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Νέος νόμος 3894/2011 για την
Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων
Συνάδελφοι,
Ψηφίστηκε ο νόμος 3894/2011, ΦΕΚ 150-27/06/2011 με θέμα : « Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων
καθώς και άλλες διατάξεις» . Με τις διατάξεις των κεφαλαίων Α έως ΣΤ του παρόντα νόμου ρυθμίζονται
οι γενικές αρχές και οι προϋποθέσεις αφαίρεσης οργάνων από ζώντες και θανόντες ανθρώπους με σκοπό τη μεταμόσχευση στο ανθρώπινο σώμα. Ο νέος νόμος τροποποιεί , συμπληρώνει το Ν. 2737/99 και
ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 2010/53/ΕΕ (αρχικά 2010/45/ΕΕ) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας
των οργάνων αυτών . Θεσπίζονται τα μέτρα της υλοποίησής της. Ενισχύεται το πλαίσιο ποινικών διατάξεων
για την καταπολέμηση του εμπορίου οργάνων.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η γενικότητα και η αοριστία στην διατύπωση κάποιων άρθρων παραπέμπει
στην έκδοση πολλών υπουργικών αποφάσεων, που θα τα εξειδικεύει και οι οποίες ενδέχεται να αλλοιώσουν βασικές διατάξεις του νόμου. Η επισήμανση αυτή δεν απαξιώνει τα θετικά σημεία που περιέχει ο
νόμος και τα οποία περιγράφουμε αναλυτικά στις θέσεις του Συλλόγου μας που δημοσιεύονται αναλυτικά
στο παρών τεύχος της «Αναγέννησης». Ο ισχυρισμός ότι νέος νόμος δεν συμβάλει καθόλου στην υπόθεση των μεταμοσχεύσεων θα συνιστούσε μηδενιστική στάση εκ μέρους μας . Ωστόσο η καλοπροαίρετη
θεώρηση του νόμου καταδεικνύει την ύπαρξη ορισμένων άρθρων που κινούνται σε πλήρη αντίθεση με το
πνεύμα της δωρεάς οργάνων. Τις διατάξεις αυτές τις θεωρούμε αρκετά επικίνδυνες και βλαπτικές για την
υπόθεση των μεταμοσχεύσεων.
Οι κυριότερες μεταβολές που επέρχονται με το νέο νόμο όσον αφορά τα συμπαγή όργανα είναι οι
παρακάτω:
Στις ζώσες μεταμοσχεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 8
1. Η αφαίρεση οργάνων από ζώντα δότη επιτρέπεται μόνον όταν πρόκειται να γίνει μεταμόσχευση:
α) στον σύζυγό του, β) σε ασθενή με τον οποίο ο δότης συνδέεται με σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3719/2008, άνω των τριών χρόνων, γ) σε συγγενή μέχρι και τον τέταρτο
βαθμό εξ αίματος, σε ευθεία ή πλάγια γραμμή, δ) σε συγγενή μέχρι το δεύτερο βαθμό εξ αγχιστείας. (Οι
βαθμοί συγγενείας περιγράφονται αναλυτικά στο πίνακα που ακολουθεί):
Πίνακας Βαθμών Συγγενείας

Πατέρας-Μητέρα-Παιδιά
Εγγόνια-Παππούς, Γιαγιά
Αδέλφια
Ανιψιοί Θείοι, Θείες
Ξαδέλφια
Γαμπρός, Νύφη – Πεθερός, Πεθερά
Γαμπρός, Νύφη – Κουνιάδος, Κουνιάδα

ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ
Α ΒΑΘΜΟΣ
Β ΒΑΘΜΟΣ

ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΕΞ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ
ΣΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗ
Β ΒΑΘΜΟΣ
Γ ΒΑΘΜΟΣ
Δ ΒΑΘΜΟΣ

