
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  

Η μεταμόσχευση οργάνων είναι μια πολύπλοκη διαδικασία κατά την 

οποία, με εγχείριση, μεταφέρονται υγιή όργανα, από νεκρό ή ζωντανό 

δότη σε έναν σοβαρά πάσχοντα λήπτη με σκοπό την αποκατάσταση 

της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού του. Ουσιαστικά 

αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της ιατρικής του 20ού 

αιώνα και έχει καθιερωθεί πλέον ως μια θεραπευτική πρακτική. 

Επιτρέπει την αποκατάσταση των λειτουργιών του σώματος, που είχαν 

μέχρι τότε χαθεί ή είχαν υποκατασταθεί με μια μηχανικού τύπου 

μέθοδο. Πιο συγκεκριμένα, η μεταμόσχευση είναι η εγχείρηση κατά 

την οποία υγιή όργανα, ιστοί ή κύτταρα μεταφέρονται από έναν 

εκλιπόντα ή ζωντανό δότη σε ένα χρονίως πάσχοντα ασθενή, με σκοπό 

την αποκατάσταση της λειτουργίας κάποιου οργάνου του, το οποίο 

βρίσκεται σε ανεπάρκεια. 

 

 



Τα όργανα τα οποία μπορούν να μεταμοσχευτούν είναι : 

  οι νεφροί 

 

 

  η καρδιά 

  το ήπαρ 

  οι πνεύμονες 

  το πάγκρεας 

  τμήμα του λεπτού εντέρου 

 Οι ιστοί και τα κύτταρα που μπορούν σήμερα να μεταμοσχευτούν 

είναι : 

  δέρμα 

  επιδερμίδα 

  οστά 

  χόνδροι 

  μύες 



  τένοντες 

  σύνδεσμοι 

  περιτονίες 

  αγγεία 

  βαλβίδες της καρδιάς 

  κερατοειδής χιτώνας του οφθαλμού 

  σκληρός χιτώνας του οφθαλμού 

  εμβρυϊκή μεμβράνη 

  χόριο 

  ενδοκρινείς ιστοί και ενδοκρινικά κύτταρα 

  νευρικά κύτταρα 

 αιμοποιητικά κύτταρα κ.α. 

 Οι τεχνικές συνεχώς βελτιώνονται και σύντομα θα είναι δυνατή η 

μεταμόσχευση και άλλων οργάνων, ιστών και κυττάρων. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο νεφροί μεταμοσχεύονται σε δύο 

ασθενείς. Το ίδιο συμβαίνει και με τους πνεύμονες, ενώ και το ήπαρ 

μπορεί να χωριστεί και να μεταμοσχευθεί σε δύο διαφορετικούς 

λήπτες. 

 

Η μεταμόσχευση 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. 

 

Θεωρητικά οι περισσότεροι από εμάς είμαστε 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: 

 

1. Η πιθανότητα να χρειαστούμε εμείς οι ίδιοι, κάποια στιγμή της 

ζωής μας, ένα μόσχευμα είναι πολύ μεγαλύτερη από την 

πιθανότητα να δωρίσουμε τα όργανα μας μετά θάνατον. Αν 

περιμένουμε λοιπόν να μας «δωρηθεί» ένα μόσχευμα και με 



αυτόν τον τρόπο να σωθεί η ζωή μας, δεν είναι εξ ίσου δίκαιο να 

«δωρίσουμε» και εμείς; 

2. 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, μπορούν να σωθούν έως και 

είκοσι (20) ασθενείς που έχουν ανάγκη από νέα καρδιά, 

πνεύμονες, ήπαρ, νεφρούς, κερατοειδείς, δέρμα ή και οστά. 

3. Η Δωρεά Οργάνων πραγματοποιείται μόνο από εγκεφαλικά 

νεκρούς ανθρώπους, που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής 

Θεραπείας. Ο εγκεφαλικός θάνατος είναι μία μη αναστρέψιμη 

κατάσταση που ισοδυναμεί με τον θάνατο και δεν έχει καμία 

σχέση με τις χρόνιες φυτικές καταστάσεις («κατάσταση φυτού»). 

Σε περίπτωση εγκεφαλικού θανάτου η οικογένεια του δυνητικού 

δότη προσεγγίζεται από εξειδικευμένους γιατρούς της Μ.Ε.Θ. και 

ενημερώνεται για τη δυνατότητα δωρεάς οργάνων του 

εκλιπόντος. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι πάντοτε ζητείται η 

συναίνεση ων συγγενών ανεξάρτητα 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. 

4. 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. 

5. 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. 

 

 

Μεταμόσχευση οργάνων 

 

Μεταμόσχευση νεφρών 

 

Οι παθήσεις που συνήθως δημιουργούν την ανάγκη για μεταμόσχευση 

νεφρού είναι αυτοάνοσες νεφρίτιδες, διαβήτης, υπέρταση και 

συγγενείς νεφροπάθειες. Οι άνθρωποι που πάσχουν από αυτές τις 



ασθένειες και έχουν ανεπαρκή νεφρά πρέπει να λάβουν κανονική 

θεραπεία με τεχνητό νεφρό (αιμοκάθαρση). Ωστόσο, η αιμοκάθαρση 

μπορεί να αντικαταστήσει μόνο το 5% της λειτουργίας δύο υγιών 

νεφρών και σε πολλούς ανθρώπους η ποιότητα της ζωής τους με την 

αιμοκάθαρση είναι πολύ χαμηλή. Επιπλέον η προσδοκία επιβίωσης 

είναι χαμηλότερη στα άτομα που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση απ’ 

ότι στον υπόλοιπο πληθυσμό. 

Η μεταμόσχευση νεφρού είναι η καλύτερη δυνατή θεραπεία για την 

νεφρική ανεπάρκεια. Βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής και 

αυξάνει τις προσδοκίες για επιβίωση. Ενα χρόνο μετά τη 

μεταμόσχευση νεφρού από έναν κλινικά νεκρό δωρητή, γύρω στο 90% 

των μοσχευμάτων λειτουργούν ακόμα κανονικά. Μετά από 5 χρόνια, 

πάνω από το 60% των ασθενών είναι ακόμα υγιείς και ξεπερνούν 

οποιανδήποτε ανάγκη για αιμοκάθαρση. 

Σε μερικούς ανθρώπους που δέχονται ένα μόσχευμα επειδή έχουν 

σοβαρό διαβήτη που εξαρτάται από ινσουλίνη, το πάγκρεας του 

δωρητή μπορεί να μεταμοσχευτεί μαζί με το νεφρό. Αυτό εμποδίζει το 

διαβήτη να καταστρέφει το νέο νεφρό. 

