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∆ιαλύοντας τους (τροµακτικούς)
µύθους για τη δωρεά οργάνων
"Μα θα µε σκοτώσουν οι γιατροί για να πάρουν τα όργανά
µου! Οι γιατροί θα µε βγάλουν απ' την πρίζα!"

742

ΣΧΟΛΙΑ (10)

Tweet 16

   

∆ΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

GALLERIA

O René Magritte στην

Πινακοθήκη της LifO.
Tέχνη για τις παράξενες µέρες
που ζούµε: Μεγάλα, ωραία
έργα του Βέλγου σουρεαλιστή
ζωγράφου σε υψηλή ανάλυση

23.11.2012 | 11:31

RSS Αρχείο

1. THE BUZZ
Σήµερα: το τέλος του κόσµου

Το ηµερολόγιο της τελευταίας
εβδοµάδας του πλανήτη και της
Αθήνας.

Blog ID

ΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΚΙ∆ΗΣ

[Στο σύµπαν ενός περίεργου τύπου που ενδιαφέρεται

για τα πάντα - και κυρίως για µικροπράγµατα.]

Αν ξέχασα να βάλω κάποιο λινκ ή να δώσω κρέντιτ για

κάτι που δηµοσιεύτηκε στα Μικροπράγµατα, παρακαλώ

ενηµερώστε µε και θα το φτιάξω >>

enteka11@gmail.com

E-mail

Αναζήτηση σε αυτό το blog

Τα πιο δηµοφιλή του Print

Στήλες

 

ΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΚΙ∆ΗΣ

Like 123k
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(εικόνες: έργα του Rene Magritte)

 

 

 

∆ιάβασα µια Εξοµολόγηση όπου έντροµος κάποιος που είχε γίνει δωρητής

σχεδόν το είχε µετανιώσει:

 

 ολοι µου οι συγγενεις µου λενε πως πρεπει τωρα να ξεγραφτω αν γινεται,γιατι

στην Ελλαδα (και αµα παρει κανενα φακελακι ο γιατρος) σε αφηνουν να πεθανεις

οταν γνωριζουν πως εισαι δωρητης,προκειµενου να χρησιµοποιησουν τα οργανα

σου. Μετα αρχισαν να µου απαριθµουν παραδειγµατα γνωστων και της µητερας

µιας ηθοποιου(δεν θυµαµαι ονοµα) την οποια αφησαν να πεθανει ενω αλλο

γιατροι ειπαν πως µπορουσε να ζησει... Γενικα δεν ειναι οτι φοβαµαι τοοοσο πολυ

για την ζωη µου κτλ αλλα δεν θα ηθελα τωρα που ειµαι 18 να µου συµβει κατι

απλο,και οι γιατροι να µε αφησουν να πεθανω για τα οργανα µου..και δυστυχως

µε τοσα που ακουω φοβαµαι πως κατι τετοιο θα ηταν εφικτο.. Πιστευετε πως κατι

τετοιο ισχυει? 

 

 

-----

 

Επειδή λοιπόν πιστεύω πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει (για συγκεκριµένους

υπαρκτούς λόγους) αλλά και επειδή είµαι περήφανος και επίσηµος

δωρητής οργάνων, ζήτησα απ' την Μαριάννα Βασιλείου να γράψει σχετικά,

αξιοποιώντας την ακαδηµαϊκή της εµπειρία στο θέµα.

 

και πλήρη οθόνη.

X-PRESS

Η µικρότερη Ελληνίδα

δότρια και η επιτυχηµένη

µεταµόσχευση

X-PRESS

∆ώρο ζωής για 9
ανθρώπους από 59χρονη

Ελληνίδα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ POSTS

15.12.2012 | 11:14

''Με άφησες έγκυο στη

συναυλία των Motörhead''
Η πιο rock'n'roll αναζήτηση
ατόµου στην ιστορία του ίντερνετ

14.12.2012 | 14:14

Κρύψιµο πίσω από τα

φουστάνια του worst case
scenario
Όταν την περασµένη εβδοµάδα,
µετά από λαϊκή απαίτηση,
καταργήσαµε τα greeklish απ' τα
σχόλια, δεν φανταζόµασταν τι θα
επακολουθούσε...

13.12.2012 | 23:41

Η χαµογελαστή φατσούλα

του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη

δίπλα σε διάσηµους

ανθρώπους

Πονηρούτσικα βλέµµατα
λατρείας ή δουλικότητας - και
µερικά υψωµένα φρύδια...

