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ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ
ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας ανάδει-

για τη διάδοση της δωρεάς οργάνων  σώματος,

ξης των μεγάλων προβλημάτων της εποχής μας

η ενίσχυση της συνολικής προσπάθειας της Κοι-

και της ανάγκης συστράτευσης των δυνάμεων της

νωνικής Οργάνωσης «Αγάπη» με τη στήριξη του

κοινωνίας στην επίλυσή τους, μέλη και φίλοι της

Αρχιεπισκόπου προσωπικά και της Εκκλησίας της

Κοινωνικής Οργάνωσης «Αγάπη», επισκέφθηκαν

Ελλάδος, η ενημέρωση του Προκαθημένου της

τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης  Ελλάδος

Ελλαδικής Εκκλησίας για τις συνολικές δράσεις

κ.κ. Ιερώνυμο.

και το έργο της οργάνωσης και η συνέχιση της

Θέματα της συνάντησης, η πρόσφατη εκστρατεία
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των  πολιτών

Η ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗ

θέματα που αφορούν την κοινωνία.

Στο πλαίσιο της ίδιας διαρκούς προσπάθειας
τοποθετήσαμε στο εξωτερικό των τρόλεϊ των
Αθηνών, αφίσα με το ίδιο μήνυμα διάδοσης της
ιδέας της δωρεάς οργάνων σώματος.

"ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ"

Στην Κοινωνική Οργάνωση
πιστεύουμε
πως όλοι έχουμε χρέος να επανακαθορίσουμε
τη σχέση προσφοράς και ζήτησης οργάνων
ανθρωπίνου σώματος στα επίπεδα που αξίζουν
στην ελληνική κοινωνία. Κεντρικό μας σύνθημα
«Κάπου στον κόσμο υπάρχει μια ζωή που
μόνο εγώ μπορώ να σώσω. Είμαι δωρητής
ιστών και οργάνων σώματος». Γίνε κι εσύ!
Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας τοποθετήσαμε σε στάσεις των λεωφορείων του ΟΑΣΘ
και στο αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» της Θεσσαλονίκης, αφίσα με το μήνυμα διάδοσης της ιδέας
της δωρεάς οργάνων σώματος.

στενής συνεργασίας με την Εκκλησία σε όλα τα

Μέλη και φίλοι της Κοινωνικής Οργάνωσης
βρέθηκαν στο αμαξοστάσιο του Τραμ στο
Ελληνικό για την παρουσίαση της προβολής του
μηνύματος για τη δωρεά οργάνων σώματος που
φέρει στις πλάγιες όψεις του, για ένα χρονικό
διάστημα, όχημα του τραμ της πόλης των
Αθηνών.

Η προσπάθειά μας θα έχει συνέχεια.
Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε πρόσφορο μέσο
στον αγώνα να καταστεί η δωρεά οργάνων μόνιμα
πρώτο θέμα της κοινωνικής επικαιρότητας.

Για να γίνει η επαύριο της ζωής...
πάλι ζωή».
"Οδ. Ελύτης"
Mέλη της Κοινωνικής Οργάνωσης
με τον
Πρόεδρο του Ε.Ο.Μ. κ. Αλκιβιάδη Κωστάκη και
τη Διοίκηση της ΤΡΑΜ Α.Ε.

ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ
Τα πρόσφατα στοιχεία για
τη διάθεση μοσχευμάτων
στη χώρα μας  είναι πολύ
ενθαρρυντικά και δικαιώνουν
τη μεγάλη  προσπάθεια της
πολιτείας, των φορέων και
των εθελοντικών οργανώσεων. Σύμφωνα με στοιχεία
Της Έλενας Ράπτη
του Εθνικού Οργανισμού
Ιδρυτικού Μέλους της
Κοινωνικής Οργάνωσης
Μεταμοσχεύσεων η αύξηση
στις μεταμοσχεύσεις για το
2008,  άγγιξε το 110%. Aύξηση της τάξεως
του 113% παρατηρείται στις μεταμοσχεύσεις νεφρών, καθώς η στενή συνεργασία του
ΕΟΜ με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς οργανισμούς έχει ως αποτέλεσμα την άμεση αξιοποίηση στη χώρα μας μοσχευμάτων για τα
οποία δεν εντοπίζεται κατάλληλος λήπτης στις
χώρες απ’ όπου προέρχονται.
Ωστόσο, παρά τα αισιόδοξα  μηνύματα,
η χώρα μας παραμένει στις τελευταίες
θέσεις των ευρωπαϊκών χωρών.
Η προσφορά οργάνων από πτωματικούς
 ότες, υπολείπεται κατά πολύ σε σχέση με άλδ
λες ευρωπαϊκές χώρες και σίγουρα δεν ανταποκρίνεται στον πραγματικό βαθμό ευαισθησίας και αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας.
Στην πρώτη έρευνα της Κοινωνικής Οργάνωσης «ΑΓΑΠΗ», της οποίας είμαι ιδρυτικό και
ενεργό μέλος, που έγινε το Νοέμβριο του 2004
υπό την επιστημονική επίβλεψη της εταιρείας
δημοσκοπήσεων ALCO και με αντικείμενο την
άποψη των πολιτών για τις μεταμοσχεύσεις
και τη δωρεά οργάνων σώματος, εδραιώθηκε
μια μάλλον αναμενόμενη εκτίμηση.
Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών
νιώθει έντονη ανασφάλεια, κυριαρχείται από χρόνιες προκαταλήψεις και
ηθικές αναστολές, αντιμετωπίζει με
απροθυμία και αρνητισμό την ιδέα της
δωρεάς οργάνων σώματος.
Υπόστρωμα της φοβισμένης ελληνικής
 οινωνίας είναι το έλλειμμα σωστής, επαρκούς
κ
και υπεύθυνης ενημέρωσης των πολιτών.
Η παρουσίαση, ωστόσο, των αποτελεσμάτων
της έρευνας σε πολλές δημόσιες εκδηλώ-

σεις σε διαφορετικό χρόνο, τόπο και  κοινό
και η  θεαματική προσέλευση του  κόσμου
επιβεβαίωσε την αισιόδοξη προοπτική πως οι
πολίτες έχουν τη διάθεση, το χρόνο και την
ωριμότητα να προβληματιστούν για αυτό
που για εμάς αποτελεί πρώτη κοινωνική
αναγκαιότητα.
Η δεύτερη έρευνα που έγινε το Νοέμβριο
του 2006, επιβεβαίωσε πως η γνώση για το
θέμα της δωρεάς οργάνων σώματος είναι πλέον
καθολική και πως, παρά τη σταθερή βελτίωση
του βαθμού ευαισθησίας των πολιτών, χρειά
ζεται ακόμη μεγάλη και διαρκής προσπάθεια
σε όλα τα επίπεδα.
Η τρίτη έρευνα που έγινε το Μάιο του 2009
στη Θεσσαλονίκη επιβεβαιώνει τη γενική θέση
πως πάμε καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν,
αλλά χρειάζεται μεγάλη ακόμη προσπάθεια
μέχρι να ανατρέψουμε τους σημερινούς αρνητικούς αριθμητικούς συσχετισμούς στο θέμα
της δωρεάς οργάνων.
Δείχνει την καταλυτική  επίδραση του
παραδείγματος του  Αυστραλού πατέρα
που δώρισε τα όργανα του υιού του,
στην προώθηση της ιδέας της δωρεάς
οργάνων.
Με στόχο να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τους αριθμητικούς συσχετισμούς της
κοινωνίας στο θέμα της δωρεάς οργάνων,
εμείς στην Κοινωνική Οργάνωση «Αγάπη»
συνεχίζουμε σταθερά, επίμονα και μεθοδικά
στο κομμάτι της προβολής και της ενημέρωσης.
Με κάθε μέσο. Με εκστρατείες ενημέρωσης σε
όλη την Ελλάδα.
Με τη διανομή έντυπου υλικού, με στόχο
την απλή, έγκυρη και άμεση ενημέρωση
από μέλη και φίλους της κοινωνικής μας
οργάνωσης.
Με εκδηλώσεις και δημόσιες συζητήσεις σε
έναν ανοικτό  διάλογο με την κοινωνία. Με
ομιλίες σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα
και σκοπό την  ενημέρωση της  εκπαιδευτικής
κοινότητας και τη διεύρυνση του εθελοντισμού στη νέα  γενιά. Μέσω της τηλεόρασης,
που έχει ισχυρή  διεισδυτικότητα σε όλες τις
κοινωνικές τάξεις, σε κάθε ελληνικό σπίτι.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΙΜΠΙΛΑΣ
Δημοσιογράφος,
Λήπτης καρδιάς του Αυστραλού Ντουζόν Ζάμιτ