 

Μεταμόσχευση ήπατος 

 

Για ανθρώπους με σοβαρή ασθένεια στο ήπαρ, η μεταμόσχευση είναι 

μερικές φορές η μόνη διαθέσιμη αποτελεσματική θεραπεία. Οι πιο 

κοινές ασθένειες που δημιουργούν την ανάγκη για μεταμόσχευση 

ήπατος είναι οι χρόνιες ιογενείς λοιμώξεις του ήπατος (ηπατίτιδα Β και 



C), αλκοολική ηπατίτιδα, αυτοάνοσες ηπατίτιδες, συγγενείς νόσοι με 

ηπατικές εκδηλώσεις και οξεία ηπατική ανεπάρκεια. 

Ευτυχώς, οι λίστες αναμονής για μεταμόσχευση ήπατος είναι 

μικρότερες από αυτές για μεταμόσχευση νεφρού. Σε ένα χρόνο, γύρω 

στο 80% των μεταμοσχεύσεων ήπατος λειτουργούν καλά. Αυτό το 

ποσοστό πέφτει στο 60-65% μετά από 5 χρόνια. 

Οι χειρουργοί έχουν εξελίξει επίσης άλλες τεχνικές για να χορηγούν 

νέους ιστούς ήπατος, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας κατά την 

οποία χωρίζουν στη μέση το δωρηθέν ήπαρ και μεταμοσχεύουν σε δύο 

ασθενείς ή παίρνουν ένα μέρος του ήπατος του γονέα και το 

μεταμοσχεύουν στο παιδί του. Η δώρηση ιστού ήπατος από δότη που 

βρίσκεται εν ζωή έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και σε ενήλικους 

ασθενείς. 

 

Μεταμόσχευση καρδιάς και πνευμόνων 

 

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μία από τις συχνές αιτίες 

καρδιαγγειακού θανάτου στις μέρες μας. Η μεταμόσχευση καρδιάς 

είναι μια αποτελεσματική επιλογή: το 85% των μεταμοσχεύσεων 

καρδιάς λειτουργούν καλά μετά από ένα χρόνο και σχεδόν το 70% 

μετά από πέντε. Ωστόσο, επειδή υπάρχει μόνο περιορισμένος αριθμός 

δωρηθέντων καρδιών, πολλοί άνθρωποι που πιθανώς να 

επωφελούνται από τη μεταμόσχευση καρδιάς δε μπαίνουν στη λίστα 

αναμονής. 

Συνδυασμένες μεταμοσχεύσεις καρδιάς και πνευμόνων είναι λιγότερο 



κοινές και συνήθως γίνονται σε άτομα που πάσχουν από κυστική 

ίνωση. Επιπροσθέτως, ένας μικρός αριθμός μόνο μεταμοσχεύσεων 

πνευμόνων επιχειρούνται σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις στους 

πνεύμονες. 

 

Άλλες μορφές μεταμόσχευσης 

 

Σε μερικούς ανθρώπους που πάσχουν από διαβήτη, η μεταμόσχευση 

παγκρέατος μπορεί να βελτιώσει την παραγωγή ινσουλίνης και να 

μειώσει το ρίσκο διαβητικών επιπλοκών. Αυτό μπορεί να συμβεί σε 

συνδυασμό με μια ταυτόχρονη μεταμόσχευση νεφρού από τον ίδιο 

δότη, από τη στιγμή που μια από τις συνηθέστερες επιπλοκές του 

διαβήτη είναι η φθορά των νεφρών. 

Όσο η μεταμόσχευση εξελίσσεται, άλλες διαδικασίες εξελίσσονται 

επίσης. Μερικά κέντρα μπορούν να πραγματοποιήσουν 

μεταμοσχεύσεις λεπτού εντέρου για να αντιμετωπίσουν το σύνδρομο 

βραχέος εντέρου σε ανθρώπους με εκτεταμένες εντερεκτομές 

(προχωρημένη νόσος του Crohn για παράδειγμα). Πολλαπλές 

μεταμοσχεύσεις που συνδυάζουν διάφορα όργανα γίνονται 

περιστασιακά. 

 



 

 

Τι συμβαίνει μετά τη λήψη ενός μοσχεύματος; 

Δέχεται ο οργανισμός το νέο όργανο; 

Το νέο όργανο δεν είναι γενετικά ταυτόσημο με το αρχικό όργανο. 

Συνεπώς, το ανοσολογικό σύστημα του οργανισμού προσπαθεί να το 

απορρίψει – με τον ίδιο τρόπο που θα προσπαθούσε να αντιμετωπίσει 

μία λοίμωξη. Οποιοσδήποτε λαμβάνει ένα μόσχευμα θα πρέπει να 

λαμβάνει φάρμακα κατά της απόρριψης του μοσχεύματος για το 

υπόλοιπο της ζωής του, προκειμένου να προστατεύσει το νέο όργανο 

από αυτή τη διεργασία. Εάν διακοπεί η ΛΗΨΗ φαρμάκων κατά της 

απόρριψης του μοσχεύματος, το όργανο συνήθως θα απορριφθεί 

μέσα σε λίγες ημέρες. 

 



Πώς θα γνωρίζετε εάν το μεταμοσχευμένο όργανο είναι 

υγιές και λειτουργεί καλά; 

Οποιοσδήποτε λαμβάνει ένα μόσχευμα, θα πρέπει να επισκέπτεται 

τακτικά μία ειδική κλινική όπου θα αξιολογείται η λειτουργία του 

μεταμοσχευμένου οργάνου του. Αυτές οι επισκέψεις θα γίνονται 

λιγότερο συχνές με το πέρασμα του χρόνου και όσο το νέο όργανο θα 

διαπιστώνεται ότι λειτουργεί καλά. Συχνά χρειάζεται η μέτρηση και 

παρακολούθηση επιπέδων των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων 

καθώς συχνά το θεραπευτικό εύρος είναι στενό. Αιματολογικές 

εξετάσεις διεξάγονται σε ανθρώπους που λαμβάνουν ένα μόσχευμα 

νεφρού ή ήπατος, για να επιβεβαιωθεί το πόσο καλά λειτουργεί το 

μεταμοσχευμένο όργανο. Μετά από μία μεταμόσχευση καρδιάς, 

πραγματοποιούνται διάφορες μετρήσεις για να ελεγχθεί η απόδοση 

της νέας καρδιάς. 