Α ΒΑΘΜΟΣ
Β ΒΑΘΜΟΣ

ε) σε πρόσωπο με το οποίο έχει προσωπική σχέση και συνδέεται συναισθηματικά. Στην περίπτωση
αυτή απαιτείται άδεια με δικαστική απόφαση, που εκδίδεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας,
ύστερα από έλεγχο όλων των προϋποθέσεων αφαίρεσης οργάνου από ζώντα πρόσωπο και επιπλέον της
ψυχικής υγείας του δυνητικού δότη, της προσωπικής σχέσης και του συναισθηματικού δεσμού του με τον
υποψήφιο λήπτη, όπως και της ανιδιοτέλειας της προσφοράς, στ) αν ο σύζυγος ή συγγενής με τον ανωτέρω βαθμό συγγένειας, ασθενούς, που χρήζει μεταμόσχευσης, επιθυμούν να κάνουν δωρεά του αναγκαίου
οργάνου, αλλά δεν υπάρχει ιστοσυμβατότητα, πραγματοποιείται η αφαίρεση του οργάνου και ταυτόχρονα
ο ασθενής προτάσσεται στην κατάταξη στο Εθνικό Μητρώο, ζ) εάν δεν υπάρχει ιστοσυμβατότητα μεταξύ
δύο υποψήφιων ληπτών μοσχεύματος και του ζώντα συζύγου τους ή συγγενή τους με βαθμό συγγένειας
ως άνω, αλλά υπάρχει ιστοσυμβατότητα μεταξύ του ενός υποψήφιου λήπτη και του ζώντα συζύγου ή
συγγενή του άλλου, επιτρέπεται η δωρεά οργάνων αμοιβαία, με απόφαση του Εθνικού Οργανισμού μεταμοσχεύσεων.
2. Η αφαίρεση γίνεται μόνο από ενήλικο πρόσωπο.
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3. Η αφαίρεση οργάνων από ζώντα δότη με σκοπό τη μεταμόσχευση επιτρέπεται μόνον εφόσον δεν
τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, ύστερα από ενημέρωση, σύμφωνα
με το άρθρο 7.
4. Η συναίνεση παρέχεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α) με συμβολαιογραφικό έγγραφο, β)
με έγγραφο στο οποίο βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής του δότη. Η συναίνεση πρέπει να είναι
ρητή και ειδική. Τα έγγραφα υπό α΄ και β΄ φυλάσσονται στον ιατρικό φάκελο του δότη.
5. Η συναίνεση του δότη είναι ελευθέρως ανακλητή, έως τη στιγμή κατά την οποία αρχίζει η ιατρική
πράξη της αφαίρεσης του οργάνου. Η ανάκληση γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο.
Στις μεταμοσχεύσεις από θανόντα δότη σύμφωνα με το άρθρο 9
1. Η αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων από θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον είναι ενήλικο και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου. Η αφαίρεση από ανήλικο επιτρέπεται εάν
συναινούν σε αυτό οι γονείς ή ο γονέας, που έχουν την επιμέλεια του τέκνου. Εάν δεν υπάρχουν ή έχουν
εκπέσει από τη γονική μέριμνα, η συναίνεση παρέχεται από τον επίτροπο. Η συναίνεση δίνεται: α) με έγγραφο στο οποίο βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής, β) με προφορική δήλωση, που καταχωρίζεται
σε ειδικό βιβλίο, το οποίο τηρείται στον Οργανισμό Αφαίρεσης ή στη Μονάδα Μεταμόσχευσης. Κατά τη
δήλωση παρίστανται δύο μάρτυρες, οι οποίοι συνυπογράφουν στο ειδικό βιβλίο. Η συναίνεση πρέπει να
είναι ρητή και ειδική. Τα έγγραφα υπό α΄ και β΄ φυλάσσονται στον ιατρικό φάκελο του δότη.
2. Η αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον,
όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του σύμφωνα με την παράγραφο 3 ( εικαζόμενη συναίνεση).
Η έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1.6.2013 προκειμένου στο διάστημα αυτό να
υπάρξει πλήρης ενημέρωση των πολιτών μέσω εφαρμογής συγκεκριμένης ενημερωτικής εκστρατείας. Με
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος και κάθε τεχνική λεπτομέρεια σχετικά με την εκδήλωση θετικής ή αρνητικής δήλωσης του κάθε ατόμου και ο τρόπος συγκέντρωσης αυτών από τον ΕΟΜ.
3. Στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων τηρείται αρχείο όπου καταχωρίζονται οι δηλώσεις των πολιτών περί αντίθεσής τους στην αφαίρεση οργάνων τους μετά θάνατον. Κάθε ενήλικος πολίτης μπορεί να
αποστέλλει στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων σχετική δήλωσή του, με βεβαιωμένο το γνήσιο της
υπογραφής. Για τη δήλωση δεν απαιτείται συγκεκριμένος τύπος, αρκεί να συνάγεται ρητά και αβίαστα η
ακριβής βούληση του προσώπου. Η δήλωση αυτή είναι ελεύθερα ανακλητή. Η ανάκληση γίνεται με νεότερη δήλωση ανάκλησης, η οποία αποστέλλεται ομοίως στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Η αρχική
δήλωση διαγράφεται από το αρχείο και θεωρείται ως μη γενόμενη.
Άρθρο 13 (άρθρο 5 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ) Οργανισμοί Αφαίρεσης
1. Η αφαίρεση οργάνων πραγματοποιείται σε «Οργανισμούς Αφαίρεσης», που είναι νοσοκομεία Ν.Π.Δ.Δ.
ή Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή ιδιωτικές κλινικές, που έχουν λάβει τη σχετική
άδεια.
2. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αφού προηγηθεί
έλεγχος τήρησης των νόμιμων προϋποθέσεων. Ισχύει για τρία έτη και μπορεί να ανανεώνεται για ίσο
χρόνο με την ίδια διαδικασία.
3. Για τη λήψη της άδειας οι ιδιωτικές κλινικές υποχρεούνται να έχουν διασύνδεση με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και τις Μονάδες Μεταμόσχευσης.
4. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του
Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να
πληροί ο Οργανισμός Αφαίρεσης όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, την οργάνωση, το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό, τα όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Επίσης,
ορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση, την ανανέωση ή την ανάκληση της άδειας στους Οργανισμούς
Αφαίρεσης. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες διασύνδεσης των ιδιωτικών
κλινικών με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και τις Μονάδες Μεταμόσχευσης.
Τα νοσοκομεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν
λάβει άδεια λειτουργίας Μονάδας Μεταμόσχευσης, αποτελούν ταυτοχρόνως Οργανισμό Αφαίρεσης, χωρίς
να υποχρεούνται σε λήψη της σχετικής άδειας.
Άρθρο 15 (άρθρο 9 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ) Μονάδες Μεταμόσχευσης
1. Οι μεταμοσχεύσεις οργάνων διενεργούνται αποκλειστικά σε ειδικά προς τούτο οργανωμένες μονάδες,
τις «Μονάδες Μεταμόσχευσης» νοσηλευτικών ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες έχουν λάβει τη σχετική άδεια.
2. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση
του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., αφού προηγηθεί έλεγχος τήρησης των
νόμιμων προϋποθέσεων. Στην άδεια αναφέρονται οι δραστηριότητες που μπορεί να αναλάβει η συγκεκριμένη Μονάδα Μεταμόσχευσης. Ισχύει για τρία έτη και μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο με την ίδια
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διαδικασία.
3. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η Μονάδα Μεταμόσχευσης όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, την οργάνωση,
το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό. Επίσης ορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση, την
ανανέωση ή την ανάκληση της άδειας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
