
Η ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ αποτελεί τη μόνη θεραπευτική λύση για την τελικού σταδίου ανεπάρκεια       
καρδιάς, ήπατος και πνεύμονα και την πιο αποτελεσματική λύση για την  τελικού σταδίου νεφρική 
ανεπάρκεια.    Χωρίς όμως κατάλληλα και επαρκή μοσχεύματα αυτή η θεραπευτική λύση δεν είναι 
εφικτή. Η έλλειψη   μοσχευμάτων και η διαρκώς αυξανόμενη ψαλίδα ανάμεσα στα διαθέσιμα 
προς μεταμόσχευση όργανα και στις ανάγκες των ασθενών, δυστυχώς διευρύνεται συνεχώς και 
μάλιστα σε  παγκόσμιο επίπεδο.  

«ΖΗΣΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ» 
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΔΩΡΟ ΖΩΗΣ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ οι περισσότεροι από εμάς  είμα-
στε θετικοί στην ιδέα της Δωρεάς   Οργάνων 
και μάλιστα θα θέλαμε να βρεθεί ένα        
μόσχευμα για εμάς ή για αγαπημένο μας 
πρόσωπο σε  περίπτωση ασθένειας.  
 
Στην πράξη όμως αισθανόμαστε φόβο,      
επιφυλακτικότητα ή ακόμη και αδιαφορία. 
 
Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να      
γνωρίζουμε ότι: 
 
 Η πιθανότητα να χρειαστούμε εμείς οι 

ίδιοι, κάποια στιγμή της ζωής μας, ένα μό-
σχευμα είναι πολύ μεγαλύτερη από την 
πιθανότητα να δωρίσουμε τα όργανα μας 
μετά θάνατον. Αν περιμένουμε λοιπόν να 
μας «δωριθεί» ένα μόσχευμα και με   αυ-
τόν τον τρόπο να σωθεί η ζωή μας, δεν εί-
ναι εξ ίσου δίκαιο να «δωρίσουμε» και ε-
μείς; 

 
 Η Δωρεά Οργάνων  αφορά την προσφορά 

των οργάνων προς  μεταμόσχευση από 
έναν       συνάνθρωπό μας (δότης) που δεν 
είναι πια στη ζωή. Aπό έναν (1) δότη, μπο-
ρούν να      σωθούν έως και    είκοσι (20) 
ασθενείς που έχουν ανάγκη από νέα καρ-
διά, πνεύμονες, ήπαρ,   νεφρούς, κερατο-
ειδείς, δέρμα ή και οστά. 

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ να σημειωθεί ότι πάντοτε   
ζητείται η συναίνεση των συγγενών ανεξάρτη-
τα αν ο εκλιπών είχε δηλώσει Δωρητής        
Οργάνων (είχε  κάρτα) εν ζωή.  Αυτό γίνεται 
από σεβασμό στην οικογένεια του δυνητικού 
δότη, ενώ  σχεδόν πάντα η οικογένεια          
συναινεί όταν ο εκλιπών τους το είχε δηλώσει 
ή είχε  συζητήσει το θέμα με την οικογένεια 
όσο   βρισκόταν ακόμη στη ζωή. Σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.3984/2011) η  
κάρτα δωρητή δεν ισχύει πλέον, είναι όμως 
στα    σχέδια του ΕΟΜ να την επαναφέρει στο 
άμεσο μέλλον. 
 
Τα όργανά από πολλούς δυνητικούς δότες δεν 
αξιοποιούνται προς μεταμόσχευση επειδή δεν 
είχαν συζητήσει ποτέ όσο ζούσαν με την    
οικογένειά τους τη θετική τους στάση          
απέναντι στη Δωρεά Οργάνων. 
 
Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

(Ε.Ο.Μ.) είναι ο επίσημος κρατικός φορέας 

του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής          

Αλληλεγγύης που διαμεσολαβεί, ελέγχει και 

συντονίζει όλες τις σχετικές    διαδικασίες από 

τη Δωρεά ως τη Μεταμόσχευση. 



AΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την          
πραγματοποίηση μίας μεταμόσχευσης, η     
οποία    αποτελεί ΔΩΡΟ ΖΩΗΣ για χιλιάδες  
ασθενείς συνανθρώπους μας, παραμένει μόνο 
μία:              
 
Η υιοθέτηση και η διάδοση της ΙΔΕΑΣ ΤΗΣ   
ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ.  Η αγάπη, ο    
αλτρουισμός και η γενναιοδωρία είναι τα      
αισθήματα εκείνα που αποτελούν μοναδικό 
κίνητρο για  κάποιον, ο οποίος υπερβαίνοντας 
τον μεγαλύτερο πόνο μπροστά στην απώλεια 
δικού του ανθρώπου, καταφέρνει να γεφυρώ-
σει την ζωή με το θάνατο. 

H ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   των συνανθρώπων μας που 
χρειάζονται ένα μόσχευμα για να κρατηθούν 
στην ζωή, αποτελεί θέμα της κάθε κοινωνίας 
και του πολιτισμού που αυτή διαθέτει, αφού ο 
γείτονας της διπλανής πόρτας είναι αυτός που 
μπορεί να καταλήξει στην νεφρική ανεπάρκει-
α και να χρειαστεί μεταμόσχευση. Είναι θέμα 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και αυτοεκτίμησης, 
η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΩΗΣ.  Ο τρόπος  αντιμετώπι-
σης των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας  είναι 
τελικά ο καθρέπτης της συνείδησης μας.   
 

Φανταστείτε τη πράξη της Δωρεάς       
Οργάνων σαν μια αλυσίδα : 

Ζωή - Θάνατος - Ζωή! 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Σύλλογος Νεφροπαθών Θεσσαλονίκης 
Βασ.Ηρακλείου 28-Θεσσαλονίκη 54624 

1ος όροφος τηλ. 2310222821 
email: nefrothes@gmail.com 

Site: www.snthes.org 
Βρείτε μας και στο FACEBOOK 

Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων 
Τετραψήφιο τηλέφωνο επικοινωνίας 

1147 
Τηλεφωνικό Κέντρο : 213-2027000 

email: hellenictransplantorg@gmail.com 
Site: www.eom.gr 