 

Για πόσο χρόνο διαρκεί ένα μόσχευμα; 

Περίπου το 90% των μοσχευμάτων νεφρού λειτουργούν καλά μετά 

από ένα χρόνο. Πάνω από το 60% εξακολουθούν να λειτουργούν με 

επιτυχία μετά από πέντε χρόνια. Πάντως, για όλα τα είδη 

μεταμόσχευσης οργάνων, ένα μεγάλο ποσοστό εξακολουθεί να 

λειτουργεί καλά για έως και 10 χρόνια ή και περισσότερο. 

 

Προβλήματα που μπορεί να προκύψουν μετά από 

τη λήψη ενός μοσχεύματος 



Όπως ισχύει σε κάθε μείζονα χειρουργική επέμβαση, μπορεί να 

προκύψουν επιπλοκές. Οι γιατροί είναι εξοικειωμένοι με αυτές τις 

ενδεχόμενες επιπλοκές και διεξάγουν τακτικούς ελέγχους σε 

επισκέψεις στην κλινική μετά τη μεταμόσχευση για την έγκαιρη 

ανίχνευση των σημείων κάποιου προβλήματος. Αυτές οι επιπλοκές 

μπορεί να οφείλονται στα φάρμακα κατά της απόρριψης του 

μοσχεύματος που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία του νέου 

οργάνου από το ανοσολογικό σύστημα του οργανισμού. 

 

Ειδικές προφυλάξεις που είναι απαραίτητες μετά τη 

λήψη ενός μοσχεύματος 

Οι γιατροί σας θα είναι σε θέση να αντιληφθούν εάν αντιμετωπίζετε 

απόρριψη μόνο εξετάζοντάς σας και κάνοντας αναλύσεις αίματος. Ο 

γιατρός σας και το προσωπικό της μεταμόσχευσης θα σας 

παρακολουθούν για τα ακόλουθα: 

 

Απόρριψη 

Ο κίνδυνος της απόρριψης δεν εξαλείφεται ποτέ. Θα απαιτείται 

πάντοτε να λαμβάνετε τα φάρμακά σας κατά της απόρριψης του 

μοσχεύματος. Η δόση των φαρμακευτικών αγωγών θα μειώνεται, αλλά 

δεν θα πρέπει ποτέ να παραλείπετε ή να σταματήσετε να λαμβάνετε 

τα φάρμακά σας. 

 

Λοίμωξη 



Τα φάρμακα κατά της απόρριψης μπορούν να αυξήσουν τις 

πιθανότητές σας να παρουσιάσετε ορισμένους τύπους λοιμώξεων. Οι 

λοιμώξεις αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν αλλά θα πρέπει να 

μπορείτε να αντιλαμβάνεστε εάν έχετε πυρετό, ασυνήθιστους πόνους 

ή οποιαδήποτε άλλη καινούρια αίσθηση. Καθώς οι δόσεις των 

φαρμάκων κατά της απόρριψης του μοσχεύματος ελαττώνονται, ο 

κίνδυνος λοιμώξεων θα ελαττώνεται επίσης. 

 

Υψηλή Αρτηριακή Πίεση 

Η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα μετά τη 

μεταμόσχευση. Η αντιμετώπιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης είναι 

σημαντική, γιατί η υψηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να προκαλέσει όχι 

μόνο βλάβη στον μεταμοσχευμένο νεφρό σας, αλλά και εγκεφαλικά 

επεισόδια και καρδιακές προσβολές. 

 

Σακχαρώδης Διαβήτης 

Ακόμη και εάν δεν είχατε ποτέ διαβήτη, τα φάρμακα κατά της 

απόρριψης του μοσχεύματος, τα οποία χρησιμοποιούνται για την 

καταστολή του ανοσοποιητικού σας συστήματος, μπορούν να 

προκαλέσουν διαβήτη. Εάν είχατε διαβήτη πριν τη μεταμόσχευση, ο 

ΕΛΕΓΧΟΣ της γλυκόζης στο αίμα σας μπορεί να είναι πιο δυσχερής. 

 

Υψηλή Χοληστερόλη 



Ακριβώς όπως και με το διαβήτη, τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται 

για την καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος μπορούν να 

προκαλέσουν αύξηση της χοληστερόλης του αίματος. Η υψηλή 

χοληστερόλη δεν οφείλεται αποκλειστικά σε διατροφή υψηλή σε 

τροφές με μεγάλη περιεκτικότητα λίπους. 

 

Καρκίνος 

Οι ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο 

εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου. Τα φάρμακα κατά της 

απόρριψης του μοσχεύματος μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο. 

 

Εγκυμοσύνη 

Οι γυναίκες που λαμβάνουν φάρμακα κατά της απόρριψης δεν θα 

πρέπει να μένουν έγκυες, καθώς τα φάρμακα αυτά μπορεί να είναι 

επιβλαβή για το αγέννητο βρέφος. Ωστόσο, εάν επιθυμείτε να μείνετε 

έγκυος, μιλήστε με τον γιατρό σας και με την ομάδα μεταμόσχευσης 

για το ενδεχόμενο αλλαγής των φαρμάκων σας. 

Οι γυναίκες που βρίσκονται σε ηλικία τεκνοποίησης μπορούν να 

μείνουν έγκυες μετά τη ΛΗΨΗμεταμοσχευμένου νεφρού. Εάν 

επιθυμείτε να μείνετε έγκυος μετά τη μεταμόσχευση, μιλήστε για το 

θέμα αυτό με τον γιατρό σας. Είναι χρήσιμο να συζητήσετε αυτό το 

θέμα με τον γιατρό σας ακόμη και πριν από την πραγματοποίηση της 

μεταμόσχευσης. Αυτό ισχύει επειδή υπάρχουν ειδικά θέματα προς 

εξέταση σε ό,τι αφορά την εγκυμοσύνη σε σχέση με τη μεταμόσχευση. 



Για να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανοί κίνδυνοι και να εξασφαλιστεί ότι 

εσείς, ο μεταμοσχευμένος νεφρός σας και το μωρό σας θα βρίσκεστε 

σε καλή υγεία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά από αυτήν, 

είναι πολύ σημαντικό να κάνετε έγκαιρο προγραμματισμό μαζί με τον 

γιατρό σας και με την ομάδα μεταμόσχευσης. Για τη δική σας υγεία και 

την υγεία του μωρού σας, θα πρέπει να αποφύγετε την εγκυμοσύνη 

για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τη μεταμόσχευση. Ο γιατρός σας θα 

σας βοηθήσει να καθορίσετε το χρονικό διάστημα που είναι 

κατάλληλο για την περίπτωσή σας. 

