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ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

 

Μετά τη µαταίωση της συνάντηση µας στης 27/04/2009 και µε τον ορισµό της 

νέας µας συνάντησης στης 12/05/2009 θεωρήσαµε σκόπιµο να σας καταθέσουµε 

γραπτό υπόµνηµα που αναλύει την ανεπάρκεια της µεταµοσχευτικής δραστηριότητας 

που επικρατεί στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Πιστεύουµε ότι µε την 

απαραίτητη βούληση, αποφασιστικότητα και συνεργασία όλων των φορέων που 

εµπλέκονται στο µεταµοσχευτικό πρόγραµµα της χώρας µας, θα µπορέσουµε να το 

αναδιοργανώσουµε µε στόχο να φτάσουµε τα επίπεδα επιτυχίας άλλων ευρωπαϊκών 

χωρών. Άλλωστε το χρωστάµε αυτό στην κοινωνία µας ύστερα από τόσα χρόνια 

µεταµοσχευτικής  απραξίας.  

.    

 Σας ευχαριστούµε, 

 

 

Θεοδωρίδου Χ.                                                                                             Μουτζίδη ∆. 

 

Γ. Γραµµατέας                 Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΣΩΜΑΤΕΙΟ   

ΗΠΑΤΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΘΕΝΤΩΝ                              Αθήνα, 27/04/2009 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ                            Αρ. Πρωτ.: 526       

    

    Προς: Υπουργείο Υγείας  και  

Κοινωνικής Αλληλεγγύης                
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

 

Οι µεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων είναι ένα από τα 

σηµαντικότερα επιτεύγµατα του 20
ου

 αιώνα που έκαναν πραγµατικότητα την 

προσδοκία χιλιάδων δοκιµαζόµενων συνανθρώπων µας για παράταση και καλύτερη 

ποιότητα ζωής. Η αντικατάσταση ενός οργάνου δίνει τη δυνατότητα επανόδου στη 

ζωή και συµβάλλει στην ευεξία πολλών ανθρώπων µε νεφρική, καρδιακή ή ηπατική 

ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή σοβαρή και µη ιάσιµη µε διαφορετική θεραπευτική 

µέθοδο, πάθηση. Η πρόοδος των µεταµοσχεύσεων είναι αποτέλεσµα  µακροχρόνιας 

έρευνας, της αναβάθµισης των χειρουργικών τεχνικών, της βελτίωσης στη 

διερεύνηση των ανοσοβιολογικών µηχανισµών της απόρριψης και της ανοχής του 

µοσχεύµατος, της ανακάλυψης και παρασκευής νέων αποτελεσµατικών 

ανοσοκατασταλτικών ουσιών και γενικά της ραγδαίας, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, 

εξέλιξης της ιατρικής τεχνολογίας. Πλέον στις µέρες µας έχουµε τη δυνατότητα να 

µεταµοσχεύουµε σχεδόν όλα τα συµπαγή όργανα του ανθρώπινου οργανισµού και µε 

τη κατάλληλη φαρµακευτική αγωγή µέσω των ανοσοκατασταλτικών φαρµάκων να 

µειώνουµε όσο το δυνατό το κίνδυνο απόρριψης οποιαδήποτε µορφής (υπεροξείας, 

οξείας, χρόνιας) και να παρατείνουµε τη ζωτικότητα του µεταµοσχευµένου οργάνου.  

 

Οι µεταµοσχεύσεις όµως ανέδειξαν και µια άλλη διάσταση εκτός της 

ιατρικής. Αυτή είναι η ανθρώπινη που πηγάζει από την προσφορά ζωής χάρη στη 

µεγαλύτερη πράξη αγάπης, ανιδιοτέλειας και αλτρουισµού, της ∆ωρεάς Οργάνων και 

Ιστών που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος όλης αυτής της πολύπλοκης διαδικασίας. 

Ωστόσο παρά την πρόοδο στο ιατρικό µέρος,  το µεγαλύτερο εµπόδιο είναι η σοβαρή 

έλλειψη µοσχευµάτων. Πολλοί ασθενείς πεθαίνουν περιµένοντας εναγωνίως στη 

λίστα αναµονής αφού οι υπάρχουσες ανάγκες για µόσχευµα δεν µπορούν να 

καλυφθούν. Είναι κατανοητό λοιπόν ότι η επιτυχία µιας µεταµόσχευσης εξαρτάται 

από ποικίλους παράγοντες που αφορούν τόσο το δότη όσο και το λήπτη του οργάνου. 