4. Στις Μονάδες Μεταμόσχευσης διενεργούνται έλεγχοι για την τήρηση των προϋποθέσεων και τη συμμόρφωσή τους στις διατάξεις του παρόντος εν γένει. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται τα αρμόδια όργανα ελέγχου, η συχνότητα διενέργειας τακτικών ελέγχων και η δυνατότητα διενέργειας έκτακτων, τα κριτήρια αξιολόγησης της τήρησης
του πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας του άρθρου 12 και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Ο έλεγχος αυτός μπορεί
να ανατίθεται στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.).
5. Εάν διαπιστωθεί ότι έπαψαν να πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις, η άδεια ανακαλείται, μετά από
εισήγηση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.
6. Οι Μονάδες Μεταμόσχευσης τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και υποβάλλουν στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων ετήσια αναφορά για τη
δραστηριότητά τους, μέσα στο πρώτο δίμηνο του επόμενου έτους.
7. Οι Μονάδες Μεταμόσχευσης, προτού προβούν στη μεταμόσχευση, επαληθεύουν ότι:
α) ο χαρακτηρισμός του οργάνου και του δότη ολοκληρώθηκε και καταγράφηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος και το Παράρτημα,
β) τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις συντήρησης και μεταφοράς των απεσταλμένων οργάνων.
8. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή
άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις για
τη χορήγηση άδειας σε Μονάδες Μεταμόσχευσης.
9. Οι Μονάδες Μεταμόσχευσης βρίσκονται σε ετοιμότητα όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.
στο Εθνικό Μητρώο και κάθε άλλο σχετικό οργανωτικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και
γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ..
7. Οι υποψήφιοι λήπτες δικαιούνται να ενημερώνονται για τη σειρά κατάταξής τους στο Εθνικό Μητρώο,
όπως αυτό επικαιροποιείται.
Άρθρο 29 (άρθρο 20 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ) Ανταλλαγή οργάνων με τρίτες χώρες
1. Την ανταλλαγή οργάνων με τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβλέπει ο Εθνικός Οργανισμός
Μεταμοσχεύσεων, ο οποίος μπορεί να συνάπτει συμφωνίες αυτοτελώς ή από κοινού με ευρωπαϊκούς οργανισμούς ανταλλαγής οργάνων με τους ομολόγους του σε τρίτες χώρες.
2. Οι ανταλλαγές οργάνων με τρίτες χώρες επιτρέπονται μόνο αν τα όργανα:
α) μπορούν να ιχνηλατηθούν από τον δότη έως τον λήπτη και αντιστρόφως
β) πληρούν απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας ισοδύναμες με αυτές που θεσπίζονται με τον παρόντα
νόμο.
Άρθρο 35 (άρθρο 23 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ) Ποινικές κυρώσεις
1. Όποιος με πρόθεση προβαίνει σε αφαίρεση οργάνου κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4,
8 και 9 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και μεχρηματική ποινή τουλάχιστον δεκαπέντε
χιλιάδων (15.000) ευρώ.
2. Όποιος υπόκειται σε αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων του με οικονομικό αντάλλαγμα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τεσσάρων μηνών. Το δικαστήριο μπορεί, όμως, εκτιμώντας ελεύθερα όλες
τις περιστάσεις, να κρίνει την πράξη ατιμώρητη.
3. Όποιος ανακοινώνει δημόσια την προσφορά εκ μέρους του οργάνων του με οικονομικό αντάλλαγμα
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τεσσάρων μηνών.
4. Όποιος συμφωνεί ή λαμβάνει οικονομικό αντάλλαγμα για να μεσολαβήσει σε αφαίρεση οργάνων άλλου
προσώπου για μεταμόσχευση, ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση της αφαίρεσης, της μεταμόσχευσης ή
και των δύο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον δεκαπέντε
χιλιάδων (15.000) ευρώ.
5. Όποιος λαμβάνει ή προσφέρεται να λάβει με οικονομικό αντάλλαγμα όργανα ανθρώπινης προέλευσης
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τεσσάρων μηνών και χρηματική ποινή. Εάν σκοπός της απόκτησης
των μοσχευμάτων είναι η μεταπώληση, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική
ποινή τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων(15.000) ευρώ.
6. Όποιος δίνει εντολή, διευκολύνει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στη μεταμόσχευση οργάνου
σε λήπτη άλλον από τον δικαιούχο βάσει της σειράς κατάταξης υποψήφιων ληπτών στο Εθνικό Μητρώο,
του άρθρου 19 του παρόντος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή τουλά-
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χιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
7. Όποιος δίνει εντολή, διευκολύνει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στη μεταμόσχευση οργάνου
σε λήπτη που δεν εμπεριέχεται στο Εθνικό Μητρώο, του άρθρου 19, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον
δύο ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
8. Όποιος συντάσσει το Εθνικό Μητρώο, του άρθρου 19, κατά παράβαση των νομίμως θεσπισμένων κριτηρίων κατάταξης υποψήφιων ληπτών τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή
τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
9. Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο παρακωλύει παρανόμως την αφαίρεση μοσχεύματος, τη φύλαξη ή τη
μεταφορά ή τη διατήρηση ή την εμφύτευσή του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και με
χρηματική ποινή τουλάχιστον έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. Εάν η τέλεση του αδικήματος της προηγούμενης
παραγράφου είχε ως αποτέλεσμα τη μη αξιοποίηση του μοσχεύματος, ο δράστης τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
10. Όποιος διενεργεί αφαίρεση ή μεταμόσχευση οργάνου κατά παράβαση του άρθρου 13 περί Οργανισμών Αφαίρεσης και του άρθρου 15 περί Μονάδων Μεταμόσχευσης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον
δύο ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
11. Οι ποινές για τα αδικήματα που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 10, επιβάλλονται εφόσον δεν
τιμωρούνται βαρύτερα με άλλη ποινική διάταξη.
Άρθρο 38 Δήμευση- Διάθεση εσόδων
1. Σε περίπτωση καταδίκης κατ’ εφαρμογή των άρθρων 35 και 36 το δικαστήριο διατάσσει υποχρεωτικά
τη δήμευση του παρανόμως δοθέντος οικονομικού ανταλλάγματος, καθώς και των κινητών και ακινήτων
που αποκτήθηκαν με το τίμημα αυτό.
Άρθρο 39 Απαγόρευση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
Σε περίπτωση καταδίκης ιατρού για αδικήματα από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 35 και 36 το δικαστήριο
διατάσσει την ισόβια απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματός του. Οι διατάξεις που προβλέπουν πειθαρχικές ή διοικητικές κυρώσεις δεν θίγονται. Η απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος αρχίζει από τη
λήξη της στερητικής της ελευθερίας ποινής. Αν εκτός από την ποινή έχει επιβληθεί και μέτρο ασφαλείας,
η απαγόρευση αρχίζει από τη λήξη του μέτρου. Η απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος του ιατρού
συνεπάγεται και την παύση της λειτουργίας του ιατρείου του, για ίσο χρονικό διάστημα.

