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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                        
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ΓΡΑΦΕΙΑ 
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ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ/FΑΧ 8541600 e-mail: metnfrou@yahoo.gr 
  

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1976 
 

ΜΕΛΟΣ 
 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Πρόεδρος : Σβάρνας Χρήστος 

Αντιπρόεδρος : Κουμπούρος  Μιχαήλ 
Γενικός Γραμματέας : Αντωνίου Μαρία 
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Σύμβουλος : Μεραντζής Χαράλαμπος 
Σύμβουλος : Τσακαγιάννη Σπυριδούλα 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Σβάρνας Χρήστος 
 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
                              Αντωνίου Μαίρη 
                              Δρίμης Ευάγγελος 
                              Μπότσα Αθανασία               
                              Σβάρνας Χρήστος 

       Τσιμπιράκης Ιωάννης 
  

Τα άρθρα επέχουν τις απόψεις των συγγραφέων 
 

Επιστημονικός συνεργάτης : 
Μπολέτης Ιωάννης Διευθυντής Νεφρολογικού  

Τμήματος & Μεταμοσχευτικού Κέντρου 
Γενικού Λαϊκού νοσοκομείου Αθηνών 

  
Ετήσιες Συνδρομές: 

Μεταμοσχευμένοι: δωρεάν 
Ιδιώτες, Σύλλογοι, Οργανισμοί: 15 € 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
134/296017-61 

ALPHA BANK 
344-002101-071820  
(Με όνομα καταθέτη) 

  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
      Το ενημερωτικό έντυπο  

    ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  
    είναι μια προσφορά του  

   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ                                              
   ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΘΕΝΤΩΝ ΕΚ ΝΕΦΡΟΥ 

 προς τα μέλη του αλλά και προς όλους εκείνους    
 που ενδιαφέρονται για τους σκοπούς του και 

 επιδιώκουν την πρόοδο των μεταμοσχεύσεων. 
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ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2007 
 

Από τα τέλη Αυγούστου έχει αρχίσει η καταβολή του επιδόματος Αεροθεραπείας στους νεφροπα-
θείς Μεταμοσχευμένους που για το 2007 ανέρχεται σε 238 ευρώ. Το επίδομα αεροθεραπείας θα  
καταβάλλεται έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2008. Αναλυτικά το νομικό πλαίσιο και οι προϋπο-
θέσεις χορήγησης του επιδόματος αεροθεραπείας περιγράφονται στα Δικαιώματα των Νεφροπα-
θών Μεταμοσχευμένων στις σελίδες 8 και 9 του περιοδικού μας.   

 
ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 

 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Υπογράφηκε στις 27/6/2007 η υπ αρίθμ. Υ1/Γ.Π.ΟΙΚ.84392 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1165/11-
7-2007 η κοινή υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και  Οικονομικών - Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αυξάνει το διατροφικό επίδομα των νεφροπαθών από 01/01/2007. 
Το διατροφικό επίδομα αυξάνεται κατά 22 €, από 244 € σε 266 € μηνιαίως ανά άτομο. 
Από πληροφόρηση που είχαμε από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις η αναδρομική αύξηση του δια-
τροφικού επιδόματος θα καταβληθεί το μήνα Οκτώβριο μαζί με το επίδομα του 3ου τριμήνου 
2007. Συνεπώς οι νεφροπαθείς θα εισπράξουν 930 € εκ των οποίων τα 798 € (266 € x 3 μήνες = 
798 €) αποτελεί το επίδομα του 3ου τριμήνου και  132 € (22 € x 6 € μήνες = 132 €) που είναι τα 
αναδρομικά Ιανουαρίου - Ιουνίου 2007. 

ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 
 

Η μείωση των δημοτικών τελών σε Δήμους και κοινότητες με βάσει το Ν.3463 άρθρο 202 παρ.3 
ΦΕΚ 114/08-06-2006 αρχίζει να αποφέρει τα πρώτα αποτελέσματα.  
Μια σειρά Δήμων από όλη τη χώρα  αποφάσισαν να μειώσουν τα δημοτικά τέλη έως και 50% σε 
ευπαθείς κατηγορίες των δημοτών τους όπως είναι οι  άποροι δημότες, τα άτομα με αναπηρία, οι 
πολύτεκνοι.  
Από τα πρώτα στοιχεία που συλλέξαμε σαν σύλλογος οι πιο κάτω δήμοι αποφάσισαν να εφαρμό-
σουν το νομοθετικό πλαίσιο και να μειώσουν τα δημοτικά τέλη:  
Δήμος Μελισσίων, 
 Δήμος Αγίας Παρασκευής,  
Δήμος Λαμιαίων,  
Δήμος Υπάτης,  
Δήμος Γοργοποτάμου, 
 Δήμος Νέστωρος Μεσσηνίας.  
Καλούνται όλοι οι νεφροπαθείς Μεταμοσχευμένοι που διαμένουν στους πιο πάνω Δήμους να κά-
νουν χρήση αυτού του ευεργετήματος. Παρακαλούνται επίσης, όσα μέλη μας γνωρίζουν και για 
άλλους Δήμους, να μας το γνωστοποιήσουν για να το δημοσιεύσουμε.  
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού θα συνεχίσει να προβάλει το θέμα αυτό 
της μείωσης των δημοτικών τελών και σε άλλους δήμους. 

Οι τελευταίες ειδήσεις μας... 
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Εκδρομή στα Τρίκαλα Κορινθίας 
 

 Κυριακή 21-10-2007 
 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
 
 
  Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού οργανώνει ημερήσια εκδρο-
μή στα μαγευτικά Τρίκαλα Κορινθίας (υψόμετρο 1.100 μ.) την Κυριακή 21/10/2007. 
 
 
  Το πρόγραμμα της εκδρομής είναι το παρακάτω:  
 
 
08:15 - Αναχώρηση από πλατεία Καραϊσκάκη (στάση Μετρό Μεταξουργείο). 
 
 
09:30 - 10:30   Καφές ή Αναψυκτικό στα Ίσθμια δίπλα στο Ισθμό της Κορίνθου.   
 
 
11:30 - 12:30   Επίσκεψη στο μοναστήρι του Αγίου Βλασίου στα άνω Τρίκαλα. 
 
 
13:00 - 16:30   Γεύμα - περίπατος - Περιήγηση στα Τρίκαλα Κορινθίας. 
 
 
17:00 - 18:00   Καφές ή Αναψυκτικό στην παραλία Ξυλοκάστρου.  
 
 
19:45 - Επιστροφή στην Αθήνα (πλατεία Καραϊσκάκη). 
 
 
 
  Παρακαλούμε δηλώστε την συμμετοχή σας στην εκδρομή μας, έως τις 17/10/2007 
στο τηλέφωνο του Συλλόγου μας: 210 8541600, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρα-
σκευή  09:00 - 16:00 
 
 
  Συμβολική τιμή συμμετοχής 8 € κατά άτομο. Στην τιμή των 8 € περιλαμβάνεται η με-
ταφορά με πούλμαν καθώς και ο απογευματινός καφές ή αναψυκτικό, προσφορά του 
Συλλόγου μας, στην παραλία του Ξυλοκάστρου. 