 

Είναι πάντοτε επιτυχημένες οι μεταμοσχεύσεις οργάνων; 

Η μεταμόσχευση θεωρείται μία εξαιρετικά αποτελεσματική διαδικασία 

αλλά, όπως συμβαίνει με κάθε μείζονα χειρουργική επέμβαση, η 

επιτυχία δεν μπορεί να είναι πλήρως εγγυημένη. Ένα έτος μετά τη 

μεταμόσχευση: 

Πάνω από το 90% των μοσχευμάτων νεφρού λειτουργούν ακόμη καλά. 

Περίπου το 80% των μοσχευμάτων ήπατος λειτουργούν ικανοποιητικά. 

Περίπου το 85% των μεταμοσχεύσεων καρδιάς είναι ακόμη επιτυχείς. 

 

Υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές αντί της 

μεταμόσχευσης; 

Ατομα με βαριάς μορφής νεφρική νόσο και τελικού σταδίου νεφρική 

ανεπάρκεια μπορούν να υποβληθούν στη συνήθη θεραπεία με έναν 

τεχνητό νεφρό (μία μέθοδος που ονομάζεται αιμοκάθαρση). Πολλά 



άτομα λαμβάνουν αυτή τη θεραπεία για πολλά χρόνια. Ωστόσο, η 

αιμοκάθαρση μπορεί να αντικαταστήσει μόνο το 5% περίπου της 

λειτουργίας δύο υγιών νεφρών και συνεπώς η ποιότητα ζωής είναι 

συχνά πολύ κακή. 

Η μεταμόσχευση νεφρού μπορεί να βελτιώσει θεαματικά την ποιότητα 

ζωής και να αυξήσει το προσδόκιμο επιβίωσης. Για πολλά άτομα με 

σοβαρή ηπατική ή καρδιακή νόσο, μία μεταμόσχευση οργάνου είναι 

συχνά η μόνη μακροπρόθεσμα αποτελεσματική θεραπεία. 

Στο άκουσμα της δωρεάς οργάνων, όλοι έρχονται στη θέση του δότη, 

με τις επιφυλάξεις, που αυτό συνεπάγεται. Ποτέ στη θέση του λήπτη. 

Η στατιστική, όμως, επιμένει ότι η πιθανότητα να χρειασθούμε οι ίδιοι, 

ή ένας δικός μας, κάποια στιγμή της ζωής μας, ένα μόσχευμα, είναι 

πολύ μεγαλύτερη από την πιθανότητα να μπορέσουμε εμείς να 

δωρίσουμε τα όργανά μας μετά θάνατον. 

  

ΔΩΡΗΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΔΟΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ  

 Δωρητής οργάνων είναι ο ενήλικος πολίτης που δηλώνει εν ζωή 

ότι μετά τον θάνατό του θα ήθελε να βοηθήσει ασθενείς 

συνανθρώπους του, προσφέροντας τα όργανά του προς 

μεταμόσχευση (Ε.Ο.Μ.). 

 

 Δότης οργάνων είναι ο εκλιπών από τον οποίο αφαιρείται 

τουλάχιστον ένα όργανό του προς μεταμόσχευση, ή, ο εν ζωή 

πολίτης που δίνει ένα όργανό του ή ιστό του προς μεταμόσχευση 

σε συγγενή του, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (Ε.Ο.Μ.). 



 

Μπορώ να δωρίσω κάποιο όργανο ενώ είμαι ακόμα στη 

ζωή; 

ΝΑΙ: Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μπορεί να δοθεί από ζώντα δότη ένα 

νεφρό σε έναν συγγενή δευτέρου βαθμού εξ αίματος σε ευθεία ή 

πλάγια γραμμή και αυτό διότι ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει 

φυσιολογικά και με ένα μόνο νεφρό. Επίσης μπορεί να μεταμοσχευθεί 

μέρος του ήπατος, μέρος του πνεύμονα ή μέρος του λεπτού εντέρου. 

Μεταμόσχευση από ζώντα δότη γίνεται και στα αιμοποιητικά κύτταρα 

(μυελός των οστών). Ο περιορισμός στο βαθμό της συγγένειας δεν 

ισχύει στη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (μυελού των 

οστών). 

 

 

 

Μπορώ να κάνω δωρεά μετά θάνατον προς ένα 

συγκεκριμένο πρόσωπο; 



ΟΧΙ: Η κατευθυνόμενη δωρεά ιστών και οργάνων μετά το θάνατο του 

δότη δεν επιτρέπεται να γίνεται προς ορισμένο λήπτη. Υπόδειξη του 

λήπτη από το δωρητή σώματος ή οργάνων δεν λαμβάνεται υπόψη, 

αλλά ακολουθείται η καθορισμένη σειρά προτεραιότητας μεταξύ των 

υποψηφίων ληπτών. 

 

Μπορεί ο καθένας από μας να γίνει δότης ιστών 

και οργάνων μετά θάνατον; 

ΟΧΙ: Βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει ένας εκλιπών 

δότης οργάνων είναι να «καταλήξει» διασωληνωμένος σε Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να διαγνωσθεί επίσημα ο εγκεφαλικός 

του θάνατος. 

 

Η αφαίρεση οργάνων, ιστών ή κυττάρων 

παραμορφώνει το σώμα; 

ΟΧΙ:  Το σώμα του δότη αντιμετωπίζεται πάντα με σεβασμό. Η όλη 

διαδικασία διενεργείται με μεγάλη προσοχή από χειρουργούς και 

εκπαιδευμένο προσωπικό, χωρίς να παραμορφώνει το σώμα, την όψη 

ή τα χαρακτηριστικά κατά την παράδοσή του στους συγγενείς για τη 

διαδικασία της κηδείας. 

 

 



 

Ποιος δέχεται ένα μόσχευμα; 

Οι άνθρωποι που χρειάζονται ένα μόσχευμα, υποφέρουν από μία 

ασθένεια η οποία έχει καταστρέψει ολοσχερώς ένα σημαντικό όργανο, 

όπως τα νεφρά, το συκώτι, την καρδιά ή τους πνεύμονες. Μερικά 

κέντρα επίσης πραγματοποιούν μεταμοσχεύσεις παγκρέατος για 

ασθενείς που πάσχουν από ορισμένα είδη διαβήτη. Επίσης ένας 

αριθμός μεταμοσχεύσεων άλλων μικρότερων οργάνων λαμβάνει χώρα 

κάθε χρόνο. 

