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Οι τελευταίες ειδήσεις μας...
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΦ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας ύστερα από συντονισμένες παρεμβάσεις του στο Υπουργείο
Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας καθώς και στο ΙΚΑ, πέτυχε το επίδομα αεροθεραπείας να δίνεται
πλέον στους μεταμοσχευμένους εφ όρου ζωής.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΚΑ
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ΑΠΟΦΑΣΗ: ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΟΥ
ΕΠΟΠΤΕΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΟΑΕΕ
ΤΣΑΥ
ΤΣΜΕΔΕ
ΤΥΔΚΥ
ΟΑΠ - ΔΕΗ
ΤΑΠ - ΟΤΕ
ΤΑΞΥ
Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας
9. ΤΑΠ Τράπεζα Πίστεως, Γενικής Τράπεζας και Τράπεζας Αμέρικαν Εξπρές
10.ΤΑΠ - ΕΤΒΑ
11.Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών
12.Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Πειραιώς
13.Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Θες/νικης
14.Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών
15.Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων
16.ΤΑΙΣΥΤ
17.ΤΣΕΥΠ

18.ΤΑΤΤΑ
19.ΤΑΠ - ΗΛΠΑΠ
20.ΤΑΠ - ΗΣΑΠ
21.Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ασφ.
Εταιρίας "Η ΕΘΝΙΚΗ"
22.Ταμείο Ασφάλισης Ασθένειας και Πρόνοιας Λιμενεργατών Πειραιώς
23.Υγειονομική Υπηρεσία ΕΥΔΑΠ
24.Ταμείο Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών
25.Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής
Τράπεζας
26.Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής
Τράπεζας
27.Αλληλ. Ταμ. Περι. Συλλόγου Υπαλλήλων
Τραπέζης Ελλάδος
28.Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός
Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης
(ΕΔΟΕΑΠ)

ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2007
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Σας γνωρίζουμε ότι στις 3 και 4 Απριλίου 2007 και τις ώρες 09:00 - 14:00, θα μεταβούν στα γραφεία
μας υπάλληλοι του Οργανισμού Εργατικής Εστίας για την επιτόπια απογραφή και διανομή Δ.Κ.Τ.
έτους 2007 στους δικαιούχους εργαζόμενους και συνταξιούχους. Παρακαλούνται όσοι δεν έχουν απογραφεί μέχρι σήμερα ώστε να λάβουν τα Δελτία Κοινού Τουρισμού, να προσέλθουν στα γραφεία μας
στην οδό:
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ 21 ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ. (ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
Α) Βιβλιάριο Υγείας.
Β) Γνωμάτευση α/ βάθμιας ή β/βάθμιας υγειονομικής επιτροπής που να πιστοποιεί το ποσοστό αναπηρίας
άνω του 67%.
Γ) Οποιοδήποτε έγγραφο επίσημο ή δημόσιο ή λ/σμου στο οποίο αναφέρεται το Α.Φ.Μ.
Δ) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ. ΤΗΛ: 210 8541600 (09:00 - 16:00)
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σώματός τους για μεταμόσχευση μετά την επέλευση
του θανάτου. Η άρνηση συναίνεσης δηλώνεται εγγράφως προς τον Ε.Ο.Μ.
Οι όροι και οι διαδικασίες πραγματοποίησης των εν λόγω ενεργειών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι πόροι για την εφαρμογή των ανωτέρω αντλούνται
από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή και τα ασφαλιστικά ταμεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και Οικονομίας και Οικονομικών.
Από 1.1.2009 όσοι ενήλικοι δεν εκφράσουν εγγράφως
την άρνησή τους θεωρούνται δυνητικοί δότες.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΤΟΥ Ν. 2737/99 ΚΑΙ
ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Στις 7 Φεβρουαρίου 2007 κατετέθη από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Διαμαντίδη Ιωάννη και Πιπεριά Δημήτριο, πρόταση περί τροποποίησης και συμπλήρωσης
διαφόρων άρθρων και παραγράφων του Ν. 2737/1999
που αφορούν τις Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων Ιστών
και Οργάνων όπως αναλυτικά αναφέρονται ακολούθως:
Άρθρο 1
Η παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 2737/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η αφαίρεση ιστών και οργάνων από ζώντα δότη
επιτρέπεται μόνο:
α) Όταν πρόκειται να γίνει μεταμόσχευση στο σύζυγο
του δότη, σε συγγενή εξ αίματος μέχρι και τον τρίτο
βαθμό σε ευθεία γραμμή και τον τέταρτο σε πλάγια
γραμμή και σε συγγενή εξ αγχιστείας μέχρι το δεύτερο
βαθμό και β) όταν πρόκειται να γίνει μεταμόσχευση σε
ασθενή με τον οποίο ο δότης συνδέεται συναισθηματικά. Στην περίπτωση αυτή η μεταμόσχευση επιτρέπεται
με δικαστική άδεια και παρέχεται πριν τη μεταμόσχευση και εφόσον υπάρχει θετική γνώμη της επιτροπής
δεοντολογίας του Ε.Ο.Μ. Η δικαστική άδεια κρίνει τόσο
την ύπαρξη συναισθηματικής σχέσης μεταξύ δότη και
υποψήφιου λήπτη όσο και την ανιδιοτέλεια της προσφοράς.
Οι περιορισμοί δεν ισχύουν στη μεταμόσχευση του μυελού των οστών και στην περίπτωση που ζων δότης
προβεί σε δωρεά οργάνου προκειμένου να προταχθεί
συγγενής του, με τους προαναφερόμενους βαθμούς
συγγένειας, στην ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΣΤΑ υποψηφίων προς μεταμόσχευση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.).
Η πρόταξη πραγματοποιείται κατ’ εξαίρεση, αμέσως
μετά τη μεταμόσχευση σε λήπτη εγγεγραμμένο στην
ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΣΤΑ του Ε.Ο.Μ. σύμφωνα με τις ισχύουσες
διαδικασίες της».

Άρθρο 3
Το άρθρο 12 του Ν. 2737/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 12
Προϋποθέσεις και διαδικασία »
Η αφαίρεση ιστών και οργάνων από νεκρό δότη με τη
μεταμόσχευση επιτρέπεται μόνο για θεραπευτικούς
σκοπούς. Η αφαίρεση διενεργείται μετά την επέλευση
του θανάτου, έστω και αν οι λειτουργίες ορισμένων
οργάνων διατηρούνται με τεχνητά μέσα.
Η αφαίρεση διενεργείται μόνο εφόσον ο δυνητικός δότης δεν έχει εγγράφως εκφράσει την άρνησή του σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 11α.
Όσοι πολίτες ενηλικιώνονται από 1.1.2009 και εφεξής,
σε κάθε περίπτωση που υποβάλλουν αίτημα για έκδοση
ταυτότητας ή άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου, ενημερώνονται με ειδικό έντυπο για τις μεταμοσχεύσεις και το πρόγραμμα δωρεάς ιστών και οργάνων και καλούνται, σε περίπτωση που δεν συναινούν,
να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο. Το σχετικό έντυπο
διαβιβάζεται στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων
(Ε.Ο.Μ.). Στις ταυτότητες και τις άδειες οδήγησης αναγράφεται αν ο κάτοχός τους είναι δότης ιστών και οργάνων.
Αν ο δυνητικός δότης είναι ανήλικος, η αφαίρεση διενεργείται εφόσον δεν αντιτίθενται σε αυτήν οι γονείς
και αν δεν υπάρχουν, τα αδέλφια του.
Η δήλωση άρνησης είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή.
Η άρνηση ή η συναίνεση προέρχεται από ενήλικο πρόσωπο που είτε δεν έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση είτε δεν είναι σε θέση για οποιονδήποτε λόγο να
εκφράσει ελεύθερα τη βούλησή του.
Όταν ο θεράπων ιατρός διαγνώσει νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους και εφόσον οι λειτουργίες ορισμένων οργάνων διατηρούνται με τεχνητά μέσα, υποχρεούται να προβεί από κοινού με έναν αναισθησιολόγο και ένα νευρολόγο ή νευροχειρουργό στη σύνταξη
του σχετικού πιστοποιητικού θανάτου. Στην περίπτωση
του θανάτου δεν συμμετέχει ιατρός που ανήκει στη μεταμοσχευτική ομάδα. Ο θεράπων ιατρός υποχρεούται
να ενημερώσει αμέσως τις Υπηρεσίες του Ε.Ο.Μ. και σε
συνεργασία με αυτές ενημερώνει το σύζυγο ή τους