Οι τελευταίες ειδήσεις μας... 
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Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ              Πληροφορίες: Μ. Παπαϊωάννοu   Τηλ. :   210 6331211        
ΣΥΓΚΡ/ΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ                Fax :  210 6331243  
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 30 & ΣΠΑΡΤΗΣ 11252 ΑΘΗΝΑ 
 
Προς: Πανελλήνιο Σύλλογο Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού. 
 
Θέμα: Ειδικά Τιμολόγια (Παροχή  Έκπτωσης Τελών σε άτομα με αναπηρία άνω του 67%) 
 
Κύριοι,  
 
Σε απάντηση της από 17/8/2007 σχετικού σας, αναφορικά με τις εκπτώσεις τελών, σας ενημερώ-
νουμε ότι λόγω  
απρόβλεπτου προβλήματος που παρουσιάστηκε στο μηχανογραφικό μας κέντρο δεν χορηγήθη-
καν οι προβλεπόμενες      εκπτώσεις τελών σε λογαριασμούς τηλεφωνικών συνδέσεων που οι δι-
καιούχοι είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας          άνω του 67%. 
 
Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας σε προσεχή έκδοση λογαριασμών θα προβεί στην αναδρομική 
έκπτωση τελών σε λογαριασμούς τηλεφωνικών συνδέσεων που σε προηγούμενες εκδόσεις δεν 
τους χορηγήθηκε η προβλεπόμενη έκπτωση τελών. 
 
Εκφράζουμε την λύπη της Εταιρείας μας για την αναστάτωση που άθελα προκαλέσαμε και παρα-
μένουμε στην διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση σχετική με το θέμα σας. 
 
 
Αθήνα  3/9/2007 Αρίθμ: 938 / 2102324  
 
Με τιμή         
 
Μ. Χρονοπούλου 
 
ΠΡΙΣΤ. ΣΥΓΚ/ΤΟΣ ΥΠΟΣΤ. ΠΩΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
 
 
 

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΟΤΕ  
ΣΕ ΝΕΡΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ  

 
Υπήρξαν διαμαρτυρίες αρκετών μελών του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νε-

φρού ότι οι τελευταίοι λογαριασμοί του ΟΤΕ ήρθαν διωγκομένοι, λόγω του γεγονότος ότι δεν είχε 
γίνει η μηνιαία έκπτωση των 1.000 μονάδων. Το Διοικητικό Συμβούλιο αντέδρασε αμέσως  και 
ζήτησε εξηγήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΤΕ. 
 

Ο ΟΤΕ μας ενημέρωσε ότι πράγματι υπήρχε πρόβλημα στο μηχανογραφικό του σύστημα το ο-
ποίο εντοπίστηκε και διορθώθηκε. 
 
   Μας διαβεβαίωσαν και εγγράφως ότι η μείωση των 2000 μονάδων του προηγούμενου λογαρια-
σμού που δεν έγινε, θα μεταφερθεί αθροιστικά στο επόμενο. Δηλαδή οι νεφροπαθείς Μεταμο-
σχευμένοι θα έχουν στο επόμενο λογαριασμό έκπτωση 4.000 προς αποκατάσταση του σφάλμα-
τος. Προς διευκόλυνση των μελών μας δημοσιεύουμε στη συνέχεια  την επιστολή του ΟΤΕ στο 
συλλογο μας για την αποκατάσταση του σφάλματος. 

Οι τελευταίες ειδήσεις μας... 



7 

 

7  

Από το προηγούμενο τεύχος έχει αρχίσει η κωδικοποιημένη δημοσίευση των δικαιωμάτων των 
νεφροπαθών  μεταμοσχευμένων που θα ολοκληρωθεί στα επόμενα τεύχη μας και θα αποτελέσει 
ένα σημαντικό οδηγό - εργαλείο για κάθε νεφροπαθή μεταμοσχευμένο. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ  

ΜΕΡΟΣ Β’ 

11. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟ-
ΜΗΣΗΣ ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΗΝΗΤΩΝ 
ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΩΣ ΤΑ 
1650 ΚΥΒΙΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ. 
 
   Επεκτείνεται η απαλλαγή από το τέλος ταξι-
νόμησης ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων με κυλιν-
δρισμό κινητήρα έως τα 1650 c.c. και στους 
μεταμοσχευμένους εκ νεφρού πολίτες. 
 
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ : 
 
Ν. 3583/07 Άρθρο 2 παρ. 14  
ΦΕΚ 142 Α΄ /28-6-2007 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :  

 
Η ατέλεια χορηγείται από την Τελωνειακή 

Αρχή εισαγωγής του αυτοκινήτου με: 
α) Την προσκόμιση της Θετικής Γνωμάτευσης 
της αρμόδιας επιτροπής.  
β) Την τήρηση των απαιτούμενων τελωνεια-
κών διατυπώσεων ( κατάθεση σχετικής αίτη-
σης, διασάφησης, καθώς και υπεύθυνης δή-
λωσης περί μη κατοχής άλλου αυτοκινήτου με 
διατάξεις ατέλειας). 

 
Χρήσιμες Παρατηρήσεις  
Για τους μέχρι 1650 κυβ. εκ. δικαιούχους με-
ταμοσχευμένους, υπάρχει δυνατότητα παρα-
λαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου 
κυβισμού, με την καταβολή ποσοστού του 
αναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλους 
ταξινόμησης (30% για τα πάνω από1650 κυβ. 
εκ. και μέχρι 2000 κυβ. εκ. και 58% για τα 
πάνω από 2000 κυβ. εκ.).  
Στην περίπτωση αυτή τα τέλη κυκλοφο-
ρίας καταβάλλονται κανονικά. 
Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο μπορεί να 
οδηγείται και από άλλα πρόσωπα (ένα ή δύο) 
με την υποχρέωση να επιβαίνει ο μεταμοσχευ-
μένος, ύστερα από άδεια της Τελωνειακής αρ-

χής η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του, 
στην οποία θα δηλώνει τα πρόσωπα που επι-
θυμεί να το οδηγούν και τα οποία δεν πρέπει 
να διαμένουν μακριά από την κατοικία του. Το 
αυτοκίνητο μπορεί να οδηγείται και χωρίς να 
επιβαίνει ο δικαιούχος, όταν η μετακίνηση ο-
φείλεται σε εξαιρετικές ή επείγουσες περιστά-
σεις ή γίνεται αποκλειστικά και μόνο για λό-
γους εξυπηρέτησης των αναγκών του μεταμο-
σχευμένου.  
Η διάθεση του αυτοκινήτου σε άλλες χρήσεις 
εκτός από την εξυπηρέτηση των αναγκών του 
μεταμοσχευμένου συνεπάγεται την επιβολή  
κυρώσεων. 
Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο πάψει για 
οποιονδήποτε λόγο να χρησιμοποιείται για τις 
ανάγκες του μεταμοσχευμένου, πρέπει μέσα 
σε έξι (6) μήνες να καταβληθούν οι οφειλόμε-
νοι φόροι ή να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσω-
πο δικαιούχο ατέλειας ή να εγκαταλειφθεί υ-
πέρ του Δημοσίου.  
 
12. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟ-
ΡΙΑΣ ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΗΝΗΤΩΝ 
ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΩΣ ΤΑ 
1650 ΚΥΒΙΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ. 
 
