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Δελτίο Τύπου 

  
Με επιτυχία η πρώτη μεταμόσχευση κερατοειδούς εν μέσω Covid-19 

 

Μπορεί η πανδημία Covid-19 να μη γνωρίζει σύνορα, όμως σύνορα δεν 
γνωρίζει και η ανθρωπιά που οδηγεί σε σωτήριες μεταμοσχεύσεις. Η πρώτη 
μεταμόσχευση κερατοειδούς εν καιρώ πανδημίας Covid-19 πραγματοποιήθηκε 
χτες, Μ. Δευτέρα 13 Απριλίου 2020, στη Β' Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ στο 
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, χάρη στη δωρεά ενός 56χρονου, ο οποίος έχασε 
τη ζωή του από εγκεφαλική αιμορραγία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της 
Πάτρας. Πρόκειται για μια από τις ελάχιστες δωρεές οργάνων που γίνονται στη 
χώρα μας, σε μια περίοδο που η πανδημία της νόσου Covid-19 πλήττει την 
υφήλιο.  
Ο λήπτης του μοσχεύματος είναι ένας 75χρονος, ο οποίος ταλαιπωρούνταν 
από σοβαρές παθήσεις και στα δυο μάτια με αποτέλεσμα να έχει χαμηλή 
όραση. Η μεταμόσχευση, που έγινε στον δεξιό οφθαλμό, στέφθηκε με 
επιτυχία και πλέον ο ασθενής έχει ήδη καλύτερη όραση. Η προσφορά των 
κερατοειδών εκ μέρους της οικογένειας του δότη ήταν κίνηση ύψιστης 
σημασίας και ανθρωπιάς. Αποτέλεσε δε θείο δώρο για τον λήπτη, που αμέσως 
ανταποκρίθηκε θετικά, μόλις ενημερώθηκε από την ομάδα μεταμοσχεύσεων 
κερατοειδούς του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου ότι βρέθηκε συμβατό 
μόσχευμα. 
Όπως ανέφερε ο Διευθυντής της Β΄ Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ 
καθηγητής Νικόλαος Ζιάκας, οι μεταμοσχεύσεις αυτή τη χρονική περίοδο, 
λόγω της πανδημίας Covid-19, γίνονται κάτω από δύσκολες συνθήκες. Τα 
μοσχεύματα είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Για την ασφάλεια των 
μεταμοσχεύσεων λαμβάνονται αυξημένα προστατευτικά μέτρα ώστε τα 
πολύτιμα μοσχεύματα να μπορούν να αξιοποιηθούν και να ελαχιστοποιούνται 
οι πιθανότητες αχρήστευσής τους. Στο πλαίσιο αυτό, τόσο οι δότες όσο και οι 
λήπτες μοσχευμάτων υποβάλλονται σε τεστ για να διαπιστωθεί ότι δεν 
πάσχουν από Covid-19. Ωστόσο, ακόμα και οι υποψήφιοι λήπτες που 
περιμένουν με αγωνία το πολυπόθητο μόσχευμα αντιμετωπίζουν με 



επιφυλακτικότητα το ενδεχόμενο να υποβληθούν σε μεταμόσχευση, καθώς 
φοβούνται να προσέλθουν στα νοσοκομεία λόγω του κορονοϊού. «Το 
αισιόδοξο είναι ότι, παρά την πανδημία, εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι 
οι οποίοι παραμένουν ευαισθητοποιημένοι στη δωρεά οργάνων, όπως η 
οικογένεια του δότη, την οποία και ευχαριστούμε από καρδιάς. Αυτή η 
ανθρωπιά, η ανιδιοτελής προσφορά εν μέσω της πανδημίας, μας κάνει όλους 
να ελπίζουμε», επισήμανε ο κ. Ζιάκας.  
Η ομάδα της Β' Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΑΠΘ στο Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου, εκπαιδευμένη στη λήψη, τη μεταφορά μοσχευμάτων και τη 
διενέργεια μεταμοσχεύσεων, βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και μεταβαίνει σε 
κάθε γωνιά της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας, όταν υπάρχει δότης. Στην 
εποχή του κορονοϊού βέβαια ακόμα και η μεταφορά των μοσχευμάτων έχει 
καταστεί δύσκολη, όπως τόνισε ο Διευθυντής της Κλινικής.  
Η Μονάδα Εφαρμογής Ιστών Κερατοειδούς του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, 
που υπάγεται στη Β΄ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ, έχει να επιδείξει, από την 
πρόσφατη ίδρυση της, σημαντικό έργο. «Οι πρώτες μεταμοσχεύσεις 
πραγματοποιήθηκαν στις 17 Ιουλίου 2018. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 58 
μεταμοσχεύσεις. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε φως σε ασθενείς με 
σοβαρά προβλήματα όρασης και απαραίτητη προϋπόθεση η ευαισθητοποίηση 
των πολιτών για να υπάρχουν μοσχεύματα», σημείωσε ο κ. Ζιάκας. Από την 
αρχή του 2020, στη μεταμοσχευτική δραστηριότητα της Κλινικής 
περιλαμβάνονται 20 μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς. Με αφορμή τη χτεσινή 
μεταμόσχευση, οι γιατροί απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να 
υποστηρίξουν τις μεταμοσχεύσεις, ώστε η πανδημία να μη στερήσει την 
ευκαιρία για καλύτερη ζωή σε ασθενείς των οποίων η μοναδική θεραπεία 
προέρχεται από τον συνάνθρωπο.  
 