Άρθρο 2
Στο Ν. 2737/1999 προστίθεται άρθρο 11α που έχει ως
ακολούθως:
«Άρθρο 11α
Έτος δωρητών ιστών και οργάνων »
Καθορίζεται το ημερολογιακό έτος 2008 ως έτος δωρητών ιστών και οργάνων. Καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους αυτού θα πραγματοποιηθούν ενέργειες πρόσθετης ευαισθητοποίησης των πολιτών με στόχο την ενεργότερη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα δωρεάς ιστών
και οργάνων. Με κάθε πρόσφορο μέσο ενημερώνονται
οι πολίτες για τις μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων
και τις ωφέλειες που προκύπτουν από αυτές και καλούνται να συναινέσουν με δωρεά ιστών και οργάνων του
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συγγενείς για το θάνατο, καθώς και για τη δυνατότητα
δωρεάς ιστών και οργάνων με σκοπό τη μεταμόσχευση, για να εκφράσουν την κατά την παράγραφο 4
συναίνεση
ή
άρνησή τους, αν ο δυνητικός δότης είναι ανήλικος.
Η αφαίρεση ιστών και οργάνων από νεκρό δότη γίνεται
με τον προσήκοντα σεβασμό στο σώμα του νεκρού,
εκεί όπου βρίσκεται ο δότης και κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες. Η επέμβαση για τη λήψη μοσχεύματος
προηγείται άλλων επεμβάσεων που δεν έχουν επείγοντα χαρακτήρα.
Αμέσως μετά το θάνατό τους, οι δυνητικό δότες, που
δεν είχαν αρνηθεί την αφαίρεση των ιστών και οργάνων μετά το θάνατό τους, καταχωρούνται σε κατάλογο
που συντάσσει ο Ε.Ο.Μ.».
Άρθρο 4
Στους ζώντες δότες συμπαγών οργάνων προς μεταμόσχευση, τα προβλεπόμενα από το Ν. 2084/1992 όρια
ηλικίας συνταξιοδότησης μειώνονται κατά 5 έτη.
Άρθρο 5
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

να τεθεί το θέμα από τώρα για την επόμενη αναθεωρητική Βουλή.
5. Το κλειδί για την αύξηση των μοσχευμάτων από
πτωματικούς δοτές αποτελούν οι Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας. Ζητάμε να καθιερωθεί ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο αύξησης των πτωματικών μοσχευμάτων
από όλες τις (ΜΕΘ) της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό οι
διευθυντές των Μ.Ε.Θ να λογοδοτούν σε τακτά χρονικά διαστήματα π.χ. ανά τρίμηνο στο Υπουργείο Υγείας
για τα μοσχεύματα που δίνουν ή δεν δίνουν στον
Ε.Ο.Μ.
6. Να δοθούν κίνητρα (φορολογικά, συνταξιοδοτικά
και αλλά) στους ζώντες δοτές.
7. Να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο δημόσιος χαρακτήρας των μεταμοσχεύσεων.
Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε πρόταση
ιδιωτικοποίησης μέρους ή του συνόλου των μεταμοσχεύσεων γιατί αυτό οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια
στην εμπορευματοποίησή τους.
Όλες αυτές οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Ν.
2737/99 για να αποδώσουν σημαντικά αποτελέσματα
και να αυξήσουν τις μεταμοσχεύσεις στη χώρα μας,
πρέπει να συνοδεύονται με σοβαρή και συνεχή προβολή της ιδέας της δωρεάς οργάνων και ιστών σώματος
σε κάθε κοινωνικό χώρο και με κάθε μέσο ενημέρωσης. Την έναρξη αυτής μεγάλης καμπάνιας πρέπει να
αναλάβει το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας και κοινωνικής
αντίληψης.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΘΕΝ
ΕΚ ΝΕΦΡΟΥ
Ο Σύλλογός μας πιστεύει ότι το σημερινό νομικό πλαίσιο χρειάζεται εκσυγχρονισμό.
Για να πάψει η χώρα μας να είναι στην τελευταία θέση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την προσφορά οργάνων χρειάζεται:
1. Να αυξηθούν οι ζώντες δότες με διεύρυνση των
βαθμών συγγενείας από το 1ο βαθμό που ισχύει σήμερα έως και το 4ο βαθμό εξ αίματος σε ευθεία η πλάγια
γραμμή και μέχρι του 2ου βαθμού σε συγγενείς εξ αγχιστείας. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με το συναισθηματικό δότη που προτείνει το σχέδιο Νόμου Διαì αντίδη – Πιπεριά, θα νομιμοποιήσει την εμπορία οργάνων.
2. Να έχουν τη δυνατότητα οι συγγενείς των ανωτέρω
βαθμών συγγένειας που δεν μπορούν, λόγω ασυμβατότητας, να δώσουν μόσχευμα σε ασθενή - συγγενή
τους, να κάνουν δωρεά προς τον Εθνικό Οργανισμό
Μεταμοσχεύσεων, με αντάλλαγμα την πρόταξη του
συγγενή τους στη λίστα των υπό μεταμόσχευση. Βασική προϋπόθεση για να ισχύσει αυτό να είναι η ηλικιακή
αντιστοιχία των μοσχευμάτων.
3. Να θεωρούνται δυνητικοί δοτές όσοι δεν έχουν δηλώσει μέχρι τον εγκεφαλικό τους θάνατό ότι δεν επιθυμούν να γίνουν δοτές ιστών και οργάνων.
4. Αν ο δυνητικός δοτής είναι ανήλικος και διαγνωστεί
ο εγκεφαλικός του θάνατος, να χρειάζεται η συγκατάθεση των οικείων του για την αφαίρεση ιστών και οργάνων. Οι θέσεις μας 3 και 4 για να ισχύσουν χρειάζονται τροποποίηση τη συντάγματος. Επειδή είμαστε σε
διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης είναι ευκαιρία