Παρέχεται η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφο-
ρίας και στους νεφροπαθείς οι οποίοι έχουν 
υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, για 
επιβατικό αυτοκίνητο κυλινδρισμού κινητήρα 
έως 1.650 κυβικά εκατοστά, απαλλαγή που 
μέχρι σήμερα είχαν οι νευροπαθείς που υπο-
βάλλονταν σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κά-
θαρση.  
 
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ : 
 
ΠΟΛ. 1090/12.07.2007 Κοινοποίηση διατάξε-
ων των παραγράφων 9 και 14 του άρθρου 2 
και του άρθρου 8 του Ν. 3583/2007  
(ΦΕΚ 142 Α΄). 
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Χρήσιμες Παρατηρήσεις : 
 
Διευκρινίζεται ότι οι μεταμοσχευμένοι, των 

οποίων τα αυτοκίνητα ταξινομήθηκαν πριν 
από τις 28-6-2007, απαλλάσσονται των τελών 
κυκλοφορίας από 1-1-2008, καθόσον τα τέλη 
κυκλοφορίας είναι ετήσια και αδιαίρετα (παρ. 
1 άρθρο 36 Ν. 2093/92, ΦΕΚ 181/Α΄/ 25-11-
1992). 
 
Κατά συνέπεια, εφόσον συντρέχουν οι προϋ-
ποθέσεις που ορίζονται στις κοινοποιούμενες 
διατάξεις, τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να 
προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αποδει-
κνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυ-
τών για την απαλλαγή τους από τα τέλη κυ-
κλοφορίας του αυτοκινήτου τους που ταξινο-
μήθηκε σε χρόνο που δεν ίσχυε η απαλλαγή, 
όπως είχε γίνει δεκτό και με την αρ. Μ 
2162/338/Δ6/ΠΟΛ : 254/1-9-88 εγκύκλιο, του 
Ν. 1798/1988. 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : 
 
     Η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας χο-
ρηγείται από την αρμόδια για την φορολογία 
εισοδήματος Δ.Ο.Υ. του μεταμοσχευμένου, με 
την έκδοση σχετικής απόφασης απαλλαγής 
από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. κατόπιν υπο-
βολής αίτησης  από τον δικαιούχο. Οι απαλ-
λασσόμενοι των τελών κυκλοφορίας επιβαρύ-
νονται μόνο με ένα μικρό τέλος των 3 €. 

 
13. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Η’ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΧΡΗ-
ΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΑ 7 ΕΤΗ. 

 
Οι ανάπηροι μπορούν να παραλάβουν άλλο 

αυτοκίνητο ατελώς με τις διατάξεις που ισχύ-
ουν κάθε φορά για αυτούς, αν η εν λόγω με-
ταβίβαση ή η αλλαγή της χρήσης του αυτοκι-
νήτου γίνει μετά την πάροδο επτά (7) ετών 
από την ημερομηνία παραλαβής του και 
ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Τελωνεια-
κής Αρχής. 
 
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ : 
 
 
Ν. 3583/07 Άρθρο 2 παρ. 10      

ΦΕΚ 142 Α΄ /28-6-2007 

14. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
 
Το επίδομα αεροθεραπείας χορηγείται σε  

ασφαλισμένους και συνταξιούχους λόγω γή-
ρατος (εξαιρείται το δημόσιο) που πάσχουν : 

α. από φυματίωση.  
β. από καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμο-

νοκονίαση.  
γ. από νεφρική ανεπάρκεια ή έχουν υπο-

βληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού.  
δ. από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπη-

ρίας 80 % στην πνευμονική νόσο και 
ε. όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση 

πνευμόνων καρδιάς και ήπατος. 
Οι δικαιούχοι ασφ/νοι και συντ/χοι που 

έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, 
πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος δικαιούνται 
του επιδόματος αεροθεραπείας εφ' όρου 
ζωής.  

Το ποσό του επιδόματος αεροθεραπείας 
κάθε χρόνο καθορίζεται με κοινή υπουργική 
απόφαση τω υπουργείων οικονομίας και οικο-
νομικών - απασχόλησης και κοινωνικής προ-
στασίας.  

Ειδικά για το 2007 το επίδομα αεροθεραπεί-
ας καθορίστηκε στα 238 €. 

Η καταβολή του επιδόματος αεροθεραπείας 
θα αρχίσει από τη δημοσίευση της απόφασης 
αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
θα διαρκέσει μέχρι 6 μήνες.  

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ : 
 
Φ 40021/14657/1732/19-07-07 κοινή από-

φαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας και Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών ΦΕΚ 1382/3-8-07 τεύχος Β'. 

 
Προϋποθέσεις:  
α. οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, που πά-
σχουν από τις προαναφερόμενες ασθένειες, 
εκτός από την περίπτωση δ, να έχουν ποσο-
στό αναπηρίας άνω του 33%.  
β. Oι εν ενεργεία ασφαλισμένοι ασφαλιστι-
κών οργανισμών που χορηγούν επιδόματα. 
ασθένειας, να επιδοτούνται λόγω ασθένειας 
για τις παραπάνω παθήσεις κατά το χρονικό 
διάστημα από 1/6/2007 μέχρι 31/8/2007, 
έστω και κατά το τμήμα του διαστήματος αυ-
τού. 
γ. Oι εν ενεργεία ασφαλισμένοι ασφαλιστικών 
οργανισμών που δεν καταβάλλouν επι- 



9 

 

9  

δόματα ασθενείας, να προσκομίζουν γνωμά-
τευση γιατρού νοσοκομείου ή κλινικής, σχετι-
κής με την πάθηση ειδικότητας, με την οποία 
θα πιστοποιείται η πάθηση και η συνέχιση της 
θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας 
τους κατά το ως άνω χρονικό διάστημα.  
Επιπλέον, οι πάσχοντες από φυματίωση δικαι-
ούνται του επιδόματος αεροθεραπείας και στις 
περιπτώσεις που παίρνουν βοήθημα τύπου 
συντάξεως λόγω φυματιώσεως ή επίδομα δι-
αιτολογίου.  

3.  Σε περίπτωση που, από τις καταστατι-
κές διατάξεις κάποιου ασφαλιστικού οργανι-
σμού, προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος 
αεροθεραπείας, ποσού μεγαλύτερου από αυτό 
που ορίζεται με την παρούσα απόφαση, μπο-
ρεί να καταβάλλεται και μέχρι το διπλάσιο από 
το ανωτέρω οριζόμενο ποσό, εφόσον η οικο-
νομική κατάσταση του οικείου οργανισμού το 
επιτρέπει. 

 
4. Δεν δικαιούνται επιδόματος αεροθε-

ραπείας :  
 
Όσοι παίρνουν το επίδομα αυτό από οποιαδή-
ποτε άλλη πηγή.  
Όσοι νοσηλεύονται, εφόσον οι δαπάνες της 
νοσηλείας τους καταβάλλονται από το ΙΚΑ -
ΕΤΑΜ ή άλλο ασφαλιστ/κό οργανισμό αρμο-
διότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινω-
νικής Προστασίας ή παρέχονται σε αυτού 
έξοδα ενοικίων ή γενικά έξοδα θερινής διαμο-
νής, εφόσον το χρονικό διάστημα, για το ο-
ποίο καταβάλλονται οι ανωτέρω παροχές, α-
ντιστοιχεί στο μεγαλύτερο τμήμα του χρονι-
κού διαστήματος, που ορίζεται από τις διατά-
ξεις της παρ.2β της απόφασης αυτής.  

5. Τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται 
συγχρόνως από το Δημόσιο και οποιονδήποτε 
ασφαλιστικό οργανισμό αρμοδιότητας Υπουρ-
γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί-
ας, δικαιούνται του επιδόματος αεροθεραπείας 
μόνο από τον ασφαλιστικό οργανισμό.  

6. Το επίδομα αεροθεραπείας. δικαιούνται 
και οι συνταξιούχοι που η έναρξη συνταξιοδό-
τησής τους ανατρέχει στο χρονικό διάστημα 
πριν από την 31/8/2007, η καταβολή του ο-
ποίου θα γίνει μέσα σε τριάντα (30). ημέρες 
από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης 
συνταξιοδότησης.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΟΥ 
ΕΠΟΠΤΕΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟ-
ΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡ-
ΜΟΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΙΚΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 210 5215000 
ΟΓΑ 210 3322100 
ΟΑΕΕ 210 5285500 
ΤΣΑΥ 210 8816911 
ΤΣΜΕΔΕ 210 3740000 
ΤΥΔΚΥ 210 8809500 - 501 
ΟΑΠ - ΔΕΗ 210 2539939 
ΤΑΠ - ΟΤΕ 210 8110500 
ΤΑΞΥ 210 3676800 
Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Εμπορικής  
Τράπεζας 210 3313051 - 54 
ΤΑΠ Τράπεζα Πίστεως, Γενικής Τράπεζας και 
Τράπεζας Αμέρικαν Εξπρές 210 3605545 - 547 
ΤΑΠ - ΕΤΒΑ 210 9294182 
Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών  
210 3619981 
Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Πειραιώς  
210 4170662 
Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Θες/νικης 
2310 547912 
Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών               
210 8814398 
ΤΣΕΥΠ 210 3240886 
ΤΑΠ - ΗΛΠΑΠ 210 8835840 
ΤΑΠ - ΗΣΑΠ 210 4199796 
Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ασφ. Εταιρίας  
"Η ΕΘΝΙΚΗ" 210 9099673 
Ταμείο  Ασφάλισης Ασθένειας και Πρόνοιας  
Λιμενεργατών Πειραιώς  (FAX) 210 4176283                   
210 4132995 
Υγειονομική Υπηρεσία ΕΥΔΑΠ 210 7495555 
Ταμείο Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης 
Προσωπικού Ιπποδρομιών210 3226058 
Ταμείο Υγείας Προσωπικού  
Αγροτικής Τράπεζας 210 8898400 
Ταμείο Υγείας Προσωπικού  
Εθνικής Τράπεζας 210 3349300 
Αλληλ. Ταμ. Περι. Συλλόγου Υπαλλήλων  
Τραπέζης Ελλάδος 210 3247632 
Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός  
Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης 
(ΕΔΟΕΑΠ)  210 7264700 
ΤΑΙΣΥΤ 210 3244238 
Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων                
210 3303263 
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Πρωτοβουλίες  Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο την περίοδο Ιουλί-
ου - Σεπτεμβρίου 2007 ανέπτυξε κάποιες 
πρωτοβουλίες, οι κυριότερες των οποίων εί-
ναι:  

Το Διοικητικό Συμβούλιο απέστειλε στον  
Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος κ. Χριστόδουλο τις πιο ειλικρινείς και 
εγκάρδιες ευχές του για έγκαιρη και επιτυχή 
μεταμόσχευση, ταχεία ανάρρωση και επάνοδο 
στα υψηλά πνευματικά και ποιμενικά του κα-
θήκοντα. 

  
Στις 05/07/2007 αντιπροσωπεία του  Διοι-

κητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τους 
Σβάρνα Χρήστο, Δημητρακόπουλο Απόστολο 
και Mαυροειδή Φώτη ζήτησε και είχε συνά-
ντηση με το νέο  Διοικητή του Γενικού Λαϊκού 
Νοσοκομείου Αθηνών κ. Ξηρομερίτη Νικόλαο. 

Στη σύσκεψη εκλήθησαν και έλαβαν μέρος 
ο Διευθυντής του Νεφρολογικού τμήματος και 
του Μεταμοσχευτικού Κέντρου του Λαϊκού κ. 
Μπολέτης Ιωάννης, η Διευθύντρια του Αιμα-
τολογικού Εργαστηρίου κα Σακελλαρίου Χρι-
στίνα, ο Διευθυντής του Βιοχημικού Εργαστη-
ρίου κ. Μαρόπουλος Γεώργιος  και η Διευθύ-
ντρια του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου κα 
Αυλάμη Αθηνά. 

Στη σύσκεψη αυτή θέσαμε υπόψη του Διοι-
κητή του Νοσοκομείου τα εξής ζητήματα : 

Το τελευταίο διάστημα η γραμματεία των 
εξωτερικών Ιατρείων των  εργαστηρίων καθυ-
στερεί την έκδοση των  απαντήσεων στις εξε-
τάσεις των μεταμοσχευμένων. Οι εξετάσεις  
δίνονται στους μεταμοσχευμένους μετά τις 11 
πμ αντί τις 9:00 πμ που δίνονταν, με αποτέλε-
σμα να μην μπορούν να αρχίζουν από τις 9:30 
τα εξωτερικά ιατρεία. 

Για τις αιμοληψίες των διώρων της κυκλο-
σπορίνης ζητήσαμε να ενισχυθούν τα εξωτερι-
κά ιατρεία με έναν παρασκευαστή από τα ερ-
γαστήρια, έως ότου καλυφθεί η θέση με ένα 
νέο προσλαμβανόμενο από το Υπουργείο Υ-
γείας. Ο παρασκευαστής θα κάνει τις αιμολη-
ψίες των διώρων στο ισόγειο χώρο της  αιμο-
ληψίας. Η μεταφορά των διώρων στο ισόγειο 
της αιμοληψίας θα αποσυμφορήσει τα εξωτε-
ρικά ιατρεία των μεταμοσχευμένων κατά 30 - 
35 ασθενείς ημερησίως. Στις αρμοδιότητες 

του παρασκευαστή εκτός από την αιμοληψία  
περιλαμβάνεται η συγκέντρωση των φιαλιδί-
ων του αίματος των μεταμοσχευμένων και η 
μεταφορά τους συγκεντρωτικά στο τμήμα 
των ραδιοϊσότοπων. Έτσι θα μπει τέλος στο 
αντιαισθητικό και απαράδεκτο φαινόμενο της 
ατομικής μεταφοράς των φιαλιδίων αίματος 
από τους ασθενείς στους διαδρόμους του νο-
σοκομείου.  

Ζητήσαμε να μηχανογραφηθούν η γραμμα-
τεία των εργαστηρίων, η γραμματεία της με-
ταμόσχευσης και τα εξωτερικά ιατρεία των 
μεταμοσχευμένων, ώστε να περιοριστεί η 
γραφειοκρατία που προκαλεί συγχύσεις, κα-
θυστερήσεις και ταλαιπωρία στους  ασθενείς. 

