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Ενημέρωση για τη Δωρεά Μυελού των Οστών  

από το επιστημονικό προσωπικό του ΚΕΔΜΟΠ «Χάρισε Ζωή»  

σε  μαθητές ΕΠΑΛ και Εσπερινών σχολείων 
 

ΣΧ.:  η με αρ. Πρ. Φ.15/81244/91871/Δ1/01-06-2017 Έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

για τις δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προαγωγής της Υγείας 
σε σχολεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας δια της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας  σε 

συνεργασία με το Κέντρο Δοτών Μυελού των Οστών Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ) «Χάρισε Ζωή» και την 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει την υλοποίηση ενημερωτικών παρεμβάσεων σε 

μαθητές/τριες των ΕΠΑΛ και των Εσπερινών σχολείων της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας για τη Δωρεά Μυελού των 

Οστών με  την έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

  Ο εθελοντής δότης μυελού των οστών Χαρίζει Ζωή σε συνανθρώπους του που πάσχουν από 

καρκίνο του αίματος -συνήθως λευχαιμία ή λεμφώματα- ή άλλα αιματολογικά νοσήματα. 

Εκατοντάδες άτομα χάνονται καθημερινά παγκοσμίως από λευχαιμία και άλλες σοβαρές 

αιματολογικές ασθένειες. Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην ενημέρωση για το πώς μπορούμε όλοι 

μαζί να  κάνουμε τη λευχαιμία  παρελθόν με μια διαδικασία απλή όπως είναι η αιμοδοσία. Η 

ύπαρξη Δοτών Μυελού των Οστών μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές. 

Το Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών 

Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ) «Χάρισε Ζωή» είναι μια δεξαμενή εγγραφής μη συγγενών 

εθελοντών δοτών μυελού των οστών, η οποία αποτελεί πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πατρών και 
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λειτουργεί σε συνεργασία με τη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών του Πανεπιστημιακού 

Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (ΠΓΝΠ). Έναυσμα για τη δημιουργία του «Χάρισε Ζωή» υπήρξαν τα 

χαμηλά ποσοστά συμμετοχής των Ελλήνων στην εθνική δεξαμενή εθελοντών δοτών μυελού των 

οστών και η έλλειψη κατάλληλων δομών για την προσέλκυσή τους, με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός 

ασθενών με συγκεκριμένες αιματολογικές παθήσεις, που θα μπορούσαν πιθανά να θεραπευτούν με 

μεταμόσχευση μυελού των οστών, να χάνονται καθημερινά.  

Το ΚΕΔΜΟΠ «Χάρισε Ζωή» συνεισφέρει στην παγκόσμια προσπάθεια δημιουργίας μίας 

διευρυμένης δεξαμενής εθελοντών δοτών μυελού των οστών, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να 

καλύπτει τις ανάγκες κάθε ασθενή που χρήζει άμεσης μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Σκοπός 

του Κέντρου είναι η αύξηση των δοτών μυελού των οστών στην Ελλάδα, μέσω μίας καμπάνιας που 

θα στοχεύει στην: α) ενημέρωση του πληθυσμού για τη δωρεά μυελού των οστών και την ανάγκη 

για εγγραφές εθελοντών δοτών και β) την ένταξη εθελοντών δοτών στην εθνική (ΕΟΜ) και 

παγκόσμια δεξαμενή (BMDW). Στα λίγα χρόνια λειτουργίας του, το Κέντρο κατόρθωσε να προσφέρει 

64 μοσχεύματα σε ασθενείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  

Οι ενημερώσεις στα σχολεία θα πραγματοποιηθούν από  την ιατρό κα Κατερίνα Γραφανάκη, 

διδάκτορα του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος του Ερευνητικού και 

Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το εθελοντικό 

της έργο εστιάζεται στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για δωρεά οργάνων -είναι και η ίδια 

δότρια- και ειδικότερα για την δωρεά μυελού των οστών μέσω του Κέντρου Δοτών Μυελού των 

Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ). 

Η ενημέρωση θα έχει διάρκεια μία (1) διδακτική ώρα, μπορεί να απευθύνεται σε ακροατήριο 

έως 70 μαθητών και θα γίνει με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Το περιεχόμενό της είναι 

ιατρικό με στόχο την κατανόηση πώς μπορεί να γίνει η λευχαιμία παρελθόν δίνοντας απλά λίγο 

σάλιο για να εγγραφούμε ως δότες και μόσχευμα με διαδικασία παρόμοια της αιμοδοσίας. Ως εκ 

τούτου, όσοι ενήλικοι παραβρεθούν στην ενημέρωση και επιθυμούν να γίνουν Δότες Μυελού των 

Οστών θα  μπορούν, μετά την ενημέρωση, να δώσουν δείγμα (σάλιο) στο επιστημονικό προσωπικό 

που θα αναλάβει να κάνει τις λήψεις. 

Επισημαίνεται ότι οι ενημερώσεις είναι δωρεάν και προαιρετικές για τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς και θα πραγματοποιηθούν χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των 

σχολείων και μετά από συνεννόηση με τους/ τις Διευθυντές /ντριες και τους Συλλόγους 

Διδασκόντων των σχολικών μονάδων.  Για τη συμμετοχή των ανήλικων μαθητών /τριών απαιτείται η 

έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων αυτών. Επιπρόσθετα,  κρίνεται απαραίτητη η 

αποφυγή διάθεσης οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής 

υπηρεσιών ατόμων ή φορέων, καθώς και η προβολή μη εγκεκριμένου από το Υπουργείο Παιδείας 

εκπαιδευτικού υλικού.  



 

Οι διαθέσιμες ημερομηνίες για τις ενημερώσεις είναι από 5 Μαρτίου ως 9 Μαρτίου. Σε 

περίπτωση που κάποιο σχολείο ενδιαφέρεται για την πραγματοποίηση της ενημέρωσης σε κάποια 

άλλη ημερομηνία θα είμαστε σε θέση να το εξετάσουμε σε συνεργασία με τα στελέχη του ΚΕΔΜΟΠ 

και να μην απορριφθεί το αίτημα του σχολείου.   

 

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της υλοποίησης του προγράμματος, παρακαλούνται οι 

ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 

αποστέλλοντας συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση  του γραφείου 

Αγωγής Υγείας  Δ.Δ.Ε. Αχαΐας:  health-promotion@dide.ach.sch.gr 

 

Συν. 1. ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής 
 
 
                          
                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
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