13.12.2012 | 19:49

Η παλιά διαφήµιση της

ηµέρας.
Όταν κάποτε η τρέντι νεολαία
χοροπηδούσε κουνώντας τον

1. ΡΕΠΟΡΤΑΖ

8 Ελληνικές πόλεις µε µέλλον

Τώρα που η Αθήνα ψάχνει
απεγνωσµένα επαναπροσδιορισµό

1. ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΩΗ

Τέρµα οι «πορνοαναζητήσεις» στο
Google Search

Κοσµογονία! Η εταιρεία καταργεί το
φίλτρο ασφαλείας

2. URBAN LAB Πενήντα αθηναϊκές απορίες

3. EDITORIAL Γράµµα απ’ το νησί

4. SPIN DOCTOR Όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα µε

ανακουφίζει

5. VERBATIM «Επιστρέφω µε λύπη στη δηµόσια ζωή…Και

πάλι το κάνω από αίσθηµα ευθύνης»

Θέµατα

2. ΘΕΜΑ Τα βρόµικα κόµικς 1930-1950

3. ΡΕΠΟΡΤΑΖ Χωρίς καλοριφέρ!

4. ΡΕΠΟΡΤΑΖ "Είναι ανοησίες και ψέµατα τα περί

αφελληνισµού και εκτουρκισµού"

5. ΜΟΥΣΙΚΗ Λένα Πλάτωνος: «Τελικά, όλα θα πάνε

καλά!»

Τα πιο δηµοφιλή του Χ-Press

2. E.T.C. UPDATE: Η νοσοκόµα βρέθηκε απαγχονισµένη

και άφησε σηµειώµατα

3. ΚΟΣΜΟΣ Αυτός είναι ο 20χρονος που σκόρπισε το

θάνατο στο σχολείο, στο Κονέκτικατ

4. ΚΟΣΜΟΣ Επίθεση ένοπλου σε σχολείο στις ΗΠΑ - 20

παιδιά νεκρά

5. ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΩΗ Ο υφ. Ανάπτυξης εξηγεί γιατί το
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[Μου έγραψε σχετικά µε την Εξοµολόγηση: "Όταν γνωρίζεις τους γιατρούς που

κάνουν µεταµοσχεύσεις -δεν είναι και πολλοί, µιλάµε για περίπου 40 άτοµα σε

όλη τη χώρα- και βλέπεις πόσο ταγµένοι είναι σε αυτό που κάνουνε και πόσο

παλεύουν µε τη βλακεία και τη συνοµωσιολογία, κατανοείς και πόσο δύσκολο

είναι το έργο τους."]

 

 

 

Μεταµοσχεύσεις. Από την Μαριάννα Βασιλείου

 

Πέρυσι ξεκίνησε για πρώτη φορά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

το διατµηµατικό πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών (∆ΠΜΣ) «Σύγχρονες

Ιατρικές Πράξεις: ∆ικαιϊκή Ρύθµιση και  Βιοηθική ∆ιάσταση» που οργανώνουν σε

συνεργασία οι Σχολές Ιατρικής και Οδοντιατρικής και τα Τµήµατα Νοµικής και

Θεολογίας του ΑΠΘ. Το πρόγραµµα αυτό παρακολούθησα και η ίδια, ως

πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής του Α.Π.Θ. και ενεργή δικηγόρος.

 

Στο δεύτερο εξάµηνο, επέλεξα ως µάθηµα επιλογής αυτό των

«Μεταµοσχεύσεων», µε υπεύθυνους καθηγητές την κ. Μαρία Καϊάφα-Γκµπάντι

(καθηγήτρια Ποινικού ∆ικαίου της Νοµικής του Α.Π.Θ.) και τον κ. Χαρίσιο Σκούρτη

(Αναπληρωτή Καθηγητή Αναισθησιολογίας και Εντατικής της Ιατρικής  του

Α.Π.Θ.). Το µάθηµα δίδαξε πληθώρα ατόµων, άµεσα εµπλεκοµένων µε το ζήτηµα

των µεταµοσχεύσεων: από συντονιστές µεταµοσχεύσεων και ιατρούς µονάδων

µεταµοσχεύσεων µέχρι ποινικολόγους και κοινωνιολόγους. Και έµαθα πολλά

πράγµατα που τα αγνοούσα.

 

Έµαθα ότι όλο σχεδόν το ανθρώπινο σώµα µπορεί να µεταµοσχευθεί. Μάτια,

καρδιά, πνεύµονες, νεφρά, ήπαρ, πάγκρεας, αίµα και µυελός των οστών, τµήµατα

του γαστρεντερικού σωλήνα, ακόµα και δέρµα και οστά!

 

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

φραπέ ύπο τους ήχους του
Could You Be Loved φορώντας
ΤΕΤΟΙΑ ρούχα.