Τα νέα μας

Xορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ατόμων με αναπηρία για το έτος 2011
Για την ανανέωση των Δελτίων Μετακίνησης ατόμων με αναπηρία για το έτος 2011η ημερομηνία
έναρξης ορίζεται η 1η Ιουνίου και λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2011, ενώ για την έκδοση νέων δελτίων
ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 1η Ιουλίου και λήξης 31 Δεκεμβρίου. Ως ημερομηνία λήξης
ισχύος των δελτίων του έτους 2010 ορίζεται η 15η Ιουλίου 2011.
Προϋποθέσεις : Το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των δικαιούχων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 23.000,00
ευρώ ατομικό, ή 29.000,00 ευρώ οικογενειακό. Εξαίρεση αποτελούν οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί
τους, οι οποίοι λαμβάνουν Δελτίο Μετακίνησης ανεξαρτήτως εισοδήματος.Οι δικαιούχοι που υπερβαίνουν τa πιο πάνω όρια δικαιούνται μόνο δελτίο μετακίνησης με έκπτωση 50% στις διαδρομές
των Υπεραστικών ΚΤΕΛ.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
• Αίτηση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία)
• Γνωμάτευση Α’βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, στην οποία να φαίνεται η πάθηση, το ποσοσό
αναπηρίας (άνω του 67%) και η διάρκεια της
• Φωτοαντίγραφο του Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.
• 2 πρόσφατες φωτογραφίες (απαιτείται μόνο στην έκδοση)
• 3 πρόσφατες φωτογραφίες για όσων δικαιούχων οι συνοδοί μπορούν να αποκτήσουν Δελτίο
Μετακίνησης
• Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας για το οικονομικό έτος 2010 ή
σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, για όσους δεν είναι
υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης
• Το ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας (απαιτείται μόνο στην έκδοση νέας κάρτας)
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το δελτίο μετακίνησης που οι δικαιούχοι πρέπει να προσκομίζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ).
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Απογραφή και Διανομή εισιτήριων
κοινωνικού τουρισμού 2011
Πραγματοποιήθηκε και φέτος στις
16 & 17 Μαΐου 2011 η απογράφη και
διανομή των εισιτηρίων κοινωνικού
τουρισμού 2011 από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Οργανισμού
Εργατικής Εστίας στα γραφεία μας,
Ναυάρχου Βότση 21 Κ. Πατήσια.
Στην φωτεινή όμως διανομή των
εισιτήριων κοινωνικού τουρισμού
αρκετοί μεταμοσχευμένοι έχασαν το
δικαίωμα να πάρουν εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού λόγω των εισοδηματικών κριτήριων αλλά και τα αυστηρών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων
που έθεσαν.
Θεωρούμε απαράδεκτη και στερούμενη κάθε κοινωνικής ευαισθησίας την απόφαση του Δ.Σ του
Οργανισμού Εργατικής Εστίας να ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια καθώς και η προσχηματική γραφειοκρατία στα άτομα με αναπηρία, όταν μάλιστα έχουν πληρώσει τις εισφορές υπέρ της εργατικής
εστίας. Δεν αντιλαμβάνονται λοιπόν οι υπεύθυνοι ότι η διάθεση των εισιτήριων κοινωνικού τουρισμού θα έδινε μια ευκαιρία ολιγοήμερων διακοπών στους μεταμοσχευμένους και τους συνόδους
τους αλλά και μια ανάσα στην οικονομία του εγχωρίου τουρισμού που τόσο δοκιμάζεται στις
μέρες μας;

Εκδηλώσεις

Εκδρομή σε Γαλατά –Πόρο
Μια ακόμη ημερήσια εκδρομή του Πανελλήνιου Συλλόγου
Μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού σε Γαλατά –Πόρο διοργανώθηκε με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή των μεταμοσχευμένων την Κυριακή 29/05/2011. Ύστερα από απαίτηση αρκετών
μελών μας θα διοργανώνεται νέα εκδρομή το φθινόπωρο σε
άλλο εκδρομικό προορισμό . Αναλυτική ενημέρωση για το
τόπο και την ημερομηνία της εκδρομής θα υπάρξει στο επόμενο τεύχος.

Επιστημονική εκδήλωση
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η Επιστημονική εκδήλωση του Πανελληνίου Συλλόγου
Μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού με θέμα : Καρδιαγγειακή και οστική νόσος των μεταμοσχευμένων,
την ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΙΟΥ 2011 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 6,30 ΜΜ με Εισηγητή τον Δρ. Θεοφάνη
Αποστόλου νεφρολόγος– Διευθυντής ΕΣΥ Νεφρολογικό τμήμα, τμήμα μεταμόσχευσης οργάνων
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ευαγγελισμός».

Ο Σύλλογος θα παραμείνει κλειστός το διάστημα
01/08/2011 έως 21/08/2011
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Θέσεις Συλλόγου