Πόσοι άνθρωποι, στ' αλήθεια έχουν μια
δεύτερη ευκαιρία στη ζωή; Εγώ είμαι ένας
από αυτούς. Βρέθηκα να κοιτάζω κατάματα
το θάνατο και το νίκησα!
Φαντάζομαι πως λίγο πολύ γνωρίζετε
την ιστορία μου. Εντελώς ξαφνικά στις 27
Νοεμβρίου 2007 οδηγήθηκα στην εντατική
με Διατατική μυοκαρδιοπάθεια, 3 μήνες
αργότερα στις 26 Φεβρουαρίου 2008 μου
τοποθέτησαν τεχνητή καρδιά και στις 2
Αυγούστου 2008 μου δόθηκε μια δεύτερη
ευκαιρία στη ζωή.
Ποιος δεν θυμάται τη στιγμή που ο πατέρας
του αδικοχαμένου Doujon Zammit, πήρε τη
γενναία απόφαση και Δώρισε τα Όργανα του
παιδιού του!
Από τις 06:14 λοιπόν εκείνης της ημέρας,
02.08.08, η καρδιά του Doujon χτυπά στο
στήθος μου και με κρατά στη ζωή. Σήμερα
σχεδόν 19 μήνες μετά,  νιώθω ο πιο τυχερός και ευλογημένος άνθρωπος του κόσμου.
Κάνω όνειρα για το μέλλον, μα κυρίως...
ΖΩ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ! Και όλα αυτά γιατί
μια οικογένεια την πιο  τραγική στιγμή της
ζωής της, πήρε τη σωστή απόφαση...
Τη Δωρεά οργάνων!!!

Στιγμότυπο από την εκδήλωση της Κοινωνικής Οργάνωσης «ΑΓΑΠΗ»
στο Πειραματικό Σχολείο Αθηνών.

Με τη συμμετοχή μας σε ιατρικές εκπομπές
αλλά και δημόσιες συζητήσεις με  ειδικούς
επιστήμονες για να  δοθούν επαρκείς και
πειστικές απαντήσεις για τις  ευαίσθητες
μεταμοσχευτικές  διαδικασίες. Με προβολή
ειδικών μηνυμάτων σε δημόσιους χώρους,
σε πολυκινηματογράφους, εμπορικά κέντρα,
αεροδρόμια, με  σκοπό να ενσωματωθεί το
μήνυμα της δωρεάς οργάνων στη συνείδηση
όλων. Με συνεργασία με την Εκκλησία
της Ελλάδος που στηρίζει έμπρακτα την
προσπάθεια και κάθε σχετική πρωτοβουλία.
Ακόμη, με τη βουλευτική μου ιδιότητα
κατέθεσα σειρά Ερωτήσεων στη Βουλή
προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις αναφορικά
με τις δράσεις και το σχεδιασμό της πολιτείας
στο ευαίσθητο πεδίο των μεταμοσχεύσεων και
της δωρεάς  οργάνων σώματος, πιστεύοντας
πως η προσπάθεια βελτίωσης των στατιστικών
δεικτών ως προς τα ποσοστά δωρητών
οργάνων στη χώρα μας, έχει βασική προϋπόθεση τη δημιουργία ενός σύγχρονου νομικού
πλαισίου διαφάνειας και εμπιστοσύνης, και
ενός ανάλογου επικοινωνιακού πλαισίου
ενημέρωσης και καθημερινής επαφής.
Kατέθεσα τέλος πρόταση προς το Προεδρείο
της Βουλής για την ενδεχόμενη ανάληψη της
ευθύνης διοργάνωσης μιας ενημερωτικής
εκστρατείας για τη διάδοση της ιδέας της
δωρεάς οργάνων σώματος.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΨΗΣ
τ. Πρόεδρος Συλλόγου Nεφροπαθών Ν. Θεσσαλονίκης

Η ιδέα της δωρεάς οργάνων σώματος προς τους πάσχοντες
συνανθρώπους μας είναι πραγματικά η ύψιστη ανιδιοτελής
πράξη που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος στο συνάνθρωπό
του. Σώζονται ζωές ταλαιπωρημένων και πολλές φορές ετοιμοθάνατων ασθενών προσφέροντας τους ζωή και κοινωνική
επανένταξη. Ευχαριστώ εκ βάθους καρδιάς την Κοινωνική
Οργάνωση
και προσωπικά την κα. Έλενα Ράπτη, για τις
άοκνες προσπάθειες που κάνει για τη μετάδοση της εθελοντικής προσφοράς ιστών και οργάνων για μεταμόσχευση.