Ζητήσαμε να πληροφορηθούμε τι γίνεται 
με την ανάπλαση του μεταμοσχευτικού κέ-
ντρου του Λαϊκού, έργο που είχε εξαγγελθεί 
να γίνει το 2004 και ακόμη δεν έχει εκπονηθεί 
η μελέτη. 

Για το πρώτο θέμα πήραμε τη διαβεβαίωση 
του Διοικητή ότι οι απαντήσεις των εξετάσεων 
των μεταμοσχευμένων  θα δίνονται στις 9:00 
πμ, ώστε να μπορούν να λειτουργούν στην 
ώρα τους τα εξωτερικά Ιατρεία. Πράγματι από 
την επόμενη μέρα το θέμα επιλύθηκε. 

Για το θέμα του παρασκευαστή υπήρχαν 
διαφορετικές προσεγγίσεις από τους διευθυ-
ντές των εργαστηρίων  με την δικαιολογία ότι 
δεν υπάρχουν διαθέσιμοι παρασκευαστές. Η 
Διευθύντρια του Αιματολογικού Εργαστηρίου 
κα Σακελλαρίου Χριστίνα πρότεινε η θέση του 
παρασκευαστή να καλυφθεί εκ περιτροπής 
από τα εργαστήρια μεταβατικά, έως ότου κα-
λυφθεί η θέση από το Υπουργείο. Η  ρύθμιση 
αυτή να ισχύσει από τις  αρχές Σεπτεμβρίου 
Τελικά υιοθετήθηκε η πρόταση της Διευθύ-
ντριας του Αιματολογικού κας Σακελλαρίου 
Χριστίνας.  

Ο Διοικητής δεσμεύτηκε επίσης ότι, όταν 
θα διοριστούν παρασκευαστές στο νοσοκομεί-
ο, ένας θα διατεθεί μόνιμα στο νεφρολογικό 
τμήμα.  

Στην εφαρμογή της η συμφωνία που έγινε 
περπάτησε μόνο για μια μέρα και ύστερα ατό-
νησε. Υπήρξε άμεση αντίδραση από το σύλλο-
γό μας ο οποίος απαίτησε την τήρηση η συμ-
φωνία παρά τις όποιες αντιδράσεις. Δεν είναι 
δυνατόν να αντιμετωπίζεται με  περιφρόνηση  
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και απαξία μια από τις πιο ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού, όπως είναι οι μεταμοσχευμέ-
νοι και ένα ολόκληρο νοσοκομείο να μην μπο-
ρεί να διαθέσει έναν παρασκευαστή για να λει-
τουργήσει μια διαδικασία για 1700 μεταμο-
σχευμένους. 

Έγιναν δυο νέες συναντήσεις με το Διοικητή 
του νοσοκομείου, μια στις 10 Σεπτεμβρίου και 
μια δεύτερη στις 26 του ίδιου μηνός. 

Διαμαρτυρηθήκαμε έντονα για την αθέτηση 
της συμφωνίας  και κάναμε σαφές ότι δεν υπο-
χωρούμε σαν σύλλογος, εάν δε λυθεί το θέμα. 

Ο Διοικητής, συναισθανόμενος το δίκαιο αί-
τημά μας έκανε νέα παρέμβαση προς τα εργα-
στήρια και  οργάνωσε σύσκεψη με τους Διευ-
θυντές των εργαστηρίων και το Διευθυντή του 
Νεφρολογικού τμήματος και του Μεταμοσχευ-
τικού Κέντρου του Λαϊκού κ. Μπολέτη Ιωάννη, 
η συμβολή του οποίου ήταν πολύτιμη.   

Τελικά συμφωνήθηκε να παίρνονται  τα δίω-
ρα από τη Δευτέρα 01/10/2007 στο χώρο της 
αιμοληψίας στο ισόγειο από γιατρό και τεχνο-
λόγο που θα διαθέτουν τα εργαστήρια από τις 
11:00 πμ έως 13:30 μμ και τα φιαλίδια αίματος 
θα μεταφέρονται από εκείνους στο τμήμα Ρα-
διοϊσοτόπων για μέτρηση των επιπέδων κυκλο-
σπορίνης. Εμείς ως Πανελλήνιος Σύλλογος με-
ταμοσχευθέντων εκ νεφρού δεν θα ανεχθούμε 
άλλες παλινωδίες στο θέμα αυτό, θα είμαστε 
σε επαγρύπνηση, θα παρακολουθήσουμε στε-
νά το θέμα μέχρι να υπάρξει οριστική λύση με 
το  διορισμό παρασκευαστή στο Νεφρολογικό 
τμήμα.  

 Σχετικά με το θέμα της μηχανογράφησης ο 
Διοικητής μας ενημέρωσε ότι πολύ σύντομα θα  
μηχανογραφηθούν οι  γραμματείες των εργα-
στηρίων, της μεταμόσχευσης και τα  εξωτερικά 
ιατρεία  των μεταμοσχευμένων. Επίσης μπαίνει 
σε εφαρμογή το “BARCODE”, όπου κάθε ασθε-
νής θα έχει την κάρτα του και με αυτή θα συ-
ναλλάσσεται με τα διάφορα τμήματα του νο-
σοκομείου. Σε επίσκεψη που πραγματοποίησε 
το Διοικητικό Συμβούλιο στον Υποδιοικητή του 
νοσοκομείου που έχει την αρμοδιότητα της μη-
χανοργάνωσης, διαπιστώσαμε ότι αυτή, παρά 
τις πολύχρονες καθυστερήσεις προχωρά κανο-
νικά και σε σύντομο χρόνο θα έχουμε ευχάρι-
στα νέα. 

Τέλος ο Διοικητής μας ενημέρωσε ότι απο-
δεσμεύονται τα κονδύλια για τη μελέτη της 

ανάπλασης του μεταμοσχευτικού κέντρου του 
Λαϊκού και αρχίζει το έργο, απαιτεί όμως πολύ 
χρόνο.  

 
Στις 13/08/2007 υπήρξε παρέμβαση του 

Προέδρου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με 
την ευκαιρία ενός δημοσιεύματος των  
REUTERS για την εμπορία οργάνων και τις πα-
ράνομες μεταμοσχεύσεις. 

 
Στις 18/09/2007 συμμετείχαμε δια του 

προέδρου Σβάρνα Χρήστου στη εκπομπή Αθέ-
ατος Κόσμος του Κώστα Χαρδαβέλα στο AL-
TER με θέμα την αναμενόμενη μεταμόσχευση 
του μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και 
πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλου. Στη σύντομη 
παρέμβασή του ο Πρόεδρος έθιξε δυο μεγάλα 
ζητήματα, αφενός την ανάγκη τροποποίησης 
του νομοθετικού πλαισίου του Ν. 2737/99 για 
τις μεταμοσχεύσεις και αφετέρου το μικρό α-
ριθμό μοσχευμάτων που δίνουν οι Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας στον Εθνικό Οργανισμό 
Μεταμοσχεύσεων.  

Επίσης έκανε έκκληση να γίνουν όλοι οι συ-
νάνθρωποι μας δωρητές οργάνων σώματος.  

