
Απολογισµός 29ης Ηµερίδας ΕΝΕΝ 18/3/2018, Αθήνα. 

Με µεγάλη επιτυχία διεξήχθη η 29η Ηµερίδα της ΕΝΕΝ  18/3/2018, στην Αθήνα στο 
ξενοδοχείο Crowne Plaza µε θέµα:  

       “ Σύγχρονες Προκλήσεις και Προοπτικές στην Μεταµόσχευση Νεφρού”  

Για την ανάπτυξη αυτού του θέµατος  ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή µας, µε 
ιδιαίτερη ευαισθησία, ο Καθηγητής Επείγουσας Ιατρικής  του ΕΚΠΑ και πρόεδρος  
του  Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων (ΕΟΜ), κ. Ανδρέας Καραµπίνης,  ο 
πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μεταµοσχεύσεων κ. Ιωάννης Φούζας, 
εξειδικευµένοι Συντονιστές Μεταµοσχεύσεων,  Νοσηλευτές και Ιατροί από τον 
Ακαδηµαϊκό και Κλινικό χώρο των Μεταµοσχευτικών κέντρων της χώρας. 
Χαιρετισµό  απεύθυνε  η Καθηγήτρια Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ Κ. Βασιλική 
Μάτζιου.  

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε η Καθηγήτρια Νεφρολογίας του ΑΠΘ και 
πρόεδρος της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας κ. Αικατερίνη Παπαγιάννη. 

Όλοι οι οµιλητές τόνισαν ότι  

Η πρόοδος στη χειρουργική των Μεταµοσχεύσεων, η συµβατότητα των ιστών, η συνεχής 
βελτίωση των ανοσοκατασταλτικών φαρµάκων, η πρόληψη των λοιµώξεων, ο συντονισµός 
στη διοικητική  και οργανωτική δοµή  των Μεταµοσχεύσεων βοήθησαν στην µεγάλη εξέλιξη 
της µεταµόσχευσης οργάνων. 

Η Μεταµόσχευση Νεφρού σε σχέση µε τά  άλλα συµπαγή όργανα, κατατάσσεται πρώτη σε 
συχνότητα, παγκοσµίως  και όλα τα δεδοµένα δείχνουν, ότι αποδίδει τα καλύτερα 
αποτελέσµατα σε βιωσιµότητα ασθενών και µοσχεύµατος, ενώ ταυτόχρονα µειώνει το 
οικονοµικό κόστος της Εξωνεφρικής κάθαρσης και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των 
Νεφροπαθών. 

Στη χώρα µας  10.453 ασθενείς,  υποβάλλονται σε Αιµοκάθαρση, σε 164 κέντρα 
Αιµοκάθαρσης, (ΥΣΕ 2016)  713 ασθενείς σε Περιτοναϊκή κάθαρση, σε 33 Μονάδες 
Περιτοναϊκής  Κάθαρσης  και έχουµε 2651 Μεταµοσχευµένους. (ΥΣΕ 2016) 

Επίσης  ό αριθµός των ασθενών, υπό  αιµοκάθαρση στην Ελλάδα, είναι  ιδιαίτερα 
υψηλός, σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, 194 ασθενείς/ 
εκατοµµύριο πληθυσµού,  ενώ ο αριθµός  των Μεταµοσχεύσεων,  είναι ιδιαίτερα  
χαµηλός 14 ασθενείς/ εκατοµµύριο πληθυσµού.  

Κρίνεται αναγκαίο  για την προώθηση της ιδέας της δωρεάς οργάνων,  να αξιοποιηθεί 
και να ενισχυθεί ο θεσµός και η ειδική γνώση των Συντονιστών Μεταµοσχεύσεων. 

Το ελπιδοφόρο και θαρραλέο µήνυµα στην Ηµερίδα µας το πήραµε από την 
βιωµατική οµιλία της κ. Μαρίνας Αναγνώστου, µε δύο Μεταµοσχεύσεις Νεφρού. 

Ποτέ δεν τα παρατάµε !  