ΣTEΛΛA ΔOYKA
Δημοτική Σύμβουλος A' Διαμερίσματος
Δήμου Θεσσαλονίκης, Λέκτορας A.Π.Θ.

Πίστευα πάντα πως η δωρεά οργάνων σώματος
αποτελεί έκφραση πραγματικής αγάπης προς
το συνάνθρωπο. Η ελλιπής όμως ενημέρωση
που είχα μου προκαλούσε εύλογους ενδοιασμούς σχετικά με
την πρακτική των μεταμοσχεύσεων. Τον τελευταίο χρόνο, ως
μέλος της Κοινωνικής Οργάνωσης 
συμμετείχα σε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και δραστηριοποίησης της κοινής
γνώμης για το θέμα.
Η ενημέρωση που έλαβα, οι τεκμηριωμένες θέσεις που
άκουσα, με οδήγησαν να πάρω την απόφαση να γίνω
δωρήτρια οργάνων σώματος – μία απόφαση που πλέον με
γεμίζει υπερηφάνεια και αισιοδοξία.

ΔHMHTPHΣ
ΓAKHΣ
Xειρουργός
Mεταμοσχεύσεων,
Μέλος Δ.Σ. ΕΟΜ

Η πατρίδα μας είναι η πρώτη χώρα της
οποίας οι κάτοικοι συνέλαβαν την ιδέα
της μεταμόσχευσης και την εξέφρασαν μέσα από τη μυθολογία κατά την
αρχαιότητα.  Είναι η χώρα στην οποία
πρωτοπεριγράφηκε η  αναγεννητική
ικανότητα του ήπατος (συκωτιού) με το
μύθο του Προμηθέα Δεσμώτη, περίπου
3000  χρόνια, προτού η επιστήμη αντιληφθεί και αρχίσει να μελετά αυτό το
εκπληκτικό φαινόμενο.
Δυστυχώς,
όμως,
σήμερα
έχει
κατρακυλήσει στην τελευταία θέση
του  Ευρωπαϊκού πίνακα, αν και
είναι η  πρώτη χώρα, δυστυχώς, σε
«παραγωγή»  νεκρών (και κατά συνέπεια  μοσχευμάτων) στους ελληνικούς
δρόμους. Δεν είναι κρίμα, ένα κομμάτι από εμάς, ένα  μόσχευμα, να μη
συνεχίσει να ζει και μετά το θάνατό
μας, μέσα στο σώμα ενός άτυχου συνανθρώπου μας που αργοπεθαίνει, αντί
να σαπίσει κάτω από το χώμα;

ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ

Μ

ε σκοπό τη διερεύνηση των
απόψεων των πολιτών για
τις μεταμοσχεύσεις και τη
δωρεά οργάνων σώματος,
πραγματοποιήσαμε 3 έρευνες της
κοινής γνώμης (2004, 2006, 2009)
υπό την επιστημονική επίβλεψη της
εταιρείας δημοσκοπήσεων «ALCO».

Η ταυτΟτητα των ερευνων
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ALCO
ΤΥΠΟΣ: ΠΟΣΟΤΙΚΗ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ)
ΔΕΙΓΜΑ: 1041 ΑΤΟΜΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2004), 1577 ΑΤΟΜΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ & ΑΘΗΝΑ 2006),
1022 ΑΤΟΜΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2009)
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: ΤΥΧΑΙΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΑΘΗΝΑΣ
ΧΡΟΝΟΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006, ΜΑΪΟΣ 2009

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 3 ΕΡΕΥΝΩΝ
Γνώση του τι είναι η Δωρεά Οργάνων Σώματος

Επιθυμία μεγαλύτερης ενημέρωσης για τη Δωρεά Οργάνων
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Γιατί έγιναν Δωρητές Οργάνων Σώματος; Βάση: όσοι είναι, 137 άτομα
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Στάση απέναντι στη Δωρεά Οργάνων Σώματος
Βάση: όσοι γνωρίζουν τι είναι, 994 άτομα
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Πόσοι είναι Δωρητές Οργάνων Σώματος

