
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη κριτήρια καταλληλόλητας ή τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε, 
επικοινωνήστε με το Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος στο wishes@makeawish.gr 
  

 

 
 
 

 
 

 

 
Αρχές προσδιορισμού των σοβαρών ασθενειών σύμφωνα με το Σκοπό και την Αποστολή του 
Make-A-Wish 
 

 Μπορεί να πληρούν τις προϋποθέσεις για εκπλήρωση ευχής: 

        (Α) 
1. Παιδιά των οποίων η τρέχουσα ιατρική κατάσταση απαιτεί θεραπείες υψηλού 

κινδύνου για να επιβιώσουν 

2. Παιδιά που η επιβίωσή τους εξαρτάται από την  ιατρικές συσκευές και  
μηχανήματα 

3. Παιδιά με χρόνιες παθήσεις που παρουσιάζουν σημαντικές μακροχρόνιες 

επιπλοκές 

4. Παιδιά σε υψηλό κίνδυνο θανάτου που δεν καλύπτονται από άλλα κριτήρια σε 

αυτή τη λίστα 

 

Τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας για την εκπλήρωση ευχής εστιάζουν στα παιδιά, 

είναι δυναμικά και περιεκτικά. Οι κατευθυντήριες οδηγίες και οι βασικές αρχές 

τους εξελίσσονται, με την πρόοδο της ιατρικής. Για τον καθορισμό των 

απαραίτητων κριτηρίων επιλογής για την εκπλήρωση  ευχής και των ιατρικών 

αναγκών του παιδιού που σχετίζονται με την ευχή, στηριζόμαστε στις συμβουλές 

του θεράποντος ιατρού καθώς και των γιατρών του Δ.Σ. του Οργανισμού. 

 
 

Ιατρικές αρχές επιλεξιμότητας  ευχής 

1. Παιδί ή  έφηβος, ηλικίας 3 έως 18 ετών 

2. Έχει διαγνωσθεί με σοβαρή απειλητική για τη ζωή ασθένεια, που επί του 
παρόντος θέτει τη ζωή του παιδιού σε κίνδυνο,  είναι σε απειλητικό για τη 
ζωή του στάδιο, ή έχει παρουσιάσει σοβαρές  μακροχρόνιες επιπλοκές.* 

3. Δεν έχει λάβει ευχή, από άλλο Παράρτημα του Make-A-Wish  
 

 
*Οι σοβαρές ασθένειες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων αλλά δεν περιορίζονται: στον  καρκίνο της 

παιδικής ηλικίας, ορισμένους τύπους μυϊκής δυστροφίας, ορισμένα νευρολογικά ή γενετικά 

νοσήματα,  παθήσεις της καρδιάς, νεφρική ανεπάρκεια και σημαντικές τραυματικές κακώσεις.  
 
 
 
 
 



Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη κριτήρια καταλληλόλητας ή τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε, 
επικοινωνήστε με το Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος στο wishes@makeawish.gr 
  

 

Αρχές για τον προσδιορισμό σοβαρών καταστάσεων ασθένειας 

 
 Επίσης, μπορεί να πληρούν τις προϋποθέσεις για ευχή: 

(Β) 
1. Παιδιά των οποίων η τρέχουσα ιατρική κατάσταση απαιτεί θεραπεία υψηλού 

κινδύνου για να επιβιώσουν 

2. Παιδιά που η επιβίωσή τους εξαρτάται από ιατρικά μηχανήματα και 

τεχνολογίες 

3. Παιδιά με χρόνιες παθήσεις που παρουσιάζουν σημαντικές μακροχρόνιες 

επιπλοκές 

4. Παιδιά με υψηλό κίνδυνο θνησιμότητας που δεν καλύπτονται από άλλα 

κριτήρια σε αυτή τη λίστα 

 

Ακολουθεί αναφορά των επιλέξιμων ασθενειών, όχι εξαντλητική αλλά 

ενδεικτική. Ενδέχεται να υπάρχει επιλέξιμη ασθένεια που δεν αναγράφεται 

στην κάτωθι λίστα αλλά να καλύπτει τα κριτήρια επιλεξιμότητας (Α) ή/και (Β) 