Κάθε δωρηθέν όργανο που είναι έτοιμο για μεταμόσχευση, 

κατανέμεται πολύ προσεκτικά σε ένα δέκτη για να διασφαλιστεί το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 



Η κατανομή αυτή βασίζεται στη συμβατικότητα του δωρηθέντος 

οργάνου και του δέκτη (π.χ. αντιστοίχιση ομάδας αίματος), στο χρόνο 

παραμονής του ασθενούς στη λίστα αναμονής, στη φαρμακευτική 

επιτακτικότητα καθώς και σε άλλους παράγοντες. Κάθε χώρα έχει τη 

δική της υπηρεσία κατανομής οργάνων, οι οποίοι συνήθως 

λειτουργούν σε μια εθνική βάση διανομής. Αυτοί οι οργανισμοί είναι 

ανεξάρτητοι από τα κέντρα μεταμοσχεύσεων και όλοι είναι υπόλογοι 

στις εθνικές αρχές υγείας. Τα όργανα μπορεί να μεταφερθούν σε 

οποιοδήποτε σημείο της χώρας ή σε άλλη χώρα για να βρεθούν οι πιο 

κατάλληλοι δέκτες. 

Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι δεν είναι όλοι όσοι πάσχουν 

από ασθένειες στα νεφρά, στο ήπαρ ή στην καρδιά, κατάλληλοι για 

μεταμόσχευση. Για παράδειγμα μόνο οι μισοί από τους ασθενείς που 

υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση είναι κατάλληλοι για να δεχθούν 

μεταμόσχευση νεφρού. 

Η μεταμόσχευση μπορεί να μην είναι δυνατή επειδή το άτομο έχει 

κάποια καρδιαγγειακή ασθένεια, καρκίνο ή γενικά βρίσκεται σε κάποια 

κατάσταση που του απαγορεύει να πάρει το ρίσκο της μεταμόσχευσης. 

 

Δωρεά Οργάνων 

 Η δωρεά οργάνων μπορεί να γίνει με 3 τρόπους: 

 

1. Δωρεά από εγκεφαλικά νεκρούς ανθρώπους που βρίσκονται στην 

μονάδα εντατικής παρακολούθησης κάποιου νοσοκομείου 



2. Δωρεά οργάνων από ασθενείς των οποίων η καρδιά έχει 

σταματήσει να λειτουργεί 

3. Δωρεά από άτομα που βρίσκονται εν ζωή (συγγενικά ή 

συναισθηματικώς συνδεδεμένα άτομα). 

 

Η πλειοψηφία των οργάνων προέρχονται από εγκεφαλικά νεκρούς 

δότες- ανθρώπους των οποίων οι εγκέφαλοι νεκρώθηκαν ενώ αυτοί 

βρίσκονταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας και ανέπνεαν με τη 

βοήθεια μηχανήματος και των οποίων η καρδιά δεν έχει σταματήσει 

να χτυπάει. Τα πιο συχνά αίτια είναι τροχαία ατυχήματα ή βαριά 

αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. 

Στον ασθενή που είναι εγκεφαλικά νεκρός, η κυκλοφορία του αίματος 

του εγκεφάλου έχει σταματήσει ανεπανόρθωτα και ο εγκέφαλος 

νεκρώνεται. Σε αυτή την περίπτωση, μερικά όργανα μπορεί να 

λειτουργούν όσο συνεχίζεται η μηχανική υποστήριξη του ασθενή 

(αναπνευστήρας) και η καρδιά του δεν έχει σταματήσει να λειτουργεί. 

Μερικές φορές, τα νεφρά (αλλά όχι άλλα όργανα) μπορεί να 

αφαιρεθούν από δωρητές των οποίων η καρδιά έχει σταματήσει. Τα 

νεφρά πρέπει να αφαιρεθούν μέσα σε 30-45 λεπτά από τη στιγμή που 

σταμάτησε η καρδιά, αλλιώς δεν θα είναι κατάλληλα για 

μεταμόσχευση. 

Άνθρωποι που είχαν ενεργές λοιμώξεις, καρκίνο ή ήταν πολύ μεγάλης 

ηλικίας είναι ακατάλληλοι για δωρητές. 

Όταν το προσωπικό του νοσοκομείου αναγνωρίσει ένα πιθανό 

δωρητή, θα προσεγγίσει την οικογένεια του με σεβασμό και 



ευαισθησία για να συζητήσουν την πιθανότητα δωρεάς των οργάνων 

του. Σε πολλές περιπτώσεις οι οικογένειες βρίσκουν μια παρηγοριά για 

το θάνατο του ανθρώπου τους δωρίζοντας τα όργανά του. 

Τα όργανα από νεκρούς δότες είναι ένας πολύτιμος εθνικός πόρος. 

Εχει σχεδιαστεί ένα εθνικό πρόγραμμα για την εξασφάλιση ισότιμης 

πρόσβασης σε όλους τους ασθενείς που χρειάζονται κάποιο όργανο 

για μεταμόσχευση. Το εθνικό αυτό σύστημα σταθμίζει τις ανάγκες των 

ασθενών που αναμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα με τον στόχο 

για μεταμόσχευση κάποιου οργάνου που ταιριάζουν σε μεγάλο βαθμό 

με τον οργανισμό του λήπτη. 

Σε γενικές γραμμές, η αναμονή για πτωματικό όργανο είναι 

μεγαλύτερη από αυτή για όργανο από ζωντανό δότη και δεν υπάρχει 

καμία εγγύηση ότι θα κάποιος θα λάβει πτωματικό όργανο. 

 

Δωρεά από ζωντανό δότη 

 

Πρόκειται για μεταμόσχευση οργάνου, στην οποία δίνεται ένα όργανο 

από ένα ζωντανό άτομο. Το ζωντανό αυτό άτομο μπορεί να ανήκει σε 

μία από δύο κατηγορίες: 

 

 Συγγενής εξ αίματος (ονομάζεται μόσχευμα από ζώντα συγγενή 

δότη). Ένας συγγενής εξ αίματος είναι γονέας, αδελφός, αδελφή 

ή τέκνο 

 Μη εξ αίματος συγγενής (ονομάζεται μόσχευμα από ζώντα μη 



συγγενή δότη). Μπορεί να πρόκειται για στενό φίλο ή μέλος της 

οικογένειας εξ αγχιστείας, όπως σύζυγο, προγονό ή προγονή, ή 

θετό γονέα / θετό τέκνο. 