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2007, ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Χρήστος Σβάρνας εκλήθη στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής για να καταθέσει τις προτάσεις του Συλλόγου στο σχέδιο νόμου
Πιπεριά-Διαμαντίδη.
Εκλήθησαν και εκπρόσωποι άλλων φορέων που σχετίζονται, ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων κ. Αλκιβιάδης Κωστάκης, ο πρόεδρος της
Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρίας κ. Μπολέτης Ιωάννης, η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών κα Βούλα Χρυσικοπούλου, ο Πρόεδρος του
πανελληνίου Συνδέσμου Νεφροπαθών κ. Γιώργος Καστρινάκης, και ο εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία κ. Γρηγόρης Λεοντόπουλος. Όλοι οι εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων
εξέθεσαν τις απόψεις τους και τοποθετήθηκαν επι του
σχεδίου νόμου.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών εκφράζοντας
την κοινή συνισταμένη των απόψεων των νεφροπαθών δια της προέδρου της κας Χρυσικοπουλου Παρασκευής, τόνισε:
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών παρά τις επί
μέρους διαφωνίες, περιμένει εναγωνίως εδώ και δύο
περίπου έτη την Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Ν.
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2737/1999 περί Μεταμοσχεύσεων ιστών και οργάνων.
1. Είναι αναγκαία η αύξηση των ζώντων δοτών με τη
διεύρυνση των βαθμών συγγενείας μέχρι και τον 4ο
βαθμό εξ αίματος σε ευθεία ή πλάγια γραμμή και μέχρι
τον 2ο βαθμό σε συγγενείς εξ αγχιστείας. Είναι κρίμα
να ταλαιπωρούνται ψυχικά, σωματικά και οικονομικά
μεταβαίνοντας στο εξωτερικό για την πολυπόθητη μεταμόσχευση οι νεφροπαθείς που μπορούν να πάρουν
μόσχευμα από κάποιο θείο ή πεθερό.
2. Να έχουν την δυνατότητα οι των πιο πάνω βαθμών
συγγενείας που δεν μπορούν λόγω ασυμβατότητας, να
δώσουν μόσχευμα σε ασθενή συγγενή τους, να κάνουν
δωρεά το μόσχευμα στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, με αντάλλαγμα την πρόταξη του συγγενή
τους στην λίστα των υπό μεταμόσχευση. Βασική προϋπόθεση για να ισχύσει αυτό, είναι η ηλικιακή αντιστοιχία των μοσχευμάτων.
3. Πρέπει να δημιουργηθεί μία τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από ένα εκπρόσωπο της εκκλησίας, ένα διευθυντή Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και έναν εκπρόσωπο των ληπτών ή υποψηφίων ληπτών, η οποία
θα διαπιστώνει τον βαθμό συγγενείας.
4. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην αλλαγή του άρθρου
5. Όλες οι μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων πρέπει
να διενεργούνται αποκλειστικά και μόνον σε δημόσια
νοσοκομεία, για να εξασφαλίζεται η τήρηση του νόμου
ξεκάθαρα και διότι ο τομέας της μεταμόσχευσης είναι
υπόθεση του κράτους και όχι των ιδιωτών.
6. Το πιο ευέλικτο σύστημα καταγραφής δωρητών, η
λεγομένη εικαζομένη συναίνεση, εφ’ όσον είναι μέσα
στα συνταγματικά πλαίσια, καθώς και η σωστή προβολή της ιδέας δωρεάς οργάνων θα βοηθήσουν στην περαιτέρω αύξηση των πτωματικών μεταμοσχεύσεων,
μειώνοντας κατά πολύ τον χρόνο αναμονής μοσχεύματος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αφού προηγηθεί
μακρόχρονη, εντατική και σωστή ενημέρωση της κοινής γνώμης για την δωρεά οργάνων και εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι αυτή έχει αντιληφθεί την αξία της δωρεάς.
7. Το σημείο επίσης για το οποίο έχουμε αντίρρηση
είναι η προτεινόμενη με το άρθρο 1 της πρότασης τροποποίηση της παρ. 2 β του άρθρου 10 του Ν.
2737/1999, η προσθήκη ως επιτρεπτής αφαίρεσης
ιστών και οργάνων από ζώντα δότη όταν πρόκειται να
γίνει μεταμόσχευση σε ασθενή με τον οποίο ο δότης
συνδέεται συναισθηματικά. Είναι προφανές ότι τέτοια
ρύθμιση εγκυμονεί πλείστους όσους κινδύνους εμπορευματοποίησης των μεταμοσχεύσεων. Οι κίνδυνοι
αυτοί, φρονούμε, δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθούν
ή έστω να περιοριστούν με εγκριτική απόφαση της
επιτροπής δεοντολογίας του Ε.Ο.Μ.
Τέλος θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση της
υπόσχεσης του πρώην Υπουργού Υγείας κ. Ν. Κακλαμάνη και του Προέδρου της κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλή για την ίδρυση ενός συγχρόνου μεταμοσχευτικού κέντρου.
Ευελπιστώντας ότι η άποψη που διατυπώνουμε με την
παρούσα θα τύχει της προσήκουσας προσοχής.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
κου Σβάρνα Χρήστου ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΟΙΝΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Βουλευτές, ευχαριστώ και εγώ
με την σειρά μου για την πρόσκληση που απευθύνατε
στον Πανελλήνιο Σύλλογο Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού να κληθούμε και να εκθέσουμε στην επιτροπή
σας τις απόψεις μας για το Σχέδιο Νόμου των κ.κ. Διαμαντίδη Ιωάννη και Πιπεριά Δημητρίου που αναφέρεται στην τροποποίηση – συμπλήρωση του Ν. 2737/99.
Συμφωνούμε με τις προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών όπως κατετέθησαν σήμερα από
την Πρόεδρο κα Χρισικοπούλου Βούλα. Θα ήθελα
όμως και εγώ να επιμείνω σε μερικά βασικά ζητήματα
του σχεδίου νόμου.
Μας βρίσκει σύμφωνους η τροποποίηση του άρθρου
10 του Ν. 2737 που λέει να αυξηθούν οι ζώντες δότες
με διεύρυνση των βαθμών συγγενείας από τον 1ο βαθμό που ισχύει σήμερα έως και τον 4ο βαθμό εξ αίματος
σε ευθεία ή πλάγια γραμμή και μέχρι του 2ου βαθμού
σε συγγενείς εξ αγχιστείας. Η διεύρυνση αυτή θα αυξήσει σημαντικά τη δεξαμενή των ζώντων δοτών. Είμαστε όμως κατηγορηματικά αντίθετοι με το συναισθηματικό δότη που προτείνει το Σχέδιο Νόμου Διαμαντίδη – Πιπεριά, στο ίδιο άρθρο, διότι η πρόταση αυτή
θα νομιμοποιήσει την εμπορία οργάνων.
Μία περίπτωση εμπορίας να υπάρξει, είναι ικανή να
τινάξει το σύστημα της μεταμόσχευσης στον αέρα. Η
εποχή του Δάμωνα και του Φιντία έχει περάσει ανεπιστρεπτί.
Επειδή στη σημερινή συζήτηση μας ετέθησαν και ζητήματα ιδιωτικοποίησης μέρους της μεταμόσχευσης,
χωρίς αυτό να περιλαμβάνεται στο συζητούμενο Σχέδιο Νόμου, μου δίνεται η ευκαιρία να υπογραμμίσω ότι
είμαστε υπέρ του να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο δημόσιος χαρακτήρας των μεταμοσχεύσεων.
Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε πρόταση
ιδιωτικοποίησης μέρους ή του συνόλου των μεταμοσχεύσεων, γιατί αυτό οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια
στην εξυπηρέτηση κάποιων μεγάλων ιδιωτικών κέντρων υγείας και στην εμπορευματοποίηση του τομέα
αυτού της υγείας.
Να προστεθεί διάταξη στο Ν. 2737 που να αναφέρεται
στις ΜΕΘ. Πολύ λίγες ΜΕΘ σήμερα δίνουν μοσχεύματα. Σας καταθέτω και δημοσίευμα της εφημερίδας Τα
Νέα, 17-18 Φεβρουαρίου 2007, που πιστοποιεί του
λόγου το αληθές.
Το κλειδί για την αύξηση των μοσχευμάτων από πτωματικούς δότες αποτελούν οι ΜΕΘ. Ζητάμε να καθιερωθεί ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο αύξησης τω
πτωματικών μοσχευμάτων από όλες τις ΜΕΘ της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό, οι διευθυντές τους να λογοδοτούν σε τακτά χρονικά διαστήματα, π.χ. ανά τρίμηνο, στο Υπουργείο Υγείας για τα μοσχεύματα που
δίνουν ή δεν δίνουν στον Ε.Ο.Μ.
Να δοθούν κίνητρα (φορολογικά, συνταξιοδοτικά και
άλλα) στους ζώντες δότες.
Εάν επιθυμούμε πραγματικά να βοηθήσουμε όλοι την
υπόθεση της μεταμόσχευσης, τότε ας υιοθετηθούν στο
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Σχέδιο Νόμου εκείνες οι διατάξεις στις οποίες υπάρχει
συναίνεση.
Τέλος, πιστεύουμε ότι όλες αυτές οι τροποποιήσεις και
συμπληρώσεις του Ν. 2737/99 για να αποδώσουν σημαντικά αποτελέσματα και να αυξήσουν τις μεταμοσχεύσεις της χώρας μας, πρέπει να συνοδεύονται με
σοβαρή και συνεχή προβολή της ιδέας της δωρεάς οργάνων και ιστών σώματος σε κάθε κοινωνικό χώρο και
με κάθε μέσο ενημέρωσης. Την πρωτοβουλία αυτής
της μεγάλης καμπάνιας πρέπει να αναλάβει το αρμόδιο
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Το σχέδιο νόμου μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης
στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων θα πάει
στην ολομέλεια της Βουλής για έγκριση ή απόρριψη.
Από πληροφορίες που έχουμε μάλλον θα απορριφθεί
και σύντομα θα κατατεθεί νέο νομοσχέδιο από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την τροποποίηση και συμπλήρωση του
Ν.2737/99.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού θα βρίσκετε σε συνεχή επαγρύπνηση και ετοιμότητα για την αλλαγή του Ν.2737/99 και θα σας ενημερώνει για οποιαδήποτε εξέλιξη.
Παράλληλα θα συντονίσει την δράση του με τους
άλλους Συλλόγους Νεφροπαθών και την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Νεφροπαθών.