 

 



Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη κριτήρια καταλληλόλητας ή τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε, 
επικοινωνήστε με το Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος στο wishes@makeawish.gr 
 

 

 
 
 

ΣΥΝΗΘΕΙΣ Ρευματολογικές ΠΑΘΗΣΕΙΣ που πληρούν τις προϋποθέσεις: 

Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο 

με υποτροπιάζουσα 

θρόμβωση/ενεργή νόσος (όχι 

μόνο θετικός τίτλος αντισωμάτων) 

Αυτοφλεγμονώδεις παθήσεις π.χ., 

σχετιζόμενο με τον υποδοχέα του 

παράγοντα νέκρωσης των όγκων 

περιοδικό σύνδρομο (TRAPS), χρόνιο 

παιδικό νευρολογικό, δερματικό, 

αρθρικό Σύνδρομο 

(CINCA)/Πολυσυστηματική φλεγμονώδης 

νόσος νεογνικής έναρξης (NOMID), 

σύνδρομο υπερέκκρισης IgD με 

περιοδικό πυρετό (HIDS), χρόνια άτυπη 

δερματοπάθεια με λιποδυστροφία και 

αυξημένη θερμοκρασία (CANDLE), 

ανεπάρκεια του ανταγωνιστή υποδοχέα 
του IL-1 (DIRA) 

Χρόνια αγγειίτιδα: 

o Ηωσινοφιλική 

κοκκιωμάτωση με 

πολυαγγειίτιδα 

o Κοκκιωμάτωση 

o Μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα 

o Πολυαγγειίτιδα 

o Οζώδης πολυαρτηρίτιδα 

o Αρτηρίτιδα Takayasu  

Νεανική δερματομυοσίτιδα 

Με τυχόν εμπλοκή ανεπάρκειας οργάνων τελικού σταδίου, 

ασβεστίαση, ή με άλλο τρόπο εμμένουσα νόσος (με πάνω από 

ένα χρόνο αγωγής ή δύο ή περισσότερες υποτροπές) 

Μικτή νόσος του συνδετικού ιστού με 

εμπλοκή ανεπάρκειας οργάνων τελικού  

σταδίου Παιδιατρικός συστηματικός 

ερυθηματώδης λύκος με εμπλοκή 

ανεπάρκειας οργάνων τελικού σταδίου 

Πολυχονδρίτιδα με αποτέλεσμα ανεπάρκεια οργάνων τελικού 

σταδίου  Προοδευτική συστηματική σκλήρυνση (συστηματικό 

σκληρόδερμα) 

Συστηματική νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα 

(JRA)/νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα (JIA) με 

σύνδρομο ενεργοποίησης των μακροφάγων 

(MAS) 

Παραπομπή εντός 12 μηνών από το επεισόδιο 

MAS ή έχοντος συνεχή προβλήματα MAS

 
Άλλες παθήσεις που μπορεί να είναι επιλέξιμες για εκπλήρωση ευχής με επιλεγμένες νοσηρότητες: 

Επιπλοκές από ανοσοκατασταλτική θεραπεία 

Εύχομαι να αποκτήσω 
ένα δωμάτιο με 
αυτοκίνητα  
 
Αργύρης, 10  
Β-οξεία λεμφοβλαστική 
λευχαιμία 

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 



Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη κριτήρια καταλληλόλητας ή τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε, 
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ΣΥΝΗΘΕΙΣ Πνευμονολογικές ΠΑΘΗΣΕΙΣ που πληρούν τις προϋποθέσεις: 