 

Σε περίπτωση ηπατικής ανεπάρκειας, η µεταµόσχευση είναι η µόνη λύση. Η 

σπουδαιότητα και η βαρύτητα της, µας αποκαλύπτεται λόγω της παντελούς απουσίας 

άλλων εναλλακτικών θεραπευτικών λύσεων όπως π.χ. µε τους νεφροπαθείς που έχουν 

τη δυνατότητα της υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας, µε τεχνητό νεφρό ή 

περιτοναϊκή κάθαρση που τους επιτρέπει να ζουν έστω και µε τεχνητό τρόπο. Είναι 

κατανοητό λοιπόν ότι η κατάσταση καθίσταται τραγική για τους ασθενείς σε τελικό 

στάδιο ηπατικής ανεπάρκειας, των οποίων η ζωή κινδυνεύει εάν δεν υποβληθούν σε 

µεταµόσχευση επειγόντως. Η αντικατάσταση – µεταµόσχευση ήπατος είναι µια 

ριζική θεραπευτική επιλογή που εφαρµόζεται σ’ ένα ολοένα και αυξανόµενο µέρος 

του ελληνικού πληθυσµού που πάσχει από νόσους µε σχεδόν 100% θνησιµότητα 

(ανίατες), υπό άλλες συνθήκες. Τέτοιες είναι οι χρόνιες ηπατίτιδες τελικού σταδίου 

ηπατικής ανεπάρκειας, ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος, η πρωτοπαθής χολική κίρρωση, 

η ατρησία χοληφόρων κ.α. Όλες αυτές οι παθήσεις αποτελούν απόλυτες ενδείξεις 

µεταµόσχευσης του ήπατος. Η µεταµόσχευση ήπατος αν και είναι µια πολύ 

απαιτητική και δύσκολη θεραπευτική επιλογή, προσφέρει τη µοναδική σανίδα 

σωτηρίας στους ασθενείς, µε παράταση του προσδόκιµου επιβίωσης τους και 

θεαµατική βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Παραταύτα, οι επιπλοκές-παρενέργειες 

που προκύπτουν είτε από τη χειρουργική επέµβαση είτε από την εφ’ όρου ζωής 

επιβεβληµένη χρήση της ανοσοκατασταλτικής αγωγής δεν είναι διόλου αµελητέες. 
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Ενδεικτικά αναφέρουµε τις θροµβώσεις των αγγείων, την οξεία και χρόνια απόρριψη 

του µοσχεύµατος, την οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (µε πιθανή ακόµα και τη 

µεταµόσχευση νεφρού), τις νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις διαφόρων τύπων,             

το Σακχαρώδη ∆ιαβήτη, την οστεοπόρωση κ.α. 

 

 Όλα αυτές οι επιπλοκές-παρενέργειες δικαιολογούν απόλυτα στους 

µεταµοσχευµένους ασθενείς από ήπαρ τη παροχή εξειδικευµένης 

ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, σε Μεταµοσχευτικά Κέντρα επανδρωµένα µε 

κατάλληλα καταρτισµένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και µε σύγχρονη 

υλικοτεχνική υποδοµή που θα εµπνέει εµπιστοσύνη στο µεταµοσχευµένο ασθενή 

ώστε να τους εµπιστευτεί τη ίαση και µετέπειτα τη διαχείριση της εύθραυστης και 

ευπαθούς υγείας του. Επίσης είναι επιβεβληµένη και η ψυχολογική στήριξη από 

ψυχολόγους ειδικευµένους στις µεταµοσχεύσεις, µε αποτέλεσµα τη ψυχική 

αποφόρτιση, κατάλοιπο της προµεταµοσχευτικής περιόδου αλλά και της 

µακροχρόνιας ψυχολογικής αστάθειας που προέρχεται από το καθηµερινό επίπονο 

αγώνα προσωπικής επιβίωσης, κοινωνικής επανένταξης και γενικότερα συµβιβασµού 

µε το νέο τρόπο ζωής.  

 

Όπως είναι φανερό η µεταµόσχευση είναι µια αυστηρά ιεραρχηµένη ιατρική 

πράξη που αποτελείται από λειτουργικά τµήµατα της ίδιας σπουδαιότητας. Αν ένα 

από αυτά υπολειτουργεί τότε απορυθµίζεται όλο το σύστηµα. Αυτά όµως τα τόσο 

θεµελιώδη σε τι επίπεδο εφαρµογής βρίσκονται στη χώρα µας και ποια είναι η εικόνα 

της µεταµοσχευτικής διαδικασίας σήµερα; 

Η εικόνα είναι απογοητευτική. Το µεταµοσχευτικό σύστηµα της Ελλάδος και όλοι οι 

φορείς που το απαρτίζουν (ΕΟΜ, νοσοκοµεία, οργανώσεις, κ.α.), παρά τις 

προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν τα 

χρόνιως - σωρευθέντα και διαρκώς αναφυόµενα µεταµοσχευτικά προβλήµατα, µε 

επακόλουθο να µη µπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες τις κοινωνίας µας για 

παροχή υγείας σε τόσο δύσκολα και εξειδικευµένα ιατρικά ζητήµατα. Η συνέπεια 

αυτής της δυσάρεστης διαπίστωσης είναι η συνεχιζόµενη αύξηση της δυσαναλογίας 

µεταξύ προσφοράς και ζήτησης οργάνων και ιστών που πολλές φορές είναι µοιραία 

για τη τύχη πολλών ασθενών, ιδιαίτερα αυτών που δεν έχουν κάποια άλλη 

εναλλακτική λύση εκτός της µεταµόσχευση όπως είναι οι ηπατοπαθείς ασθενείς.    