Η δωρεά ενός οργάνου που αφαιρείται με εγχείρηση από ένα ζωντανό 

δωρητή, είναι ένας σωματικός τρόπος για την προσφορά υγιών 

οργάνων για μεταμόσχευση. Η λίστα αναμονής για όργανα από κλινικά 

νεκρούς είναι πολύ μακριά, ειδικά για νεφρά, και τελικά ορισμένοι 

άνθρωποι δε λαμβάνουν καν ένα συμβατό όργανο. Όταν, όμως η 

δωρεά από ζωντανό δωρητή είναι δυνατή, τότε το πρόβλημα αυτό 

ξεπερνιέται. 

Η δωρεά ενός νεφρού από ένα ζωντανό δωρητή είναι δυνατή επειδή ο 

καθένας έχει δύο νεφρά, παρ’ όλο που μπορεί κάποιος να ζήσει μια 

τελείως υγιή ζωή μόνο με ένα. 

Η μεταμόσχευση ενός νεφρού από ζωντανό δωρητή είναι πιο πιθανό 

να είναι πετυχημένη από τη μεταμόσχευση από έναν κλινικά νεκρό 

δωρητή. Αυτό συμβαίνει γιατί στην περίπτωση του ζωντανού δωρητή 

το νεφρό σε μία πολύ υγιή κατάσταση και μπορεί να μεταμοσχευτεί με 

έναν οργανωμένο και προγραμματισμένο τρόπο αντί αυτό να γίνει 

αναπάντεχα (όπως στην περίπτωση ενός κλινικά νεκρού δωρητή) και 

χωρίς να έχει μεσολαβήσει πολύωρη εξωσωματική συντήρηση του 

μοσχεύματος. Αυτό ισχύει και για δωρεά από κάποιο συγγενή αλλά και 

από κάποιο συναισθηματικά συνδεδεμένο (σύζυγο). 

Η δωρεά νεφρού από ζωντανό συγγενή δότη ή ζωντανό μη συγγενή 

δότη είναι προτιμητέα γιατί σας παρέχει την καλύτερη δυνατή 

ευκαιρία να λάβετε νεφρό της καλύτερης δυνατής ποιότητας στο 

μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα αναμονής. 



Ο ζωντανός δότης θα πρέπει να αξιολογηθεί σχολαστικά για να 

εξασφαλιστεί ότι η αφαίρεση ενός νεφρού δεν θα προκαλέσει βλάβη 

της υγείας του. Αυτή η διαδικασία αξιολόγησης διαφέρει από το ένα 

κέντρο μεταμόσχευσης στο άλλο. Το να είναι κάποιος ζωντανός δότης, 

δεν σημαίνει ότι βρίσκεται σε κίνδυνο εμφάνισης οποιουδήποτε 

μελλοντικού προβλήματος υγείας. 

Δεν υπάρχει εγγύηση ότι κάποιος που επιθυμεί να δωρίσει π.χ. τον 

νεφρό του θα μπορέσει να το κάνει, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν 

θέματα υγείας, καθώς και συναισθηματικά ή κοινωνικά θέματα. 

 

Ποιος δίνει την άδεια για να πραγματοποιηθεί μία 

μεταμόσχευση; 

Όταν το προσωπικό του νοσοκομείου εντοπίσει έναν υποψήφιο δότη 

οργάνων, θα προσεγγιστεί η οικογένεια με έναν τρόπο που αποπνέει 

ευαισθησία και σεβασμό για να συζητηθεί η πιθανότητα της δωρεάς 

οργάνων. Η πείρα των κέντρων μεταμοσχεύσεων καταδεικνύει ότι 

πολλές οικογένειες βρίσκουν τη δωρεά οργάνων παρήγορη μετά το 

θάνατο του συγγενούς τους. 

 

 

Μπορώ να γίνω ζωντανός δότης για έναν συγγενή ή ένα 

αγαπημένο μου πρόσωπο; 

Οι συγγενείς εξ αίματος είναι οι πλέον συνηθισμένοι δότες. Σε μερικές 

χώρες, άνθρωποι με συναισθηματικό δεσμό, όπως οι σύζυγοι, 



ενδέχεται επίσης να μπορούν να γίνουν δωρητές. Σε κάθε υποψήφιο 

δότη γίνεται μία σχολαστική ιατρική και ψυχοκοινωνική αξιολόγηση 

για να ελεγχθεί η καταλληλότητά του, και υπάρχει πολύ προσεκτική 

φροντίδα παρακολούθησης μετά τη χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης 

του οργάνου. Συχνά, ένας συγγενής δεν είναι ιατρικά συμβατός και 

συνεπώς δεν είναι κατάλληλος να δωρίσει ένα όργανο στον οικείο του. 

Παρόλα αυτά, πρόσφατα εφαρμόζεται η τεχνική DOMINO, όπου ο μη 

συμβατός δωρητής δίνει το όργανό του σε ένα μη σχετιζόμενο ζεύγος 

ζώντων δοτών, οι οποίοι με τη σειρά τους προσφέρουν το όργανό τους 

σε ένα άλλο ζεύγος, μέχρι να βρεθεί συμβατό μόσχευμα για τον αρχικό 

ζεύγος δότη-λήπτη. Είναι απίθανο κάποιο άτομο κάτω των 18 ετών να 

αξιολογηθεί ως υποψήφιο να γίνει ζωντανός δότης. 

 

Πόσο μεγάλη είναι η λίστα αναμονής για ένα μόσχευμα; 

Περισσότεροι από 1.100 είναι οι Ελληνες ασθενείς που είναι 

εγγεγραμμένοι στη λίστα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων 

(ΕΟΜ) και περιμένουν το σωτήριο μόσχευμα. 

Περίπου 1 000 νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή σε 

περιτοναϊκή κάθαρση είναι εγγεγραμμένοι στη λίστα αναμονής για 

μεταμόσχευση νεφρού. Μάλιστα, εκτιμάται ότι ο πραγματικός αριθμός 

είναι μεγαλύτερος καθώς πολλοί νεφροπαθείς δεν μπαίνουν καν στη 

διαδικασία της εγγραφής στη λίστα στην χώρα μας. 

Άλλοι περίπου 70 ασθενείς με ηπατοπάθεια τελικού σταδίου 

περιμένουν μόσχευμα. 

Σε αυτούς προστίθενται 21 καρδιοπαθείς στο τελικό στάδιο της 

καρδιακής ανεπάρκειας, οι οποίοι περιμένουν να υποβληθούν σε 



μεταμόσχευση καρδιάς. Από αυτούς περίπου οι μισοί παραμένουν στη 

ζωή χάρη στην εμφύτευση συσκευής μηχανικής υποστήριξης 

κυκλοφορίας (ΜΥΚ), ευρέως γνωστή ως “τεχνητή καρδιά”. 