Χρόνια υποξαιμία που 

απαιτεί χρόνια 

υποκατάσταση με 

οξυγόνου 

Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια 

Χρόνια εξάρτηση από αναπνευστήρα 

Κυστική ίνωση 

Μεταμόσχευση πνευμόνων 

Μέτρια έως σοβαρή 

πνευμονοπάθεια μετά από 

χημειοθεραπεία και ακτινοβολία 

Τοποθέτηση σε λίστα αναμονής για 
μεταμόσχευση πνευμόνων 

Προοδευτική ιστιοκυττάρωση, 

συμπεριλαμβανομένης της 

πολυεστιακής 

Προοδευτική διάμεση 

πνευμονοπάθεια που σχετίζεται με 

ανοσοανεπάρκεια, αυτοάνοση νόσο ή 

διαταραχές της ανοσορρύθμισης 

Πνευμονική ίνωση 

Νόσος μοσχεύματος κατά ξενιστή στους 

πνεύμονες 

Πνευμονική υπέρταση                                   

Πνευμονική λεμφαγγειεκτασία                          

Σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια 

με ατελή ανταπόκριση στη θεραπεία 

με αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενα, 

απειλητικά για τη ζωή επεισόδια 

Δυσλειτουργία επιφανειοδραστικής πρωτεΐνης 

Τοποθέτηση τραχειοστομίας για χρόνια 

αναπνευστική ανεπάρκεια ή σοβαρή απόφραξη 

των αεραγωγών 

 
 Άλλες παθήσεις που μπορεί να είναι επιλέξιμες για εκπλήρωση ευχής με επιλεγμένες νοσηρότητες: 

Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια 

Βρογχοπνευμονική δυσπλασία 

Παιδιά με τραχειοτομία με απαιτήσεις οξυγόνου 

(ανάλογα με την υποκείμενη ιατρική διάγνωση ή τον 

λόγο της τραχειοτομίας) 

Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 

Πρωτοπαθής δυσκινησία των κροσσών 

Σοβαρό άσθμα 

Σοβαρή περιοριστική πνευμονοπάθεια 

Επιπλοκές ανοσοκατασταλτικής θεραπείας 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ 
Φύλλο καθοδήγησης παραπομπής 
 

Εύχομαι να αποκτήσω ένα 
Gaming setup 
 
Γιώργος, 11 
μυϊκή δυστροφία 
Duchenne/Becker 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ 
Εύχομαι να αποκτήσω 

ένα gaming setup  
 

Γιώργος, 11 
μυϊκή δυστροφία 

Duchenne/Becker 



Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλεξιμότητας ή παραπομπής, επικοινωνήστε με το Κάνε-Μια-Ευχή 
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ΣΥΝΗΘΕΙΣ Ογκολογικές ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
που πληρούν τις προϋποθέσεις: 

Μεταμόσχευση μυελού των οστών/αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων 

Όγκοι χαμηλής διαφοροποίησης με 

οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια: 

 
 
Κακοήθη νεοπλάσματα και 

νεοπλάσματα μη καθορισμένης/αβέβαιης 

συμπεριφοράς 

o Ανάγκη χημειοθεραπείας ή 

ακτινοθεραπείας και παραπομπή εντός 

έτους από την ολοκλήρωση της παραπάνω 

αγωγής 

o Ανάγκη για πάνω από μία μεγάλη 

χειρουργική επέμβαση, όπως κρανιοτομή 

o Θέση του όγκου που απαιτεί συνεχή ιατρική 

παρέμβαση (π.χ., επιληπτικές κρίσεις ή 

ενδοκρινική βλάβη, σημαντική λειτουργική 

δυσλειτουργία όπως παράλυση, ή άλλη 

μείζονα νευρολογική δυσλειτουργία) 

o Συσχέτιση με εκτεταμένες επιπλοκές (π.χ., 

μακροχρόνια μη προγραμματισμένη 

παραμονή στο νοσοκομείο) 

o Απαιτείται η παραπομπή εντός ενός έτους από την ολοκλήρωση 

των εγχύσεων χημειοθεραπείας ή 

της ακτινοθεραπείας 

Κατάσταση μετά τη μεταμόσχευση μυελού των 
οστών/αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 

(με συνεχιζόμενες απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές) 

 
 
 
 
 

 
 Άλλες παθήσεις που μπορεί να είναι επιλέξιμες για εκπλήρωση ευχής με επιλεγμένες νοσηρότητες: 

Επιπλοκές από ανοσοκατασταλτική θεραπεία  

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 
Φύλλο καθοδήγησης παραπομπής 
 

Ευχομαι να έχω υπολογιστή 
με παιχνίδια 
 
Δημήτρης, 15 
λευχαιμία 

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 
Φύλλο καθοδήγησης παραπομπής Εύχομαι να έχω 