 
Με πόνο ψυχής παρακολουθήσαμε τη βιβλι-

κή καταστροφή που προξένησαν οι φετινές 
καλοκαιρινές πυρκαγιές στην Πελοπόννησο και 
στην Εύβοια που είχαν ως αποτέλεσμα να 
καούν άνθρωποι και να μετατραπεί όλη η 
ύπαιθρος σε κρανίου τόπο. Την βαθειά μας θλί-
ψη πρέπει γρήγορα να τη διαδεχθεί η προσφο-
ρά στους συνανθρώπους μας.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο  αποφάσισε να κα-
λέσει όλα τα μέλη και τους φίλους  του συλλό-
γου μας να ενισχύσουν τους πληγέντες από το 
υστέρημά τους καταθέτοντας στο λογαριασμό 
του Ταμείου Αλληλεγγύης 234110353. Ο 
λογαριασμός αυτός είναι κοινός για όλες τις 
τράπεζες. 

  
Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση 

της 25/09/2007 αποφάσισε την πραγματοποίη-
σης μιας ημερήσιας εκδρομής την Κυριακή 
21/10/2007 στα ξακουστά Τρίκαλα Κορινθίας.  

Πρωτοβουλίες  Διοικητικού Συμβουλίου 
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H μεταμόσχευση νεφρού αποτελεί τη θερα-
πεία εκλογής σε ασθενείς με νεφρική νόσο 
τελικού σταδίου. 

Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών στη χει-
ρουργική τεχνική, η βελτίωση των γνώσεών 
μας που αφορούν την ανοσοβιολογία των με-
ταμοσχεύσεων καθώς και η χρήση νεότερων 
ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, έχουν οδη-
γήσει στη βελτίωση της επιβίωσης των νεφρι-
κών μοσχευμάτων καθώς και στην καλύτερη 
ποιότητα ζωής των μεταμοσχευμένων ασθε-
νών. 

 
Η ανοσοκατασταλτική αγωγή στη νεφρική 

μεταμόσχευση στοχεύει στην αποφυγή της 
απόρριψης του μοσχεύματος, με χορήγηση, 
έπειτα από αξιολόγηση του ασθενούς, συνδυ-
ασì ού ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων. 
Όμως εκτός της ανοσοκαταστολής, ο μεταμο-
σχευμένος ασθενής λαμβάνει και μια σειρά 
άλλων φαρμάκων τα οποία είτε χορηγούνται 
προφυλακτικά, προκειμένου να αποφευχθεί η 
εμφάνιση ορισμένων παθολογικών καταστά-
σεων, είτε ως θεραπεία για την αντιμετώπιση 
διαφόρων νόσων οι οποίες μπορεί να προϋ-
πήρχαν ή να εμφανίστηκαν μετά τη μεταμό-
σχευση.  

 
Οι λοιμώξεις αποτελούν μια από τις σοβα-

ρές επιπλοκές της μεταμόσχευσης και μπορεί 
να προέρχονται από το δότη, να είναι εξωγε-
νείς ή να οφείλονται σε ενεργοποίηση ιού ή 
μικροβίου που βρισκόταν σε αδρανή μορφή 
στο λήπτη. Οι συνηθέστεροι λοιμογόνοι παρά-
γοντες που παρατηρούνται τον πρώτο μήνα 
μετά τη μεταμόσχευση είναι βακτηρίδια που 
σχετίζονται με το χειρουργικό τραύμα, τις ου-
ροφόρες οδούς, τους ενδοαγγειακούς καθετή-
ρες, τους πνεύμονες και ιοί, όπως ο απλός 
έρπης και ο κυτταρομεγαλοϊός. Η περιεγχειρη-
τική προφύλαξη με αντιβιοτική αγωγή ελατ-
τώνει τη συχνότητα της λοίμωξης του τραύ-

ματος κατά την άμεση μετεγχειρητική περίο-
δο. Το πρώτο εξάμηνο μετά τη μεταμόσχευση 
οι λοιμώξεις οι οποίες σχετίζονται με μετεγχει-
ρητικές επιπλοκές ή με υψηλή ανοσοκαταστο-
λή, μπορεί να αναπτυχθούν, να παραμείνουν 
ή να υποτροπιάσουν. Η λοίμωξη από κυτταρο-
μεγαλοϊό (CMV) αποτελεί μία από τις πλέον 
συνήθεις και δυνητικά βαριές λοιμώξεις των 
μεταμοσχευμένων ασθενών. Για το λόγο αυτό 
οι ασθενείς λαμβάνουν προφυλακτικά από την 
έναρξη της μεταμόσχευσης αγωγή με γκανσι-
κλοβίρη (Cymevene) ενδοφλεβίως και στη συ-
νέχεια βαλγκανσικλοβίρη (Valtrex) από του 
στόματος επί τρίμηνο. Λήπτες νεφρικών μο-
σχευμάτων που δεν έχουν έρθει σε επαφή με 
τον ιό στο παρελθόν από δότες μολυσμένους 
με τον ιό έχουν κίνδυνο συμπτωματικής νό-
σου από CMV  μεγαλύτερο από 60%. Οι ασθε-
νείς αυτοί λαμβάνουν χημειοπροφύλαξη επί 
εξάμηνο. Η pneumonocysτis carinii προκαλεί 
ευκαιριακές λοιμώξεις και μάλιστα διάμεση 
πνευμονίτιδα σε ανοσοκατασταλμένους ασθε-
νείς, γι’ αυτό θεωρείται αναγκαία η προφυλα-
κ τ ι κ ή  χ ορ ή γ η σ η  τ ρ ι μ ε θ οπρ ί μη ς /
σουλφαμεθοξαζόλης τους τρεις πρώτους μή-
νες μετά τη μεταμόσχευση, ενώ οι ασθενείς 
με υψηλότερο ποσοστό ανοσοκαταστολής, θα 
πρέπει να λάβουν χημειοπροφύλαξη επί εξά-
μηνο. 

 
Αρκετοί μεταμοσχευμένοι εμφανίζουν αρ-

τηριακή υπέρταση η οποία είναι πολυπαραγο-
ντική και συμβάλλει σημαντικά στην καρδιαγ-
γειακή νοσηρότητα και θνητότητα. Έχει απο-
δειχθεί ότι υπάρχει σημαντική αρνητική συ-
σχέτιση μεταξύ των επιπέδων της συστολικής 
και διαστολικής αρτηριακής πιέσεως και της 
μακρόχρονης επιβίωσης του μοσχεύματος, 
δηλαδή όσο υψηλότερες είναι οι πρώτες, τόσο 
μειώνεται η διάρκεια ζωής του μοσχεύματος. 
Διάφορες κατηγορίες αντιϋπερτασικών φαρ-
μάκων μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με τους  