Μελετώντας στοιχεία από αναγνωρισµένους φορείς αλλά και από δικές µας 

προσωπικές εµπειρίες λόγω της χρόνιας και σχεδόν καθηµερινής επαφής µε τους 

επαγγελµατίες υγείας της χώρας µας άλλα και του εξωτερικού, έχουµε επισηµάνει 

µερικές από τις ποιο ουσιώδεις αδυναµίες του συστήµατος. 

1. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΧΑΣΜΑ 

Με τον όρο Μεταµοσχευτικό Χάσµα εννοούµε τη δυσαναλογία µεταξύ 

προσφοράς και ζήτησης οργάνων και ιστών. Σας παραθέτουµε στοιχεία των τριών 

τελευταίων χρόνων, του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Συντονιστών Μεταµοσχεύσεων  

που αποδεικνύουν σε τι απογοητευτική κατάσταση βρίσκεται η προσφορά οργάνων 

και η µεταµοσχευτική δραστηριότητα  στη Ελλάδα. 
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∆ιεθνής δραστηριότητα δωρεάς οργάνων και µεταµοσχευτικής  διαδικασίας 

για το έτος 2006 

A/A ΧΩΡΕΣ 
Πτωµατικοί 
∆ότες ανά 
εκατ. κατ. 

Αριθµός πτωµατικών µεταµοσχεύσεων Ζώντες δότες 

Νεφρών Καρδίας Πνεύµονες Ήπαρ 
∆ότες ανά 
εκατ. Κατ. 

Νεφρό Ήπαρ 

1 Ισπανία 33.8 2055 274 169 1051 2.7 102 18 

2 Βέλγιο 26.4 410 66 82 193 5.7 41 19 

3 Ουρουγουάη 25.6 134 7 0 0 2.5 8 0 

4 Γαλλία 23.2 2352 345 157 939 4.5 246 36 

5 Η.Π.Α. 22.6 10659 2191 140 6362 22.6 6434 288 

6 Μάλτα  22.5 12 1 0 0 10.0 4 0 

7 Ιταλία  21.7  1573 340 91 1057 3.9 86 33 

8 Φιλανδία 20.7 207 17 13 53 0.6 3 0 

9 Ισλανδία 19.5 0 0 0 0 26.0 8 0 

10 Λετονία 18.7 75 2 0 0 0.0 0 0 

11 Ουγγαρία  17.7 296 22 0 45 1.5 13 2 

12 Νορβηγία 16.7 132 32 24 62 17.1 80 0 

13 Γερµανία  15.3 2126 388 229 971 7.3 522 83 

14 Σουηδία 15.1 234 40 59 117 14.4 131 6 

15 Σλοβενία 15.0 48 7 0 8 0.0 0 0 

16 Κροατία 13.5 90 14 0 43 5.4 20 4 

17 Πολωνία 13.0 897 95 6 178 1.0 18 20 

18 Ολλανδία  12.3 360 37 53 89 17.0 274 3 

19 Σλοβακία 11.8 110 9 0 0 5.4 29 0 

20 Κόστα Ρίκα  11.3 132 0 0 20 20.2 - - 

21 ∆ανία 11.2 120 26 31 36 10.7 58 0 

22 Ελβετία 10.7 149 26 34 90 16.7 117 7 

23 Μ. Βρετανία 10.5 1240 156 119 608 11.4 671 9 

24 Αργεντινή  10.2 650 74 20 226 12.6 190 42 

25 Χιλή  10.0 260 20 7 86 - - - 

26 Κολοµβία  9.9 534 58 11 170 2.1 74 8 

27 Αυστραλία  9.8 330 69 92 156 12.6 261 2 

28 Λιθουανία  9.7 54 10 0 3 6.1 6 0 

29 Εσθονία 7.4 18 0 0 0 0.7 1 0 

30 Ελλάδα  7.2 144 7 2 27 5.7 63 0 

31 Καναδάς  6.7  712 177 164 393 16.7 496 67 

32 Νέα Ζηλανδία  6.0 35 9 13 28 11.3 47 4 

33 Κύπρος 5.7 8 0 0 0 54.3 38 0 

34 
Σαουδική 
Αραβία 

4.9 257 49 13 151 11.3 220 37 

35 Μεξικό 4.0 427 11 2 67 11.3 1190 10 

36 Κατάρ 4.0 3 0 0 0 2.6 2 0 

37 Νότια Κορέα 2.8 132 27 2 118 26.9 693 633 

38 Τουρκία 2.5 271 43 0 122 13.5 680 228 

39 Ιράν 1.8 245 19 8 103 23.8 1662 8 

40 Λίβανος 1.3 8 3 0 0 18.0 64 4 

41 Ρουµανία 1.0 39 7 0 17 8.0 165 3 

42 Μαλαισία 0.9 26 1 1 6 0.9 24 4 

                  
 

 

Ευρωπαϊκός Οργανισµός Συντονιστών Μεταµοσχεύσεων (European Transplant Coordinators Organization: 

http://www.etco.org/)  
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∆ιεθνής δραστηριότητα δωρεάς οργάνων και µεταµοσχευτικής  διαδικασίας 

για το έτος 2007 

A/A ΧΩΡΕΣ 
Πτωµατικοί 
∆ότες ανά 
εκατ. κατ. 