υπολογιστή με 
παιχνίδια 
 
Δημήτρης, 15 
λευχαιμία 



Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλεξιμότητας ή παραπομπής, επικοινωνήστε με το Κάνε-Μια-Ευχή 
Ελλάδος  στο wishes@makeawish.gr 
 

 

 

 

ΣΥΝΗΘΕΙΣ Νευρολογικές ΠΑΘΗΣΕΙΣ που πληρούν τις προϋποθέσεις: 

Νόσος Alpers  

Εγκεφαλική παράλυση 

με 

απειλητικές για τη ζωή 

σχετιζόμενες επιπλοκές 

o π.χ., δυσίατες κρίσεις, επικίνδυνη 

αναπνευστική ανεπάρκεια 

Συγγενείς νευρομυϊκές παθήσεις με 

αναπνευστικές ή καρδιακές 

επιπλοκές που περιλαμβάνουν: 

o Μυοτονική δυστροφία 

o Μυϊκή δυστροφία Duchenne 

o Νωτιαία μυϊκή ατροφία τύπου 1 

και 2 Επιληψία/μη ελεγχόμενες 

επιληπτικές κρίσεις οι οποίες είναι: 

o Δυσίατες 

o Ανθεκτικές 

o Ανθεκτικές στην αγωγή 

Οικογενής δυσαυτονομία (σύνδρομο 
Riley-Day) 

                       Αταξία του Friedreich 

                       Νόσος του Huntington 

Σύνδρομο Leigh 

Σύνδρομο Lennox-Gastaut το οποίο 

είναι: o Δυσίατο 

o Ανθεκτικό στην αγωγή 

Λευκοδυστροφία  

Νόσος Moyamoya 

Νευροεκφυλιστικές παθήσεις με 

σημαντικά μειωμένο προσδόκιμο 

ζωής 

Νευροεκφύλιση με συσσώρευση σιδήρου (NBIA) 

Προϊούσα εγκεφαλοαγγειακή νόσος (π.χ., εγκεφαλικό 

επεισόδιο) με συνεχιζόμενες απειλητικές για τη ζωή 

επιπλοκές 

Βαθιά νευροαναπτυξιακή καθυστέρηση με 

σχετιζόμενες απειλητικές για τη ζωή 

συννοσηρότητες που απαιτούν σημαντική και 

συνεχή ιατρική υποστήριξη εφ΄όρου ζωής 

Σύνδρομο Rett 

Οζώδης σκλήρυνση, που περιλαμβάνει τον 
εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό 

 
 
Άλλες παθήσεις που μπορεί να είναι επιλέξιμες για εκπλήρωση ευχής με επιλεγμένες νοσηρότητες: 

Ανεγκεφαλία 

Εγκεφαλοπάθεια 

Υδροκέφαλος 

Μεγαλεγκεφαλία 

Μυοπάθεια 

Νευροϊνωμάτωση 

Δισχιδής Ράχη

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 
Φύλλο καθοδήγησης παραπομπής 
 Εύχομαι να σταθώ όρθιος 

 
Νικόλας,10 
τετραπληγία 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 
Εύχομαι να 

σταθώ όρθιος 
 

Νικόλας,10 
τετραπληγία 



Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλεξιμότητας ή παραπομπής, επικοινωνήστε με το Κάνε-Μια-Ευχή 
Ελλάδος  στο wishes@makeawish.gr 
 

 

 

 

ΣΥΝΗΘΕΙΣ Νεφρολογικές ΠΑΘΗΣΕΙΣ που πληρούν τις προϋποθέσεις: 

Χρόνια νεφροπάθεια (σταδίου 3 ή 
μεγαλύτερου) 

με: 

o Πολλαπλές οξείες καταστάσεις/παροξυσμούς 

τον τελευταίο χρόνο που απαιτούν νοσηλεία 

Νεφροπάθεια που εξαρτάται από αιμοκάθαρση 

Μεταμόσχευση νεφρού 

Νεφροπάθειες που εξαρτώνται από μακροπρόθεσμες 

εγχύσεις ή/και πλασμαφαίρεση 

o π.χ., άτυπο, αιμολυτικό, ουραιμικό σύνδρομο που απαιτεί 

χρόνια αντι-συμπληρωματική θεραπεία για να παραμείνει σε 

ύφεση Κατάσταση μετά από μεταμόσχευση νεφρού 

(με 

συνεχιζόμενες απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές 

 
 