ση με τον κ. Μπολέτη, όπου εκτιμήθηκε η κατάσταση και συζητήθηκαν τα θέματα για την αλλαγή του
Νομοθετικού Πλαισίου, όπου επιβεβαιώθηκε η αναγκαιότητα αλλαγής του, με αφορμή την τροποποίηση που κατέθεσαν στην Βουλή οι Βουλευτές Πιπεριάς Δημήτριος και Διαμαντίδης Ιωάννης.
Την ίδια επίσης μέρα το Δ.Σ. πραγματοποίησε συνάντηση και με τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού
Μεταμοσχεύσεων Αλκιβιάδη Κωστάκη, όπου και ανταλλάχθηκαν απόψεις γύρω από το Νομοθετικό
Πλαίσιο. Δηλώσαμε τις θέσεις μας οπού σε κάποια
ζητήματα συνέπεσαν με τις θέσεις του Ε.Ο.Μ. και σε
κάποια άλλα καταγράφησαν οι διαφορετικές απόψεις μας. Ωστόσο όμως και από τις δύο πλευρές παραμένει ισχυρή η θέληση για την τροποποίηση και
συμπλήρωση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου.
Το Δ.Σ. θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του για την επίλυση και άλλων προβλημάτων που χρονίζουν.
Στις 15/2 αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου επισκέφθηκε τον Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιου Γιαννόπουλου. Του
θέσαμε σειρά από τα αιτήματα μας τα κυριότερα είναι τα κάτωθι:
Οι ελλείψεις σε εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε Εξωτερικά Ιατρεία Παρακολούθησης αλλά στα Μεταμοσχευτικά Κέντρα ειδικότερα
στο Λαϊκό όπου 2 Επιμελητές Νεφρολόγοι παρακολουθούν τα 1100 περιστατικά. Αίτημά μας η πλήρωση των κενών θέσεων με 2 Επικουρικούς Νεφρολόγους, 2 Επικουρικούς Μεταμοσχευτές, έναν Επικουρικό Παρασκευαστή και τουλάχιστον με 3 Επικουρικούς Νοσηλευτές για την Μονάδα του Λαϊκού Νοσοκομείου. Να προκηρυχθούν οι οργανικές θέσεις 2
Νεφρολόγων Επιμελητών και ενός Επιμελητού Χειρουργού.
Οι ελλείψεις κτιριακών υποδομών στις Μονάδες Μεταμοσχεύσεων και στα Εξωτερικά Ιατρεία αφού οι
υπάρχουσες δεν επαρκούν για τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των Μεταμοσχευμένων.
Στον Ευαγγελισμό επιπλέον δεν υπάρχει Διοικητική
αυτοτέλεια στην Μονάδα, η οποία ανήκει στην Α’
Χειρουργική Κλινική. Διαθέτει 8 κλίνες εκ των οποίων οι 4 φιλοξενούνται στη Γυναικολογική Κλινική του κτιρίου ΑΧΕΠΑ. Αίτημά μας η Διοικητική αυτοτέλεια της Μονάδας και η επέκτασή της για περισσότερους ασθενείς στον ίδιο χώρο.
Ο εκσυγχρονισμός του Νόμου 2737/1999 που αφορά τις μεταμοσχεύσεις.
Ο Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
συμφώνησε με τα περισσότερα από τα αιτήματα
μας. Και μας διαβεβαίωσε ότι αρκετά από αυτά θα
επιλυθούν. Όσον αφορά στον εκσυγχρονισμό του Ν.
2737/1999 μας είπε ότι το Υπουργείο Υγείας επεξεργάζεται την πρόταση νόμου Πιπεριά/Διαμαντίδη
την οποία θα φέρει σύντομα στην Βουλή.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΞΥΜΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Αρχίζει κάτι να αλλάζει στο Γενικό Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών και ιδιαίτερα στα Εξωτερικά Ιατρεία των
μεταμοσχευμένων. Η ενίσχυση του ιατρείου κάθε
Τετάρτη με μια νεφρολόγο, την κα Γόμπου Αθηνά
και η πρόσληψη μιας ακόμη επίκουρου νεφρολόγου,
της κας Δαρεμά από τα τέλη Φεβρουαρίου, είχε σαν
αποτέλεσμα να αποσυμφορηθεί αρκετά η κατάσταση. Τα Εξωτερικά Ιατρεία του Λαϊκού λειτουργούν
καλύτερα και τελειώνουν το αργότερο στις 3:30 το
μεσημέρι, ενώ παλαιότερα τελείωναν στις 6 το απόγευμα. Επίσης η μεταφορά των φιαλιδίων αίματος
στα ραδιοϊσότοπα για το μετά το δίωρο έλεγχο των
επιπέδων κυκλοσπορίνης, σταμάτησε να γίνεται ατομικά. Μεταφέρονται πλέον συγκεντρωτικά από
διοικητικό υπάλληλο των Ιατρείων. Οι βελτιώσεις
αυτές δεν πρέπει να έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα,
αλλά να είναι σταθερές και να συνδυασθούν και με
άλλα μέτρα όπως επέκταση και ανάπλαση των κτιριακών υποδομών, πρόσληψη παρασκευαστή, εγκατάσταση μηχανογράφησης κ.λπ. Το αποτέλεσμα αυτό
οφείλεται στην πολύ καλή συνεργασία που είχε το
Δ.Σ. με τον Διοικητή του Λαϊκού Νοσοκομείου και
ιδιαίτερα με τον κ. Μπολέτη Ιωάννη, ο οποίος έδωσε
ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση των Εξωτερικών
Ιατρείων.
Στις 15/02/2007 το Δ.Σ. πραγματοποίησε συνάντη9

Β. Προστίθενται δύο νέες διατάξεις στο τέλος του ως
άνω Παραρτήματος ΙΙΙ, ως εξής:
«56. Ανυψωτικό τουαλέτας (Δ.Κ. ΕΧ 3922), μπανιέρες
για ανάπηρους (Δ.Κ. ΕΧ 3922, 6910, 7324), στηθόδεσμος μαστεκτομής – μαγιό μαστεκτομής (Δ.Κ. ΕΧ
6212, 6112, 6211), προγράμματα για ηλεκτρονικούς
υπολογιστές (jaws, supernova, hall, φωναισθησίας,
file reader), (Δ.Κ. ΕΧ 8524), εκτυπωτές Braille (Δ.Κ.
ΕΧ 8471), ρολόγια χειρός (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 9102), πινακίδες γραφής (Braille), μέτρα (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ
9017), μπαστούνια (λευκά και ηλεκτρονικά) (Δ.Κ. ΕΧ
6602), κασετόφωνα με 4 tracks (Braille), (Δ.Κ. ΕΧ
8519 και ΕΧ 8520), ταινίες μέτρησης σακχάρου (Δ.Κ.
ΕΧ 3822), τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση
ατόμων με ειδικές ανάγκες.
57. Καθίσματα μπάνιου, αντλία αποσιδήρωσης για μεσογειακή αναιμία, σύστημα τραχειοστομίας, τραχειοσωλήνες – φίλτρα, περπατούρα, τρίποδο, σύστημα
φωτεινής ειδοποίησης, δέκτης φωτεινών σημάτων,
Braille display, scanner, Braille note taker, προγράμματα κινητών τηλεφώνων σε ελληνική και ξένη
έκδοση (mobile speak, speaking phone), πλαίσια γραφής για άτομα με μειωμένη όραση (Braille), κάλτσες
Α.Γ. ή Κ.Γ., κάλτσες κολοβώματος, φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης, γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης, σάκοι περισυλλογής
υγρού προετοιμασίας φίλτρων,
Υ-connectors, σετ φλεβοκέντησης κατά την αιμοκάθαρση, φύσιγγες διττανθρακικών, συνδετικό από τιτάνιο, γραμμή σύνδεσης και αποχέτευσης, σάκοι αποχέτευσης, κασέτες σύνδεσης Clamp (λαβίδες), βαλίτσα περιτοναϊκής κάθαρσης (SMART PD CASE), αναλώσιμο υλικό για κολοστομίες, τα οποία προορίζονται
για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες».

