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1η Νοέμβρη – Πανελλήνια ημέρα 
Δωρεάς Οργάνων & Μεταμοσχεύσεων 

 

Άλλη μια χρονιά καλούμαστε να αποτιμήσουμε την τραγική κατάσταση των 

μεταμοσχεύσεων στην χώρα μας και την δυσμενή θέση στη οποία βρίσκονται 

χιλιάδες συνάνθρωποι μας που αναμένουν το πολυπόθητο δώρο ζωής. Οι 

μεταμοσχεύσεις στην χώρα μας βρίσκονται στο ναδίρ και στην τελευταία θέση του 

χάρτη της Ευρώπης με αποτέλεσμα ο χρόνος αναμονής στους νεφροπαθείς να έχει 

ξεπεράσει τα 10 χρόνια και πολλοί από εμάς δεν θα προλάβουν να γευτούν το 

δώρο της ζωής. Η Ιδέα της Δωρεάς Οργάνων και Ιστών εκτός φυσικά από τις 

παρεμβάσεις της πολιτείας συνδέεται με το ευρύτερο πνεύμα του εθελοντισμού ως 

πράξη ανθρωπισμού και πολιτισμού από όλους μας, καθώς η δωρεά οργάνων 

αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση του ιατρικού θαύματος 

της μεταμόσχευσης. 

 

Η μεταμόσχευση αποτελεί τη μόνη θεραπευτική λύση για την τελικού σταδίου 

ανεπάρκεια καρδιάς, ήπατος και πνευμόνων  και την θεραπεία επιλογής για την 

χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που χαρίζει χρόνια ζωής και ποιότητα 

ζωής στους νεφροπαθείς. Η δωρεά οργάνων αφορά την προσφορά των οργάνων 

προς μεταμόσχευση από ένα συνάνθρωπο μας που δεν είναι πια στην ζωή. Η 

αγάπη μεταξύ των ανθρώπων, η αλληλεγγύη, ο αλτρουισμός, η συμπαράσταση και 

η γενναιοδωρία είναι τα αισθήματα εκείνα που αποτελούν κίνητρο για κάποιον, ο 

οποίος υπερβαίνοντας τον μεγαλύτερο πόνο μπροστά στην απώλεια του δικού του 

ανθρώπου, καταφέρνει να γεφυρώσει την ζωή με τον θάνατο.  

 

 

 



 

Πιστεύουμε ότι η μεταμόσχευση νεφρού και των υπόλοιπων συμπαγών οργάνων 

είναι σήμερα επιτακτική ανάγκη του συστήματος υγείας. Αποτελεί αποκλειστικά 

θέμα της κάθε κοινωνίας και του πολιτισμού που αυτή διαθέτει αφού ο γείτονας 

της διπλανής πόρτας είναι αυτός που θα καταλήξει στην νεφρική ανεπάρκεια και 

θα χρειαστεί ένα μόσχευμα. Είναι θέμα ανθρώπινης αξιοπρέπειας και 

αυτοεκτίμησης, οι ιατρικές υπηρεσίες να είναι υψηλού επιπέδου και να παρέχονται 

σε ασφαλές περιβάλλον. Ο τρόπος  αντιμετώπισης των πιο ευάλωτων συμπολιτών 

μας  είναι τελικά ο καθρέπτης της συνείδησης μας. 

Πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο στο πλαίσιο της ανθρώπινης  αλληλεγγύης η 

εθελοντική συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην διάδοση της ιδέας της 

Δωρεάς Ιστών και Οργάνων ως έναυσμα ηθικής ανάτασης,  ελπίδας και συνοχής 

του κοινωνικού ιστού. 

 

Ζητούμε την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Υγείας για την δημιουργία εθνικού 

στρατηγικού σχεδίου για τις Μεταμοσχεύσεις ακολουθώντας τα προγράμματα που 

εφάρμοσαν στην Ισπανία, τη Πορτογαλία, τη Κροατία κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

και συνοψίζονται στους παρακάτω τρεις άξονες: 

1. Τοποθέτηση ειδικευμένων Συντονιστών Ιατρών Μεταμοσχεύσεων στα μεγάλα 

Νοσοκομεία της χώρας 

2. Εκπόνηση και εφαρμογή συνεχούς προγράμματος ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης της κοινωνίας,  μηνύματα του οποίου είναι αναγκαίο να 

προβάλλονται στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης της Δημόσιας και Ιδιωτικής 

Τηλεόρασης 

3. Συνεχής ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, των υποδομών και του 

εξοπλισμού των Μεταμοσχευτικών Κέντρων της χώρας. 
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