Αριθµός πτωµατικών µεταµοσχεύσεων Ζώντες δότες 

Νεφρών Καρδίας Πνεύµονες Ήπαρ 
∆ότες ανά 
εκατ. Κατ. 

Νεφρό Ήπαρ 

1 Ισπανία 34.3 2074 241 185 1071 3.6 137  

2 Βέλγιο 28.0 419 66 92 216 - - - 

3 Γαλλία 25.4 2538 358 201 891 4.0 235 - 

4 Η.Π.Α. 24.6 9721 2039 1333 5696 19.3 9721 - 

5 Πορτογαλία 23.9 432 56 4 196 3.6 - - 

6 Αυστρία 23.6 308 57 82 108 - 62 - 

7 Ιταλία 20.9 1493 302 110 902 2.1 95 - 

8 Σλοβακία 20.2 195 22 - - 2.6 14 - 

9 Νορβηγία 19.9 174 34 28 71 18.2 86 - 

10 Λετονία 18.7 72 12 - - 0.4 1 - 

11 Εσθονία 18.6 52 - - 2 3.7 5 - 

12 Κουβά 17.8 151 6 7 39 1.4 16 - 

13 Φιλανδία  17.2 168 18 11 53 1.0 5 - 

14 Γερµανία 16.0 2223 376 266 1088 7.7 566 - 

15 Ολλανδία 15.5 435 51 64 136 -  - 

16 Σουηδία  14.5 256 46 43 128 13.9 123 - 

17 Λιθουανία 14.1 83 14 1 8 2.9 9 - 

18 ∆ανία  13.2 115 29 33 43 10.2 56 - 

19 Αργεντινή 12.2 698 88 23 225 2.9 100 - 

20 Σλοβενία 11.0 30 11 - 10 -  - 

21 Πολωνία  9.2 648 64 7 174 1.0 22 - 

22 Αυστραλία 9.0 316 55 73 147 12.9 268 - 

23 Νέα Ζηλανδία 9.0 63 12 13 34 14.6 58 - 

24 Χιλή 8.1 228 16 - 75 - - - 

25 Ισραήλ  7.7 59 18 34 33 10.6 68 - 

26 Μάλτα 7.5 5 1 - - 5.0 2 - 

27 Κροατία  7.3 62 5 - 22 - - - 

28 Ελλάδα  5.8 101 5 2 32 7.9 87 - 

29 Κατάρ 4.0 4 - - - 1.3 1 - 

30 Μεξικό  3.2 507 12 2 88 14.0 1471 - 

31 Τουρκία  3.0 394 58 3 192 16.9 924 - 

32 Νότια Κορέα 3.0 267 47 8 120 30.3 716 - 

33 Ιράν 2.4 325 40 5 37 23.4 1635 - 

34 Λουξεµβούργο 2.1 12 - - - - - - 

35 Ρουµανία 1.7 70 9 - 24 7.6 152 - 

36 Βουλγαρία 1.2 11 3 - 5 2.8 16 - 

37 Ουκρανία 0.6 57 - - - 1.9 72 - 

                  

 

 

Ευρωπαϊκός Οργανισµός Συντονιστών Μεταµοσχεύσεων (European Transplant Coordinators Organization: 

http://www.etco.org/)  
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∆ιεθνής δραστηριότητα δωρεάς οργάνων και µεταµοσχευτικής  διαδικασίας 

για το έτος 2008 

A/A ΧΩΡΕΣ 
Πτωµατικοί 
∆ότες ανά 
εκατ. κατ. 

Αριθµός πτωµατικών µεταµοσχεύσεων Ζώντες δότες 

Νεφρών Καρδίας Πνεύµονες Ήπαρ 
∆ότες ανά 
εκατ. Κατ. 

Νεφρό Ήπαρ 

      S/D   S/D       

1 Ισπανία 34.2 2230/- 292 88/104 1108 3.9 152 28 

2 Πουέρτο Ρίκο 29.0 68/1 9 0/0 0 4.9 19 0 

3 Πορτογαλία 26.7 459/6 42 1/3 196 4.9 50 5 

4 Βέλγιο 25.5 412/- 71 15/64 186 - - - 

5 Η.Π.Α. 24 9698/- 2002 403/959 5565 18.4 5386 223 

6 Εσθονία  23.1 57/0 0 0/0 2 2.2 3 0 

7 Μάλτα  22.5  8/0 0 0/0 7 12.2 5 0 

8 Ιταλία 21.2 84/2 18 35/60 49 7.9 56 2 

9 Νορβηγία 20.5 278/2 36 1/2 79 20.5 98  

10 Αυστρία 20.3 32/0 57 12/103 106 7.4 58 4 

11 Σλοβενία  19.5 52/0 6 0/0 22 0.0 0 0 

12 Τσεχία 19.2 292/8 58 6/1 94 2.7 28 0 

13 Ουρουγουάη  19.1 114/0 11 4/0 - 2.1 7 - 

14 Κροατία 17.6 131/1 20 0/0 61 2.1 11 4 

15 Ιρλανδία 17.0 140/4 3 3/0 56 1.2 5 0 

16 Σουηδία  16.5 419/6 44 27/24 146 15.5 136 6 

17 Φιλανδία 15.2 150/- 0 0/0 47 2.2 3 0 

18 Μ. Βρετανία  14.7 1364/11 122 27/107 652 15.8 914 36 

19 Ουγγαρία 14.7 235/0 22 -/- 36 2.4 0 - 

20 Γερµανία  14.6 1987/17 355 40/210 914 - - - 

21 Αργεντινή  13.6 706/7 101 16/13 271 5.4 179 31 

22 Λετονία 13.0 53/0 0 0/0 0 0.4 1 0 

23 Ολλανδία  12.3 332/4 31 14/41 116 25.2 410 2 

24 Αυστραλία  12.1 422/2 79 12/98 158 16.6 353 3 

25 Ελβετία  11.8 170/1 29 1/34 70 16.8 116 8 

26 ∆ανία  11.8 196/1 20 5/13 44 13.5 74 0 

27 Πουέρτο Ρίκο  11.3 68/1 9 0/0 0 4.9 19 0 

28 Πολωνία  11.2 790/- 61 8/3 224 1.07 20 21 

28 Ισραήλ  9.8 84/1 18 35/15 49 7.9 56 2 

30 Λιθουανία  9.7  42/0 5 0/2 6 1.4 5 0 

31 Ελλάδα  8.9 182/1 16 -/- 57 4.6 51 0 

32 Νέα Ζηλανδία 7.3 48/0 10 0/14 20 17.6 68 7 

33 Βραζιλία  7.2 2033/- 200 52/- 1053 10.2 1747 121 

34 
Σαουδική 
Αραβία 

4.9 166/0 19 1/0 59 11.3 272 228 

35 Τουρκία 3.6  415/0 50 0/0 200 24.1 1224 392 

36 Ιράν 3.0 401/0 53 6/2 148 23.3 1620 37 

37 Ρουµανία 2.9 114/1 6 0/0 35 5.7 112 8 

38 Βουλγαρία 0.8 6/0 3 0/0 5 2.1 11 4 

39 Ουκρανία 0.3 28/0 0 0/0 1 1.7 75 5 

                  
 

 

Ευρωπαϊκός Οργανισµός Συντονιστών Μεταµοσχεύσεων (European Transplant Coordinators Organization: 

http://www.etco.org/)  
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∆ιακρίνουµε ότι η χώρα µας κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις για σειρά ετών 

στο ∆ιεθνή χώρο στην προσφορά δοτών, δυνητικών και ζώντων  αλλά και στη 

µεταµοσχευτική δραστηριότητα. Η εικόνα γίνεται ακόµα ποιο απογοητευτική όταν 

εξετάσουµε τα στοιχεία για τις µεταµοσχεύσεις παγκρέατος ή τις διπλές 

µεταµοσχεύσεις όπως καρδίας-πνεύµονα, ήπαρ-νεφρού, παγκρέατος νεφρού κ.α. 

Πληροφοριακά αναφέρουµε ότι µεταµοσχεύσεις παγκρέατος δεν γίνονται ενώ έχουν 

γίνει µόλις 2 µεταµοσχεύσεις παγκρέατος-νεφρού και 1 ήπαρ-νεφρού το 2008, ενώ 

άλλες χώρες έχουν εδραιώσει τη διαδικασία της διπλής µεταµόσχευσης εδώ και 

πολλά χρόνια. Τα προαναφερόµενα λοιπόν µας φανερώνουν το πόσο δύσκολα µπορεί 

κάποιος ασθενής να βρει µόσχευµα αλλά και τη δυσοίωνη προοπτική της 

µεταµόσχευσης στη πατρίδα µας. 

Η έλλειψη δοτών είναι ένα από τα πιο κύρια εµπόδια. Αυτό κυρίως οφείλεται 

στους εξής παράγοντες : 

• Κοινωνική στάση απέναντι στην ιδέα της ∆ωρεάς Οργάνων 

Η ∆ωρεά Οργάνων είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς πυλώνες που 

στηρίζεται το οικοδόµηµα της µεταµόσχευσης. Παρόλα αυτά ακόµα και 

σήµερα µεγάλο µέρος της κοινωνία µας, διαφόρων ταξικών τµηµάτων, 

αντιµετωπίζει αυτή τη µεγάλη ιδέα µε καχυποψία και επιφυλακτικότητα. 

Κύριες αιτίες είναι διάφορες κοινωνικές, ηθικές και θρησκευτικές 

προκαταλήψεις που κυριαρχούν, πολλές φορές χωρίς αντίκρισµα, σε 

µεγάλους τοµείς της κοινωνίας µας. Πολύ σηµαντικό ανάχωµα στη 

διαδικασία της δωρεάς είναι και η µη πληροφόρηση που σαν απόρροια έχει 

την άγνοια βασικών εννοιών, όπως του εγκεφαλικού θανάτου που η µη 

αποδοχή του αποτελεί το µείζον εµπόδιο στη συναίνεση.   

• Έλλειψη οργάνωσης και εξειδίκευσης στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 

(ΜΕΘ) και στα Νευροχειρουργικά τµήµατα της χώρας (Ν/Χ). 

Τα µοσχεύµατα προέρχονται κυρίως από τους δυνητικούς δότες που 

δηλώνονται από τις ΜΕΘ. Εδώ και αρκετά χρόνια λόγω πολιτικών, 

οικονοµικών και οργανωτικών παραγόντων παρατηρούµε ΜΕΘ να βρίσκονται 

σε υπολειτουργία λόγω έλλειψης υλικοτεχνικής υποδοµής και εξειδικευµένου 

προσωπικού. Επακόλουθα αυτών των δυσάρεστων ελλείψεων είναι το  

ιατρικό και υγειονοµικό προσωπικό των ΜΕΘ να µην αναγνωρίζουν ένα 

δυνητικό δότη, να µη µπορούν να υποστηρίξουν ένα δυνητικό δότη 

παρέχοντας του τη σωστή ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα ώστε τα όργανα 

του να είναι ικανά για µεταµόσχευση, να µην ενηµερώνουν το οικογενειακό 

περιβάλλον ενός εγκεφαλικά νεκρού ασθενούς για τη δυνατότητα της ∆ωρεάς 

Οργάνων ή να µη γίνονται οι ορθές πράξεις σε σωστό χρόνο για τη σηµαντική 

διαδικασία της αφαίρεσης των οργάνων. Αυτοί οι λόγοι αποτυπώνουν 

χαρακτηριστικά τις αδυναµίες του συστήµατος υγείας της χώρας µας είτε 

λόγω ελλείψεων, είτε λόγω άγνοιας. 
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• Συντονιστής µεταµοσχεύσεων 

Αναλύοντας τα καθήκοντα ενός συντονιστή µεταµοσχεύσεων καταλαβαίνεις 

ότι είναι ίσως το πιο σηµαντικό γρανάζι για την επιτυχία της µεταµόσχευσης. 

Τα καθήκοντα του όπως η αναγνώριση του δότη, η συντήρηση του, η 

προσέγγιση της οικογένειας του δότη, ο συντονισµός της αφαίρεσης των 

οργάνων, κ.τ.λ. αποδεικνύουν τα προαναφερόµενα. Η σπουδαιότητα του 

συντονιστή µεταµοσχεύσεων είναι παγκοσµίως γνωστή και µάλιστα έχει είδη 

αποδειχθεί από την εφαρµογή γνωστών πετυχηµένων οργανωτικών µοντέλων 

µεταµοσχευτικής διαδικασίας (π.χ. Ισπανικό µοντέλο). Μάλιστα θεωρείται και 

ένας από τους κύριους παράγοντες αύξησης διαθέσιµων µοσχευµάτων σε 

χώρες που στο παρελθόν είχαν αντίστοιχα προβλήµατα µ’ εµάς. Η ελληνική 

νοµοθεσία για το συντονισµό των µεταµοσχεύσεων ενώ ακολουθεί σε γενικές 

γραµµές τα διεθνή πρότυπα ωστόσο κατά την εφαρµογή της υστερεί σε καίρια 

ζητήµατα όπως π.χ. δεν υπάρχει µέριµνα για τον περιφερειακό συντονισµό της 

µεταµόσχευσης ή η εφαρµογή του τοπικού συντονιστή είναι επιεικώς 

υποτονική.    

2. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ  

Τα Μεταµοσχευτικά Κέντρα Ήπατος στην Ελλάδα είναι δύο: το Γενικό 

Νοσοκοµείο Αθηνών «Λαϊκό» και το Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείο Ιπποκράτειο 

Θεσσαλονίκης. Η άποψη µας που πηγάζει και από τη συναναστροφή µας µε κέντρα 

του εξωτερικού, είναι ότι δεν υπάρχουν οργανωµένα Μεταµοσχευτικά Κέντρα στη 

χώρα µας και στις υπάρχουσες δοµές τους διακρίνονται τεράστιες ελλείψεις σε όλους 

τους τοµείς. Αναφορικά σας παραθέτουµε τις πιο ουσιώδεις αιτίες της ανεπάρκειας 

των ελληνικών Μεταµοσχευτικών Κέντρων: 

• Απουσία κατάλληλου ιατρικού, νοσηλευτικού αλλά και παραϊατρικού 

προσωπικού 

Για να στηριχτεί µια τόσο εξειδικευµένη ιατρική πράξη χρειάζεται ένα πλήθος 

επαγγελµατιών υγείας που µε την απαραίτητη κατάρτιση θα είναι ικανοί να 

αντιµετωπίζουν κάθε είδους απαίτηση της διαδικασίας. Σήµερα η κατάσταση 

είναι τραγική µε αποτέλεσµα στα κατ’ όνοµα µόνο ελληνικά Μεταµοσχευτικά 

Κέντρα ήπατος να µην υπάρχουν στελεχωµένα και κατ’ επέκταση ενεργά 

τµήµατα και κλινικές, αναγκαία ώστε να κατοχυρώνουν την επιτυχή έκβαση 

µιας τέτοιας βαρύτητας ιατρικής εφαρµογής. Μάλιστα πολλά από αυτά 

λειτουργούν µε δανεικό προσωπικό, κυρίως νοσηλευτικό από άλλα τµήµατα, 

ενώ βασικοί τοµείς διαχείρισης ασθενών να στηρίζονται από ένα και µόνο 

ιατρό που σε περίπτωση απουσίας του να νεκρώνει όλο το σύστηµα µε 

µοιραία επακόλουθα για κάποιο µελλοντικό ή είδη µεταµοσχευµένο ασθενή. 

Εδώ θέλουµε να τονίσουµε ότι η στέρηση ιατρικού προσωπικού ακυρώνει και 

ένα σηµαντικό συστατικό που συναντά κανείς σε Κέντρα του εξωτερικού. 

Αυτό είναι ότι στο ίδιο νοσοκοµείο υφίσταται συνεργασία µεταξύ ιατρών 

διαφόρων ειδικοτήτων έτσι ώστε να υπάρχει πλήρη εικόνα της κατάστασης 

του ασθενούς σε τακτικά χρονικά διαστήµατα, σε όλους τους τοµείς της 

υγείας του, ώστε να αντιµετωπίζονται κάθε είδους επιπλοκές-παρενέργειες 

που είναι πολύ συχνές και πολλές φορές πολύ σοβαρές στους 
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µεταµοσχευµένους ασθενείς. Τα κενά στα Κέντρα της χώρας δεν αφορούν 

µόνο τον ιατρικό και νοσηλευτικό τοµέα αλλά και σε καθετί που αφορά την 

οργάνωση της όλης διαδικασίας της µεταµόσχευσης. ∆ηλαδή δεν υπάρχει 

µέριµνα ώστε να στηρίζονται οι λήπτες και οι οικογένειες τους από ειδικούς 

ψυχολόγους τόσο πριν όσο και µετά τη µεταµόσχευση, δεν υπάρχουν 

υπεύθυνοι διατροφολόγοι για να τους διαµορφώσουν ένα σωστό διατροφικό 

τρόπο ζωής, δεν υπάρχουν επαρκείς διοικητικοί υπάλληλοι ώστε να 

διεκπεραιώνεται σε σωστό χρόνο όλο το διοικητικό έργο ενός Κέντρου αντί 

όπως δυστυχώς γίνεται σήµερα να πέφτει σε πλάτες ιατρών που η δουλειά 

τους είναι η παροχή ιατρικής περίθαλψης και η έρευνα ή νοσηλευτών που 

έχουν πολύ πιο υπεύθυνα καθήκοντα, ακόµα δε και οι αισθητές αδυναµίες στο 

σηµαντικότατο τοµέα της καθαριότητας.   

• Ανεπαρκείς υλικοτεχνική υποδοµή 

Η έλλειψη της υλικοτεχνικής υποδοµής είναι εντονότατη. Είναι ασύλληπτο 

για Μεταµοσχευτικό Κέντρο να υπάρχουν θάλαµοι µε 5 και 6 κρεβάτια και να 

νοσηλεύονται χειρουργικά περιστατικά που καµία σχέση δεν έχουν µε τη 

µεταµόσχευση. Επίσης σοβαρές εξετάσεις επιβεβληµένες για τη βιωσιµότητα 

του µοσχεύµατος δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν λόγο απουσίας 

χρήσιµων ιατρικών µηχανηµάτων. Μάλιστα έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο 

να µεταφέρονται νοσηλευόµενοι ασθενείς σε εξωτερικά ιδιωτικά διαγνωστικά 

κέντρα για την πραγµατοποίηση κάποιας ιατρικής εξέτασης, γεγονός εξόχως 

απαράδεκτο και καταδικαστέο, γιατί είναι παγκοσµίως γνωστή η υψηλή 

επικινδυνότητα του προσφάτως µεταµοσχευµένου ασθενούς (µε µεγάλες 

δόσεις ανοσοκαταστολής) σε εξωτερικές λοιµώξεις. Αλλά και µετά τη 

µεταµόσχευση, ασθενείς συνωστίζονται σε ακατάλληλους χώρους 

περιµένοντας για µια αιµοληψία ή για κάποια άλλη εξέταση ή και ακόµη για 

την επίσκεψη στον θεράποντα ιατρό τους µαζί µε άλλους ασθενείς µε κάθε 

είδους ιατρικό πρόβληµα. Γεγονός που παρατηρείται µόνο στη χώρα µας 

αφού στην υπόλοιπη Ευρώπη οι µεταµοσχευµένοι περιθάλπονται σε 

διαφορετικούς χώρους από ότι οι άλλοι ασθενείς πάντα για το φόβο των 

λοιµώξεων. Επίσης και η τεχνική υποστήριξη της παρούσας υλικοτεχνικής 

υποδοµής είναι ανύπαρκτη γεγονός που µεγιστοποιεί το είδη βεβαρηµένο 

πρόβληµα.  

