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Πρόλογος

• Πολλοί ασθενείς όταν έχουν ενα 
σημαντικό πρόβλημα με τα 
οργανά τους όπος καρκίνο για 
παράδειγμα δεν μπορούν
απλά να βγάλουν τον όγκο
από το όργανο και χρειάζοντε
εναν δότη οργάνου για να 
παραλάβει και να αφερέσουν
το όργανο απο τον δότη και να 
το αλάξουν με τον ασθενή.

• Αφτή την εργασία με θεμα τουσ
δότες οργάνων και την θέση της
Ελλάδας για αφτούς και το ίδιο
για το εξοτερικό την είχαμε για 
την φιλλοσοφία με την
καθιγήτρια κ. Κοκκινη
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Θέση της Ελλάδας και σε άλλες Χώρες

• Η Εκκλησία, αντικρύζει τὶς
μεταμοσχεύσεις, ὅπως καὶ κάθε τι
ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν υγεία 
τοῦ ανθρώπου καὶ τὴν πάλη του μὲ
τὸν θάνατο, μὲ ἰδιαίτερη συμπάθεια, 
κατανόηση καὶ αἴσθημα 
σοβαρότητος. Αντιλαμβάνεται καὶ τὸ
μέγεθος τοῦ προβλήματος καὶ τὶς
δυνατότητες ποὺ παρέχουν οἱ
μεταμοσχεύσεις καθὼς καὶ τὸ μεγάλο
της χρέος ἀπέναντι στὴν κοινωνία, 
στὴν ἰατρικὴ πράξη, στοὺς
λῆπτες αλλὰ καὶ στοὺς δυνητικοὺς
δότες. Καὶ τὸν λήπτη θέλει νὰ
βοηθήσει, ἀλλὰ καὶ τὸν δωρητή
ὀφείλει νὰ σεβασθεῖ.

• Σε χώρες με καθιερωμένα προγράμματα μεταμόσχευσης, 
η μεταμόσχευση οργάνων υπόκειται σε αυστηρές
ρυθμίσεις. Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν διαφορετικά
εθνικά συστήματα που επιτρέπουν στους ανθρώπους να 
συναινούν στη δωρεά οργάνων μετά θάνατον. Σύμφωνα 
με το σύστημα ρητής συναίνεσης, η συγκατάθεση πρέπει
να δίνεται ρητά. Το σύστημα υποστηρίζει την αρχή της
εικαζόμενης συναίνεσης, εκτός εάν υποβληθεί
συγκεκριμένο αίτημα για μη αφαίρεση οργάνων για 
δωρεά πριν από το θάνατο. Υπάρχουν και μικτά
συστήματα. Στην πράξη, υπάρχουν λειτουργικές
διαφοροποιήσεις, καθώς η οικογένεια του θανόντος
εξακολουθεί να παίζει εξέχοντα ρόλο στη λήψη
αποφάσεων



Προσοπική γνώμη

• Κατά την γνώμη μου έχοντας ενα μέλος της οικογένειας που θα 
ζούσε αμα υπήρχε ενας δότης για αυτόν, πιστέυω οτι θα έπρεπε να 
υπήρχαν περισσότεροι δότες για το καλό και την υγεώα πολλών
ανθρώπων. Επίσης πιστέυω οτι πρέπει και άλλες χωρες να κάνουν
την μεταμόσχευση οργάνων νόμιμη



Επίλογος

• Όπος είπα στιν προιγούμενη σελίδα πιστέυω ότι πρέπει να 
υπάρψχουν περισσότεροι δότες οργανων ακομα και αν στην εκκλισία 
το αντικρούν επιδεί οτι σχετίζεται με την αλλαγή της υγείας και 
το σώμα του ανθρώπου ειναι κακό.