13.12.2012 | 12:41

Ο αριθµός του τηλεφώνου

που δεν θα σβήσουµε ποτέ

απ' τη µνήµη του κινητού

(και του µυαλού µας)
Για τα αγαπηµένα µας πρόσωπα
που, µε τον έναν ή τον άλλο
τρόπο, µας άφησαν

1. MAGIC CIRCUS
Carl de Keyzer. Zona./ Tα νέα γκουλάγκ
του Πούτιν στη Σιβηρία

1. ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ

Ο αριθµός του τηλεφώνου που δεν θα
σβήσουµε ποτέ απ' τη µνήµη του κινητού
(και του µυαλού µας)

Για τα αγαπηµένα µας πρόσωπα που,
µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο, µας
άφησαν

i-phone 5 είναι τόσο ακριβό στην Ελλάδα

Τα πιο δηµοφιλή του LifoLand

2. NAKED CITY Μαρία Κουβίδη, Σταµάτης Ζακολίκος,

Φάνης Παυλόπουλος, Αλέκα Τόµπρου, Αντώνης Γκρίτσης.

3. YouSendIt! Σχέσεις, µπούχτισµα και το άλλο µισό

4. YouSendIt! A moment with myself

5. YouSendIt! Φιλικά ''δεσµά''

Τα πιο δηµοφιλή Blogs

2. ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ Έλληνας πρώην ροκ-µέταλ
τραγουδιστής αποκαλύπτει...

3. ΚΕΙΜΕΝΑ [ΓΝΩΜΕΣ] Όταν το Βήµα δαφνοστεφάνωνε

τον Λαυρεντιάδη και εκείνος δήλωνε: "Η διαφθορά αποτελεί

µάστιγα στην Ελλάδα!".

4. NEVERMIND Τα άχαρα δέντρα του Συντάγµατος και το

όµορφο δροµάκι

5. READER'S DIGEST Τι είναι η Αγάπη; Οι πέντε

βασικές θεωρίες

You Liked It!
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Έµαθα ότι το ποσοστό επιβίωσης µετά τη µεταµόσχευση ξεπερνά το 95% και ότι

έτσι άνθρωποι καταδικασµένοι σε θάνατο ή σε µια ζωή µέσα στα νοσοκοµεία

µπορούν να ζήσουν µια φυσιολογική ζωή και να κάνουν όνειρα για το µέλλον.

 

Έµαθα ότι κάθε 27 λεπτά κάπου στον κόσµο γίνεται µια επέµβαση

µεταµόσχευσης. Αλλά ταυτόχρονα, κάθε 2 ώρες και 24 λεπτά κάποιος πεθαίνει

περιµένοντας σε µια λίστα αναµονής µοσχεύµατος.

 

Έµαθα ότι η Ελλάδα κατέχει µια από τις ντροπιαστικά χαµηλότερες θέσεις όσον

αφορά τον αριθµό δοτών οργάνων. Το 2010, στο 1.000.000 πληθυσµού, οι δότες

στην Ελλάδα ήταν 3,9-ενώ στην Ισπανία ήταν 32. 

 

Έµαθα ότι σε ένα τελείως οικονοµικό και πραγµατιστικό επίπεδο, η αύξηση των

µεταµοσχεύσεων µπορεί να βοηθήσει την οικονοµία της υγείας-και όλοι ξέρουµε

πόσο πάσχει αυτή στη χώρα µας. Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας έχουν

πληθώρα ασθενών µε οργανικές ανεπάρκειες τελικού σταδίου, ενώ η πληρότητα

των κρεβατιών στις ΜΕΘ φτάνει σε καθηµερινή βάση το 100%. Το ετήσιο κόστος

µιας αιµοκάθαρσης στις Η.Π.Α. κυµαίνεται από 60.000-80.000 δολάρια και αν ο

ασθενής ζήσει δέκα χρόνια, κυµαίνεται από 600.000-800.000 δολάρια. Η

µεταµόσχευση νεφρού γίνεται µόνο µια φορά και κοστίζει άπαξ 100.000 δολάρια.

 

Έµαθα ότι οι ιστορίες του τύπου «ξύπνησε από το κώµα 30 χρόνια µετά» είναι

απολύτως ανακριβείς. Το κώµα σπάνια διαρκεί για περισσότερες από 2 µε 4

εβδοµάδες. Πέρα από αυτό το χρονικό διάστηµα, οι ασθενείς βρίσκονται σε

εξακολουθητική φυτική κατάσταση για χρόνια ή ακόµη για δεκαετίες. Και από

άτοµα σε φυτική κατάσταση δεν παίρνουµε όργανα, γιατί δεν είναι εγκεφαλικά

νεκρά.

