
Είναι πολύ πιθανό κατά τη διάρκεια της ζωής του κάποιος ή 
ένα μέλος της οικογένειας του να χρειαστεί να λάβει κάποιο 
μόσχευμα που στις περισσότερες  περιπτώσεις  είναι  
μονόδρομος ώστε να αντιμετωπιστεί η ασθένεια του. 
Καταλαβαίνουμε λοιπόν, τον πρωτεύοντα ρόλο που κατέχει 
στις μέρες μας αυτός ο τομέας της παρεμβατικής ιατρικής που 
ονομάζεται μεταμόσχευση ιστών και οργάνων ανθρώπινης 
προέλευσης.

Η μεταμόσχευση οργάνων δεν είναι μόνο ένα από τα 
μεγαλύτερα επιτεύγματα στην ιστορία της ιατρικής αλλά 
κυρίως είναι ένα δώρο ζωής για χιλιάδες ανθρώπους ανά την 
υφήλιο. Εντούτοις αναλύοντας τη μεταμόσχευση 
ανακαλύπτεις ότι είναι μια αυστηρά ιεραρχημένη διαδικασία 
που δεν μπορείς να παρεκκλίνεις ώστε να πετύχεις το 
επιθυμητό αποτέλεσμα δηλαδή να σώσεις μια ανθρώπινη 
ζωή. Το πρώτο στάδιο είναι η  εύρεση μοσχεύματος. Παρόλο 
που είναι η βάση όλης αυτής της πολύπλοκης προσπάθειας 
και κύριος μοχλός προόδου της, είναι και το πιο δύσκολο 
τμήμα της λόγω της σπανιότητας των μοσχευμάτων 
παγκοσμίως. Μολαταύτα στηρίζεται στη μεγαλύτερη πράξη 
αγάπης, ανιδιοτέλειας και αλτρουϊσμού, τη Δωρεά Οργάνων 
και Ιστών. Μια ενέργεια που ξεπερνάει τα ανθρώπινα 
συναισθήματα αφού μέσα από το βέβαιο θάνατο κάποιου 
συνανθρώπου μας ξαναδίνεται το δικαίωμα σε κάποιον άλλο 
μελλοντικά καταδικασμένο να συνεχίζει να αναπνέει,
να αισθάνεται, να ζει.

Η αλήθεια είναι ότι αν κατανοήσουμε τα νοήματα της Δωρεάς 
Οργάνων και Ιστών θα οδηγηθούμε σ’ ένα και μόνο αξίωμα 
ότι η πίστη και η αγάπη του ανθρώπου προς το συνάνθρωπο 
δεν είναι μόνο ζωή αλλά μπορεί να αναγεννήσει μια νέα ζωή. 
Σαν κοινωνία λοιπόν πρέπει να υποκλιθούμε σ’ αυτή τη 
μεγάλη ιδέα και να ενστερνιστούμε αυτό που τραγούδησε

και ο Μάνος Χατζιδάκης

 «ήρθαν καιροί να την πιστέψουμε βαθιά.»
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το σωματείο μας

όλα τα μέλη μας 
είναι εθελοντές
Όλοι εμείς που περάσαμε μια τέτοια δύσκολη 
δοκιμασία, δεν έχουμε άλλο δρόμο, από το να 
δώσουμε απλόχερα βοήθεια σ’ όποιον την έχει 
ανάγκη. Έτσι, είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τον 
ασθενή και την οικογένεια του, σε ότι χρειαστεί αλλά 
και να συμμετάσχουμε σε κάθε δραστηριότητα που 
σκοπό έχει την προώθηση των μεταμοσχεύσεων και 
την ενίσχυση της Δωρεάς Οργάνων και Ιστών στη 
χώρα μας. Αν κάποιος από εσάς ενδιαφέρεται να 
συμμετάσχει στις δραστηριότητες μας θα χαρούμε  
πολύ να επικοινωνήσει μαζί μας.

Μια «αγκαλιά» για όλους αυτούς που περιμένουν 
ή  έχουν δεχθεί  ηπατικό μόσχευμα, καθώς
και για τα συγγενικά τους  πρόσωπα.

Μια «στήριξη» ψυχολογική για αυτούς που   
αρχίζουν ή ήδη δίνουν  αυτό το δύσκολο αγώνα 
ζωής.

Μια «υποστήριξη» σε όσους εμπλέκονται στα 
δύσκολα μονοπάτια της γραφειοκρατίας ώστε
να  εκπληρωθούν τα δίκαια αιτήματα τους.

Μια «πληροφορία» ώστε να διαλευκανθεί κάθε  
απορία ή λανθασμένη ενημέρωση.

Μια «διέξοδο» για να γίνει η ζωή μας πιο δραστήρια 
και ενεργητική, με τη συνεισφορά του Σωματείου.

Η αλληλοϋποστήριξη των μελών. 

Η προστασία και κατοχύρωση των δικαιωμάτων 
των μελών, που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση 
ήπατος είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

H προώθηση και επίλυση των προβλημάτων  που 
αντιμετωπίζουν και αφορούν τους τομείς της 
φαρμακευτικής, ιατρικής και νοσοκομειακής  
περίθαλψης από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς 
και την Πολιτεία γενικότερα.

H επιδίωξη ηθικής και οικονομικής 
συμπαράστασης από την Πολιτεία και την κοινωνία, 
για τα ασθενέστερα οικονομικά μέλη μας, καθώς και 
κάθε άλλη πράξη που προάγει τους σκοπούς του 
Σωματείου.

Η προσφορά ψυχολογικής βοήθειας στους 
ασθενείς και τις οικογένειές τους, τόσο στη 
προμεταμοσχευτική, όσο και στη μεταμοσχευτική 
περίοδο.

Η παροχή ενημέρωσης για οποιοδήποτε θέμα 
σχετίζεται με την ιατρική πράξη  που ονομάζεται 
«μεταμόσχευση ήπατος» προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Η κάθε δυνατή προσπάθεια με στόχο τη σωστή 
πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας 
στη μεγάλη ιδέα της Δωρεάς Οργάνων και Ιστών 
ώστε να γίνουμε όλοι συμμέτοχοι σ’ αυτό το μεγάλο 
δώρο ζωής.

αν ναι
μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστούμε
για την πολύτιμη βοήθεια σας.

όχι ακόμα;
Συναντήστε μας να μας γνωρίσετε.
Έχουμε ανάγκη την αρωγή κάθε ενεργού πολίτη 
ώστε  να μπορέσουμε να υπερασπίσουμε και
να προωθήσουμε τους σκοπούς του Σωματείου. 

Αν έχετε τη θέληση και τη δυνατότητα να μας 
βοηθήσετε και οικονομικά, σας γνωστοποιούμε
το τραπεζικό λογαριασμό μας ώστε να προσφέρετε 
τη συνδρομή σας.

089/480036-22 Εθνική Τράπεζα

είστε ήδη μαζί μας;

Το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος
ΗΠΑΡχω ιδρύεται με την υπ’ αριθμό 5157/2004 
απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με έδρα
την Αθήνα. Από το Μάρτιο του 2008 είναι μέλος
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία 
(ΕΣΑμεΑ) Στεγάζεται στη διεύθυνση Βερανζέρου 15,  
Αθήνα.
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