Πηγές Ενημέρωσης για τη Δωρεά Οργάνων

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
13,8%

2009

ΦΙΛΟΙ/ΓΝΩΣΤΟΙ
6,9%

6,8%

2006

2004

και ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Συμμετέχουμε σταθερά στη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης με ειδικά διαμο
ρφωμένο υπαίθριο περίπτερο, διανέμοντας ενημερωτικό υλικό για τη δωρεά
οργάνων σώματος, σε συνεργασία με
τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και το Παράρτημα Μακεδονίας Θράκης του Συλλόγου Νεφροπαθών.
Η εικόνα των ανθρώπων όλων των
ηλικιών που σταματούν για να ενημερωθούν και που τελικά ενδιαφέρονται και
δείχνουν πρόθυμοι να αγωνιστούν για τη
διάδοση της δωρεάς οργάνων σώματος,
δείχνει πως η επιλογή της προβολής αυτής
της προσπάθειας μέσα από το θεσμό της
ΔΕΘ είναι ορθή. Ευχαριστούμε θερμά τη
ΔΕΘ για τη φιλοξενία της.

INTERNET

Η Κοινωνική Οργάνωση
μαζί με
την Ελευθερία Αρβανιτάκη για τους
Νεφροπαθείς

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε, στο Θέατρο Γης, συναυλία
της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, μέρος των εσόδων της οποίας
διατέθηκε για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού στις μονάδες
Τεχνητού Νεφρού των νοσοκομείων Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»
και «Ιπποκράτειο» και για τα παιδιά άπορων οικογενειών του
Συλλόγου Νεφροπαθών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.

ερωτήσεις και απαντήσεις για τη δωρεά οργάνων

1. Mπορώ να δωρίσω
κάποιο
όργανο,
ενώ
είμαι ακόμα στη ζωή;
ΝΑΙ, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μπορεί να δοθεί από
ζώντα δότη ένα νεφρό σε ένα
συγγενή δευτέρου βαθμού
εξ αίματος σε ευθεία ή πλάγια
γραμμή (σύμφωνα με το Νόμο
2737/99 περί μεταμοσχεύσεων) και αυτό διότι ο άνθρωπος
μπορεί να ζήσει φυσιολογικά
και με ένα μόνο νεφρό. Επίσης,
μπορεί να μεταμοσχευτεί μέρος
του ήπατος, μέρος του πνεύμονα ή του λεπτού εντέρου
και αιμοποιητικά κύτταρα (ο
μυελός των οστών). Η αφαίρεση ιστών και οργάνων από
ζώντα δότη επιτρέπεται μόνον
όταν πρόκειται να γίνει μεταμόσχευση στο σύζυγο του δότη ή
σε συγγενή μέχρι και το δεύτερο βαθμό εξ αίματος, σε ευθεία
ή πλάγια γραμμή. Ο περιορισμός
δεν ισχύει στη μεταμόσχευση
αιμοποιητικών κυττάρων (μυελού των οστών).
2. Πώς πιστοποιείται
ο θάνατος;
Τρεις διαφορετικοί γιατροί, που δεν είναι μέλη της μεταμοσχευτικής ομάδας, διενεργούν αυτόνομα μια σειρά από
εξετάσεις, έτσι ώστε να βεβαιω
θεί ότι ο ασθενής έχει υποστεί
«νέκρωση του εγκεφαλικού

στελέχους». Τα κριτήρια είναι
πολύ αυστηρά και αποδεκτά
από ιατρικής, νομικής και
ηθικής πλευράς και στην Ελλάδα, όπως εξάλλου και στις περισσότερες χώρες του κόσμου.
Το εγκεφαλικό στέλεχος είναι
το τμήμα εκείνο του κεντρικού
νευρικού συστήματος που συνδέει τα εγκεφαλικά ημισφαίρια
με το νωτιαίο μυελό και στο
οποίο εδράζουν, μεταξύ άλλων,
τα κέντρα της αναπνοής και της
κυκλοφορίας του αίματος. Κατά
συνέπεια νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους συνεπάγεται μη αναστρέψιμη διακοπή της αυτόματης αναπνοής
και της κυκλοφορίας του αίματος. Νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους μπορεί να προκληθεί κατά τη διάρκεια κάποιου
σοβαρού τροχαίου ατυχήματος
που επέφερε σημαντικής βαρύτητας εγκεφαλικά τραύματα ή
συνεπεία ενός αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.
3. Θα με αφήσουν να
πεθάνω, επειδή  ξέρουν
ότι
θέλω
να
γίνω
δωρητής οργάνων;
ΟΧΙ, γιατί η έναρξη της
μεταμοσχευτικής διαδικασίας
προϋποθέτει την πιστοποίηση θανάτου. Η εκπαίδευση του
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού βασίζεται στην αρχή ότι
«η δωρεά οργάνων έρχεται

πάντα δεύτερη μετά τους βασικούς ιατρικούς χειρισμούς.
Προέχει η επιβίωση του ασθενή και όλες οι προσπάθειες
εστιάζονται σε αυτό».

