Μπολέτης
Διευθυντής της Νεφρολογικής κλινικής του Λαϊκού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, με εισηγητές τους κ.κ.: α) Ε. Παπαχρήστου, Νεφρολόγο, στο θέμα “O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΛΗΠΤΗ”, β) Θ.
Αποστόλου Αναπληρωτή Διευθυντή Νεφρολόγο, στο θέμα, “ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΛΗΠΤΕΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ”, γ)
Ε. Θεοδωροπούλου Νεφρολόγο, στο θέμα “ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΑΠΟ ΑΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΔΟΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
Α,Β,Ο” η εφαρμογή της οποίας έχει ξεκινήσει πρωτοποριακά στην χώρα μας από το Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών και
δ) Δ. Γιακουστίδη Λέκτορα Χειρουργικής στο θέμα “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”.
Ακολούθησε επιστημονική διάλεξη του επίτιμου προσκεκλημένου και πρωτοπόρου των Μεταμοσχεύσεων Καθηγητή
του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE της Αγγλίας, Sir Roy Calne, ο οποίος ταξιδέψε στην χώρα μας αποκλειστικά για την
παρουσίαση του θέματος του με τίτλο “ΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ”. Παρουσιαστής της διάλεξης ήταν ο κ. Δρακόπουλος ο οποίος απένειμε τιμητική διάκριση στον Καθηγητή, δωρίζοντας του ένα άγαλμα από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Παράλληλα διανεμήθησαν τα πρακτικά από τα
πεπραγμένα της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Οργάνων του Ευαγγελισμού, στα οποία παρουσιάζεται το αξιόλογο έργο
της ανάμεσα στα έτη 2002 και 2006 με επιτυχείς μεταμοσχεύσεις νεφρού. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την
αιγίδα της Ελληνικής Εταιρίας Μεταμοσχεύσεων, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρίας και της Ένωσης Επιστημονικού Προσωπικού του Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”.
Χαρακτηριστικό είναι ότι για πρώτη φορά τα τέσσερα μεταμοσχευτικά κέντρα της χώρας μας, βρέθηκαν μαζί και
συνεργάστηκαν σε μια ανάλογη επιστημονική εκδήλωση. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους παρευρέθησαν τα μέλη
του Δ.Σ. του Συλλόγου μας καθώς και πολλοί άλλοι μεταμοσχευμένοι σε μια κατάμεστη από πλήθος αίθουσα. Στην
επιστημονική εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό και ο σύλλογος μας δια του Προέδρου. Είναι φανερό ότι όλα τα θέματα
που παρουσιάστηκαν μέσα από όλες αυτές τις επιστημονικές μελέτες και εργασίες, πιστοποιούν το γεγονός της ταχείας τεχνολογικής και επιστημονικής εξέλιξης της εποχής μας πάνω στον τομέα των μεταμοσχεύσεων, αλλά και την
σημαντική τους άνοδο που συντελείτε τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας.

Ο κ. Δρακόπουλος απονέμει την τιμητική διάκριση στον Καθηγητή Sir Roy Calne (αριστερά)
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ.
Όσοι μεταμοσχευμένοι λαμβάνουν το διατροφικό επίδομα μέσω τραπεζικών λογαριασμών θα πρέπει δύο
φορές το χρόνο (Ιανουάριο και Ιούλιο) να προσκομίζουν στην Διεύθυνση Υγιεινής βεβαίωση
παρακολούθησης από κρατικό νοσοκομείο. Σε διαφορετική περίπτωση ο φορέας μπορεί να κάνει διακοπή
της παροχής.
2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΟΤΕ
Εντός του πρώτου διμήνου του νέου έτους 2007, θα πρέπει να καταθέσετε στον ΟΤΕ ένα πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης για να εξακολουθείτε να έχετε το δικαίωμα χρήσης των 1000 μονάδων
μηνιαίως για δωρεάν χρόνο ομιλίας.
3. ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΞΙΑΣ 16 € ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 867/330/12-9-03 της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
παρέχεται δωρεάν χρήση ίντερνετ αξίας 16 € μηνιαίως. Επίσης και σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να
καταθέσετε το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εντός του πρώτου δίμηνου 2007.
4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Παρακαλούνται όσοι μεταμοσχευμένοι είχαν καταβάλλει τα δικαιολογητικά τους για τα τρόφιμα, να
προσέλθουν στα γραφεία του συλλόγου έως τις 20/01/2007 για τη παραλαβή ρυζιού, που έχει χορηγηθεί από
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Από το Σύλλογο έχει κατατεθεί στην Εργατική Εστία από τις 16/1/2006 αίτηση απογραφής των Δελτίων
Κοινωνικού Τουρισμού και από τα γραφεία μας. Τα ενδιαφερόμενα μέλη που δεν έχουν κάνει αίτηση από
τα γραφεία της Εργατικής Εστίας να επικοινωνήσουν μαζί μας μετά τις αρχές του νέου χρόνου για να
πληροφορηθούν την ακριβή ημερομηνία κατά την οποία αρμόδιος υπάλληλος της έν λόγο υπηρεσίας,
θα προσέλθει στα γραφεία του Συλλόγου μας για να πραγματοποιήσει την απογραφή.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α) Βιβλιάριο υγείας.
β) Γνωμάτευση α/βάθμιας ή β/βάθμιας υγειονομικής επιτροπής που να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας άνω
του 67%.
Γ) Οποιαδήποτε έγγραφο επίσημο ή δημόσιο ή λ/σμού στον οποίο αναφέρεται το Α.Φ.Μ.
Δ) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
6. ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣYΝΔΡΟΜΗΣ
Επειδή το μόνο σταθερό έσοδο του Συλλόγου είναι η ετήσια συνδρομή των μελών του και επειδή έχει
ανάγκη εξεύρεσης πόρων για να καλυφθούν τα τρέχοντα λειτουργικά του έξοδα, σας υπενθυμίζουμε ότι η
συνδρομή από 1/1/2007 ανέρχεται στα 15 € τα οποία μπορείτε να αποστείλετε και ταχυδρομικώς στην
διεύθυνση των γραφείων του Συλλόγου μας.