Οι θέσεις του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού επί
του σχεδίου νόμου «Δωρεά-μεταμόσχευση οργάνων καθώς και άλλες
διατάξεις» που ενσωματώνει την οδηγία 2010/45/ΕΕ, όπως παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
στις 25/05/2011 από τον πρόεδρο κ. Σβάρνα Χρήστο
Για την αύξηση των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας:
χρειάζεται ένας νέος εθνικός σχεδιασμός της μεταμοσχευτικής πολιτικής μας, που θα λαμβάνει υπόψη της τα
διεθνή επιτυχημένα προγράμματα και την σωρευμένη
ελληνική εμπειρία.
Η διάθεση επαρκών οικονομικών πόρων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος.
Το συζητούμενο σχέδιο νόμου για την δωρεά οργάνων
και τις μεταμοσχεύσεις περιλαμβάνει ορισμένες θετικές
διατάξεις με τις οποίες συμφωνούμε και οι οποίες ικανοποιούν πάγια αιτήματα των νεφροπαθών και του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού για
το εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου νομικού πλαισίου
του ν. 2737/99.
Εμπεριέχει όμως και ορισμένα άρθρα που κινούνται σε
πλήρη αντίθεση με το πνεύμα της δωρεάς οργάνων. Τις
διατάξεις αυτές τις θεωρούμε επικίνδυνες και βλαπτικές για την υπόθεση των μεταμοσχεύσεων και ζητάμε
την άμεση απόσυρσή τους. Προτείνουμε επίσης βελτιώσεις σε επί μέρους άρθρα που παρουσιάζουν ασάφειες
και οι οποίες εκτιμούμε ότι θα θωρακίζουν ακόμη πιο
αποτελεσματικά την υπόθεση της δωρεάς οργάνων και
τις μεταμοσχεύσεις.
Ειδικότερα:
1. Η 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 γραμμή και
μέχρι του 2ου βαθμού σε συγγενείς εξ αγχιστείας,
όπως περιγράφεται στα σημεία α,γ,δ, της πρώτης
παραγράφου του άρθρου 8 μας βρίσκουν απολύτως
σύμφωνους. Η επέκταση αυτή θα μεγαλώσει την δεξαμενή ζώντων δοτών και θα αυξήσει σημαντικά τις ζώσες
μεταμοσχεύσεις.
2. Το σημείο β της πρώτης παραγράφου του άρθρου 8 που αναφέρεται σε ασθενή με τον οποίο
ο δότης συνδέεται με σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης, θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριών ετών
ώστε να αποκλειστούν λευκοί γάμοι και τυχόν οικονομικές συναλλαγές δότη λήπτη.
3. Απορρίπτουμε κατηγορηματικά το συναισθηματικό δότη στο σημείο ε της πρώτης παραγράφου
του άρθρου 8. Η συναισθηματική σχέση δύσκολα προσδιορίζεται και δεν μπορεί να αποδεδειχθεί εύκολα. Η
αποδοχή του συναισθηματικού δότη ανοίγει την κερκόπορτα για αθέμιτες συναλλαγές και θα νομιμοποιήσει
την κεκαλυμμένη εμπορία οργάνων. Δεν αμφισβητούμε
την ύπαρξη αγνών συναισθηματικών σχέσεων με την
μορφή της σχέσης του Δάμωνα και του Φιντία αλλά αυτό
στην εποχή μας αποτελεί εξαίρεση του κανόνα και εδώ
επιχειρείται η εξαίρεση να γίνει κανόνας.
Ο οποιοσδήποτε θα μπορεί να επικαλείται συναισθηματική σχέση με κάποιον αφού προηγουμένως έχει έρθει εν κρυπτό σε οικονομική συναλλαγή προκειμένου να
εξασφαλίσει ένα μόσχευμα . Η αποκάλυψη μιας τέτοιας
συναλλαγής θα δυναμιτίσει την ήδη κλονισμένη εμπι-