διδασκαλίαν και το φρόνημα της
Εκκλησίας μας». Ωστόσο, αν κάποιος έχει αμφιβολίες, μπορεί να
το συζητήσει με τον πνευματικό
του πατέρα.

4. Μπορούν οι άνθρωποι
να αγοράσουν ή να
πουλήσουν όργανα;

6.
Πώς
μπορώ
να
πραγματοποιήσω
την
επιθυμία μου να γίνω
δωρητής;

ΟΧΙ. Η αφαίρεση κυττάρων, ιστών και οργάνων με σκοπό τη μεταμόσχευση γίνεται χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα.
Κάθε συναλλαγή μεταξύ λήπτη,
δότη και των οικογενειών τους,
καθώς και αυτών με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, απαγορεύεται
και τιμωρείται από το νόμο. Πρέπει να γίνει σαφές σε όλους ότι η
δωρεά οργάνων είναι μία ελεύθερη πράξη. Θα πρέπει να είναι
απόλυτα σίγουρο ότι ο καθένας,
εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, μπορεί να λάβει μόσχευμα (ένα όργανο) και να επανακτήσει την υγεία του και ότι δεν
είναι εξαρτημένη η οικονομική
κατάσταση του λήπτη από τη
δυνατότητα μεταμόσχευσης.
5. Υπάρχουν Θρησκευτι
κές αντιρρήσεις για τη
μεταμόσχευση;
Οι περισσότερες θρησκείες όπως ο Χριστιανισμός, ο Βουδισμός, ο Ιουδαϊσμός κ.ά. έχουν
θετική θέση απέναντι στις μεταμοσχεύσεις. Η Ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία αντικρίζει τις
μεταμοσχεύσεις με ιδιαίτερη
συμπάθεια και κατανόηση και
θεωρεί ότι: «η δωρεά οργάνων
από εγκεφαλικώς νεκρούς δότας
καθώς και η νηφάλια και συνειδητή απόφασις υγιούς ανθρώπου
όπως προσφέρει κάποιο όργανό
του εις πάσχοντα συνάνθρωπον,
ως πράξεις φιλαλληλίας και
αγάπης, είναι σύμφωνοι με την

- Εγγράφεσαι κατευθείαν στο
Εθνικό Μητρώο Δωρητών
Οργάνων
αποστέλλοντας
στον Ε.Ο.Μ. τη «δήλωση δωρεάς οργάνων».
- Αναζητάς το έντυπο της
«δήλωσης δωρεάς οργάνων» από το ασφαλιστικό
σου ταμείο, τις Υπηρεσίες
Υγείας και τα Ταχυδρομεία.
- Συμπληρώνεις το έντυπο
που θα διανέμεται σε κάθε
απογραφή πληθυσμού.
- Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε
στο τηλέφωνο του Ε.Ο.Μ.
1147 όλο το 24ωρο ή ακόμα
για να σας αποστείλουμε ταχυδρομικά έντυπο ενημερωτικό υλικό μαζί με μία δήλωση
δωρεάς οργάνων.
- Το πιο σημαντικό, βέβαια,
είναι να έχει ενημερωθεί
η οικογένειά σου για την
απόφασή σου αυτή.
7. Μπορώ να αλλάξω
γνώμη;
ΝΑΙ, μπορείς. Η συναίνεση ή η άρνηση για δωρεά οργάνων είναι πάντοτε ελεύθερα
ανακλητή. Απλά ενημερώνεις
τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, ζητάς τη διαγραφή
σου από τη λίστα δωρητών και
ακυρώνεις την κάρτα δωρητή.
Τα στοιχεία προέρχονται από τον
Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.

“- Πείτε μας κάτι Γέροντα.
- Τι να πω;
- Ό,τι λέει η καρδιά σας...
Αυτό που λέει η καρδιά μου είναι να πάρω το μαχαίρι, να την κόψω κομματάκια,
να την μοιράσω στον κόσμο και ύστερα να πεθάνω.”

Γέρων Παϊσιος Αγιορείτης

Το έντυπο εκδόθηκε από την Κοινωνική Οργάνωση
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