Φαρμακευτική αγωγή πλην της ανοσοκαταστολής  
στη μεταμόσχευση νεφρού 



 Ιωάννης Ν Μπολέτης Δ/νέτης Νεφρολογικού Τμήματος και Μεταμοσχευτικού 

κέντρου Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών   

 Μ. Δαρεμά Νεφρολόγος Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών 
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ανταγωνιστές του ασβεστίου να προτιμώνται, 
κυρίως το πρώτο διάστημα μετά τη μεταμό-
σχευση. Η αμλοδιπίνη, νιφεδιπίνη, φελοδιπίνη  
χρησιμοποιούνται αρκετά αποτελεσματικά, 
ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται η διλτιαζέμη 
και η βεραπαμίλη, διότι μπορεί να προκαλέ-
σουν αύξηση των επιπέδων των ανοσοκατα-
σταλτικών φαρμάκων, κυρίως της κυκλοσπο-
ρίνης και του tacrolimus. Ο αναστολείς του 
μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης 
(π.χ. φοσινοπρίλη, κιναπρίλη) και οι ανταγωνι-
στές των υποδοχέων ΑΤ1 της αγγειοτενσί -
νης (π.χ. λοζαρτάνη, ιρμπεζαρτάνη) είναι  επί-
σης αποτελεσματικά φάρμακα. Μπορεί να 
προκαλέσουν υπερκαλιαιμία και αναιμία ενώ 
μπορεί να επιδεινώσουν τη νεφρική λειτουργί-
α, κυρίως όταν υπάρχει στένωση της νεφρικής 
αρτηρίας. Επίσης σε οιδηματώδεις ασθενείς 
μπορεί να χορηγηθούν διουρητικά. Αρκετοί 
ασθενείς έχουν ανθιστάμενη υπέρταση και 
χρειάζονται δύο ή και περισσότερα υπερτασι-
κά φάρμακα για τον έλεγχό της.  

 
Η υπερλιπιδαιμία την οποία συχνά εμφανί-

ζουν οι μεταμοσχευμένοι, κυρίως λόγω των 
ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, είναι ένας 
από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αρτηριοσκλη-
ρυντικής καρδιαγγειακής νόσου. Οι στατίνες 
είναι τα φάρμακα  εκλογής στη θεραπεία της 
δυσλιπιδαιμίας στους μεταμοσχευμένους. Επί-
σης μπορεί να χορηγηθούν φιμπράτες για τα 
αυξημένα τριγλυκερίδια. 

Χρειάζεται να παρακολουθούνται τα ηπατι-
κά ένζυμα (SGOT/SGPT) και το ένζυμο κρεατι-

νική φωσφοκινάση (CPK),διότι οι στατίνες 
μπορεί να προκαλέσουν ηπατική νέκρωση ή 
ραβδομυόλυση. 

 
Η αναιμία αποτελεί συχνό εύρημα μετά τη 

μεταμόσχευση και μπορεί να οφείλεται στην 
ανοσοκαταστολή, σε δυσλειτουργία του μο-
σχεύματος, σε έλλειψη σιδήρου ή ερυθροποι-
ητίνης, και λοιμώξεις. Για το λόγο αυτό αρκε-
τοί ασθενείς χρειάζεται να λαμβάνουν σιδηρο-
θεραπεία από του στόματος ή ενδοφλεβίως, 
ορισμένες φορές, καθώς και ερυθροποιητίνη. 

 
Οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς αρκετά συχνά 

εμφανίζουν οστικές διαταραχές που μπορεί να 
προϋπήρχαν, όπως η νεφρική οστεοδυστροφί-
α, καθώς και διαταραχές του εμφανίζονται για 
πρώτη φορά μετά τη μεταμόσχευση, όπως 
οστεοπενία, οστεοπόρωση ή οστεονέκρωση. 
Χρειάζεται επομένως να λαμβάνουν ανάλογη 
φαρμακευτική αγωγή, όπως σκευάσματα φω-
σφόρου, ασβεστίου, βιταμίνη D, καλσιτονίνη, 
διφωσφωνικά ή καλσιμιμητικά.  

 
Λαμβάνοντας επομένως υπόψη τα ανωτέ-

ρω, η αντιμετώπιση του μεταμοσχευμένου 
ασθενούς δεν θα πρέπει να εστιάζεται απο-
κλειστικά στο νεφρικό μόσχευμα, αλλά να πε-
ριλαμβάνει έναν πλήρη έλεγχο και παρακολού-
θηση όλων των πιθανών παθολογικών κατα-
στάσεων που μπορεί να συνυπάρχουν μ’ αυ-
τό, έτσι ώστε η μεταμόσχευση νεφρού να 
προσφέρει στο νεφροπαθή  την καλύτερη 
ποιότητα ζωής που επιθυμεί και δικαιούται. 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ  

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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8? ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ 22—23 / 9/ 2007  

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών 
(Π.Ο.Ν.) ιδρύθηκε το 1999 ως δευτεροβάθμια 
ένωση Σωματείων Νεφροπαθών και στόχο έχει 
την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημά-
των των νεφροπαθών  (υπό αιμοκάθαρση, πε-
ριτοναϊκή διύλιση και μεταμόσχευση), τη συ-
νεχή βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας και 
της εν γένει περίθαλψης αυτών, καθώς επίσης 
την εξασφάλιση ανεκτού βιοτικού επιπέδου 
τούτων.  

Η καλλιέργεια της προσπάθειας κατανόησης 
των προβλημάτων των νεφροπαθών και των 
μεταμοσχευμένων εκ νεφρού από την κοινωνί-
α, καθώς και η ενημέρωση του κοινού για τα 
προβλήματα της νόσου με στόχο την συμπα-
ράσταση και υποστήριξη των ασθενών και των 
μελών των οικογενειών τους αποτελεί πρώτι-
στη φροντίδα. 

Ακόμη η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των 
Συλλόγων που την απαρτίζουν, καθώς και των 
μελών τους με σκοπό το συντονισμό των ε-
νεργειών τους και των δραστηριοτήτων τους, 
όπως αυτές απορρέουν από τα καταστατικά 
τους, οι κοινές πρωτοβουλίες και οι κοινές 
δραστηριότητες για ικανοποίηση του αιτήμα-
τος της μεταρρύθμισης του κρατούντος καθε-
στώτος επί της αιμοκάθαρσης, περιτοναϊκής 
διύλισης και μεταμόσχευσης νεφρών, για επί-
λυση των προβλημάτων των σχέσεων των α-
σθενών με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

Επιδιώξαμε και πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό 
τη συνεργασία με την Πολιτεία, με τους για-
τρούς και τις φαρμακευτικές εταιρείες για την 
καλύτερη αντιμετώπιση των Νεφροπαθών και 
των προβλημάτων τους.  

Πιστεύουμε ότι η ενημέρωση του κοινού για 
την ευαισθητοποίησή του στην προσφορά ορ-
γάνων αποτελεί άμεση προτεραιότητα.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε 
ότι η χώρα μας είναι ουραγός σε όλη την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση στις πτωματικές μεταμοσχεύ-
σεις. 

Επιδιώκουμε και διεκδικούμε πάντα την αύ-
ξηση και την ορθολογικότερη κατανομή των 
πόρων, που διατίθενται για την πάθησή μας, 
την απλούστευση των διαδικασιών, την ειδική 
φροντίδα για τους ασθενείς, την προώθηση 
της έρευνας στη χώρα μας, τις διεθνείς συνερ-
γασίες και τη γρήγορη μεταφορά και εφαρμο-
γή της τεχνογνωσίας που αναπτύσσεται στο 

εξωτερικό. Σήμερα η Π.Ο.Ν. αριθμεί 40 Συλλό-
γους σε όλη την Ελλάδα, αναπτύσσει πλούσια 
δράση, έχοντας οργανώσει εκατοντάδες εκδη-
λώσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε ολό-
κληρη την χώρα, συμμετέχει συστηματικά στις 
επιτροπές των Υπουργείων και των Οργανι-
σμών που αφορούν τους νεφροπαθείς καθώς 
και στις ενημερωτικές εκστρατείες και ραδιο-
τηλεοπτικές  εκπομπές. 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 8ο Συνέ-
δριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπα-
θών στη Αθήνα στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 
2007, στο ξενοδοχείο Athens Imperial, σε συ-
νεργασία με την Ελληνική Νεφρολογική Εται-
ρεία.  