 

Έµαθα ότι η «εικαζόµενη συναίνεση», για την οποία τόσο µελάνι έχει χυθεί εδώ,

υπάρχει στην Ισπανία από το 1979, αλλά δεν έχει χρειαστεί να χρησιµοποιηθεί

ποτέ. Η ιδέα της µεταµόσχευσης είναι τόσο διαδεδοµένη, που δεν υπάρχει

∆υο νέες φωτογραφίες του δολοφόνου

του Κονέκτικατ

2 people recommended this.

(Αστεία) οργισµένη επίθεση της

Μαριάννας Βαρδινογιάννη στην Αυγή!

15 people recommended this.

Αυτός είναι ο 20χρονος που σκόρπισε το

θάνατο στο σχολείο, στο Κονέκτικατ

52 people recommended this.

Η δασκάλα που έσωσε µαθητές βάζοντας

το σώµα της µπροστά

84 people recommended this.

Ξεπερνάει το 30% ο ΣΥΡΙΖΑ, σύµφωνα

µε νέα δηµοσκόπηση

15 people recommended this.

''Με άφησες έγκυο στη συναυλία των

Motörhead''

145 people recommended this.

Αποχώρησε και ο πρόεδρος της νεολαίας

των «Ανεξάρτητων Ελλήνων»

Stavros Giannakopoulos and 9 others

recommended this.

Οι διαµαρτυρίες για τη συναυλία της Ν.

Μποφίλιου και της Ε. Ζουγανέλη

174 people recommended this.

Τα σόγια

123 people recommended this.

Η Χριστίνα Πολίτη γράφει για την

κοσµική ζωή του (''INSTA- χλίδουλα'')

Λαυρέντη Λαυρεντιάδη

39 people recommended this.

Facebook social plugin
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περίπτωση να αρνηθούν οι συγγενείς να µεταµοσχευθούν τα όργανα του νεκρού

τους.

 

Έµαθα ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αποφάσισε να µην εισαχθεί µάθηµα ή

εκδηλώσεις σχετικά µε τις µεταµοσχεύσεις στα ελληνικά δηµόσια σχολεία,

κρίνοντας µια τέτοια προσπάθεια ως «αντιπαιδαγωγική». (……)

 

 

Έµαθα ότι κανένας δεν µπορεί να επανέλθει στη ζωή αν επέλθει ο εγκεφαλικός

θάνατος. Ο εγκεφαλικός θάνατος είναι  η ανεπανόρθωτη απώλεια της ικανότητας

για συνείδηση, σε συνδυασµό µε την ανεπανόρθωτη απώλεια της ικανότητας για

αυτόµατη αναπνοή. Η καρδιακή λειτουργία µπορεί να ανακτηθεί, αν η παύση της

αντιµετωπισθεί άµεσα. Αυτό έχει ως συνέπεια να µη µπορεί να εξισωθεί ο

θάνατος µε τη διακοπή της αυτόµατης καρδιακής λειτουργίας και της αναπνοής.

Όµως, οι ανώτερες ψυχικές και γνωστικές λειτουργίες, όπως η σκέψη, η

αντίληψη, η µνήµη, που έχουν ως κέντρο το φλοιό του εγκεφάλου, εξαρτώνται

κυρίως από το δικτυωτό σχηµατισµό του εγκεφαλικού στελέχους και η
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ακεραιότητα του δικτυωτού σχηµατισµού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για

τη διατήρηση της συνείδησης.

Η βλάβη του εγκεφαλικού στελέχους συνεπάγεται διαταραχή της λειτουργίας του

δικτυωτού σχηµατισµού και, συνεπώς, δυσλειτουργία ολοκλήρου του εγκεφάλου.

Γι’ αυτό, αποδεχόµαστε ότι η ανεπανόρθωτη βλάβη του εγκεφαλικού στελέχους

είναι ικανή και αναγκαία προϋπόθεση για να θεωρηθεί ο εγκέφαλος νεκρός.

 

 

Έµαθα ότι η έκφραση «θα µε βγάλουν από την πρίζα» είναι πέρα για πέρα

ανακριβής. Οι δοκιµασίες εγκεφαλικού θανάτου γίνονται χωρίς να είναι ο ασθενής

συνδεδεµένος µε οποιοδήποτε µηχάνηµα. Πιο συγκεκριµένα, απαιτείται να

συµµετάσχουν τρεις έµπειροι ιατροί: ο υπεύθυνος για τον άρρωστο ιατρός ή

αντικαταστάτης του, ένας νευρολόγος ή νευροχειρουργός και ένας

αναισθησιολόγος. Οι ιατροί αυτοί θα πρέπει να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον

δύο ετών από τη λήψη της ειδικότητάς τους και δεν πρέπει να ανήκουν στην

µεταµοσχευτική οµάδα, εφόσον ο εγκεφαλικά νεκρός είναι υποψήφιος δότης

οργάνου. Οι κλινικές δοκιµασίες πρέπει να επαναλαµβάνονται δύο φορές (µε

µεσοδιάστηµα τουλάχιστον 8 ωρών), για να αποφευχθεί η πιθανότητα λάθους.