στοσύνη των πολιτών στο δημόσιο σύστημα υγείας με
απρόβλεπτες συνέπειες για τις μεταμοσχεύσεις στη
χώρα μας.
4. Ειδικά στην περίπτωση που σύζυγος ή συγγενής με τους πιο πάνω βαθμούς συγγένειας με τον
ασθενή που χρήζει μεταμόσχευσης αλλά δεν υπάρχει ιστοσυμβατότητα μεταξύ των εάν το επιθυμούν
να πραγματοποιείται η αφαίρεση του οργάνου και
να γίνεται δωρεά μέσω του ΕΟΜ σε άλλο συμβατό
λήπτη, με την ταυτόχρονη όμως πρόταξη, του υπό
μεταμόσχευση ασθενούς στην λίστα του Εθνικού
Μητρώο του ΕΟΜ. Για να ισχύσει αυτό βασική προϋπόθεση θα πρέπει να είναι η ηλικιακή αντιστοιχία
των ανταλλασσόμενων μοσχευμάτων.
5. Είναι χρήσιμο επίσης να προστεθεί νέα διάταξη
στο άρθρο 8 που θα επιτρέπει την χιαστή μεταμόσχευση.
Ένα ζευγάρι το οποίο δότης και λήπτης συνδέονται με
συγγενικό δεσμό όπως περιγράφεται στα σημεία α,β,γ,δ,
της πρώτης παραγράφου του άρθρου 8 χωρίς όμως μεταξύ τους ιστοσυμβατότητα με απόφαση του ΕΟΜ να
έχουν την δυνατότητα Χιαστής Μεταμόσχευσης με άλλο
ζεύγος εφ όσον εξασφαλίζεται ιστοσυμβατότητα.
6. Μας βρίσκει σύμφωνους η καθιέρωση και στη
χώρα μας του θεσμού της εικαζόμενης συναίνεσης
στη δωρεά οργάνων, δηλαδή κάθε ενήλικος πολίτης
να θεωρείται υποψήφιος δωρητής μετά θάνατο και
συγκεκριμένα του όταν βρεθεί στην κατάσταση του
εγκεφαλικού θανάτου υπό μια προϋπόθεση. Η εικαζόμενη συναίνεση θα πρέπει να γίνεται με την προσέγγιση
των συγγενών από τους συντονιστές μεταμοσχεύσεων,
με σεβασμό και ευαισθησία στις κρίσιμες εκείνες στιγμές
όπου θα τους ζητείται η συναίνεση για την δωρεά των
οργάνων του εγκεφαλικά νεκρού οικείου τους.
Η δυνατότητα ανάκλησης της επιθυμίας κάθε ενήλικα
πολίτη να είναι δωρητής οργάνων πρέπει να πραγματοποιείται ανά πάσα στιγμή με μια απλή δήλωση και θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του σε οποιονδήποτε
δημόσιο φορέα.
Οι φορείς μπορεί να είναι : Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων , τα ΚΕΠ , τα αστυνομικά τμήματα, τα
δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Η δήλωση αυτή εάν κατατεθεί σε άλλο φορέα εκτός του ΕΟΜ να διαβιβάζεται
άμεσα στον ΕΟΜ.
Η εικαζόμενη συναίνεση εφαρμόζεται σε 16 ευρωπαϊκές χώρες. Δυο μόνο από αυτές δεν ερωτούνται οι
συγγενείς, στις υπόλοιπες ζητείται η συναίνεση των
συγγενών.
Εναλλακτικά εάν η πολιτεία δεν υιοθετήσει την εικαζόμενη συναίνεση έστω και με αυτήν την συγκατάθεση
των συγγενών , θα πρέπει να θεσμοθετήσει μια διαδικασία με μορφή απλού ερωτηματολόγιου της καταφατικής
η αρνητικής βούλησης κάθε ενήλικα πολίτη να είναι
δωρητής οργάνων, όταν έρχεται σε επαφή με τους δημοσίους φορείς (έκδοση ταυτότητας η άλλου ταξιδιωτικού έγγράφου, εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
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ης μέσω του ΕΟΜ.
Εδώ σημαντικό ρόλο επίσης μπορεί να παίξουν οι
επιστημονικοί φορείς, η εκκλησία, οι μη κυβερνητικές
οργανώσεις , ιδιαίτερα οι σύλλογοι που εκπροσωπούν
μεταμοσχευμένους οι όποιοι έχουν και τη βιωματική
εμπειρία. Επίσης τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με ενημερωτικά προγράμματα κοινωνικά μηνύματα και διαφημιστικά σποτ σε ώρες όμως υψηλής τηλεθέασης.
9. Θα πρέπει να προστεθεί διάταξη στο άρθρο
9 που θα αναφέρεται στις υποχρεώσεις των ΜΕΘ.
Οι ΜΕΘ αποτελούν την κύρια πηγή μοσχευμάτων αποβιωσάντων δοτών (ο όρος του αποβιώσαντα δότη θα
πρέπει να αντικαταστήσει τον όρο πτωματικός δότης).
Η αύξηση των κλινών εντατικής θεραπείας με τις κατάλληλες υλικοτεχνικές και σε νοσηλευτικές υποδομές
θα αποσυμφωρούσε το συνωστισμό βαρέων περιστατικών έξω από τις υπάρχουσες μονάδες με αποτέλεσμα
κάποιοι συνάνθρωποί μας, να σώζονται αντί να καταλήγουν στο μοιραίο, και περιστατικά εγκεφαλικού θανάτου
να μπορούν να αξιοποιηθούν για την δωρεά οργάνων.
Επίσης η μη αναφορά των εγκεφαλικών θανάτων από
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στον ΑΣΕΠ, στις ένοπλες δυνάμεις, στους ένστολους
όλων των σωμάτων ασφαλείας κλπ).
7. Στο αρθρο 6 θα να συμπεριληφθει διάταξη ως
εξής: Παρέχονται δωρεάν από τα δημόσια νοσοκομεία
η τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και τα διαγνωστικά κέντρα
που είναι συμβεβλημένα με τους δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς, η υγειονομική περίθαλψη και αποκατάσταση της βλάβης υγείας του δότη και του λήπτη
οργάνων, όπως για πράξεις ιατρικής περίθαλψης πριν
κατά και μετά τη μεταμόσχευση, τη νοσηλεία, τις παρακλινικές εξετάσεις, τη φαρμακευτική αγωγή, τις ιατρικές
πράξεις και τα υλικά μέσα αποκατάστασης της υγείας ή
ανακούφισης, τη μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία
ή μεταμόσχευση, την αποκλειστική νοσοκόμα. Ειδικά για
τους μεταμοσχευμένους συμπαγών οργάνων να συμπεριληφθεί η διατύπωση ότι δωρεάν παρέχονται όλες οι
περιοδικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται για την
κατάσταση των λοιπών οργάνων εκτός από το μόσχευμα, οι επεμβάσεις η παρακολούθηση σε περίπτωση
πιθανών επιπλοκών όταν αυτές γινονται στα δημόσια
νοσοκομεία η τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και τα διαγνωστικά κέντρα που είναι συμβεβλημένα με
τους δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς
καθώς και η φαρμακευτική αγωγή πρωτογενής η δευτερογενής . Οι επιπλοκές αυτές
παρουσιάζονται σε βασικά όργανα (καρδιά
πάγκρεας πνεύμονες, δέρμα κλπ) και προκαλούνται μετά την μεταμόσχευση λογω της
ανοσοκαταστολής και ισχυρής πολυφαρμακίας για την διατήρηση του μοσχεύματος.
8. Το σημείο 4 του άρθρου 7 πιστεύουμε ότι πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής:
Η ενημέρωση των πολιτών για τη δωρεά
οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις απαιτεί
σχεδιασμό μια οργανωμένης , σοβαρής και
συνεχούς προβολής της ιδέας της δωρεάς
ιστών και οργάνων σώματος σε κάθε κοινωνικό χώρο και με κάθε πρόσφορο μέσο
επικοινωνίας και ενημέρωσης.
Η αφετηρία της καμπάνιας για την δωρεά
οργάνων θα πρέπει να ξεκινά από το Δημοτικό να διατρέχει όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης και να φτάνει έως τα ΤΕΙ και
τα ΑΕΙ. Να επεκτείνεται στο στρατό, στα
σώματα ασφαλείας και να εξαπλώνεται σε
ολόκληρη την κοινωνία.
Το περιεχόμενο αυτής της καμπάνιας θα
πρέπει να εκλαϊκεύει την έννοια της δωρεάς, την αλληλεγγύη προς το συνάνθρωπο,
αλλά και την προσφορά ως αξία ζωής. Να
αναλύει διαφορές έννοιες και ιατρικές ορολογίες όπως τι είναι μεταμόσχευση, τι είναι
ο εγκεφαλικός θάνατος, τι είναι το κώμα τι
είναι Ιστοσυμβατότητα κλπ.
Να προβάλλει τις υπέρτατες πράξεις προσφοράς κάποιων συνανθρώπων μας που
μέσα στην τραγικότητα τους βρήκαν την
δύναμη να χαρίσουν τα όργανα του προσφιλούς τους προσώπου.
Την πρωτοβουλία αυτής της μεγάλης
καμπανιάς πρέπει να αναλάβει το αρμόδιο
Υπουργείο Υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύ-
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τις ΜΕΘ στον ΕΟΜ πριν την ενημέρωση της οικογένειας
προκαλεί μεγάλες απώλειες στα αξιοποιήσιμα μοσχεύματα. Οι ΜΕΘ υποχρεούνται να συντάσσουν το πιστοποιητικό εγκεφαλικού θανάτου και να το αναφέρουν
αμέσως στον ΕΟΜ.
Για να λειτουργήσει αυτό πρέπει να θεσμοθετηθεί η
λογοδοσία των ΜΕΘ ανά τακτά χρονικά διαστήματα δίμηνο η τρίμηνο.
Την σύνδεση των ΜΕΘ με τον ΕΟΜ και την ευθύνη για
την ενημέρωση της οικογένειας του εγκεφαλικά νεκρού
αναλαμβάνει ο συντονιστής μεταμοσχεύσεων που αποτελεί ρόλο κλειδί. Να θεσμοθετηθεί θέση συντονιστή
μεταμοσχεύσεων αποκλειστικής απασχόλησης σε κάθε
ΜΕΘ ύστερα από τακτική εκπαίδευση του από το ΕΟΜ.
10. Συγκρότηση «Τμήματος Μεταμοσχεύσεων»
στο Υπουργείο Υγείας και αναβάθμιση του ρόλου
του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων διοικητικά και οικονομικά.
Από την εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια πιστεύουμε
ότι πρέπει το Υπουργείο Υγείας να αναλάβει πρωταρχικό ρόλο καθοδήγησης κι ελέγχου των συντελεστών του
προγράμματος Μεταμοσχεύσεων. Το γεγονός ότι Προγράμματα Μεταμοσχεύσεων βρίσκεται σε τέλμα ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ότι ο ΕΟΜ δεν παίζει τον ρόλο
του όπως καθορίστηκε από το νόμο ίδρυσης του και ότι
η δωρεά οργάνων είναι απαράδεχτα χαμηλή και μάλιστα επί 20ετίας από την ίδρυση της ΥΣΕΜ σημαίνει σε
μεγάλο βαθμό ότι το Υπουργείο Υγείας δεν έχει παίξει
τον πολιτικό και διευθυντικό του ρόλο. Απαιτείται το
Υπουργείο να συστήσει ένα τμήμα μεταμοσχεύσεων που
και σημειολογικά θα σηματοδοτεί σε όλη την κοινωνία
τη διάθεση του να αλλάξει την κατάσταση με αποφασιστικότητα.
Να αναβαθμιστεί ο ρόλος του Εθνικού Οργανισμού
Μεταμοσχεύσεων διοικητικά και οικονομικά με αναδιάρθρωση του Κανονισμού λειτουργίας του. Ο ΕΟΜ σχεδιάζει το επιχειρησιακό σχέδιο των μεταμοσχεύσεων
για την ελληνική πραγματικότητα με την συμβολή των
ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη δωρεά οργάνων το
όποιο υποβάλει στο υπουργείο Υγείας για έγκριση, λαμβάνοντας υπ όψιν τα επιτυχημένα επιχειρησιακά σχέδια
άλλων χωρών,
Το Δ.Σ του ΕΟΜ να διευρυνθεί με δυο ακόμη μέλη, το
ένα μέλος να ένα εκπρόσωπος συλλόγου μεταμοσχευμένων και το άλλο μέλος εκπρόσωπος της Εθνικής επιτροπής βιοηθικής. Η συμμετοχή όλων των μελών του ΕΟΜ

