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Το "ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΠΑΤΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΘΕΝΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ" µε έδρα την Αθήνα, 

ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2004 από τους ηπατοπαθείς που έχουν υποβληθεί σε εγχείρηση 

µεταµόσχευσης ήπατος. Σκοπός του Σωµατείου είναι :  

 

• η προστασία και η κατοχύρωση των δικαιωµάτων των µελών του, που έχουν 

υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν σε εγχείρηση µεταµόσχευσης ήπατος  

• η προώθηση και επίλυση των προβληµάτων τους στους τοµείς της 

ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης  

•  η επιδίωξη ηθικής και οικονοµικής συµπαράστασης από την πολιτεία και την 

κοινωνία γενικότερα. 

 

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας µας για την επίτευξη των σκοπών του Σωµατείου αλλά και 

για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης στην ιδέα της δωρεάς οργάνων και ιστών, θεωρούµε 

σηµαντική την συνεργασία  µαζί σας και γι’ αυτό το λόγο σας παραθέτουµε µια σειρά προτάσεων 

µε σκοπό την ανάκαµψη των µεταµοσχεύσεων στην χώρα µας. 

 

 

1) Να µπει λογότυπος για τη δωρεά οργάνων σώµατος στους λογαριασµούς κοινής ωφέλειας 

και συνοδευτικό έντυπο µε την ιστορία των µεταµοσχεύσεων. 

2) Να κυκλοφορήσει σειρά γραµµατοσήµων αφιερωµένη στις µεταµοσχεύσεις όπως έγινε και 

τα ταχυδροµεία της Κύπρου.   

3) Να γίνει καµπάνια στα µέσα µαζικής µεταφοράς και στην τηλεόραση. 

4) Η καµπάνια να γίνετε περιοδικά ή να επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 

5) Να οριστεί η 1
η
 Οκτωβρίου ως ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ όπως άλλωστε ισχύει στις 

υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να γίνονται οι ανάλογες εκδηλώσεις. 

(π.χ. ηµέρα ενηµέρωσης για τον ιό τουAIDS, ηµέρα περιβάλλοντος) 

6) Να µοιραστούν σε κεντρικά σηµεία της Αθήνας και αντίστοιχα και των υπόλοιπων µεγάλων 

πόλεων σηµατάκια µε το διαφηµιστικό λογότυπο που θα επιλεγεί. 

7) Να τυπωθούν αφίσες και να τοποθετηθούν σε κεντρικά σηµεία των πόλεων, σταθµούς µετρό 

κ.λ.π. 

8) Να γίνουν εκποµπές για τις µεταµοσχεύσεις και τη δωρεά οργάνων σώµατος στο ραδιόφωνο 

και την τηλεόραση. 

9) Να πραγµατοποιηθούν ηµερίδες ενηµερωτικού χαρακτήρα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

(στα ιδρύµατα όλης της χώρας),όχι µόνον για τις µεταµοσχεύσεις και τη δωρεά ,αλλά και τις 

ασθένειες οι οποίες σε οδηγούν στην µεταµόσχευση (π.χ. ενηµέρωση για τις ηπατίτιδες ) και 

να διανεµηθεί έντυπο υλικό στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

 

 

 

 

  

ΣΩΜΑΤΕΙΟ   
ΗΠΑΤΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΘΕΝΤΩΝ   

ΕΛΛΑ∆ΟΣ                                 Αθήνα,  18/07/2006 

                                 Αρ. Πρωτ.: 004 

    

    

  Προς: Εθνικό  Οργανισµό  

Μεταµοσχεύσεων 

 

 

 ΘΕΜΑ: Προτάσεις για ανάπτυξη των µεταµοσχεύσεων 
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10) Οργάνωση κέντρου ψυχολογικής στήριξης ή γραµµή βοήθειας για όσους επίκειται να    

κάνουν προµεταµοσχευτικό έλεγχο, τους µεταµοσχευµένους και τις οικογένειές τους. 

Αλλαγή αν είναι εφικτό της ισχύουσας νοµοθεσίας ή τροποποίησή της σύµφωνα µε τα 

Αγγλικά  και Ισπανικά πρότυπα σε δεύτερο χρόνο µετά την καµπάνια . 

11) Καταχώρηση Αριθµό Μητρώου των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε µεταµόσχευση ήπατος 

για χορήγηση κάρτας ατόµων µε ειδικές ανάγκες ύστερα  από έγκριση του Υπουργείου 

Υγείας. 

12) Εισαγωγή του θεσµού του Συντονιστή στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. 

 

 

 

                                                                                         

Η  Πρόεδρος  Η  Γραµµατέας 

 

 

 

 

  

  Παπαγγελή Μαρία    Θεοδωρίδου Χριστίνα 