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Φ.Π.Α.
ΑΠΟ 19% ΣΕ 9%
ΣΤΑ ΑΓΑΘΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Με το Νόμο 3522 της 22/12/2006 και το άρθρο 22, οι
διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίστανται ως εξής:
Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ – ΑΓΑΘΑ- του Παραρτήματος ΙΙΙ (Αγαθά και Υπηρεσίες που Υπάγονται σε
συντελεστή Φ.Π.Α. 9%) του Ν. 2859/2000.
Α. Τροποποιούνται οι παράγραφοι 47, 48 και 49 ως
εξής:
«47. Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα
για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης, ανταλλακτικά αναπηρικού αμαξιδίου
και ερεισίνωτο (Δ.Κ. 8713 και ΕΧ 8714).
48.Αντισυλληπτικές συσκευές που ονομάζονται
«ενδομήτρια αντισυλληπτικά», αυτολιπεαιόμενοι καθετήρες, καθετήρες κεντρικοί για αιμοκάθαρση, καθετήρες σίτισης, καθετήρες περιτοναϊκής, καθετήρες
κύστεως υπεριδικές, σύριγγες σίτισης, πιεσόμετρα ομιλούντα, βελόνες (για τις πένες ινσουλίνης), βελόνες
τεχνητού νεφρού (Δ.Κ. ΕΧ 9018).
49. Είδη και συσκευές ορθοπεδική, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδεσμοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγματα και
άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα. Είδη και συσκευές προσθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της
ακοής στους κουφούς και άλλες συσκευές που κρατούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας.
Συσκευές έκχυσης ινσουλίνης. Εξαιρούνται τα μέρη
και εξαρτήματα των παραπάνω αγαθών (Δ.Κ. ΕΧ
9021).

ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ INTERNET
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ.
ΟΝΟΜΑ …….………………………………………………………………………............
ΕΠΩΝΥΜΟ …..………………………………….………………………..………………….
E-MAIL …………….…………………………….…………………………...……………...
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ……..…………………………………………………...……………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ………………………………………………………………………………….
ΕΤΟΣ / ΤΟΠΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ …..……..…………………...……………………...
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ metnefrou@yahoo.gr
Ή ΣΤΟ ΦΑΞ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 210 8541600.
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Διαστάσεις επιδημίας έχουν πάρει σοβαρές νεφρολογικές παθήσεις οι οποίες οδηγούν σε Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια. Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο νεφροπαθείς σήμερα κάνουν αιμοκάθαρση, σε παγκόσμιο επίπεδο, όταν το 2000 δεν ξεπερνούσαν τους 1.065.000
και το 1990 τους 426.000. Η αύξηση του αριθμού των
ασθενών που έχουν ανάγκη αιμοκάθαρσης, σε ποσοστό
7% ετησίως, έχει προκαλέσει την ανησυχία των επιστημόνων. Προβλέπουν δε, ότι μέχρι το 2010 ο αριθμός των ασθενών σε όλο τον κόσμο θα φθάσει τους
2.095.000. Οι ειδικοί ψάχνουν να βρουν τρόπους προκειμένου να εμποδίσουν την πορεία της Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας προς αιμοκάθαρση, καθώς εκτιμούν ότι μέσα στα επόμενα 10 – 20 χρόνια της κόστος
της θα είναι δυσβάστακτο για την οικονομία πολλών
κρατών. Η λύση θα δοθεί μόνο με την σωστή ενημέρωση των πολιτών, με στόχο την πρόληψη και την επιβράδυνση της εξέλιξης της Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας.
Τα πολύ χρήσιμα παραπάνω στατιστικά στοιχεία
έδωσαν στη δημοσιότητα, τρεις ημέρες πριν την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού (8 Μαρτίου), ο Δρ. Ιωάννης
Μπολέτης, Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος & Μεταμοσχευτικού Κέντρου του Νοσοκομείου «Λαϊκό», ο
Καθηγητής Νεφρολογίας – Παθολογίας στην Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Δρ. Κωνσταντίνος Σιαμόπουλος και ο Διευθυντής του Νεφρολογικού
Τμήματος του Νοσοκομείου της Βέροιας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Νεφρολογικής
Εταιρείας Δρ. Δημήτριος Τσακίρης. Στην ενημέρωση
συμμετέχει το Υπουργείο Υγείας με τον κ. Γεώργιο Φωτεινόπουλο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(Π.Ο.Υ.) – Γραφείο Ευρώπης με εκπρόσωπο τον κ. Άγη
Τσουρού.
Η Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού είναι πρωτοβουλία μεγάλων διεθνών οργανώσεων που στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη χρόνια νεφροπάθεια. Η
προσπάθεια αυτή αποτελεί πρωτοβουλία της Διεθνούς
Εταιρείας Νεφρολογίας (International Society of Nephrology – ISN) και της Διεθνούς Ένωσης Νεφρολογικών Ιδρυμάτων (International Federation of Kidney
Foundations – IFKF) και υποστηρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.). Η φαρμακευτική εταιρεία ROCHE ενισχύει την πρωτοβουλία αυτή. Στην χώρα μας, η Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία, διοργανώνει
εκστρατεία ενημέρωσης.
Στόχος της εκστρατείας είναι να γίνει γνωστό σε όλο
τον κόσμο ότι η χρόνια νεφροπάθεια είναι μια πολύ συχνή νόσος, η οποία αν ανιχνευθεί έγκαιρα, μπορεί να
αντιμετωπιστεί μειώνοντας την εμφάνιση άλλων –
πιθανώς απειλητικών για τη ζωή- επιπλοκών. Χρόνια
Νεφροπάθεια σημαίνει μόνιμη ανεπάρκεια της λειτουρ11