Το 8ο Συνέδριο  φέτος ήταν αφιερωμένο 
στη Μεταμόσχευση Πριν & Μετά.  

Η πρώτη ημέρα περιλάμβανε πλούσια επι-
στημονική θεματολογία για τη μεταμόσχευση. 
Φιλοξενηθήκαν πέντε επιστημονικά τραπέζια 
στα οποία συμμετείχαν διακεκριμένοι γιατροί 
και τα συντόνιζαν έγκριτοι επιστήμονες Διευ-
θυντές Νεφρολογικών κλινικών και Διευθυντές 
Μεταμοσχευτικών κέντρων. 

Τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που αναπτύ-
χθηκαν ήταν: θεραπεία - επιπλοκές της μετα-
μόσχευσης, προμεταμοσχευτικός έλεγχος, επι-
πλοκές μεταμόσχευσης - ειδικά προβλήματα, 
καθημερινότητα - η θέση της πολιτείας στη 
μεταμόσχευση και η εξωνεφρική κάθαρση. 

Έντονο ήταν το ενδιαφέρον των συνέδρων. 
Αυτό καταδείχθηκε από την πληθώρα των ε-
ρωτημάτων που διατυπώθηκαν. 

Η  δεύτερη ημέρα είχε προγραμματιστεί για 
την  ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδί-
ας. Η πρόεδρος κα Χρυσικοπούλου Παρασκευή 
παρουσίασε το Διοικητικό απολογισμό του Δι-
οικητικού Συμβουλίου από το προηγούμενο 
Συνέδριο έως σήμερα και αναφέρθηκε στις επι-
τυχίες αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετώ-
πισε η Ομοσπονδία. Ακολούθησε ο οικονομικός 
απολογισμός και ο προϋπολογισμός του επομέ-
νου χρόνου. Ακολούθησαν λίγες ομιλίες των 
Συνέδρων που αναφέρθηκαν στα προβλήματα 
των νεφροπαθων. Διατυπώθηκαν διάφορες 
προτάσεις για την καλύτερη οργάνωση και λει-
τουργία  της Ομοσπονδίας. Η Συνέλευση ολο-
κληρώθηκε με υπερψήφιση του Διοικητικού 
και Οικονομικού Απολογισμού καθώς και του 
Προϋπολογισμού. 
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BHMA  
MEΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ  

ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ 

Η καλή λειτουργία και η δύναμη του συλλόγου 
μας εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τις συνδρομές 
των μελών μας. 
Παρακαλούνται όσα μέλη δεν έχουν εξοφλήσει τις 
συνδρομές τους (15 €), να το κάνουν στέλνοντάς 
μας έμβασμα στη διεύθυνσή μας μέσω ταχυδρο-
μείου με τις ταχυπληρωμές που σας αποστέλλουμε 
ή με ονομαστική κατάθεση στους λογαριασμούς:  
 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
134/296017-61 

ALPHA BANK 
344-002101-071820 

 
Είναι ευνόητο ότι η παράκληση αυτή δεν αφορά 
τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τη 
συνδρομή τους. 
Ευχαριστούμε θερμά και πιστεύουμε ότι θα τύχου-
με της θετικής σας ανταπόκρισης. 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ ………...70 €  
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ………...45 € 
 
ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ……………….35 € 
 
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ………….....35 € 
 
ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ ………..35 € 
 
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ……….15 € 
 
ΠΟΛΥΝΥΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ……………....5 € 
 
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ …………………….5 € 
 
ΚΑΡΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ………………….5 € 
 
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ……......5 € 
 

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ 

Αγαπητοί κύριοι, συνάδελφοι  
Η κατάσταση στις υγειονομικές επιτροπές 

είναι απίστευτη.... Μετά την αίτησή μου στο 
Τ.Α.Υ.Ε.Κ για μονιμοποίηση της σύνταξής μου 
(συνέχεια από το ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 2 ) 
πέρασα επιτροπή η απόφαση της οποίας 
ήταν :  

Ανανέωση για 2 χρόνια μη λαμβάνοντας υπ' 
όψιν την απόφαση του ΙΚΑ που μου στείλατε 
(μονιμοποίηση από την πρώτη επιτροπή) δε-
δομένου ότι στο Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ λαμβάνω σύντα-
ξη από επταετίας (δεν είχα κλείσει 12 χρόνια) 
Μετά απ΄ αυτό... κάνω ένσταση και περνώ 
δεύτερη επιτροπή (Α' βάθμια και αυτή)... η 
οποία αποφασίζει ότι από την ημερομηνία της 
αίτησής μου (Σεπτέμβριος 2007) ανανέωση 
για 10 χρόνια και μετά την πάροδο αυτών δύ-
ναται να μονιμοποιηθεί με χαμηλότερο ποσο-
στό 67% κατά ιατρική κρίση (πάλι επιτρο-
πή...) βάση της σελίδας 196 του ΚΕΒΑ επι α-
φομοιώσεως νεφρικού μοσχεύματος....  

Οι απορίες μου είναι οι εξής :  
1) Τι γίνεται με το από τις 16 / 5 / 2006 

έγγραφο του ΙΚΑ προς τις υγειονομικές επι-
τροπές περί μονιμοποίησης των συντάξεων με 

την πρώτη επιτροπή, δεν λαμβάνεται υπ' οψιν 
από τις επιτροπές;  

2) Πώς γίνεται να έχω απόφαση του ΙΚΑ 
που να μου μονιμοποιούν τη σύνταξη και μά-
λιστα με ποσοστό 80% αορίστου χρόνου, ενώ 
για την ανανέωση της επικουρικής σύνταξης 
(ΤΕ.Α.Υ.Ε.Κ) συμβαίνει η κατάσταση που σας 
περιγράφω ; 

3) Τι είδους αφομοίωση νεφρικού μοσχεύ-
ματος είναι αυτή όταν την ιδία στιγμή έχεις 
αντισώματα 75% ...!!!  

Η ανεπίσημη αντίδραση από το Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ 
είναι να περάσει το θέμα μου από το οικονομι-
κό τμήμα το οποίο θα αποφασίσει περί μονι-
μοποίησης ή όχι της σύνταξης μου..!!!!!!  

Η επικρατέστερη «εκδοχή» αυτό που σκέ-
πτομαι να κάνω είναι να ξαναπεράσω 2βαθμια 
επιτροπή με αμφίβολα αποτελέσματα...  

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΕ..!!!  ΔΙΑ-
ΦΟΡΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΣΑΣ.  

ΚΑΘΕ ΙΔΕΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΛΥΣΗ ΣΤΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΤΗ.  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ  
Αθανασόπουλος Ευάγγελος  
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