Τέλος, 6 πνευμονοπαθείς αναμένουν το σωτήριο μόσχευμα. Μάλιστα, 

οι τελευταίοι μοιάζουν να “οδηγούνται” με μαθηματική ακρίβεια στο 

θάνατο εάν μέσα σε ένα σύντομο χρονικά διάστημα δεν βρεθεί 

κατάλληλο μόσχευμα, διότι συντηρούνται μόνο φαρμακευτικά έως τη 

μεταμόσχευση και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. 

Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, η Ελλάδα κατέχει την τελευταία 

θέση σε αριθμό δυνητικών δοτών με 7,5 δότες ανά εκατομμύριο 

πληθυσμού, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 16 δότες ανά 

εκατομμύριο. 

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η λίστα αναμονής για μία 

μεταμόσχευση οργάνου δεν είναι απλώς μία ουρά. Μερικοί άνθρωποι 

περιμένουν πολύ περισσότερο από άλλους για ένα όργανο. Αυτό 

συμβαίνει εξαιτίας των πολλών παραγόντων που λαμβάνονται υπ’ 

όψιν όταν κατανέμεται ένα όργανο από δότη. Για παράδειγμα, κάποιος 

που έχει μία σπάνια ομάδα αίματος μπορεί να έχει μικρότερη 

πιθανότητα να λάβει ένα όργανο. 

 

Ποιος καθορίζει την κατανομή των οργάνων για 

μεταμόσχευση; 

Κάθε χώρα έχει τον δικό της εθνικό οργανισμό κατανομής οργάνων, ο 

οποίος λειτουργεί ανεξάρτητα από τα κέντρα μεταμόσχευσης. Όταν 

ένα όργανο από δότη καταστεί διαθέσιμο, συνταιριάζεται προσεκτικά 



με έναν λήπτη για να διασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Αυτή η κατανομή βασίζεται σε παράγοντες όπως η συμβατότητα της 

ομάδας αίματος, ο χρόνος στη λίστα αναμονής, η ύπαρξη επείγουσας 

ιατρικής ανάγκης, κ.λπ. Ένα όργανο μπορεί να κατανεμηθεί σε κάποιον 

σε μία άλλη περιοχή της χώρας, προκειμένου να βρεθεί ο πλέον 

κατάλληλος λήπτης. 

  

Δωρεά σώματος 

  

Κατακαλόκαιρο του 2003 και ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας και 

εμπνευστής της «Βουλής των Εφήβων», Αντώνης Σαμαράκης, αφήνει 

για πάντα την πένα δίπλα στα γραπτά του και φεύγει από τη ζωή. «Να 

σκορπιστώ στο πουθενά», έχει πει νωρίτερα, αλλά όχι επί ματαίω... 

Και προετοιμάζει την επομένη της φυγής του. Στερνή του επιθυμία 

είναι το άψυχο σώμα του να γίνει ...εκμαγείο στα χέρια των αυριανών 

γιατρών και προσφέρεται στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών. 

Η προσφορά του «αιώνιου έφηβου» ήταν αυτή που άνοιξε τον δρόμο 

προς τη «δωρεά σώματος». Η επιθυμία του Αντώνη Σαμαράκη έγινε 

αφορμή να ευαισθητοποιηθούν νέοι εν δυνάμει δωρητές σώματος. 

Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η σύζυγος Σαμαράκη, Ελένη, δωρήτρια 

σώματος και η ίδια, «πολλοί μου τηλεφώνησαν μετά το θέμα του 

Αντώνη και με ρωτούσαν για τη δωρεά σώματος. Από το Πανεπιστήμιο 

μού είπαν ότι μετά από εμάς, αυξήθηκαν σημαντικά οι άνθρωποι, που 

προσφέρθηκαν να γίνουν δωρητές σώματος». 



Πρόκειται για τη μετά θάνατον προσφορά της σορού του δότη στο 

ανατομείο της Ιατρικής Σχολής (μόνο τα πανεπιστήμια Αθήνας και 

Θεσσαλονίκης χρησιμοποιούν φυσικά σώματα για την εκπαίδευση των 

φοιτητών τους), όπου το σώμα, αφού περάσει από διαδικασία 

ταρίχευσης η οποία διαρκεί περίπου ενάμιση χρόνο, τίθεται στη 

διάθεση των φοιτητών. Μετά την ανάτμηση, οι σοροί θάβονται με 

καθ΄ οικονομίαν νεκρώσιμη τελετή στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. 

Ο επίκουρος καθηγητής Ανατομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Αντώνης Μαζαράκης, σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως υπάρχει έντονη 

διάθεση για δωρεά σώματος μετά και την προσφορά Σαμαράκη. 

Η δωρεά είναι «οικειοθελής και αυτόβουλη» και γίνεται μέσω ειδικής 

αίτησης που παρέχει το Πανεπιστήμιο. «Δυστυχώς, είναι πρωτοβουλία 

καθαρά προσωπική και δεν μπορεί να ληφθεί από συγγενείς του 

θανόντος, δεδομένου του "κενού" στη νομολογία. Ο νομοθέτης 

πρόβλεψε μόνον την δωρεά οργάνων και όχι την δωρεά σώματος, κάτι 

που πολλές φορές έχουν ζητήσει οι γιατροί από την εκάστοτε πολιτική 

ηγεσία του Υπουργείου να αλλάξει, αλλά δεν έχει γίνει ακόμη κάτι», 

επισημαίνει ο κ. Μαζαράκης. 

Κάνει, δε, γνωστό ότι κάθε χρόνο έρχονται στην διάθεση του 

ανατομείου από πέντε έως επτά σοροί προς ταρίχευση, ενώ στην 

παρούσα χρονική φάση περίπου 30 είναι στη διάθεση των φοιτητών 

και δύο χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο. Ακόμη, υπάρχουν ήδη περί τις 

300 εν δυνάμει δωρεές. Η αντιπαράθεση επιστημονική κοινότητας και 

εκκλησίας συνίσταται σ΄αυτή καθ΄αυτή δωρεά του σώματος και στη μη 

κανονική ταφή. Αυτό που προτάθηκε αρχικά ήταν μία «άυλη ταφή», 

όπως εκείνη για τα θύματα, των οποίων η σορός δεν βρίσκεται. Ο 

αναπληρωτής καθηγητής Ανατομίας, Διονύσης Βενιεράτος, δηλώνει 



στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως υπάρχει η σκέψη να προταθεί κανονική κηδεία, 

πριν την διαδικασία ταρίχευσης, και κατόπιν να γίνεται παράδοση του 

σώματος στο ανατομείο. 