γίας των νεφρών. Η πάθηση ενδέχεται να παρουσιαστεί
μετά από την εμφάνιση άλλης νόσου, η οποία μπορεί
να προκαλέσει σοβαρή βλάβη σε αυτά τα όργανα.
«Ευθύνη» έχουν ο διαβήτης και η αρτηριακή πίεση –
δύο παθήσεις οι οποίες χρόνο με το χρόνο πλήττουν
όλο και περισσότερα άτομα. «Η προώθηση της
έγκαιρης ανίχνευσης και πρόληψης της νεφροπάθειας
είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς την επίτευξη του
στόχου που θέτει ο Π.Ο.Υ. για τον περιορισμό των θανάτων οι οποίοι σχετίζονται με τη χρόνια νόσο. Δυστυχώς, περισσότερα από 500 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως –περίπου ο 1 στους 10- πάσχουν από κάποια
μορφή χρόνιας νεφροπάθειας, χωρίς οι περισσότεροι
να το γνωρίζουν», δήλωσε ο Δρ. Ι. Μπολέτης.
Ο Δρ. Κων. Σιαμόπουλος σημείωσε ότι πολλοί από τους
παράγοντες κινδύνου είναι κοινοί για τις βλάβες που
προκαλούν στο νεφρικό ιστό, την καρδιά και τα αγγεία.
«Πρέπει λοιπόν», συνέχισε, «η παρέμβασή μας σε αρκετούς από τους παράγοντες αυτούς να αρχίζει νωρίς
με σκοπό τόσο τη νεφροπροστασία όσο και την προστασία του καρδιαγγειακού συστήματος, αφού η κυριότερη αιτία θανάτου των ασθενών αυτών είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Όσο νωρίτερα γίνει η παρέμβαση,
ακόμη και στο πολύ πρώιμο στάδιο της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου, τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα».
Επίσης τόνισε ότι τις περισσότερες φορές, οι γιατροί
πρέπει να παρεμβαίνουν –με φαρμακευτικά σκευάσματα ή άλλα μέτρα- προκειμένου να ρυθμίσουν την αρτηριακή πίεση των ασθενών. Επίσης, πρέπει να ελέγχουν
τις τιμές του σακχάρου σε όλους όσοι πάσχουν από
διαβήτη, τη λευκωματουρία και τη χρήση νεφροτοξικών φαρμάκων. «Διαιτητικές οδηγίες για τη λήψη τροφών και πρόσληψη υγρών σε συνδυασμό με οδηγίες
για τη μείωση του σωματικού βάρους στα φυσιολογικά
όρια, αποτελούν επίσης σημαντικές παρεμβάσεις», επισήμανε. Σε προχωρημένα στάδια της νόσου, η ιατρική
παρέμβαση είναι δυσχερέστερη και το όφελος για τον
ασθενή μικρότερο. Η εξέλιξη της χρόνιας νεφροπάθειας, μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική νόσο τελικού σταδίου. Σε αυτό το στάδιο η λειτουργία των νεφρών μέσω
της διαδικασίας αιμοκάθαρσης ή η μεταμόσχευσή τους
είναι οι μόνες λύσεις.
Ο Δρ. Τσακίρης ανέφερε ότι έχει διπλασιαστεί ο
αριθμός των ασθενών που έκαναν αιμοκάθαρση το
2005 σε σχέση με δέκα χρόνια πριν, σύμφωνα με στοιχεία του 2005. «Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν 137
μονάδες τεχνητού νεφρού και μέχρι το Δεκέμβριο του
2005 υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση περισσότεροι από 8.500 ασθενείς. Από αυτούς οι 1.978 ήταν
νέοι ασθενείς που εντάχθηκαν στη θεραπεία κατά τη
διάρκεια του 2005».

ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
& ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ
ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ

Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2007 και ώρα 10 το
πρωί, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου μας στο
ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL CLASSIC στην
Πλατεία Μεταξουργείου.
Σημαντική ήταν η προσέλευση όχι μόνο των μελών
μας, αλλά και εκπροσώπων πολιτικών κωμάτων οι
οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωσή
μας.
Από τις εξέχουσες προσωπικότητες, παρέστησαν η
Κατερίνα Παπακώστα, Βουλευτής Β’ Αθηνών
Ν.Δ., ο Κωνσταντίνος Γείτονας, Βουλευτής Β’
Αθηνών ΠΑΣΟΚ, ο Μίμης Ανδρουλάκης, Βουλευτής Επικρατείας ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Καστρινάκης,
ο Δημήτρης Στρατούλης, εκπρόσωπος του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, Αντινομάρχης Αθηνών, εκπρόσωπος του Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Αθανασάκη, εκπρόσωπος της Υπερνομάρχη
Φώφης Γεννηματά και εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συνδέσμου Νεφροπαθών, η Μαρία Αδαμοπούλου, Νομαρχιακή Σύμβουλος, υπεύθυνη του Τομέα
Υγείας της Νομαρχίας Αθηνών, ο Παπαμιχαήλ,
εκπρόσωπος του Λ.Α.Ο.Σ., ο Αλκιβιάδης Κωστάκης, Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, ο Ιωάννης Μπολέτης, Πρόεδρος της
Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και Διευθυντής
του Νεφρολογικού Τμήματος Παρακολούθησης των
Μεταμοσχευμένων του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΛΑΪΚΟ, ο Χαράλαμπος Σταθάκης, Διευθυντής της Νεφρολογικής Κλινικής και ο Γιώργος
Ζαββός, Διευθυντής της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων του ιδίου Νοσοκομείου, ο Σπύρος Δρακόπουλος, Διευθυντής της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων
Οργάνων του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ο Ζαχαρίας Πλαϊτάκης, Ανα-

πληρωτής Διευθυντής της Β’ Χειρουργικής Κλινικής
του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» και τέλος η Βούλα Χρυσικοπούλου, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών.
Σχεδόν όλοι στην πλειοψηφία τους απηύθυναν και
τον σχετικό χαιρετισμό στο βήμα.
Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Χρήστος Σβάρνας, ο οποίος αφού
απηύθυνε τον χαιρετισμό προς τους επισήμους και
τους λοιπούς παρευρισκόμενους, προχώρησε στο
κυρίως θέμα της ομιλίας του.
Αρχικά, τόνισε τα 30 χρόνια ζωής και δραστηριότητας τα οποία έκλεισε ο Σύλλογος και αναφέρθηκε
τιμητικά σε όλους εκείνους που ίδρυσαν τον Σύλλογο το 1976, στους δωρητές οργάνων που σώζουν
τις ζωές των συνανθρώπων τους καθώς και στο επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό των μεταμοσχευτικών κέντρων της χώρας μας. Εν συνεχεία αναφέρθηκε στις δραστηριότητες του Διοικητικού
Συμβουλίου, το οποίο εκλέχθηκε στις 18 Ιουνίου
2006 και οι οποίες χωρίζονται σε τρεις βασικούς
άξονες: α) Στην προσπάθεια για την επίλυση των
οξυμμένων προβλημάτων των μεταμοσχευμένων
που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής, β) Στην προβολή της ιδέας της δωρεάς οργάνων με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και γ) Στην μαζικοποίηση και την
ενίσχυση του Συλλόγου. Εν συνεχεία εστιάστηκε
στα δύο σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετω-

πίζουν σήμερα οι μεταμοσχευμένοι, όπως είναι η
μεγάλη ταλαιπωρία, ο συνωστισμός και οι πολύωρες
καθυστερήσεις στα μεταμοσχευτικά κέντρα και στα
εξωτερικά ιατρεία παρακολούθησης λόγω έλλειψης
κτιριακών υποδομών καθώς και λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού το οποίο δίνει
καθημερινά την μάχη με υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις.
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Το Δ.Σ. πραγματοποίησε μία σειρά επαφών με τα
μεταμοσχευτικά κέντρα, ιδιαίτερα του Λαϊκού και
του Ευαγγελισμού, υποβάλλοντας παράλληλα τα
αιτήματα και τις προτάσεις του για την επίλυση