 
 
 
 

 
 Άλλες παθήσεις που μπορεί να είναι επιλέξιμες για εκπλήρωση ευχής με επιλεγμένες νοσηρότητες: 

Ανθεκτικό νεφρωσικό σύνδρομο 

o π.χ., πολλαπλές οξείες καταστάσεις ή 

υποτροπές που απαιτούν την έγχυση 

φαρμάκων και διάφορα ανοσοκατασταλτικά 

φάρμακα 

Επιπλοκές ανοσοκατασταλτικής θεραπείας  

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ 
Φύλλο καθοδήγησης παραπομπής 
 

Εύχομαι να κολυμπήσω με 
δελφίνια 
 
Ιωάννα, 11 
Κυστική ίνωση 

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ 
Φύλλο καθοδήγησης παραπομπής 

Εύχομαι να κολυμπήσω με 
δελφίνια 
 
Ιωάννα, 11 
κυστική ίνωση 



Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλεξιμότητας ή παραπομπής, επικοινωνήστε με το Κάνε-Μια-Ευχή 
Ελλάδος  στο wishes@makeawish.gr 
 

 

 

 
 

ΣΥΝΗΘΗ Ανοσολογικά και ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις: 

Μεταμόσχευση μυελού των οστών 

Ανοσοανεπάρκειες με: 

o Σοβαρές αυτοάνοσες επιπλοκές ή/και 

σημαντικά μειωμένο προσδόκιμο 

ζωής 

Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες που 
απαιτούν αγωγή εφ’ όρου ζωής 
o Το προσδόκιμο ζωής αναμένεται να είναι 

σημαντικά μειωμένο εάν η αγωγή δεν είναι 

διαθέσιμη 

o π.χ., Wiskott-Aldrich, Αγαμασφαιριναιμία 
του Bruton, χρόνια κοκκιοκυτταρική νόσος 

Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες που 

οδηγούν σε συχνές, μη 

προγραμματισμένες νοσηλείες όπου η 

λοίμωξη δεν είναι καλά ελεγχόμενη 

Σοβαρή συνδυαστική 

ανοσοανεπάρκεια (SCID) 

Κατάσταση μετά από μεταμόσχευση 

μυελού των οστών (με συνεχόμενες 

απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές) 

 
 
 
 
 
 
Άλλες παθήσεις που μπορεί να είναι επιλέξιμες για εκπλήρωση ευχής με επιλεγμένες νοσηρότητες: 

 
Επιπλοκές από 

ανοσοκατασταλτική θεραπεία 

HIV 

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ 
ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
Φύλλο καθοδήγησης παραπομπής 

Εύχομαι να συναντήσω 
την Ελένη Φουρέιρα 
 
Γιάννα, 17 
λέμφωμα Hodgkin 



Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλεξιμότητας ή παραπομπής, επικοινωνήστε με το Κάνε-Μια-Ευχή 
Ελλάδος  στο wishes@makeawish.gr 
 

 

 

 
 

ΣΥΝΗΘΕΙΣ Αιματολογικές ΠΑΘΗΣΕΙΣ που πληρούν τις προϋποθέσεις: 

Απλαστική αναιμία 

Αιματολογικές νεοπλασίες 

Μεταμόσχευση μυελού των 

οστών/Μεταμόσχευση αρχέγονων 

αιμοποιητικών κυττάρων (εντός ενός έτους) 

Αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση 

Σοβαρές συγγενείς ή επίκτητες 

αιμορραγικές διαταραχές με: 

o Αιμορραγία σε ζωτικά όργανα που οδηγεί σε 

σημαντική νοσηρότητα (π.χ., ενδοκρανιακή 

αιμορραγία με νευρολογικές βλάβες, 

τραυματισμός οργάνου που απαιτεί εντατική 

υποστηρικτική φροντίδα κλπ.) 

o Αιμορροφιλικοί αναστολείς υψηλού τίτλου που 

οδηγούν σε επανειλημμένα αιμορραγικά 

επεισόδια απειλητικά για τη ζωή 

Σοβαρή συνδυαστική ανοσοανεπάρκεια (SCID)  

Σοβαρές συγγενείς ή επίκτητες 

αιματολογικές διαταραχές με: 

o Αγωγή που απαιτεί χημειοθεραπευτικές εγχύσεις 

o Σοβαρές επιπλοκές που προκύπτουν από 

θεραπεία μετάγγισης (π.χ., υπερσιδήρωση) 

Δρεπανοκυτταρική νόσος (Hb-SS, Hb-SC) ή 

θαλασσαιμία με σοβαρές ή 

χρόνιες επιπλοκές όπως: 

o Οξύ θωρακικό σύνδρομο 

o Σπληνική κατακράτηση 

o Εγκεφαλικό επεισόδιο ή σοβαρή εγκεφαλοαγγειακή νόσος 

o Απαραίτητη τακτική μετάγγιση 

o Πνευμονική υπέρταση 

o Πολλαπλές σοβαρές κρίσεις άλγους εντός του προηγούμενου έτους 

o Βλάβη οργάνων τελικού σταδίου που 

απαιτεί επιπρόσθετα υποστηρικτικά 

μέτρα 

 
 
 

 
 
 
 Άλλες παθήσεις που μπορεί να είναι επιλέξιμες για εκπλήρωση ευχής με επιλεγμένες νοσηρότητες: 

Επιπλοκές από 

ανοσοανεπάρκεια ή 

ανοσοκατασταλτική θεραπεία 

Διαταραχές της πήξης του αίματος 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
Φύλλο καθοδήγησης παραπομπής Εύχομαι να αποκτήσω ένα 

αμαξίδιο 
 

Χρήστος,17 
βλεννοπολυσακχαρίδωση 



Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη κριτήρια καταλληλόλητας ή τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε, 
επικοινωνήστε με το Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος στο wishes@makeawish.gr 
  

 

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ που 
πληρούν τις προϋποθέσεις: 

Σύνδρομο Barth 

Συγγενείς ανωμαλίες, χρωμοσωμικές 

παθήσεις, ή παθήσεις σε μεμονωμένα 

γονίδια με σχετιζόμενες απειλητικές για 

τη ζωή επιπλοκές όπως: 

o Δυσίατες κρίσεις 

o Δομικές ανωμαλίες των ανώτερων αεραγωγών 

ή χρόνια πνευμονικά συμπτώματα 

o Καρδιολογικές ανωμαλίες που χρειάζονται 
καρδιολογική καθοδήγηση 

o Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

o Σχετιζόμενες μείζονες γαστρεντερικές 
δυσλειτουργίες 

 

 
Σκελετικές δυσπλασίες ή δυσοστώσεις με χρόνιες 

ή εκφυλιστικές πνευμονικές επιπλοκές 

Τρισωμία 13 και 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άλλες παθήσεις που μπορεί να είναι επιλέξιμες για εκπλήρωση ευχής με επιλεγμένες νοσηρότητες: 

Επιπλοκές από ανοσοκατασταλτική θεραπεία  

ΓΕΝΕΤΙΚΗ 
Φύλλο καθοδήγησης παραπομπής 

Εύχομαι να 
αποκτήσω ένα 
σκυλάκι 
 
Ζωή, 8 
σάρκωμα Ewing 



Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη κριτήρια καταλληλόλητας ή τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε, 
επικοινωνήστε με το Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος στο wishes@makeawish.gr 
  

 

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ που πληρούν τις προϋποθέσεις: 

Μεταμόσχευση εντέρου 

Χρόνια, προϊούσα, 

αντιρροπούμενη 

ηπατοπάθεια 

Ηπατοπνευμονικό σύνδρομο 

Φλεγμονώδη νοσήματα του 

εντέρου που οδηγούν σε 

νοσήματα του λεπτού 

εντέρου με: 

o Παρατεταμένη παρεντερική 
υποστήριξη 

o Επιπλοκές που προκύπτουν από 

ανοσοκατασταλτική θεραπεία ή 

χειρουργική επέμβαση 

Ηπατική ανεπάρκεια 

Μεταμόσχευση ήπατος 

Κακοήθεις παθήσεις ή κληρονομούμενες προκαρκινικές 

παθήσεις 

Πυλαία υπέρταση 

Σύνδρομο λεπτού εντέρου ή εντερική 

ανεπάρκεια που απαιτεί παρατεταμένη 

παρεντερική υποστήριξη (TPN) 

Κατάσταση μετά από 

μεταμόσχευση ήπατος (με 

συνεχιζόμενες απειλητικές για 

τη ζωή επιπλοκές) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 Άλλες παθήσεις που μπορεί να είναι επιλέξιμες για εκπλήρωση ευχής με επιλεγμένες νοσηρότητες: 

Ατρησία των χοληφόρων πόρων 

Επιπλοκές από ανοσοκατασταλτική θεραπεία 

Νόσος του Crohn 

Νόσος Hirschsprung 

Παγκρεατίτιδα 

Ελκώδης κολίτιδα 

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 
Φύλλο καθοδήγησης παραπομπής Εύχομαι να αποκτήσω 

έναν gaming υπολογιστή  
 

Γιάννης, 17 
πολυνευροπάθεια 



Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη κριτήρια καταλληλόλητας ή τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε, 
επικοινωνήστε με το Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος στο wishes@makeawish.gr 
  

 

 

 

ΣΥΝΗΘΕΙΣ Ενδοκρινολογικές ΠΑΘΗΣΕΙΣ που πληρούν τις προϋποθέσεις: 

Διαταραχή του μεταβολισμού 

της γλυκοζαμινογλυκάνης 

Διαταραχή του μεταβολισμού του κύκλου ουρίας 

νόσος Fabry (Anderson)  

Νόσος Gaucher 

Υπερινσουλιναιμία με 

εμμένουσα υπογλυκαιμία 

μετά από παγκρεατεκτομή 

Νόσος Krabbe 

Σύνδρομο Lesch-Nyhan 

Νόσος οσμής ούρων σαν 

σιρόπι σφενδάμου 

Μεταχρωματική λευκοδυστροφία 

Σύνδρομα πολλαπλής ενδοκρινικής 

νεοπλασίας με καρκινικές ενδείξεις 

Νόσος Niemann-Pick 

Ολική ανεπάρκεια υπόφυσης που 

απαιτεί ορμονική υποκατάσταση με 

υδροκορτιζόνη ή/και 

δεσμοπρεσσίνη Υπεροξεισμική 

διαταραχή 

Σύνδρομο Prader-Willi με συννοσηρότητες 

Σφιγγολιπίδωση 

Νόσος Tay-Sachs 

καρκίνος του 

θυρεοειδούς 

o Ανάγκη χημειοθεραπείας, εγχύσεων ή ακτινοβολίας 

αγωγή και παραπομπή εντός έτους από την 

ολοκλήρωση της παραπάνω αγωγής 

Φυλοσύνδετη 

αδρενολευκοδυστροφία (όλες οι 

περιπτώσεις θα αναθεωρούνται κατά 

περίπτωση) 

 
 
 
 
 
Άλλες παθήσεις που μπορεί να είναι επιλέξιμες για εκπλήρωση ευχής με επιλεγμένες νοσηρότητες: 
 

Εύχομαι να πάω 
στο Λονδίνο 
 
Ελίζα, 14 
λευχαιμία 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ & 
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 
Φύλλο καθοδήγησης παραπομπής 



Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη κριτήρια καταλληλόλητας ή τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε, 
επικοινωνήστε με το Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος στο wishes@makeawish.gr 
  

 

 

ΣΥΝΗΘΕΙΣ Καρδιολογικές ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
που πληρούν τις προϋποθέσεις: 

 

Επιπλεγμένες συγγενείς 

καρδιοπάθειες, όπως: 

o Μονής κοιλίας 

o Αριστερής κοιλίας με διπλή είσοδο 

o Ατρησίας τριγλώχινας 

o Αορτικής ατρησίας 

o Ατρησίας μιτροειδούς 

o Υποπλαστικού συνδρόμου αριστερής 
καρδιάς 

Συμφορητική καρδιακή 

ανεπάρκεια Υπερτροφική, 

 περιοριστική, ή/και 

αρρυθμογενής δεξιά κοιλιακή 

καρδιομυοπάθεια (ARVC) 

Εμφυτευμένος καρδιακός απινιδωτής 

Εμφυτευμένη συσκευή υποβοήθησης κοιλίας 

Καρδιακή ανεπάρκεια αριστερής κοιλίας 

Σύνδρομο μακρού QT 

Απαραίτητες συχνές νοσηλείες μετά 

την επιδιόρθωση συγγενών 

καρδιακών ανωμαλιών (δεν 

συμπεριλαμβάνονται εξετάσεις ρουτίνας που 

απαιτούν νοσηλεία) 

Τοποθέτηση στη λίστα για αναμονής 

μεταμόσχευση καρδιάς Πνευμονική αρτηριακή 

υπέρταση 

Παραλήπτης μοσχεύματος καρδιάς ή καρδιάς-

πνεύμονα Κατάσταση μετά τη διαδικασία Fontan 

Τετρολογία του Fallot με πνευμονική ατρησία και 

μείζονες αορτοπνευμονικές παράπλευρες αρτηρίες  

Κοιλιακή μαρμαρυγή 

 
 
 

Άλλες παθήσεις που μπορεί να είναι επιλέξιμες για εκπλήρωση ευχής με επιλεγμένες νοσηρότητες: 
Κοινός αορτικό κορμός 

Επιπλοκές από την ανοσοκατασταλτική θεραπεία 

Δεξιά κοιλία με διπλή έξοδο 

Ανεπαρκής κοιλιακή-αρτηριακή σύνδεση 

Καρδιακή ανεπάρκεια 

Εμφύτευση βηματοδότη 

Υποαορτική στένωση 

Τετραλογία του Fallot 

  

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 
Φύλλο καθοδήγησης παραπομπής 

Εύχομαι να 
αποκτήσω 
παιχνίδια Barbie 
 
Ειρήνη, 4 
νευροινωμάτωση 



Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη κριτήρια καταλληλόλητας ή τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε, 
επικοινωνήστε με το Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος στο wishes@makeawish.gr 
  

 

 
 
 

 

 

Οδηγίες κριτηρίων μεταμόσχευσης 

 

1. Όλα τα παιδιά σε διαδικασία μεταμόσχευσης μπορούν να επιλεγούν για  
εκπλήρωση ευχής (ακόμα και για τα παιδιά με προοπτική μεταμόσχευσης πριν από 
την ηλικία επιλογής) εάν είναι μεταξύ  3 έως 18 χρονών κατά τη στιγμή της 
παραπομπής. 

 
2. Η Ιατρική Συμβουλευτική Επιτροπή του Παγκόσμιο Οργανισμού Make-A-Wish 

συνιστά στους επαγγελματίες υγείας να παραπέμπουν τα παιδιά εντός του 
πρώτου έτους μετά τη μεταμόσχευση. Τότε είναι που το παιδί μπορεί να 
χρειάζεται την ευχή περισσότερο. Η ευχή είναι λιγότερο πιθανό να επηρεάσει 
το παιδί όσο περισσότερο αυτό απομακρύνεται από το χρόνο της 
μεταμόσχευσης. Μερικά παιδιά μπορεί να μην είναι σε θέση να συμμετάσχουν 
σε συγκεκριμένα είδη ευχών το πρώτο έτος μετά τη μεταμόσχευση, και σε 
ορισμένες περιπτώσεις η ευχή μπορεί να χρειαστεί να αναβληθεί για αργότερα. 
Ωστόσο, ενθαρρύνουμε τους συνεργάτες και την ιατρική συμβουλευτική ομάδα 
τους να συζητούν σχετικά με την πληθώρα ευχών που μπορεί να έχει ένα παιδί 
μετά από μεταμόσχευση. Η ομάδα του Κάνε-Μια-Ευχή φροντίζει την περίοδο 
αναμονής, για ιατρικούς και άλλους λόγους, και συζητά ανοικτά και ειλικρινά 
με τους επαγγελματίες υγείας και τις οικογένειες των παιδιών σχετικά με την 
έγκαιρη πραγματοποίηση των ευχών. 

 


