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O Εθνικός Οργανισμός Μετα μο
σχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), από το 2007 
έχει θεσπίσει την 1η Νοεμ βρίου 

κάθε έτους, ως «Πανελλήνια Ημέρα 
Δωρεάς Οργάνων». Κάθε χρόνο, ο 
Οργανισμός, φροντίζει να υπενθυμίζει 
στο ευρύ κοινό τη σημασία της Δωρεάς 
Οργάνων.

Η «Ημέρα Δωρεάς Οργάνων» δίνει το 
ερέθισμα στους πολίτες να σκεφτούν και να 
συζητήσουν με τους οικείους τους τη στά-
ση τους απέναντι σε αυτό το σημαντικό θέ-
μα. Μάλιστα, σύμφωνα με τους ειδικούς, η 
γνώση των επιθυμιών του εκλιπόντος, όσον 
αφορά τη δωρεά οργάνων, αποτελεί τον ση-
μαντικότερο παράγοντα που θα οδηγήσει 
μια οικογένεια στη συναίνεση για τη λήψη 
των οργάνων του αποβιώσαντος συγγενούς 
της. Μάλιστα οι πιθανότητες ο καθένας από 
εμάς να χρειαστεί κάποια στιγμή στη ζωή του 
ένα μόσχευμα, είναι κατά πολύ περισσότε-
ρες από το να καταλήξει υπό συνθήκες που 
να μπορεί να δώσει. Οπότε το θέμα της Δω-
ρεάς Οργάνων καλό είναι να το αναλογιζό-
μαστε και αντίστροφα.

Το 2011 αποδεικνύεται μια ενθαρρυντική 
χρονιά για της μεταμοσχεύσεις. Μέχρι στιγ-
μής, οι 64 δότες οργάνων έχουν συμβάλ-
λει στη μεταμόσχευση 152 ασθενών που 
περίμεναν στις λίστες αναμονής του ΕΟΜ. 
Από τον Αύγουστο έχει ξεπεραστεί ο αριθ-
μός των δοτών της περσινής χρονιάς ενώ ο 
φετινός στόχος των 7 δοτών ανά εκατομμύ-
ριο πληθυσμού (δηλ. 77 δότες οργάνων), 
ο οποίος θα το τοποθετήσει τη χώρα μας 
σε μια αξιοπρεπέστερη θέση στον Ευρωπα-
ϊκό χάρτη, φαίνεται εφικτός και δίνει τη δυ-
νατότητα για τοποθέτηση υψηλότερων στό-
χων για το 2012.

Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Μ. κ. Αναστάσιος Χα-
τζής αναφέρει χαρακτηριστικά: «Με σκοπό και 
την αύξηση των διαθέσιμων μοσχευμάτων, 
πρωταρχικό ζητούμενο είναι η υποστήριξη 
των Μ.Ε.Θ. από την πολιτεία, για τη διευκό-
λυνση του σημαντικού έργου τους, και κυρί-
ως η επάρκεια κλινών σε αυτές, κυρίως για 
τους ανθρώπους που μπορούν να σωθούν, 
αλλά και για τους δυνητικούς δότες. Επίσης 
και η ενίσχυση των Κλινικών Μεταμοσχεύ-
σεων και του Εθνικού Οργανισμού Μεταμο-
σχεύσεων με έμψυχο δυναμικό». 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος στο ιατρικό 
αντικείμενο της Ιατρικής Βιοηθικής και Ιατρο-
φιλοσοφικής Ηθικής Δεοντολογίας κ. Σπυ-
ρίδων Γ.Κ. Χαντζησαλάτας, που εντάσσεται 
στην Α' ΚΕΘ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, 
με αφορμή τον εορτασμό της «Πανελλήνι-
ας Ημέρας Δωρεάς Οργάνων» δήλωσε «Η 
δωρεά οργάνων αποτελεί μια βαθιά εσωτε-
ρική επιλογή που χαρακτηρίζεται από υψη-
λή ηθική ποιότητα και αλτρουισμό. Πρόκει-
ται για μια ύστατη γενναία πράξη τόσο του 
ίδιου του δότη όσο και της οικογένειάς του, 
που μπορεί να χαρίσει το μεγαλύτερο δώ-
ρο, το δώρο της ζωής σε δεκάδες συναν-
θρώπους μας».