 

Ελέγχονται τα αντανακλαστικά του εγκεφαλικού στελέχους (στον εγκεφαλικό

θάνατο καταργούνται: το οφθαλµοκεφαλικό αντανακλαστικό, το αντανακλαστικό

της κόρης στο φως, το αντανακλαστικό του κερατοειδούς, το αιθουσο-οφθαλµικό

αντανακλαστικό, οι αντανακλαστικές κινήσεις του προσώπου σε ισχυρό ερέθισµα

και το φαρυγγολαρυγγικό αντανακλαστικό) και πραγµατοποιείται η δοκιµασία

άπνοιας (απουσία αναπνοής στο στάδιο της αναπνευστικής οξυγόνωσης, για την

επιβεβαίωση της µόνιµης απώλειας της αυθόρµητης αναπνοής). Και σε

περίπτωση αµφιβολιών, λαµβάνει χώρα και εργαστηριακός έλεγχος του

εγκεφαλικού θανάτου, ο οποίος περιλαµβάνει: ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα,

νευροφυσιολογικό έλεγχο προκλητών δυναµικών, αγγειογραφία τεσσάρων

εγκεφαλικών αγγείων, αξονική τοµογραφία, µαγνητική τοµογραφία -

αγγειογραφία, διακρανιακό υπερηχογράφηµα - Doppler και εγκεφαλική οξυµετρία.
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Έµαθα ότι ο εγκέφαλος είναι το υπεύθυνο όργανο για την αιµάτωση και

οξυγόνωση του υπόλοιπου σώµατος, αποτελεί το κέντρο παροχής εντολών, και

αν νεκρωθεί, κανένα άλλο όργανο δεν λειτουργεί αυτοδύναµα. Συνεπώς, η

νέκρωσή του αποτελεί κοµβικό σηµείο στη διαδικασία νέκρωσης του οργανισµού

µας. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, µετά τη νέκρωση του εγκεφάλου η λειτουργία της

αναπνοής και η κυκλοφορία του αίµατος είναι υπό όρους εφικτή µόνο µε  τεχνητή

υποστήριξη.

 

 

 

Έµαθα ότι το αν µπορούµε να δώσουµε τα όργανά µας εξαρτάται από

πάµπολλους παράγοντες: το βάρος, την ηλικία, τυχόν κακοήθειες, το αν ίσως
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πάσχουµε από υπέρταση, στεφανιαία νόσο ή διαβήτη και πάνω από όλα, από την

ιστοσυµβατότητα µε τον εκάστοτε λήπτη. 

 

Έµαθα ότι στην Ελλάδα του 2012, παρά τη δική µου βούληση και παρά τη

συµφωνία των άµεσων συγγενών µου, υπάρχει πιθανότητα τα υγιή όργανά µου

να πάνε χαµένα και οι πιθανοί λήπτες να χάσουν µια ευκαιρία να ζήσουν. Υπήρξε

περίπτωση θύµατος τροχαίου όπου η ίδια ήταν δωρήτρια και ο σύζυγος και τα

παιδιά της συµφωνούσαν. Οι αδερφές της όµως θεωρούσαν αµαρτία τη δωρεά

οργάνων και απειλούσαν µε κανάλια και δυσφήµιση του θεσµού των

µεταµοσχεύσεων. Τα όργανα δεν ελήφθησαν ποτέ. Ο λόγος; Με τα λόγια της

συντονίστριας µεταµοσχεύσεων: «Είναι πού είναι χαµηλό το ποσοστό

µεταµοσχεύσεων στην Ελλάδα-σκεφτείτε τι θα γινόταν αν έβγαιναν οι αδερφές

στα κανάλια και άρχιζαν να µας κατηγορούν ότι της πήραµε τα όργανα παράνοµα.

Κι ας πληρούνταν όλες οι προϋποθέσεις-ιατρικές και νοµικές».

 

Έµαθα ότι ο Έλληνας νοµοθέτης δεν µπορεί ή δεν θέλει να χαράξει µια σταθερή

πολιτική στο θέµα των µετά µοσχεύσεων. Σε αντίθεση µε τον προϊσχύσαντα ν.