να είναι εθελοντική χωρίς καμία αποζημίωση.
11. Διαφωνούμε ριζικά με τα άρθρα 13,14,15 του
σχέδιο νόμου που αναφέρονται ότι οι οργανισμοί
αφαίρεσης οργάνων και οι μονάδες μεταμόσχευσης μπορεί να είναι εκτός από Ν.Π.Δ.Δ. και μονάδες
Ν.Π.Ι.Δ κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η ιδιωτικές κλινικές.
Η Εισαγωγή νοσοκομειακών ιδρυμάτων Ν.Π.Ι.Δ κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η ιδιωτικών
κλινικών στο τομέα της μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων ανοίγει την πόρτα για πλήρη ιδιωτικοποίηση της.
Εξυπηρετούνται ευθέως τα συμφέροντα των μεγάλων
ιδιωτικών θεραπευτηρίων και υποβαθμίζεται ο ρόλος
των υφιστάμενων μονάδων δημόσιας υγείας.
Σταθερή είναι η πεποίθησή μας ότι ο δημόσιος χαρακτήρας των μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων πρέπει
να διατηρηθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω.
Οι μονάδες μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων και
οι οργανισμοί αφαίρεσης πρέπει να είναι νοσοκομειακές μονάδες δημοσίου χαρακτήρα Ν.Π.Δ.Δ. ώστε να
εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων των Ελλήνων
πολιτών και των νομίμως διαμενόντων πολιτών άλλων
χωρών χωρίς οικονομικές διακρίσεις. Οι μονάδες μεταμόσχευσης να είναι υπόλογες στο Υπουργείο Υγείας
μέσα από ένα σύστημα διαφάνειας και οργανωμένου
απολογισμού του έργου τους.
Οι υπάρχουσες μονάδες μεταμόσχευσης δημοσίου
χαρακτήρα διαθέτουν υψηλού επιπέδου επιστημονικό
προσωπικό και έχουν μακροχρόνια εμπειρία στις μεταμοσχεύσεις. Επαρκούν για να διαχειριστών τον όγκο
των μεταμοσχεύσεων της χώρας μας. Χρειάζονται όμως
εκσυγχρονισμό στις υποδομές τους και ενίσχυση του ιατρικού, νοσηλευτικού, προσωπικού ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών.
12. Νομοθεσία για την μετακίνηση υποψήφιων ληπτών στο εξωτερικό.
Οι Ελληνες πολίτες υπό μεταμόσχευση εφ όσον δεν
μπορούν να μεταμοσχευτούν στην Ελλάδα λόγω πολυπλοκότητας της πάθησης τους, με εισήγηση του μεταμοσχευτικού κέντρου ο ΕΟΜ να παρέχει με την έγκριση
του ΕΟΜ να μεταμοσχευτούν σε οποιοδήποτε νόμιμο
μεταμοσχευτικό κέντρο του εξωτερικού με κάλυψη των
εξόδων από τα ταμεία υπό την προϋπόθεση της διαγραφής τους από την Εθνική λίστα υποψηφίων ληπτών
του ΕΟΜ
13. Αυστηρότατες ποινές στους παραβάτες και
γιατρούς.
Οι ποινές που προβλέπονται στο
άρθρο 35 πρέπει να αυστηροποιηθούν ακόμη περισσότερο ώστε να
λειτουργούν αποτρεπτικά για όλους
εκείνους που θα τολμούσαν να παραβιάσουν επ ωφελεία τους τις διατάξεις του ανώτερου νόμου.
Τέλος πιστεύουμε ακράδαντα ότι η
δωρεά οργάνων και οι μεταμοσχεύσεις θα αυξηθούν σημαντικά, αποκολλώντας και την χώρα μας από τις
τελευταίες θέσεις της διεθνούς κατάστασης εάν κερδηθεί η εμπιστοσύνη
των πολιτών στο Δημόσιο σύστημα
υγείας.

