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Τι είναι η δωρεά 
οργάνων;

• Η δωρεά οργάνων είναι η διαδικασία κατά την οποία 

ένα άτομο επιτρέπει την αφαίρεση και 

τη μεταμόσχευση ενός δικού του οργάνου σε άλλο 

άτομο, νόμιμα , είτε κατόπιν συναίνεσης όσο ο δότης 

είναι ζωντανός ή νεκρός με τη σύμφωνη γνώμη των 

πλησιέστερων συγγενών.

• Η δωρεά μπορεί να είναι για έρευνα ή, 

συνηθέστερα, υγιή μεταμοσχεύσιμα όργανα και 

ιστοί μπορεί να δοθούν για μεταμόσχευση σε άλλο 

άτομο.

• Οι συνήθεις 

μεταμοσχεύσεις περιλαμβάνουν νεφρά , καρδιά , ήπαρ

, πάγκρεας , έντερα , πνεύμονες , οστά , μυελό των 

οστών , δέρμα και κερατοειδείς χιτώνα . Ορισμένα 

όργανα και ιστοί μπορούν να δωριστούν από ζώντες 

δότες, όπως ένας νεφρός ή μέρος του ήπατος, μέρος 

του παγκρέατος, μέρος των πνευμόνων ή μέρος 

των εντέρων, αλλά οι περισσότερες δωρεές γίνονται 

αφού ο δότης έχει πέθανε.

• Μπορεί να γίνει δωρεά όλων των οργάνων μετά το 

θάνατο, ενώ οι ζώντες δότες μπορούν να δωρίσουν ένα 

νεφρό καθώς και ένα μέρος του ήπατος τους.

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Organ_transplantation?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Organ_(anatomy)?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Organ_donation?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el&_x_tr_pto=sc#Legislation_and_global_perspectives
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Consent?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Transplantable_organs_and_tissues?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Kidney_transplantation?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Heart_transplantation?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Liver_transplantation?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Pancreas_transplantation?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Intestine_transplantation?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Lung_transplantation?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Bone_transplantation?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Bone_marrow_transplantation?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Skin_transplantation?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Cornea_transplantation?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el&_x_tr_pto=sc
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Η ιδέα της Δωρεάς 
Οργάνων

Η ιδέα της Δωρεάς Οργάνων και Ιστών 

αποτελεί την ύψιστη μορφή εθελοντικής 

προσφοράς και αλτρουισμού, καθώς και τη 

βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση 

του ιατρικού θαύματος της Μεταμόσχευσης. 

Σήμερα 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.

Η Δωρεά Οργάνων και Ιστών αφορά την 

προσφορά των οργάνων προς μεταμόσχευση 

από έναν συνάνθρωπό μας (δότης) που δεν 

είναι πια στη ζωή. Από έναν δότη, μπορούν 

να σωθούν έως και 8 ασθενείς που χρήζουν 

μεταμόσχευσης οργάνων και να βελτιωθεί η 

ποιότητα ζωής ή ακόμη και να σωθούν έως 

και 100 ασθενείς μέσω της Δωρεάς Ιστών.
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Πώς γίνεται η δωρεά οργάνων

 Η Δωρεά Οργάνων πραγματοποιείται μόνο από εγκεφαλικά νεκρούς 

ασθενείς που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Ο 

εγκεφαλικός θάνατος είναι μη αναστρέψιμη κατάσταση που ισοδυναμεί με 

τον θάνατο και δεν έχει καμία σχέση με τις χρόνιες φυτικές καταστάσεις.

 Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) είναι ο επίσημος 

κρατικός φορέας του Υπουργείου Υγείας που διαμεσολαβεί, ελέγχει και 

συντονίζει όλες τις σχετικές διαδικασίες από τη Δωρεά έως τη 

Μεταμόσχευση.

 Τα όργανα από πολλούς δυνητικούς δότες δεν αξιοποιούνται προς 

μεταμόσχευση επειδή δεν είχαν συζητήσει ποτέ εν ζωή με την 

οικογένειά τους τη θετική τους στάση απέναντι στη Δωρεά Οργάνων.



Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ουραγός στις μεταμοσχεύσεις και στη δωρεά 

οργάνων και από τις τελευταίες χώρες στη δωρεά οργάνων στον ευρωπαϊκό χάρτη.

Το 2019, η Ισπανία είχε το υψηλότερο ποσοστό δωρητών στον κόσμο με 46,91 ανά 

εκατομμύριο ανθρώπους, ακολουθούμενες από τις ΗΠΑ (36,88 ανά εκατομμύριο), 

την Κροατία (34,63 ανά εκατομμύριο), την Πορτογαλία (33,8 ανά εκατομμύριο) και 

τη Γαλλία (33,25 ανά εκατομμύριο).

Σχετικά με το πόσο καιρό περιμένει κάποιος ασθενής στη λίστα 

αναμονής, ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Ισπανία που είναι πρώτη χώρα σε 

δωρεές και μεταμοσχεύσεις (έχει 47 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού, ενώ η 

Ελλάδα το 2017 είχε μόλις 6,1 ανά εκατομμύριο και σήμερα 3,2) ένας νεφροπαθής 

μέσα σε έξι μήνες από τη στιγμή που θα εγγραφεί στη λίστα, θα μεταμοσχευτεί. 

Αυτός είναι ο μέσος όρος στην Ισπανία. Οι δικοί μας οι ασθενείς περιμένουν 

πάνω από 8, 10 ή και παραπάνω χρόνια για να λάβουν ένα μόσχευμα νεφρού 

και κάποιοι απ΄ αυτούς, δεν θα προλάβουν. Μακάρι κάθε χρόνο να μειώνονται οι 

λίστες αναμονής, γιατί τα τελευταία χρόνια δυστυχώς, αυξάνονται. Κάθε μέρα 

πεθαίνουν άνθρωποι, είναι κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει, και δυστυχώς 

προτιμάμε να θάβουμε τα όργανα αντί να σωθεί κάποιος συνάνθρωπος μας.
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Δεοντολογία

Τα δεοντολογικά ζητήματα είναι θέματα σχετικά με το εάν ένα άτομο έχει ηθικό 

καθήκον ή ευθύνη να προβεί σε μια ενέργεια. Σχεδόν όλοι οι μελετητές και οι 

κοινωνίες σε όλο τον κόσμο συμφωνούν ότι η εθελοντική δωρεά οργάνων σε 

άρρωστους είναι ηθικά επιτρεπτή. Αν και σχεδόν όλοι οι μελετητές ενθαρρύνουν τη 

δωρεά οργάνων, λιγότεροι μελετητές πιστεύουν ότι όλοι οι άνθρωποι υποχρεούνται 

ηθικά να δωρίσουν τα όργανά τους μετά το θάνατο. Ομοίως, σχεδόν όλες οι θρησκείες 

υποστηρίζουν την εθελοντική δωρεά οργάνων ως φιλανθρωπική πράξη με μεγάλο 

όφελος για την κοινότητα.
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