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ΔΕΛΣΙΟ  ΣΤΠΟΤ 

Σελ Παξαζθεπή 19 Μαΐνπ 2017 θαη ώξα 12:00 εγθαηληάδεηαη  από ηνλ Πξόεδξν ηεο 

Δεκνθξαηίαο, θ. Πξνθόπε Παπιόπνπιν, ε Πτέρσγα τοσ Σμήματος Μεταμόστεσσης 

Νευρού και Υειροσργικής Νευροπαθών ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αζελώλ 

«ΛΑΪΚΟ», παξνπζία ηνπ  Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Τγείαο, θ. Π. Πνιάθε.  Η ηειεηή 

ησλ εγθαηλίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ρνξνζηαηνύληνο ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ Αζελώλ θαη 

πάζεο Ειιάδνο θ. Ιεξώλπκνπ. 

Η αλαθαηαζθεπή ηεο πηέξπγαο πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε κέζσ δσξεάο εθ κέξνπο ηνπ 

Ιδξύκαηνο «ηαύξνο Νηάξρνο» θαη πινπνηήζεθε κε ηε ζπλδξνκή ηνπ Παλειιελίνπ 

πλδέζκνπ Νεθξνπαζώλ, ζεκαηνδνηεί κηα λέα επνρή γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο 

Μεηακόζρεπζεο Νεθξνύ, θαζώο θαη ζπλνιηθά γηα ην πξόγξακκα κεηακνζρεύζεσλ 

ηνπ Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ».  Εηδηθόηεξα, κε ηε ζπκβνιή ηεο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

θαη κε έθηαθηε επηρνξήγεζε από ηελ 1ε Τ.Π.Ε., πξαγκαηνπνηήζεθε ε αγνξά 

ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο, ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνύο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηακνζρεύζεσλ. Επηπιένλ, εληζρύεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ σο άλσ 

πξνγξάκκαηνο κε ηελ πξόζιεςε ελλέα (9) λνζειεπηώλ δηπιαζηάδνληαο άκεζα θαη’ 

απηόλ ηνλ ηξόπν ηνλ αξηζκό ησλ πξαγκαηνπνηνύκελσλ κεηακνζρεύζεσλ λεθξνύ 

αλά κήλα θαη κεηώλνληαο ζπλαθόινπζα ηνλ ρξόλν αλακνλήο θαηά ην ήκηζπ. 

Από ην 1971 πνπ έγηλε ε πξώηε κεηακόζρεπζε λεθξνύ ζην Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» θαη ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 πνπ πξσηνιεηηνύξγεζε ε Μνλάδα Μεηακόζρεπζεο 

Νεθξνύ έρνπλ γίλεη 2.360 κεηακνζρεύζεηο, 1.183 από δώληεο θαη 1.177 από 

απνβηώζαληεο δόηεο. 594 αζζελείο, ήηνη ην 44% ηνπ εζληθνύ κεηξώνπ, αλακέλνπλ 

γηα κεηακόζρεπζε από απνβηώζαληα δόηε ζην κεηξών ηεο Μνλάδαο, ελώ θάζε 

ρξόλν δηελεξγείηαη ην 50% πεξίπνπ ηνπ ζπλόινπ ησλ κεηακνζρεύζεσλ από 

απνβηώζαληα δόηε θαη άλσ ηνπ 60% από δώληα δόηε, πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηε 

ρώξα καο. 

Δένλ λα ζεκεησζεί όηη, ε επηηεπρζείζα αλαβάζκηζε ζε επίπεδν ππνδνκώλ, 

εμνπιηζκνύ  θαη αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζα επηηξέςεη ηελ άμεση ελίζρπζε ηνπ 



πξνγξάκκαηνο κεηακνζρεύζεσλ ηνπ Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» κε ηελ έλαξμε 

πξαγκαηνπνίεζεο θαη μεταμόστεσσης ήπατος. 
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