
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΕΜΗ 

1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), έχει θεσπίσει από το 2007 την 1η 

Νοεμβρίου ως «Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων & Μεταμοσχεύσεων». Στόχος της 

ημέρας αυτής είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία της δωρεάς οργάνων 

σώματος  και να αποτελέσει αφορμή για συζήτηση με το οικείο μας περιβάλλον, γύρω από 

το σημαντικό ζήτημα της Δωρεάς Οργάνων. Η γνώση των επιθυμιών του εκλιπόντος, 

αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα στην απόφαση της οικογένειας, που θα κληθεί να 

συναινέσει στη δωρεά οργάνων.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, με την ευκαιρία της 

αυριανής ημέρας, το τρέχον έτος έχει καταγραφεί αύξηση της τάξεως του 30% στα ποσοστά 

δωρεάς οργάνων στη χώρα μας σε σχέση με το έτος 2018, γεγονός που καταδεικνύει την 

ευαισθητοποίηση και ανταπόκριση της ελληνικής κοινωνίας, όπως επίσης στην πολύτιμη 

βοήθεια του προσωπικού των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας  και των Κέντρων 

Μεταμόσχευσης της χώρας μας.  

Παρόλα αυτά όμως, η χώρα μας παραμένει μία από τις τελευταίες ευρωπαϊκές χώρες στη 

Δωρεά και τη Μεταμόσχευση Οργάνων. Με μέσο ευρωπαϊκό όρο τους 18 δότες ανά 

εκατομμύριο, στην Ελλάδα υπάρχουν μόλις 4,8 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού. 

Συγκεκριμένα, από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα καταγράφηκαν 53 δότες οργάνων, 

ενώ το 2018 οι δότες ήταν συνολικά 45.  

Η έλλειψη μοσχευμάτων και οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των ασθενών συνεχίζουν να 

αποτελούν προβλήματα και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η μεταμόσχευση ήπατος 

αποτελεί τη μοναδική θεραπευτική προσέγγιση σε ασθενείς με μη αναστρέψιμη βλάβη του 

ήπατος. Στη χώρα μας εκατοντάδες ασθενείς βρίσκονται σε λίστα αναμονής για ηπατικό 

μόσχευμα και δυστυχώς κάποιοι από αυτούς είναι καταδικασμένοι να χάσουν τη ζωή τους 

πριν βρεθεί το κατάλληλο μόσχευμα, ενώ για άλλους η λύση του εξωτερικού αποτελεί 



μονόδρομο. Περισσότερο από το 65% των Ελλήνων εξακολουθούν και δηλώνουν ανεπαρκώς 

ενημερωμένοι για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις.  

Οι δότες είναι άτομα που βρίσκονται σε εγκεφαλικό θάνατο, δηλαδή έχουν υποστεί βαριά 

μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη (συνήθως λόγω κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης ή σοβαρού 

αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου) και οι ζωτικές λειτουργίες της καρδιάς και των 

πνευμόνων διατηρούνται μόνο με μηχανικά μέσα. Ο ασθενής με ένδειξη μεταμόσχευσης 

ήπατος θα πρέπει να παραπεμφθεί σε κέντρο μεταμόσχευσης προκειμένου να εκτιμηθούν 

σειρά παραγόντων που χρήζουν ειδικής αξιολόγησης και να αποφασιστεί η τοποθέτησή του 

στη λίστα μεταμόσχευσης ήπατος. Όσο βαρύτερη η ηπατική νόσος τόσο υψηλότερα 

τοποθετείται ο ασθενής στη λίστα και αποκτά μεγαλύτερη προτεραιότητα λήψης ηπατικού 

μοσχεύματος. Η εκτίμηση της βαρύτητας της ηπατικής νόσου γίνεται πια με αντικειμενικά 

κριτήρια. Ασθενείς που θα ζούσαν μόλις για λίγες εβδομάδες ή μήνες, μετά τη μεταμόσχευση 

μπορούν να έχουν 5ετή επιβίωση που ανέρχεται στο 70% με εξαιρετική ποιότητα ζωής. 

Η διενέργεια μεταμοσχεύσεων ήπατος στην Ελλάδα διέπεται από τους ίδιους κανόνες που 

ισχύουν διεθνώς και ήδη αναφέρθηκαν προηγουμένως. Δυστυχώς στη χώρα μας 

διενεργούνται μεταμοσχεύσεις μόνο από πτωματικό και όχι από ζώντα δότη. Στη χώρα μας 

λειτουργούν δύο μεταμοσχευτικά κέντρα ήπατος στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης και στο «Λαϊκό» Νοσοκομείο Αθηνών. 

Η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή των κοινωνικών φορέων αλλά και του κοινωνικού 

συνόλου μπορούν να βελτιώσουν την υπάρχουσα κατάσταση. Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης 

του Ήπατος συνεχίζει να προσπαθεί για την προώθηση της ιδέας της Δωρεάς Οργάνων σε 

συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς όπως είναι ο Εθνικός Οργανισμός 

Μεταμοσχεύσεων, το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡχω» και το 

Σύλλογο Ασθενών Ήπατος «Προμηθέας». 

 

 