ΔΩΡΕΕΣ
Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Αθλητικού Συλλόγου Μεταμοσχευμένων
ΔΡΟΜΕΑΣ
κος Μαλανδράκης Ανάργυρος, προσέφερε
στο Σύλλογο οικονομική ενίσχυση με το ποσό των 100 €.
Από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών ELECTRO NET
ο κος Μαυροειδής Νικόλαος, προσέφερε στον
σύλλογο μας μια έγχρωμη τηλεόραση 14 ιντσών, μάρκας GREEN POINT.
Η οικογένεια Τσιμπιράκη Ι. Δημητρίου,
προσέφερε στον Σύλλογο οικονομική ενίσχυση με το ποσό των 200 €
στην μνήμη του Αλέξανδρου Τσιμπιράκη.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
κκ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ

Στις 06/12/2006, αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας έγινε δεκτή από τον
Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστόδουλο στα γραφεία της
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αποτελούμενη από τους: Σβάρνα Χρήστο - Πρόεδρο, Κουμπούρο Μιχαήλ - Αντιπρόεδρο, Δημητρακόπουλο Απόστολο - Σύμβουλο, Σακελλαρίου Βασίλειο - Ταμία, Μαυροειδή Φώτη - Αναπληρωτή Ταμία.
Ενημερώσαμε τον Μακαριότατο για τα προβλήματα των μεταμοσχευμένων, για τους σκοπούς του Συλλόγου μας, για τις δραστηριότητες του και για τα σχέδια που έχουμε για την προβολή της ιδέας της δωρεάς οργάνων ενώ μας περιέβαλε με ποιμενική αγάπη και ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα μας.
Ο ίδιος έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα διότι συμμετείχε στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων ως μέλος του, την εποχή που ήταν Μητροπολίτης Δημητριάδος. Η μεγάλη και ένθερμη υποστήριξη
του στις μεταμοσχεύσεις αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι και ίδιος είναι δωρητής οργάνων. Η συζήτηση εστιάσθηκε στο ότι, το θέμα της προσφοράς πρέπει να συμπεριληφθεί σε κάποια από τις επόμενες
εγκυκλίους της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, να αποσταλεί στους Ιερούς Ναούς και να γνωστοποιηθεί στο Εκκλησιαστικό κοινό, δίνοντας έμφαση στο γεγονός της μεγαλύτερης αυτής αλτρουιστικής
πράξης αγάπης ανθρώπου προς άνθρωπο, σήμερα μάλιστα που η μεταμόσχευση πολλών οργάνων είναι
πραγματικότητα. Και φυσικά η δήλωση του ήταν ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον.
Η προσδοκία για το μέλλον των μεταμοσχεύσεων έγινε ευχή και φυσικά στο τέλος της συνάντησης,
έδωσε την ευλογία του στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλους τους μεταμοσχευμένους και γενικότερα στην μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα των Ελλήνων νεφροπαθών.

Από την συνάντηση αντιπρόσωπος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τον Μακαριότατο.
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