• Ανυπαρξία παιδιατρικού µεταµοσχευτικού κέντρου  

Μεταµόσχευση από συγγενικό µόσχευµα ήπατος δεν πραγµατοποιείται στην 

χώρα µας. Ωστόσο το Σωµατείο µας αγκαλιάζει 30 µικρά παιδιά που οι γονείς 

τους τα ξαναγέννησαν, χαρίζοντας η µητέρα ή ο πατέρας ένα µέρος του 

ήπατος (αριστερό λοβό) ώστε να εµφυτευτεί σ’ αυτά. Η µεταµόσχευση αλλά 

και η µετέπειτα διαχείριση του µοσχεύµατος και κατ’ επέκταση της ζωής ενός 

µικρού παιδιού, εκτός από άκρως εξειδικευµένη είναι και µια πολύ λεπτή 

διαδικασία. Στην Ελλάδα η παροχή ιατρικής φροντίδας σ’ αυτό τον τοµέα 

είναι ανύπαρκτη. Η απουσία µιας παιδιατρικής µεταµοσχευτικής κλινικής µε 

την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή και προσωπικό είναι ιδιαίτερα αισθητή 

στις οικογένειες που έχουν δοκιµαστεί από µια τέτοια δύσκολη εµπειρία ζωής. 

Μάλιστα η αγωνία τους για την υγεία των παιδιών τους µεγαλώνει όταν 
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επιστρέφουν στην Ελλάδα και έρχονται αντιµέτωποι µε όλο αυτό τον όγκο 

των ελλείψεων, παραλήψεων, και της άγνοιας που κυριαρχεί, τονίζοντας την 

έλλειψη ενός εξειδικευµένου ιατρικού κέντρου υποδοχής, αναγκάζοντας τους 

να ψάχνουν τον κατάλληλο παιδίατρο, οφθαλµίατρο, οδοντίατρο ή όποια 

άλλη ειδικότητα χρειαστούν τα παιδιά στη διάρκεια της ζωή τους. Τα 

προαναφερόµενα µπαίνουν στη σωστή τους διάσταση όταν κατανοήσουµε ότι 

αναφέρονται σε βρέφη ηλικίας 3,4 ή 5 µηνών που ξεκινούν τη ζωή τους  µε 

ένα σηµαντικό µειονέκτηµα σε σχέση µε τα άλλα παιδιά, οδηγώντας έτσι τους 

γονείς τους σε απόγνωση και µε συνεχή αγωνία µήπως κάτι συµβεί στα έτσι κι 

αλλιώς ευαίσθητα µωρά τους αφού δεν διαβλέπουν κάποια λύση στο άµεσο 

µέλλον για αυτό το σοβαρότατο θέµα.       

Αποδεικνύεται λοιπόν ότι την αδυναµία του µεταµοσχευτικού προγράµµατος της 

χώρας µας, τη συναντά κανείς σε όλα τα επίπεδα. Για να βρεθεί διέξοδος πρέπει η 

Πολιτεία, οι εµπλεκόµενοι φορείς, τα σωµατεία να σκύψουν πάνω από τα τόσα 

σοβαρά προβλήµατα ώστε να βρεθεί µια βιώσιµη λύση όσο το δυνατόν συντοµότερα. 

Εξάλλου το χρωστάµε στην κοινωνία ύστερα από τόσα χρόνια µεταµοσχευτικής 

ανεπάρκειας. Η πρόταση του Υπουργείου Υγείας για τροποποίηση του ισχύοντα 

νόµου 2737/1999 µε τη ταυτόχρονη ίδρυση ∆ιεθνούς Μεταµοσχευτικού Κέντρου 

βρίσκεται σε σωστή κατεύθυνση, αλλά για να τοποθετηθούµε σαφέστερα ζητάµε να 

µας τον κοινοποιήσετε για µελέτη. Ωστόσο σ’ αυτό το σηµείο θα θέλαµε να 

επισηµάνουµε ότι δεν χρειάζονται να ψάχνονται µαγικές λύσεις αφού όπως είναι 

γνωστό παγκοσµίως, υπάρχουν δοκιµασµένα µοντέλα οργάνωσης µεταµοσχευτικής 

διαδικασίας (Ισπανικό µοντέλο) που υιοθετήθηκαν από χώρες µε τα ίδια προβλήµατα 

µ’ εµάς (Ιταλία) και τα θετικά αποτελέσµατα αποκαλύφθηκαν σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα.  

Είµαστε πάντα στη διάθεση σας γιατί πιστεύουµε ότι έχουµε το ίδιο όραµα µε 

σας, δηλαδή την ανάκαµψη και αναβάθµιση των µεταµοσχεύσεων στη χώρα µας, 

κόντρα σε όποια συντεχνία δηµιουργεί αναχώµατα για την επίτευξη αυτού του ευγενή 

σκοπού. Άλλωστε το οφείλουµε στην κοινωνία και σε όλους αυτούς τους ασθενείς 

που περιµένουν εναγωνίως ένα µόσχευµα ώστε να ξαναρχίσουν να αναπνέουν, να 

αισθάνονται, να ζουν.   

Σας ευχαριστούµε.       

 

Θεοδωρίδου Χ.                                                                                             Μουτζίδη ∆. 

 

Γ. Γραµµατέας                 Πρόεδρος 

 

 


