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Καταμεστη η Κεντρι-
κή σκηνή της στέγης του 
Ιδρύματος Ωνάση στην 
παρουσίαση του Ωνά-

σειου εθνικού μεταμο-
σχευτικού Κέντρου

χει στο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης Ελλήνων 
ιατρών στις μεταμοσχεύσεις πνεύμονα, ο διευ-
θυντής του Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου 
της Ιταλίας κ. Nanni Costa, καθώς και η διευ-
θύντρια ΕΣΥ και υπεύθυνη Συντονισμού Αερο-
διακομιδών του ΕΚΑΒ, κυρία Αννα Μαριόλα. 

Ακολούθησε συζήτηση, στην οποία συμμε-
τείχαν οι κ. Αντ. Παπαδημητρίου, πρόεδρος 
του Ιδρύματος Ωνάση, Πάνος Μινογιάννης, 
γενικός διευθυντής του Ωνάσειου Καρδιοχει-
ρουργικού Κέντρου, Αν. Καραμπίνης, πρόε-
δρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύ-
σεων, και Ηρακλής Τσαγκάρης, αναπληρωτής 
καθηγητής Εντατικής Θεραπείας. 

Ιδιαίτερα ανθρώπινη στιγμή αποτέλεσε ο επί-
λογος της παρουσίασης, όπου προβλήθηκαν 
δηλώσεις της Ζωής Κωσταρίδη, πρώτης μετα-
μοσχευμένης Ελληνίδας μητέρας, η οποία ήταν 
παρούσα στην εκδήλωση.

Μεγάλα κενά
Η δημιουργία του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμο-
σχευτικού Κέντρου έρχεται να καλύψει ένα με-
γάλο κενό στην Υγεία. Η μεταμόσχευση ανα-
δεικνύεται παγκοσμίως στην πλέον σύγχρονη 
θεραπευτική προσέγγιση του 21ου αιώνα και 
αποτελεί τη μόνη θεραπευτική πρακτική για την 
τελικού σταδίου ανεπάρκεια καρδιάς, ήπατος 
και πνεύμονα, καθώς και την αποτελεσματικό-
τερη λύση για τη νεφρική ανεπάρκεια.

Δυστυχώς, όμως, σε αυτόν τον τομέα, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του ΕΟΜ, η Ελλάδα είναι 
τελευταία στην Ευρώπη και στις δέκα τελευταί-
ες χώρες του δυτικού κόσμου στον τομέα των 
μεταμοσχεύσεων. 

Ενδεικτικά, το 2016 πραγματοποιήθηκαν στη 
χώρα μας μόνο 151 μεταμοσχεύσεις, όταν σε 
ευρωπαϊκές χώρες πληθυσμιακά συγκρίσιμες, 

όπως το Βέλγιο και η Πορτογαλία, οι μεταμο-
σχεύσεις ανήλθαν σε 1.032 και 846 αντίστοι-
χα. Από το 2013 μέχρι το 2017, 260 Ελληνες με-
ταφέρθηκαν για μεταμόσχευση συμπαγών ορ-
γάνων σε διάφορα νοσοκομεία της Ευρώπης. 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα στοιχεία του 
ΕΟΜ, πραγματοποιήθηκαν 696 μετακινήσεις 
μεταμοσχευμένων για επανέλεγχο στο εξωτερι-
κό, γεγονός που επιφέρει τεράστιο ψυχικό κό-
στος στους ασθενείς και στις οικογένειές τους, 
αλλά και οικονομικό για την πολιτεία. 

Η έλλειψη κατάλληλων υποδομών, το περιο-
ρισμένο εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και 
η απουσία εμπιστοσύνης των πολιτών στο σύ-
στημα Υγείας, που επιδρά ανασταλτικά στη δω-
ρεά οργάνων, είναι παράγοντες που κρατούν 
τη μεταμοσχευτική δραστηριότητα στην Ελλά-
δα σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Το ΩΕΜΕΚ αναμένεται να αποτελέσει τον κα-
ταλύτη που θα ενεργοποιήσει τον μεταμοσχευ-
τικό τομέα, στην Ελλάδα, συνδράμοντας τις 
υπάρχουσες μεταμοσχευτικές μονάδες.