όλων αυτών, καταφέρνοντας έτσι κάποια θετικά
βήματα. Η πολιτεία πρέπει, όπως τόνισε εν συνεχεία, να σκύψει πάνω από τα οξυμμένα προβλήματα,
να αξιοποιήσει τις προτάσεις όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και να προχωρήσει μεθοδικά στην
επίλυσή τους με τεράστιο φυσικά οικονομικό αλλά
και κοινωνικό όφελος. Στόχος μας πρέπει να είναι η
αύξηση των μεταμοσχεύσεων, διότι παρά τις όποιες
προσπάθειες που έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξησή τους τα τελευταία χρόνια, βρισκόμαστε ακόμα
σε μία από τις τελευταίες θέσεις των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την προσφορά οργάνων. Εν τούτοις μπορούμε να αυξήσουμε τα μοσχεύματα μέσω της προβολής της δωρεάς οργάνων
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Πρέπει να
δραστηριοποιηθούν οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και να ενισχυθεί η καμπάνια για τη διάδοση του
θεσμού τόσο από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων όσο και από την Πολιτεία, την Εκκλησία
καθώς και τους συλλόγους. Το σημερινό νομικό
πλαίσιο χρειάζεται εκσυγχρονισμό και αυτό μπορεί
να γίνει μόνο με ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο στην
κοινωνία που θα οδηγήσει στο καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα και ασφαλώς θα πρέπει να διαφυλαχθεί ο δημόσιος χαρακτήρας των μεταμοσχεύσεων.
Ακόμη τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μπορούν να
παίξουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Ο Σύλλογος,
τόνισε στη συνέχεια, εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία
για την προβολή του θεσμού. Οι μεταμοσχευμένοι
χρειάζονται έναν σύλλογο δυνατό, να έχει θέσεις,
να έχει φωνή, να ενημερώνει για τις εξελίξεις στον
χώρο μας, να σέβεται τα μέλη του και να αγωνίζεται για τα προβλήματά τους, ενώ ταυτόχρονα θα
συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής
τους. Τα γραφεία του είναι καθημερινά ανοικτά 9
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π.μ. – 4 μ.μ. μετά την πρόσληψη υπαλλήλου, ενώ
πραγματοποιούνται ανοικτά Δ.Σ. Όλο αυτό το διάστημα της θητείας του Δ.Σ., εξοφληθήκαν οι οικονομικές υποχρεώσεις του Συλλόγου, οργανώθηκε η
συμμετοχή εκπροσώπων στο 7ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών, κυκλοφόρησε το δεύτερο ενημερωτικό έντυπο υπό τον τίτλο
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, ενώ για το 2007 συνεχίζει τις προσπάθειες για την επίλυση των προβλημάτων και
προωθεί την καμπάνια για την δωρεά οργάνων,
προγραμματίζοντας το στήσιμο ενός κινούμενου
προτύπου περιπτέρου με ηλεκτρονικό και έντυπο
υλικό το οποίο θα περιοδεύσει αρχικά εντός του
Λεκανοπεδίου της Αττικής, σε μεγάλους Δήμους και
χώρους διέλευσης του κοινού και στην συνέχεια σε
επαρχιακούς Δήμους με βοήθεια από τον ΕΟΜ και
από διάφορους χορηγούς. Φυσικά θα εμπλουτιστεί
το περιοδικό και θα δημιουργηθεί και ιστοσελίδα
στο Internet. Ακόμη θα προωθήσει αιτήματα όπως
η μείωση των Δημοτικών Τελών κατά 50% στους
νεφροπαθείς από τους Δήμους και τις Κοινότητες
σύμφωνα με τον Ν.3463/06 ΦΕΚ 114/8-6-2006 η
απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη
ταξινόμησης καθώς και η καταβολή του Επιδόματος

Αεροθεραπείας εφ’ όρου ζωής. Ολοκληρώνοντας
ευχαρίστησε τις φαρμακευτικές εταιρείες NOVARTIS HELLAS A.E. και ROCHE HELLAS A.E., ευγενικούς χορηγούς της εκδήλωσης.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης ακολουθήθηκε η
προγραμματισμένη
ημερίδα
με
θέμα
«Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά ζητήματα
Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων» με εισηγητή τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εργαζομένων στα Ασφαλιστικά Ταμεία Γεώργιο
Κουτρουμάνη. Ακολούθησε η συμμετοχή του κοινού με υποβολή ερωτήσεων και φυσικά απαντήθηκαν όλες από τον Κουτρουμάνη πολύ απλά και κατανοητά.

BHMA
MEΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ

Στη μνήμη της Ειρήνης Κωνσταντινίδου,
Νεφρολόγου του Νεφρολογικού Τμήματος
και του Μεταμοσχευτικού Κέντρου στο Γ.Ν.Α. «Λαϊκό».
«Βράδιαζε, και στο βάθος του Φθινοπωρινού δρόμου, λιγόστευε όλο και πιο πολύ το φως, σαν να τελείωνε για
πάντα ο κόσμος»
Τάσος Λειβαδίτης
Στις 14 Μαρτίου 2005 έφυγε από τη ζωή, ύστερα από
σύντομη μάχη με την επάρατο νόσο η συνάδελφος Ειρήνη Κωνσταντινίδου, από τη γενιά των νεφρολόγων της
δεκαετίας του 1990.
Διακρινόταν για την πολύπλευρη καλλιέργειά της, την
αξιοπρέπεια, τον αδαμάντινο χαρακτήρα της και την απαράμιλλη αφοσίωση στις αρχές της ιατρικής ως ανθρωπιστικής επιστήμης και έρευνας ταυτοχρόνως, αφιερώνοντας τη ζωή της.
Εργαζόταν επί ώρες καταγράφοντας και αναλύοντας δεδομένα, σχεδιάζοντας διαγράμματα, καταλήγοντας σε
συμπεράσματα, τροφοδοτώντας με υλικό τις δημοσιεύσεις της, με ακριβολογία, σαφήνεια και τις επιταγές της
Στατιστικής και της Επιδημιολογίας, χωρίς εντυπωσιασμούς.
Σαν να υποκλινόταν στα αποτελέσματα των ερευνών.
Ασχολήθηκε επίσης με την Ιστορία της Ιατρικής.
Στις σχέσεις της με τους συναδέλφους κυριαρχούσε ο
απόλυτος σεβασμός της ελευθερίας στο πρόσωπό τους.
Τους ασθενείς δε, τους προσέγγιζε με εσωτερική ηρεμία,
ευγένεια, διακριτικότητα και σεβασμό, προσεγγίζοντας
όσο περισσότερο μπορούσε το πρόβλημά τους.
Την πολύπλευρη καλλιέργειά της συμπλήρωνε η αγάπη
και ενασχόλησή της με το χορό (Κλασικό μπαλέτο 19871992) και στην Χ.Α.Ν. Αθηνών, μελέτη της Βυζαντινής
Εικόνας, 1990-1991.
Γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε τις σπουδές της
το 1978 υπότροφος του κληροδοτήματος υποτροφιών
«Αντωνίου Παπαδάκη», στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και αποφοίτησε το 1985 με επίδοση
«ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ».
Στην ύπαιθρο υπηρέτησε στο αγροτικό ιατρείο Ορφανών
Καρδίτσας, καλύπτοντας συγχρόνως τις ανάγκες και των
αγροτικών ιατρείων Συκιώνας, Βλοχού, Κέντρων Υγείας
Παλαμά, Σοφάδων ακόμη και του δυσπρόσιτου χωριού