O εορτασμός της «Πανελλήνιας Ημέρας 
Δωρεάς Οργάνων» πραγματοποιήθηκε με μια 
λιτή, αλλά περιεκτική από μηνύματα, εκδή-
λωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Την έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε ο Υπουρ-
γός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. 
Ανδρέας Λοβέρδος, αναφέροντας χαρακτη-
ριστικά ότι «σε μία περίοδο όπου η Ελλάδα 
είχε άλλες προτεραιότητες και έπρεπε πρω-
τίστως να ασχολείται με δημοσιονομικά ζη-
τήματα, εντάξαμε το θέμα των μεταμοσχεύ-
σεων στην καθημερινή μας ατζέντα».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο Μέ-
γαρο Μουσικής, όπως ήταν προγραμματι-
σμένο, παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο του 
ΕΟΜ, κ. Αναστάσιο Χατζή, το Σχέδιο Δράσης 
του ΕΟΜ για τα έτη 2012 - 2015 με κύριους 
άξονες προερχόμενους από το Ευρωπαϊκό 
Σχέδιο Δράσης της σχετικής Επιτροπής Εμπει-
ρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
Συνοπτικά, οι άξονες αυτοί είναι η αύξηση της 
διαθεσιμότητας οργάνων προς μεταμόσχευ-
ση, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 
της προσβασιμότητας του συστήματος μετα-
μοσχεύσεων, η βελτίωση της ποιότητας και 
της ασφάλειας της δωρεάς οργάνων και της 
μεταμόσχευσης.

Η Πρόεδρος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, κα Τζένη 
Κρεμαστινού παρουσίασε μια άκρως ενδια-
φέρουσα έρευνα της M.R.B., που πραγματο-
ποιήθηκε για λογαριασμό του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, 
σχετικά με τις στάσεις και τις απόψεις των πο-
λιτών και των επαγγελματιών υγείας για τη 
Δωρεά Οργάνων, τη Μεταμόσχευση και το 
νέο νομικό πλαίσιο. Κεντρικά ευρήματα της 
έρευνας είναι ότι η Δωρεά Οργάνων στη συ-

νείδηση του κόσμου παραμένει ως μία πρά-
ξη άμεσα συνδεδεμένη με αλτρουιστικά συ-
ναισθήματα. Εκφράζει την ανάγκη για συνοχή 
& αλληλοστήριξη των ανθρώπων μέσα στο 
κοινωνικό γίγνεσθαι, υπό την έννοια του «Συ-
μπαραστέκομαι και βοηθάω έναν συμπολίτη 
μου». Σε ένα περισσότερο ορθολογικό επί-
πεδο, η Δωρεά Οργάνων καταγράφεται ως 
ένα μέσο μείωσης του κόστους του συστή-
ματος Υγείας. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι το κό-
στος της αιμοκάθαρσης είναι πολύ μεγάλο 
και ότι η αιμοκάθαρση είναι μια διαδικασία 
που επιβαρύνει πολύ τα ασφαλιστικά ταμεία 
και στερεί ποιότητα ζωής στους νεφροπαθείς. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι οι πολίτες έδειξαν θε-
τική διάθεση απέναντι στο νέο νομικό πλαί-
σιο για τις μεταμοσχεύσεις, ενώ οι Ιατροί  που 
ερωτήθηκαν και ιδιαίτερα οι εντατικολόγοι 
τάσσονται «υπέρμαχοι» της Ιδέας καθώς βι-
ώνουν καθημερινά την ανάγκη για μοσχεύ-
ματα & αντιλαμβάνονται την δωρεά οργάνων 
ως ένα «μέσον» μεγιστοποίησης της αποστο-
λής τους, που τους δίνει τη  δυνατότητα να 
ενισχύσουν τη συμβολή τους στην ποιότητα 
ζωής ή και στη σωτηρία του ασθενή. Το «δι-
στάζω» αποτελεί τον πιο σημαντικό φραγ-
μό συστράτευσης του κόσμου στο θέμα της 
«Δωρεάς Οργάνων», ενώ η ανάγκη ανάγκη 
ενημέρωσης & δημιουργίας θετικών παρα-
στάσεων προκύπτει με σαφήνεια.

Η εκδήλωση έκλεισε με βραβεύσεις Συλλό-
γων Εθελοντών καθώς και Συλλόγων Ασθε-
νών για την πολύτιμη συμβολή τους στη προ-
ώθηση της Δωρεάς Οργάνων στο ευρύ κοινό. 
Οι σύλλογοι που βραβεύτηκαν είναι:
•  η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντών Αι-

μοδοτών 
•  η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών
•  ο Σύνδεσμος Αιμοδοτών Δωρητών Οργά-

νων Σώματος και Μέριμνας Υγείας «Κω-
στάκης Μεσογίτης»

•  ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Νεφροπαθών 
υπό Αιμοκάθαρση ή Μεταμόσχευση

•  ο Πανελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος Με-
ταμοσχευμένων «Ο ΔΡΟΜΕΑΣ»

•  ο Σύλλογος Αθλούμενων Νεφροπαθών
•  το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελ-

λάδος «ΗΠΑΡΧΩ»
•  ο Σύλλογoς Mεταμόσχευσης Καρδιάς και Φί-

λων των Μεταμοσχεύσεων «Συνεχί-ζω».
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