 Με τη λειτουργία του δημιουργείται ένα 

πανελλαδικό δίκτυο, υπό τον συντονισμό του 
ΕΟΜ, το οποίο θα οδηγήσει στην αύξηση και 
στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των μο-
σχευμάτων, διαμορφώνοντας τις βάσεις για 
την αντιμετώπιση των μελλοντικών αναγκών 
μεταμόσχευσης. Με τη θεμελίωση του ΩΕ-
ΜΕΚ, ωστόσο, δημιουργούνται οι συνθήκες 
για ολοκληρωμένη μεταμοσχευτική φροντίδα, 
με έμφαση στην ανθρωποκεντρική προσέγγι-
ση του ασθενούς.

Ωνάσειο Παίδων
Με στόχο να προσφερθούν εξειδικευμένες υπη-
ρεσίες υψηλού επιπέδου σε παιδιά, αλλά και 
ουσιαστική ανακούφιση στις οικογένειές τους, 
δημιουργείται στο ΩΕΜΕΚ το Ωνάσειο Παίδων, 
η πρώτη αυτόνομη μονάδα μεταμόσχευσης 
στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά, η οποία 
θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και 
στην Παιδοκαρδιοχειρουργική. 

Οι νέες υποδομές και υπηρεσίες του ΩΕΜΕΚ, 
σε συνδυασμό με την ενίσχυση της κουλτούρας 
της δωρεάς οργάνων, την ανάπτυξη της ιατρι-

κής τεχνογνωσίας στη μεταμοσχευτική χειρουρ-
γική και το πιστοποιημένο ιατρικό προσωπικό, 
στοχεύουν να περιορίσουν τα υψηλά ποσοστά 
μετάβασης στο εξωτερικό, ώστε να εκλείψει το 
φαινόμενο αυτό μελλοντικά.

 Η δημιουργία του ΩΕΜΕΚ αποτελεί το μέσο 
για την ανάπτυξη του τομέα των μεταμοσχεύ-
σεων στην Ελλάδα. Αυτό θα ωφελήσει πρωτί-
στως τους ασθενείς, καθώς θα πραγματοποι-
ούνται στην Ελλάδα μεταμοσχεύσεις συμπα-
γών οργάνων που, χωρίς το ΩΕΜΕΚ, θα ήταν 
αδύνατον να πραγματοποιηθούν.

Εθνικό Κέντρο Αριστείας 
Το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο, 
από κοινού με το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό 
Κέντρο, θα αναπτύξει ένα διεθνές κέντρο ιατρι-
κής καινοτομίας στους τομείς τόσο των μεταμο-
σχεύσεων όσο και της καρδιολογίας και καρδι-
οχειρουργικής ενηλίκων και παίδων. 

Το ΩΕΜΕΚ, αξιοποιώντας την 25ετή εμπειρία 
του ΩΚΚ και σε συνεργασία με τον ΕΟΜ, θα 
συνάπτει διεθνείς συνεργασίες με επίκεντρο τις 
μεταμοσχεύσεις, για τη μεταλαμπάδευση των 
ιατρικών γνώσεων και εξελίξεων στην Ελλάδα 
και την ανταλλαγή επιστημονικών θέσεων και 
τεχνικών, ενώ παράλληλα θα συνάψει συνερ-
γασίες με ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, κα-
θώς και με το Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευ-
νών της Ακαδημίας Αθηνών, για την προώθη-
ση της εγχώριας έρευνας στη μεταμοσχευτική. 

Το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο 
θα λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου (ΝΠΙΔ), φορέας γενικής κυβέρνησης 
με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, υπό 
την εποπτεία του υπουργού Υγείας. Θα παρέ-
χει δημόσια πρόσβαση σε υπηρεσίες, σύμφω-
να με τα πρότυπα των καλύτερων νοσοκομείων 
της Ευρώπης. Το ΩΕΜΕΚ, με την ολοκλήρωση 
της κατασκευής του, δωρίζεται από το Ιδρυμα 
Ωνάση στην ελληνική κοινωνία. Ο υπό μεταμό-
σχευση ασθενής, ακόμη κι αν είναι ανασφάλι-
στος, δεν θα χρειαστεί να επιβαρυνθεί οικο-
νομικά σε κανένα στάδιο της μεταμόσχευσης.

Ο ΥπΟΥργΟσ ΥγεΙασ 
κ. ανδρέας Ξανθός 
και ο αναπληρωτής 
υπουργός Υγείας κ. 
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