Σμόκοβου.
Εκτός των άλλων, εκεί ασχολήθηκε με την οργάνωση της
αιμοδοσίας, την εφαρμογή Sereenig test εμβολιασμού,
προληπτική ιατρική και διαφώτιση γενικού πληθυσμού.
Ειδικεύτηκε στη Β' Παθολογική Κλινική του Τζάνειου Νοσοκομείου Πειραιά (1987-1989) και στο Νεφρολογικό Κέντρο του Αρεταίειου Νοσοκομείου (1989-1993).
Από το έτος 1993-1996 δίδαξε μαθήματα ανατομίας
στους σπουδαστές των Επαγγελματικών Τμημάτων χορού
της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης.
Στην έδρα Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών και το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης του
Εθνικού Κέντρου Δημοσίας Διοίκησης, έλαβε θεωρητική
και πρακτική κατάρτιση στη Στατιστική και Μεθοδολογία
της ιατρικής έρευνας (SpSs/pC, + PYRS) και του OFFICE
Microsoft Windows .
Το 1994 έλαβε με άριστα τον τίτλο του Διδάκτορα της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ως ειδικευόμενη Νεφρολόγος εργάστηκε στο Νεφρολογικό Τμήμα και τη Μονάδα Τεχνικού Νεφρού του 6ου Νοσοκομείου ΙΚΑ Αθηνών, καθώς και στο Νεφρολογικό Τμήμα και τη Μονάδα Μεταμόσχευσης του ΛΑΪΚΟΥ Νοσοκομείου Αθηνών (1996-2005) .
Έχουν δημοσιευθεί 32 άρθρα της στη διεθνή και 25 στην
Ελληνική βιβλιογραφία, καθώς και 57 περιλήψεις της σε
διεθνή και 70 σε Ελληνικά Συνέδρια. Συνέγραψε το εγχειρίδιο «Άτλας Ανατομίας του Ανθρώπου» για τους σπουδαστές της Κρατικής Σχολής Χορού το 1994.
Την ίδια εποχή επιμελήθηκε την έκδοση του τόμου
«Σύγχρονοι Γιατροί Καλλιτέχνες» (Εκδόσεις «ΛΙΤΣΑΣ» Αθήνα, 1994), όπου εικονίζονται αγιογραφίες της.
Υπήρξε μέλος πολλών εταιρειών, της Ιατρικής Αθηνών,
Ελληνικής Νεφρολογικής, της Αντιϋπερτασικής Μελέτης
της υπέρτασης Ιατρών Καλλιτεχνών Ελλάδας και ως Ταμίας του Δ.Σ. αυτής και της Φιλικής Εταιρείας Επιστημόνων
Καλλιτεχνών, αλλά και πολλών Διεθνών: EUROPEAN RENAL ASSOCAΤΙΟΝ - EUROPIAN DIALYSIS ΑΝD TRANSPLANT ASSOCATION (ERA - ΕDΤΑ), INTERNAΤΙΟΝΑL
SOSIETY OF MEDICAL HISTORY και πολλές άλλες.
Υπό την εποπτεία του Καθηγητή κου Αλκιβιάδη Κωστάκη
συνέβαλε τα μέγιστα, στην διοργάνωση εκδηλώσεως για
την προώθηση της ιδέας δωρεάς οργάνων και ιστών σώματος (11/2003 - 2/ 2004). Επίσης ήταν εθελόντρια στην
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004
και Μέλος του Συλλόγου Κρατουμένων «ΟΝΗΣΙΜΟΣ».
Πίστευε στην επαύξηση των γνώσεων και την εφαρμογή
των συγχρόνων επιτευγμάτων στην καθημερινή πράξη.
Επιζητούσε να διευρύνει τους επιστημονικούς της ορίζοντες και είχε γίνει δεκτή από τον καθηγητή Κο DAVID W.
HOLΤ να μεταβεί στο ST.GEORGE' S HOSRΙΤAL/MEDICAL
SCHOOL του Λονδίνου.
Κανένας δε γνωρίζει εάν υποψιαζόταν τι της επεφύλασσε
η μοίρα. Οι ημέρες, της σχετικά σύντομης πορείας της
μέχρι την αιώνια ανάπαυσή της, ήταν τραγικές για την
ίδια και τους οικείους της.
Ως γιατρός αντιλαμβανόταν την κατάστασή της, αλλά όσο
της επέτρεπαν οι δυνάμεις της σκεφτόταν τους αρρώ-
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στους της, που την επισκέπτονταν και την Κλινική της.
Υπέμεινε σιωπηρά, αγόγγυστα, με στωικότητα και καρτερία, αναλογιζόμενη τον πόνο των αγαπημένων της
προσώπων, πορεύτηκε τον πιο δύσβατο δρόμο της ζωής
με υπερηφάνεια και αρχοντιά.
Στη σημερινή πραγματικότητα της αλλοτρίωσης, σπανίζουν οι άνθρωποι με το ήθος, την αξιοπρέπεια, και την
εργατικότητα της Ειρήνης.
Ο Ύψιστος ας ενισχύσει τη μητέρα της και τα αδέλφια
της.
Ειρήνη, η μορφή σου και το παράδειγμά σου θα μείνουν
ανεξίτηλα στο πέρασμα του χρόνου.
Ευχόμαστε γρήγορα να υπάρξει ο οραματιστής του μεγέθους σου, για να συνεχίσει το πολυδιάστατο έργο
σου.
Νικόλαος Καπερόνης
Eπιμελητής Β' Νεφρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α.
«Κοργιαλένιο Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.
Προβληματισμοί για την αλλαγή
του νομικού πλαισίου των μεταμοσχεύσεων.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για την αλλαγή του νόμου πλαισίου που αφορά τις μεταμοσχεύσεις.
Οι Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ κκ Διαμαντίδης Ιωάννης και
Πιπεριάς Δημήτρης, κατέθεσαν πρόταση για αλλαγή του
νόμου πλαισίου.
Είναι μια πρόταση που αν ψηφιστεί τελικά θα αλλάξει
πολλά στον χώρο της Μεταμόσχευσης αφού ο παλαιότερος νόμος σαφώς και δεν καλύπτει τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα στην νεφροπάθεια αλλά και στις άλλες
παθήσεις που έχουν ανάγκη από μεταμόσχευση.
Υπάρχει όμως η υποδομή στις μονάδες μεταμοσχεύσεων
ώστε να δεχτούν πολύ περισσότερους ασθενείς προς
μεταμόσχευση;
Εάν δεν εκπαιδευτούν Ιατροί ειδικοί στην αφαίρεση οργάνων που θα στελεχώσουν τις μονάδες εντατικής θεραπείας σε όλη την Ελλάδα, εάν δεν ανακαινισθούν και
δεν διευρυνθούν οι υπάρχουσες μονάδες μεταμοσχεύσεων, εάν δεν συμπληρωθούν με νέους Ιατρούς Μεταμοσχευτές οι οποίοι και θα πλαισιώσουν τις ομάδες Ιατρών που ήδη υπάρχουν στις μονάδες αυτές και βέβαια
να δημιουργηθεί μια καλύτερη κτιριακή υποδομή με περισσότερους Ιατρούς που παρακολουθούν μεταμοσχευμένους, τότε τα προβλήματα αντί να μειωθούν θα αυξηθούν επικίνδυνα.
Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση κάποια Ιδιωτικά κέντρα
Υγείας να δηλώσουν πως έχουν την υποδομή και είναι
έτοιμα να δεχτούν ασθενείς προς μεταμόσχευση και να
επιτραπεί τελικά σε αυτά να Μεταμοσχεύουν, αυτό κατά
την γνώμη μου θα είναι εντελώς καταστροφικό για το
σύστημα της Δωρεάς οργάνων γιατί θα δημιουργήσει
Αρνητισμό και καχυποψία στην ψυχολογία των υποψήφιων δοτών και γιατί δεν μπορεί αυτή η ύψιστη προσφορά από Άνθρωπο σε Άνθρωπο να γίνει κέρδος που
θα καταλήξει στο ταμείο κάποιου ιδιώτη επενδυτή.
Αν συμβεί αυτό τότε έρχεται το σκοτάδι στην Μεταμό15

σχευση και τότε αγαπητοί συνάδελφοι νεφροπαθείς και
όσοι άλλοι έχετε ανάγκη από μεταμόσχευση, μη προνομιούχοι………..ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΣΑΣ!
Μετά τιμής,
Δρίμης Ευάγγελος.
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ ΕΊΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ
Η καλή λειτουργία και το δυνάμωμα του συλλόγου
μας εξαρτάτε κατά κύριο λόγο από τις συνδρομές
των μελών μας.
Παρακαλούνται όσα μέλη δεν έχουν εξοφλήσει τις
συνδρομές τους να το κάνουν στέλνοντας μας
έμβασμα στην διεύθυνση μας μέσο ταχυδρομείου με
τις ταχυπληρωμές που σας αποστέλλουμε ή με κατάθεση στους λογαριασμούς:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
134/296017-61
ALPHA BANK
344-002101-071820
Είναι ευνόητο ότι η παράκληση αυτή δεν αφορά του
συναδέλφους οι οποίοι έχουν εξοφλήσει την συνδρομή τους.
Ευχαριστούμε θερμά και πιστεύουμε ότι θα έχουμε
την θετική σας ανταπόκριση.

ΔΩΡΕΕΣ
NOVARTIS HELLAS Α.Ε.
ROCHE HELLAS A.E.
MOTOR OIL HELLAS Α.Ε.
ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ
ΔΡΙΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
(εις μνήμην της Μητέρας του)
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΧΑΪΔΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΑΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΑΛΙΛΑΗ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΛΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΕΛΑΒΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4.000 €
2.000 €
500 €
300 €
100 €
60 €
50 €
50 €
35 €
25 €
20 €
10 €
5€
5€
5€
5€
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