Εθνικός Οργανισμός Μςταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ) 

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) αναφέρει οτι η δωρεά 

οργάνων είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα: Ότι η ζωή συνεχίζεται. 

«Ο ΕΟΜ είναι ο επίσημος κρατικός φορέας του Υπουργείου Υγείας, 

που διαμεσολαβεί, ελέγχει και συντονίζει όλες τις διαδικασίες από τη 

δωρεά έως τη μεταμόσχευση, αλλά ο αγώνας μας εστιάζεται στη 

σωστή πληροφόρηση, που καταπολεμά τις φοβίες και τις 

παρεξηγήσεις», προσθέτει η κ. Μπενουδάκου και καταλήγει: 

«Η ιδέα της δωρεάς οργάνων μετά το τέλος της ζωής αποτελεί την 

ύψιστη μορφή εθελοντικής προσφοράς και αλτρουισμού, καθώς και τη 

βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση του ιατρικού θαύματος 

της μεταμόσχευσης. Η ανάπτυξη και η διάδοση των μεταμοσχεύσεων 

δεν εξαρτώνται μόνο από την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο, 

αλλά κυρίως από την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των κοινωνικών 

φορέων και του καθενός μας χωριστά. Σκοπός του ΕΟΜ είναι η ιδέα 

της δωρεάς οργάνων και ιστών να συνδεθεί με το ευρύτερο πνεύμα 

του εθελοντισμού και να καθιερωθεί ως πράξη ανθρωπισμού και 

πολιτισμού από όλους μας. 

Εκείνο που προηγείται όμως της μεταμόσχευσης, είναι το ανθρώπινο 

μεγαλείο, καθώς την ώρα της μεγαλύτερης οδύνης για την απώλεια 

ενός αγαπημένου προσώπου, κάποιος με μοναδικό κίνητρο την αγάπη 

και τη γεναιοδωρία αποφασίζει να υπερβεί τον πόνο και να γεφυρώσει 

τη ζωή με τον θάνατο. Τα όργανα από πολλούς δυνητικούς δότες δεν 



αξιοποιούνται, επειδή δεν είχαν συζητήσει ποτέ εν ζωή με την 

οικογένειά τους τη θετική στάση απέναντι στη δωρεά οργάνων». 

Την αρνητική στάση των συγγενών, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ΕΟΜ 

την αποδίδει εκτός από την ελλειπή ενημέρωση, σε ψυχολογικούς 

λόγους, όπως συναισθηματική φόρτιση λόγω απώλειας, αδυναμία 

αποδοχής του θανάτου του αγαπημένου προσώπου, ή τύψεις για τη 

λήψη της απόφασης. Ιδιαίτερη σημασία για τη θετική αντίδραση των 

συγγενών έχει ο τρόπος προσέγγισης των γιατρών ώστε να ενισχύσουν 

την ψυχική τους δύναμη και να καλλιεργήσουν την αντίληψη ότι η 

δωρεά οργάνων είναι συνέχεια ζωής μέσα από άλλους ανθρώπους. 

«Κανείς, πάντως, δεν αμφισβητεί τη σημασία της ιδέας σε θεωρητικό 

και ιδεαλιστικό επίπεδο», τονίζουν τα στελέχη του ΕΟΜ. Υπάρχουν, 

όμως, κι άλλοι λόγοι που κάνουν τους Έλληνες διστακτικούς απέναντι 

στη δωρεά οργάνων. Ποσοστό μόλις 0,9 του ελληνικού πληθυσμού 

κατέχουν κάρτα δωρητή. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, 43% των 

Ελλήνων θα ήθελαν να δωρήσουν τα όργανά τους μετά θάνατον, αλλά 

δεν το αποφασίζουν επειδή οι Έλληνες πρώτοι σε όλη την Ευρώπη και 

σε ποσοστό 45% δεν εμπιστεύονται το σύστημα, 

συμπεριλαμβανομένων του συστήματος μεταμοσχεύσεων, του 

συστήματος υγείας, του συστήματος κοινωνικής και διοικητικής 

οργάνωσης γενικότερα. 

Οι συνδυαστικοί λόγοι για τους οποίους γίνεται κάποιος δωρητής 

οργάνων, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΜ, είναι ο αλτρουίσμός, η 

αγάπη για τον συνάνθρωπο, η διάθεση προσφοράς στο κοινωνικό 

σύνολο, η εμπιστοσύνη στους γιατρούς, η δυνατότητα πρόσβασης 

στην πληροφόρηση ή η προσωπική εμπειρία έλλειψης οργάνων στο 

άμεσο περιβάλλον του. 



Η καταγραφή εθελοντών δοτών ξεκίνησε τη δεκαετία του ΄70 στην 

Ολλανδία, τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία. Σε κάθε κράτος οι 

καταγραφόμενοι εθελοντές συγκεντρώνονται σ΄ένα κεντρικό αρχείο, 

που αποτελεί την Εθνική «Δεξαμενή» της χώρας. Σήμερα, υπάρχουν 58 

Δεξαμενές δοτών σε 43 χώρες και 39 Τράπεζες φύλαξης μονάδων 

ομφαλοπλακουντιακού αίματος σε 21 χώρες. Τα στοιχεία δοτών και 

μονάδων συγκεντρώνονται σ΄ένα διεθνές αρχείο, το οποίο έχει σήμερα 

καταγεγραμμένους περισσότερους από 11.000.000 εθελοντές. Όλες οι 

συνεργαζόμενες Εθνικες Δεξαμενές έχουν πρόσβαση στο διεθνές 

αρχείο. 

Στην Ελλάδα από τη δεκαετία του ΄80 λειτούργησαν δύο Δεξαμενές 

δοτών, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, στις οποίες αναφέρονται οι 

εθελοντές που στρατολογούνται και τυποποιούνται σε 5 κέντρα δοτών. 

Από το τέλος του 2002 λειτουργεί μια κεντρική δεξαμενή στον ΕΟΜ, ο 

οποίος συντονίζει όλες τις μεταμοσχεύσεις στη χώρα. 

Οι προσπάθειες που έχουν γίνει έως τώρα από τον ΕΟΜ έχουν 

οδηγήσει σε αύξηση έως και 250% των πραγματοποιούμενων 

μεταμοσχεύσεων, αλλά σε σχέση με τις ανάγκες σε μοσχεύματα, 

καθώς και σε σχέση με τους δείκτες δωρεάς οργάνων άλλων χωρών, 

υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη... 
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