νέο Δ.Σ. ΕΟΜ
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Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΜ
(από 15/06/2011 έως 30/12/2011)
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ιδρυτικού νόμου ν. 2737/1999 ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.
καθώς και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Μ. είναι η ακόλουθη:

Μέλη Δ.Σ.:
1. Γεώργιος Χρούσος, Καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ/ντης της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν.Α. Παίδων «Αγ. Σοφία»
Αναπληρωτής: Δημήτριος Τακούδας, Καθηγητής Χειρουργικής Μεταμοσχεύσεων Παν/μίου Θεσσαλονίκης, Δ/ντής Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Συμπαγών Οργάνων Γ.Ν.Θ. «Ιπποκρατείου» Θεσσαλονίκης)
2. Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος, Δ/ντής Μεταμοσχεύσεων Μυελού των Οστών στο Γ.Ν. «Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης
Αναπληρωτής: Νικόλαος Χαρχαλάκης, Δ/ντής Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών στο Γ.Ν.
Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»
3. Αναστάσιος Χατζής, Δ/ντης Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν.Α. Παίδων «Αγ. Σοφία»
Αναπληρώτρια: Μαγγίνα Νίνα, Δ/ντρια Μ.Ε.Θ. Νοσοκομείου «Αγ. Όλγα» Νέας Ιωνίας
4. Δημήτριος Γάκης, Δ/ντης Ε.Σ.Υ. Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Συμπαγών Οργάνων Γ.Ν.Θ. «Ιπποκρατείου» Θεσσαλονίκης
Αναπληρωτής: Ζαββός Γεώργιος, Γενικός Χειρουργός - Μεταμοσχευτής, Διευθυντής Κέντρου
Μεταμοσχεύσεων στο Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» Νοσοκομείο
5. Αλίκη Ινιωτάκη, Δ/ντρια Ανοσολογικού Εργαστηρίου και του Εθνικού Κέντρου Ιστοσυμβατότητας στο Γ.Ν. «Γεώργιος Γεννηματάς»
Αναπληρώτρια: Βάρλα – Λευθεριώτου Μαριγούλα, Δ/ντρια Ανοσοβιολογικού Εργαστηρίου στο
Γ.Ν. Μαιευτήριο Αθηνών «Έλενα Βενιζέλου»
6. Μέλισσας Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Δημοσίου Δικάιου Νομικής Σχολής
Αναπληρώτρια: Σκορίνη-Παπαρηγοπούλου Πολυξένη, Αναπλ. Καθηγήτρια Νομικής ΕΚΠΑ
7.Πέτρος Αλιβιζάτος, Καρδιοχειρούργος, Χειρούργος μεταμοσχεύσεων, ως εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.),
Αναπληρωτής: Καραμπίνης Ανδρέας, Εντατικολόγος Δ/ντής Μ.Ε.Θ. Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου
8. Γρηγόρης Λεοντόπουλος, Β΄ Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΕΣ.Αμεα ως
εκπρόσωπος της Ε.Σ.Αμεα
Αναπληρωτής: Ξενοφώντας Λύρος, Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Νεφροπαθών
9. Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος ως εκπρόσωπος της
Εκκλησίας της Ελλάδος
Αναπληρωτής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Αδαμάντιος Αυγουστίδης
10. Nικόλαος Μπραβάκος, Δ/ντής ΥΥΚΑ
Αναπληρώτρια: Π. Παρασκευοπούλου, Τμηματάρχης ΥΥΚΑ
11. Δρ. Ηρώ Μπροκαλάκη, Α΄ Αντιπρόεδρος του ΕΣΝΕ, ως εκπρόσωπος του Εθνικής Συνομοσπονδίας Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ)
Αναπληρώτρια: Δρ. Μαρία Γκίκα, μέλος του Δ.Σ. του ΙΣΤΑΜΕ
To Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού εύχεται επιτυχή και
δημιουργική θητεία σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Εθνικο΄θ Οργανισμού Μεταμοσχέυσεων.

Νέο Δ.Σ. ΕΟΜ

Πρόεδρος Δ.Σ.: Αναστάσιος Χατζής, Δ/ντης Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν.Α. Παίδων «Αγ. Σοφία»
Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ.: Δημήτριος Γάκης, Δ/ντης Ε.Σ.Υ. Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Συμπαγών Οργάνων Γ.Ν.Θ. «Ιπποκρατείου» Θεσσαλονίκης

δωρεες - συνδρομες
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Χορηγίες για διαφημιστική καταχώρηση
στην «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»
Λαϊκή Μέριμνα μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης ..................................................700 e
Φιλοξενία μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης .........................................................180 e

Δωρεές εταιριών
Astellas Α.Ε............................................................................................... 2000 e

ΔΩΡΕΕΣ MEΛΩΝ

Δωρεές - Συνδρομές

Μουζιούρας Σπύρος .................... 200 e
Χρονόπουλος Δημήτρης ................. 80 e
Λαλιώτης Ανδρέας ........................ 60 e
Μαλτέζου Βασιλική ....................... 30 e
Καλαμπαλίκης Ευάγγελος . .............. 30 e
Γώγουλος Κωνσταντίνος . ............... 30 e
Μουμούρης Παναγιώτης . ............... 30 e

Αλμπάνης Ηλίας ........................... 20 e
Ζερβός Παναγιώτης . ..................... 10 e
Πολονύφης Κωνσταντίνος.............. 10 e
Κορίλης Ιωάννης .......................... 10 e
Κελμάλης Ηρακλής ........................ 10 e
Πανοπούλου Στεφανία .....................5 e

Ενισχύστε με τις συνδρομές και τις δωρεές σας
το έργο του Συλλόγου μας
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, το κόστος έκδοσης και
αποστολής του περιοδικού «Αναγέννηση», η συντήρηση της ιστοσελίδας μας στο INTERNET,οι διαφορές
εκδηλώσεις μας, οι λογαριασμοί των τηλεφώνων, των ΕΛΤΑ κ.λ.π) χωρίς καμιά κοινωνική επιχορήγηση
από το κρατικό λαχείο, στηρίζονται αποκλειστικά στην ετήσια συνδρομή των 20E του κάθε μέλους και
στις περιορισμένες δωρεές των μελών μας.
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 ταχτοποιήσουν 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 				
ALPHA BANK
134/296017-61 					
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 θετικής σας ανταπόκρισης.