2737/1999, που προέβλεπε ότι η αφαίρεση οργάνου από θανόντα δότη

µπορούσε να διενεργηθεί µόνο εφόσον ο τελευταίος, όσο βρισκόταν στη ζωή, είχε

συναινέσει εγγράφως σ’ αυτήν (άρθρο 12 παρ. 2) ή στην περίπτωση που δεν είχε

εκφράσει τη συναίνεση ή την άρνησή του, εφόσον δεν εξέφραζαν την αντίθεσή

τους ο σύζυγος, τα ενήλικα τέκνα ή τα αδέρφια του (άρθρο 12 παρ. 4), ο ισχύων

νόµος 3984/2011 προέβλεπε, στο άρθρο 9 παρ. 2, ότι «η αφαίρεση ενός ή

περισσότερων οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγµατοποιείται εφόσον,

όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του». Και τον Απρίλιο του 2012, µόλις

λίγους µήνες πριν, ο 3984/2011 τροποποιήθηκε µε τον 4075/2012 και πλέον

απαιτείται και η συναίνεση της οικογένειας του δότη.

Ενώ λοιπόν ο νόµος 2737/99 αρκούνταν στη µη αντίθεση των συγγενών για τη

λήψη οργάνων από τον θανόντα, ο νέος νόµος , στην περίπτωση που δεν έχει

εκδηλωθεί η ρητή βούληση του νεκρού, απαιτεί ρητή προσυπογραφή-συναίνεση

των οικείων. Είναι λοιπόν περίεργο που φαινόµενα σαν τα παραπάνω συνεχίζουν

να λαµβάνουν χώρα;
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Έµαθα ότι για την Εκκλησία, η µεταµόσχευση δεν είναι αµαρτία, όπως

ισχυρίζονται ορισµένοι παπάδες και θεούσες, αλλά η ύψιστη πράξη αλληλεγγύης

και αυτοθυσίας. Με τα λόγια του Ιερέα που µας έκανε µια σχετική εισήγηση: «Ο

Χριστός έδωσε το σώµα Του για να σώσει τους ανθρώπους, κι εµείς δεν θα

δώσουµε τα όργανά µας;»   

 

Έµαθα ότι η άρνηση των πολιτών και των συγγενών οφείλεται στην άρνηση της

ιδέας του θανάτου και σε µια ευρύτερη δυσπιστία για τον ιατρικό κλάδο, που

οφείλεται στις περισσότερες περιπτώσεις σε ασαφείς και αβάσιµες υπόνοιες για

την ηθική του κλάδου και το παρεµπόριο ανθρώπινων οργάνων.
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Έµαθα ότι το να γίνει κανείς δωρητής οργάνων είναι πανεύκολο. Μια απλή

αίτηση σε ένα ΚΕΠ ή στο www.eom.gr .

 

Έµαθα ότι το να γίνει κανείς δωρητής µυελού των οστών είναι εξίσου απλό. ∆ίνει

δείγµα αίµατος σε κάποιο Κέντρο Εθελοντών ∆οτών Μυελού Των Οστών (ιδού η

σχετική λίστα: http://www.eom.gr/index.php?option=com_k2&view=item &

layout=item&id=93&Itemid=110&lang=el ), ώστε να γίνει τυποποίηση κάποιων

βασικών αντιγόνων και αν ποτέ χρειαστεί κάποιος µυελό των οστών, τότε θα τον

καλέσουν για να δωρίσει. Η βάση είναι παγκόσµια-µπορεί τον µυελό µου να τον

χρειαστεί κάποιος στην Ιαπωνία και εγώ να λάβω µυελό από κάποιον στη

Βραζιλία.

 

Μετά από όλα αυτά, φρόντισα άµεσα να γίνω δωρήτρια οργάνων και µυελού των

οστών. Όταν ενηµέρωσα τους γονείς µου για την απόφασή µου, η αρχική

αντίδραση της µητέρας µου ήταν το «όχι, ούτε να το σκεφτώ δεν θέλω ότι µπορεί

να πεθάνεις». Η αµέσως επόµενη αντίδραση ήταν: «τουλάχιστον όµως, θα βλέπω

τον άλλο και θα ξέρω ότι µέσα του υπάρχει κάτι ζωντανό από το παιδί µου». Και η

χαρά που πήρα όταν έλαβα την κάρτα δωρητή µέλους από τον ΕΟΜ ήταν

απερίγραπτη. Γιατί σε αυτό το µάθηµα έµαθα ότι η δωρεά οργάνων είναι

δωρεά ζωής και συνειδητοποίησα ότι είναι υποκρισία εκ µέρους µου να

θέλω να λάβω όργανο, αν µού χρειαστεί ποτέ, αλλά να αρνούµαι να

δωρίσω τα δικά µου.

