
 
Οι γιατροί μερικές φορές πραγματοποιούν μια ειδική 
εγχείρηση που ονομάζεται μεταμόσχευση οργάνου. 
Αυτή είναι μια επέμβαση όπου οι γιατροί 
αντικαθιστούν ένα όργανο, που έπαψε να λειτουργεί 
ή που έχει υποστεί ζημιά, με ένα πιο υγιές. 
Για να γίνει αυτό πρέπει κάποια όργανα να 
προσφερθούν από δωρητές οργάνων.

 
 

 

 

  
 

 

 

 
 

Για να μάθετε περισσότερα για τις επιλογές σας και να καταγράψετε την απόφασή σας, 
επισκεφτείτε τη σελίδα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων: www.eom.gr.

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ 
ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ;

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΩΡΗΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ; ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ; 

ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΔΩΡΗΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΝΑ ΔΩΡΙΣΕΙΣ ΟΛΑ ΣΟΥ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ;

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ; 

ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΩΡΕΑ;

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΟΥ ΤΗ ΔΩΡΕΑ 
ΟΡΓΑΝΩΝ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ; 

Οποιοσδήποτε ενήλικος άνθρωπος μπορεί να 
εγγραφεί στο Μητρώο Δωρητών του Εθνικού 
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ). Δεν υπάρχει 
όριο ηλικίας, ενώ μπορούν να γίνουν δωρητές 
ακόμη και άτομα που πάσχουν από κάποια 
ασθένεια ή μακροχρόνια νόσο. Εξειδικευμένοι 
επαγγελματίες υγείας αποφασίζουν για κάθε 
περίπτωση ξεχωριστά, αν τα όργανα ή ο ιστός
ενός ατόμου είναι κατάλληλα για δωρεά.

Η καρδιά, οι πνεύμονες, οι νεφροί, το ήπαρ 
(συκώτι), τα μάτια (ο κερατοειδής χιτώνας),
το λεπτό έντερο και οι ιστοί (μεταξύ άλλων
και δέρμα, οστά και τένοντες) μπορούν να 
προσφερθούν προς μεταμόσχευση.

Η επιλογή είναι δική σου. Μπορείς να επιλέξεις, 
είτε να δωρίσεις όλα σου τα όργανα είτε κάποια 
συγκεκριμένα.

Η δωρεά οργάνων είναι η πράξη κατά την οποία 
χαρίζουμε ένα συμπαγές όργανο (όπως έναν 
πνεύμονα) ή ιστό (όπως το δέρμα) για να 
βοηθήσουμε κάποιον που χρειάζεται ένα μόσχευμα.

Αν κάποιος άνθρωπος χάσει τη ζωή του σε
συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να γίνει δότης 
οργάνων, η οικογένειά του θα ερωτηθεί για το 
ενδεχόμενο δωρεάς. Για αυτό είναι τόσο σημαντικό
ο καθένας να έχει κοινοποιήσει εν ζωή την απόφασή 
του στην οικογένειά του, όποια απόφαση και αν έχει 
πάρει - για να είναι σίγουρος πως θα γίνει σεβαστή
η επιθυμία του.

Οι πιο διαδεδομένες θρησκείες και τα συστήματα 
πεποιθήσεων, ανάμεσά τους και η Οθρόδοξη 
Εκκλησία,υποστηρίζουν τις βασικές αρχές της 
δωρεάς οργάνων και κατανοούν πως η δωρεά 
οργάνων είναι θέμα ατομικής επιλογής.

Σύμφωνα με τον νόμο 4512/2018, εάν κάποιος
το επιθυμεί, μπορεί να εγγραφεί είτε στο μητρώο 
δωρητών είτε στο μητρώο αρνητών δωρεάς 
οργάνων του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. 
Εάν δεν το πράξει, τότε σε ενδεχόμενο θανάτου 
του, η οικογένεια αποφασίζει για το αν θα 
προχωρήσει σε δωρεά οργάνων.

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα υπό την επιστημονική αιγίδα του
Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Υπουργείου Υγείας,
με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση


