
             

  

ΘΕΜΑ:  7η  Νοεμβρίου,  ημέρα  αφιερωμένη  στον  Εθελοντισμό  για  την

Αιμοδοσία και το Μυελό των Οστών 

Με αφορμή την καθιέρωση της 7ης Νοεμβρίου ως ημέρας αφιερωμένης στον

Εθελοντισμό για την Αιμοδοσία και το Μυελό των Οστών, σας αποστέλλουμε

ενημερωτικό  υλικό  του  Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» Τράπεζα Εθελοντών Δοτών

Μυελού των Οστών». 

Παρακαλούμε  για  την  ενημέρωση  των  εκπαιδευτικών  και  των  μαθητών  των

σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς σας.

Συνημ.:   3   σελ. 
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Αγαπητοί καθηγητές,

Η  αλτρουιστική  διάθεση  βρίσκει  τους  πιο  κατάλληλους  τρόπους  έκφρασης  όταν
υπάρχει   συγκεκριμένο  όραμα.  Ένα  «ΟΡΑΜΑ  ΕΛΠΙΔΑΣ»  όπως  αυτό  που
δημιουργήσαμε,  ως  συνέπεια  και  συνέχεια  της  εικοσιτετράχρονης  πορείας  του
Συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ και της άοκνης παρουσίας του δίπλα στα παιδιά με καρκίνο και
τις οικογένειές τους.   

Η  Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών,  δραστηριοποιείται  ως  προς  την
ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών, ώστε
να υπάρχει  ελπίδα και  ευκαιρία  ζωής για  κάθε  ασθενή.  Όσο υπάρχουν  δίπλα μας
άνθρωποι σαν εσάς, που με διακριτικότητα και ευαισθησία υποστηρίζουν το έργο μας,
μπορούμε να κάνουμε το «ΟΡΑΜΑ  ΕΛΠΙΔΑΣ» πράξη ζωής.    

O ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» Αποτελεί  έναν  ακόμη  κρίκο  στην αλυσίδα
προσφοράς  ιατρικής,  ψυχικής  και  κοινωνικής  φροντίδας  του  Συλλόγου  Φίλων
Παιδιών με Καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ προς τα παιδιά που πάσχουν από σοβαρά νοσήματα και
τις  οικογένειές  τους.  Με  πρωταρχικό  σκοπό  την  λειτουργία  Τράπεζας  Εθελοντών
Δοτών  Μυελού  των  Οστών  για  να  καλύψει  τις  ανάγκες  ασθενών,  παιδιών  και
ενηλίκων,  που  χρειάζονται  μεταμόσχευση  αιμοποιητικών  κυττάρων,  τόσο  στην
Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Ο αριθμός των Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών στην Ελλάδα είναι μικρός με
αποτέλεσμα  η  κύρια  αναζήτηση  εθελοντών  δοτών  να  γίνεται  στο  εξωτερικό.  Το
γεγονός αυτό δημιουργεί σημαντικά ιατρικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα
στις οικογένειες και στη χώρα μας. Απάντηση σε αυτά είναι η ίδρυση της Τράπεζας
Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», η οποία
έχει  στόχο  την  αύξηση  του  αριθμού  των  δοτών  στην  Ελλάδα,  έτσι  ώστε  να
δημιουργηθεί  μια «δεξαμενή» εθελοντών για να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες των
Ελλήνων, κι όχι μόνο, ασθενών. Πρέπει να σημειωθεί, ότι για βρεθεί ένας συμβατός
δότης χρειάζονται χιλιάδες εθελοντές.

Είμαστε βέβαιοι ότι όλοι μαζί αυτόν τον στόχο μπορούμε να τον πετύχουμε.



Αγαπητέ μικρέ μας φίλε,

σου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι ίσως ΕΣΥ να είσαι ο μόνος άνθρωπος που 
μπορείς να σώσεις τη ζωή ενός συνανθρώπου σου που πάσχει από μια σοβαρή 
ασθένεια;

σου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι έχεις μέσα σου τη δύναμη να δημιουργήσεις 
έναν καλύτερο και πιο όμορφο κόσμο για τον εαυτό σου και τους άλλους;

Πώς; 

Δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σ’ ένα άρρωστο παιδί, σ’ έναν άρρωστο 
συνάνθρωπο σου, και μεταφέροντας το μήνυμα του εθελοντισμού, το μήνυμα 
αγάπης και αλληλεγγύης σε όλους τους  γύρω σου.

Αυτό κάνουμε κι εμείς, οι άνθρωποι που φτιάξαμε τον Σύλλογο  Φίλων Παιδιών με 
Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ», πριν από 24 χρόνια. Στεκόμαστε δίπλα  στα παιδιά που έτυχε να 
αρρωστήσουν σοβαρά και να μείνουν  στο νοσοκομείο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα 
φροντίζουμε, τα φιλοξενούμε, τους προσφέρουμε παιχνίδι και χαμόγελο, τους δίνουμε μια 
δεύτερη ευκαιρία ζωής.

Και από την αρχή του 2014 κάναμε κάτι ακόμα, πολύ σημαντικό γι’ αυτά: Δημιουργήσαμε  
την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών  «ΟΡΑΜΑ  ΕΛΠΙΔΑΣ», έτσι ώστε να 
μπορούμε να  «μεταγγίζουμε – να μεταμοσχεύουμε»  την αγάπη μας σε μικρούς και 
μεγάλους, που για να ζήσουν χρειάζονται μία  συγκεκριμένη θεραπεία:  Την μεταμόσχευση 
μυελού των οστών  και  αιμοποιητικών κυττάρων.

Όμως για να πραγματοποιηθεί αυτή η θεραπεία πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος δότης, ο 
συμβατός δότης. Αυτός που θα προσφέρει τον δικό του υγιή μυελό των οστών, τα δικά του 
υγιή αιμοποιητικά κύτταρα στον πάσχοντα, δημιουργώντας έτσι στον οργανισμό του ένα 
νέο , υγιές αιμοποιητικό σύστημα, που θα του εξασφαλίσει  το δώρο της ζωής. 

Τι είναι η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων και μυελού των οστών 

Αποτελεί μια καθιερωμένη θεραπεία για την αντιμετώπιση αρκετών σοβαρών 
αιματολογικών, νέο-πλασματικών και γενετικών νοσημάτων, όπως είναι η λευχαιμία 
κ.ά. 



Όμως  για να πραγματοποιηθεί αυτή η θεραπεία πρέπει να βρεθεί ο συμβατός δότης!

 Αν λάβουμε υπόψη μας ότι μόνο το 30% των ασθενών βρίσκουν συμβατό δότη μέσα 
στην οικογένειά τους, μπορείς εύκολα να καταλάβεις ότι το υπόλοιπο 70% των ασθενών
πρέπει να αναζητήσει συμβατό δότη  στο Παγκόσμιο  Αρχείο Δοτών. Επομένως όσο 
μεγαλύτερο είναι αυτό το αρχείο, όσο δηλαδή περισσότεροι είναι οι εθελοντές δότες 
τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να σωθούν ανθρώπινες ζωές.

Αν επιπλέον  σκεφτούμε ότι για να πραγματοποιηθούν όλα τα παραπάνω οι διαδικασίες 
είναι απλές, εύκολες, ακίνδυνες και ανώδυνες, δεν νομίζετε ότι είναι κρίμα να μένουμε 
άπραγοι;

Ιδού πώς έχουν τα πράγματα: 

Αρχίζουμε με την εγγραφή μας ως εθελοντές δότες στην Τράπεζα Εθελοντών Δοτών 
Μυελού των Οστών  «ΟΡΑΜΑ  ΕΛΠΙΔΑΣ» δίνοντας απλώς  ένα μικρό δείγμα σάλιου.  

Εν συνεχεία αν κάποιος δότης βρεθεί συμβατός με έναν ασθενή που χρειάζεται 
μεταμόσχευση μυελού των οστών ή αιμοποιητικών κυττάρων, καλείται να τα προσφέρει,
μέσα από μια επίσης απλή διαδικασία, διαθέτοντας μόνο λίγο από τον χρόνο του.

Βέβαια, εσύ, είσαι ακόμα μικρός για να γίνεις εθελοντής δότης και να σώσεις μια ζωή, 
γιατί ως εθελοντές δότες εγγράφονται μόνο άτομα από 18 -45 ετών.

Όμως κάποτε θα μεγαλώσεις και θέλουμε να γνωρίζεις την αξία και τη σημασία του να 
γίνεις εθελοντής δότης.

Ως τότε όμως μπορείς να δώσεις την αγάπη σου και να γίνεις ο αγγελιοφόρος του 
μηνύματος της εθελοντικής προσφοράς προς κάθε κατεύθυνση.

Σ΄ ευχαριστούμε για την προσοχή σου και σου ευχόμαστε να ζήσεις κι εσύ κάποτε την 
συγκλονιστική εμπειρία να σώσεις τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου. 

Με αγάπη 

Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ»

Υ.Γ. Αν κάποιος δικός σου άνθρωπος, ακούγοντας το δικό σου μήνυμα 
ευαισθητοποιηθεί και θελήσεις να γίνει εθελοντής δότης μπορεί να επικοινωνήσει με τον
Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ  ΕΛΠΙΔΑΣ»                                στα τηλέφωνα 210 7775615-16 και 
στο  info@oramaelpidas.gr, και να πάρει όλες τις πληροφορίες που επιθυμεί. Μπορεί 
επίσης, αν θέλει, να επισκεφτεί τον Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» που βρίσκεται στην 
οδό Λεβαδείας  8, στο Γουδή.  
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