 

 

Εκ των υστέρων, αναρωτιέµαι γιατί τόσα χρόνια δεν γινόµουν δωρήτρια, αφού η

ιδέα πάντα µου φαινόταν ευγενική και σπουδαία. Καταλήγω στο ότι δεν ήθελα να

συνειδητοποιήσω ότι κι εγώ κάποια µέρα θα πεθάνω. Ο θάνατός µας όµως έχει

νόηµα µόνο αν αφήσουµε κάτι πίσω µας. Αν λοιπόν µε το θάνατό µας δώσουµε

την ευκαιρία σε κάποιον άλλο να ζήσει, τότε τον έχουµε ξορκίσει εντελώς.
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Στην τελική, όπως είχε πει ο Κρίστιαν Μπαρνάρντ, ο καρδιοχειρούργος που έκανε

την πρώτη επιτυχηµένη µεταµόσχευση καρδιάς το 1967:

 

 «Χίλιες φορές να µεταµοσχεύσεις µια καρδιά, παρά να τη χώσεις στο χώµα

και να τη φάνε τα σκουλήκια».

 

 

 

TAGS:   ΚΟΙΝΩΝΙΑ  

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ

   

∆ΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

GALLERIA

O René Magritte στην Πινακοθήκη της LifO.
Tέχνη για τις παράξενες µέρες που ζούµε: Μεγάλα, ωραία έργα
του Βέλγου σουρεαλιστή ζωγράφου σε υψηλή ανάλυση και πλήρη
οθόνη.

X-PRESS

Η µικρότερη Ελληνίδα δότρια και η επιτυχηµένη

µεταµόσχευση

Η καρδιά της µικρής Μαρίας τώρα χτυπάει στην Ιταλία

X-PRESS

∆ώρο ζωής για 9 ανθρώπους από 59χρονη Ελληνίδα

Μια από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις δωρεάς οργάνων στην
Ελλάδα, στέφθηκε µε απόλυτη επιτυχία.
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∆ΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

σχόλια
ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

Ταξινόµηση: Παλαιότερα

10 σχόλια

NoNick

23.11.2012 | 11:50

Στην Αγγλία σηµειώθηκε ότι οι περισσότεροι πολίτες είναι θετικοί στην ιδέα

δωρεάς οργάνων, παρ'όλα αυτά δεν είναι και τόσοι πολλοί καταγεγραµµένοι γιατί

δεν τους τίθεται συχνά το ερώτηµα. Έτσι, το αρµόδιο υπουργείο κατέστησε ως

υποχρεωτική την απάντηση της ερώτησης περί δωρεάς οργάνων ή όχι σε καθένα

που θέλει να δώσει εξετάσεις για δίπλωµα οδήγησης. Το αποτέλεσµα είναι

Ενδιαφέρον:  (14)  (4)

Αναφορά

Permalink

Απάντηση στο σχόλιο

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ

Προηγούµενα  1  Επόµενα

''Με άφησες έγκυο στη

συναυλία των

Motörhead''
Η πιο rock'n'roll αναζήτηση
ατόµου στην ιστορία του
ίντερνετ

Κρύψιµο πίσω από τα

φουστάνια του worst case
scenario
Όταν την περασµένη
εβδοµάδα, µετά από λαϊκή
απαίτηση, καταργήσαµε τα

Η χαµογελαστή φατσούλα

του Λαυρέντη

Λαυρεντιάδη δίπλα σε

διάσηµους ανθρώπους

Πονηρούτσικα βλέµµατα
λατρείας ή δουλικότητας - και

Η παλιά διαφήµιση της

ηµέρας.
Όταν κάποτε η τρέντι νεολαία
χοροπηδούσε κουνώντας τον
φραπέ ύπο τους ήχους του
Could You Be Loved
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σηµαντικότατη αύξηση των δωρητών.

nikio

23.11.2012 | 12:00

Αυτο που δε µας λεει η κυρια Βασιλειου ειναι γιατι δεν κανουν µια ενηµερωτικη

εκστρατεια για να εξηγησουν στον κοσµο ολα αυτα που τοσο απλα και οµορφα

περιεγραψε η ιδια.

Οµολογω οτι παρολο που ειµαι δωριτης πολλα απο αυτα δεν τα γνωριζα. Μην

περιµενουµε τον κοσµο να ψαξει την ενηµερωση. Το αναποδο ισχυει.

Ενδιαφέρον:  (17)  (1)

Αναφορά

Permalink

Απάντηση στο σχόλιο

mambo

23.11.2012 | 12:35

∆εν υπάρχει µεγαλύτερη αµαρτία από το να αρνηθείς να δωρίσεις τα όργανα των

δικών σου ανθρώπων. Είναι σα να δολοφονείς άλλους πέντε. Στη δικιά µας

περίπτωση µέσα σε µια βδοµάδα είδαµε το γιατρό-τέρας που άφησε τον

άνθρωπό µας να πεθάνει και το γιατρό- άνθρωπο που µε δάκρυσµένα µάτια µας

ζήταγε να δωρίσουµε κάποια όργανα. Μακάρι κανείς να µη βρεθεί αντιµέτωπος

µε µια τέτοια απόφαση αλλά επειδή η ζωή είναι γεµάτη εκπλήξεις µη διστάσετε

ούτε στιγµή.

Ενδιαφέρον:  (20)  (4)

Αναφορά

Permalink

Απάντηση στο σχόλιο

µαύρο πρόβατο

23.11.2012 | 13:16

Ενδιαφέρον:  (3)  (6)

Αναφορά

Permalink
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Ευχαριστώ πολύ που µου θύµισες να κάνω κάτι που ήθελα από καιρό... και που

µου έδειξες τον ευκολότερο τρόπο να το κάνω (νόµιζα ότι µόνο στα ΚΕΠ γίνεται

και το ανέβαλα συνεχώς, αλλά η online εγγραφή λέει..). Έχω όµως µια απορία..

δεν µε ρώτησε πουθενά τι όργανα θέλω να δωρίσω.. µόνο τα στοιχεία µου

συµπλήρωσα και πήρα το εξής µέιλ πίσω:

'Επιβεβαιώνουµε ότι παραλάβαµε τα στοιχεία σας για την εγγραφή σας στο

Εθνικό Μητρώο ∆ωρητών Οργάνων και σας ευχαριστούµε.

Σε ένα µήνα περίπου θα παραλάβετε τη προσωπική σας Κάρτα ∆ωρητή

Οργάνων στη ταχυδροµική διεύθυνση που αναγράψατε στη δήλωσή σας, µε

απλό ταχυδροµείο.'

Γίνεσαι αυτόµατα δωρητής σώµατος (τα πάντα-όλα)?

Απάντηση στο σχόλιο

asmilon

23.11.2012 | 14:21

Απο την στιγµη που γινεσαι δωρητης οργανων για να σωσεις καποιο

συνανθρωπο σου, τι δε θα ηθελες να δωρησεις δηλαδη;

Προσωπικα το παραπανω κειµενο µε εκανε να δω πολυ πιο θετικα το θεµα

της δωρεας, ξεκαθαριζοντας µου αρκετες αµφιβολιες που ειχα.

Ενδιαφέρον:  (8)  (5)

Αναφορά

Permalink

Απάντηση στο σχόλιο

µαύρο πρόβατο

23.11.2012 | 14:46

Για µένα (προσωπικά) µακάρι να µην πάει τπτ χαµένο (no worms!!).. αλλά

άλλοι ίσως να έχουν ενδοιασµούς και να θέλουν να γίνουν δωρητές οργάνων

(και όχι σώµατος). Υπάρχει διαφορά δε νοµίζεις? ∆εν βρήκα όµως αντίστοιχο

πεδίο (ή επιλογή) στη φόρµα που συµπλήρωσα..

Ενδιαφέρον:  (2)  (4)

Αναφορά

Permalink

µαύρο πρόβατο Ενδιαφέρον:  (2)  (4)
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23.11.2012 | 18:28

Προσωπικά µακάρι να µην πετιέται τίποτα.. αλλά κάποιοι ίσως να µη θέλουν

να γίνουν δωρητές σώµατος αλλά οργάνων και νοµίζω υπάρχει διαφορά

ανάµεσα στα δύο. Συµπληρώνοντας τη φόρµα όµως δεν υπήρχε (ή

τουλάχιστον εγώ δεν είδα) σχετικό πεδίο..

ΥΓ προσπάθησα να απαντήσω και πριν από κάτι ώρες αλλά δε... ελπίζω να

µην διπλοποστάρω στο τέλος.. αν ναι συγχωρήστε µε..

Αναφορά

Permalink

Technomagos

23.11.2012 | 13:20

και αν τυχών το παραπάνω κείµενο δεν το διαβάσατε (tl;dr) ή δεν σας έπεισε δείτε

αυτό το πιο περιεκτικό επιχείρηµα εδώ:

http://xkcd.com/659/

Ενδιαφέρον:  (5)  (3)

Αναφορά

Permalink

Απάντηση στο σχόλιο

Κυνικός

24.11.2012 | 00:04

Ένα καλό κίνητρο για να γίνεις δωρητής οργάνων θα ήταν να έχεις προτεραιότητα

αν χρειαστείς εσύ όργανα. Σε χώρες µε πληθυσµό διστακτικό σε κάτι τέτοιο, όπως

η Ελλάδα, θα λειτουργούσε. Και άρθρα σαν αυτό πάντως βοηθούν, είµαι

αιµοδότης και ήθελα πάντα να γίνω και δωρητής οργάνων, τώρα είναι ευκαιρία.

Ενδιαφέρον:  (10)  (1)
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