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Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Συνάδελφοι,  

 
Κάθε χρόνο χιλιάδες συνάνθρωποί μας, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, καλούνται να 
αντιμετωπίσουν κάποια ασθένεια του αίματος, όπως η λευχαιμία και το λέμφωμα. Η μεταμόσχευση 
μυελού των οστών από συγγενή ή εθελοντή δότη είναι μια καθιερωμένη μέθοδος και για ορισμένα 
νοσήματα του αίματος αποτελεί την μόνη θεραπεία. Δυστυχώς, ένας μεγάλος αριθμός ασθενών 
δεν διαθέτει συγγενή δότη. Η μόνη τους ελπίδα είσαι εσύ. Μπορείς να τους χαρίσεις ζωή με το να 
εγγραφείς και να ενταχθείς στην δεξαμενή εθελοντών δοτών μυελού των οστών. 
 
Για αυτόν τον σκοπό, στις 21 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα, στην Αίθουσα τελετών του Κτιρίου 
Διοίκησης, απο τις 8.30 έως τις 14.00 θα βρίσκεται Συνεργείο απο το Κέντρο Υγείας Καλυβίων 
(ΚΥΚ), το οποίο είναι αρωγός του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, για τη συλλογή στοματικού 
επιχρίσματος (σιέλου). 
 
 Η διαδικασία που ακολουθείται έχει ως εξής:  
 
- Εθελοντές μπορούν να γίνουν άτομα από 18 έως 45 ετών που βρίσκονται σε καλή κατάσταση 
υγείας.  
 
- Ο εθελοντής ενημερώνεται προφορικά αλλά και με έντυπο υλικό για τη δωρεά μυελού. 
- Συμπληρώνει μία αίτηση με τα στοιχεία του καθώς και ένα ιατρικό ιστορικό το οποίο είναι 
ενδεικτικό για   τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί προκειμένου να γίνει δότης. 
- Δίνει μια μικρή ποσότητα στοματικού επιχρίσματος (σιέλου) για τυποποίηση. 
- Η αρχική τυποποίηση καταχωρείται στα αρχεία του Εθνικού Μητρώου Δοτών Μυελού των 
Οστών, το οποίο τηρείται στον Ε.Ο.Μ. καθώς και στη Παγκόσμια Δεξαμενή, όπου 
περιλαμβάνονται οι δότες μυελού από όλο τον κόσμο. 
- Ο δότης καταχωρείται με έναν κωδικό (π.χ. ABCDWZX). Τα κωδικοποιημένα στοιχεία του (μαζί 
με το φύλλο, την ηλικία και τον ιστικό τύπο του) γνωστοποιούνται στα Μεταμοσχευτικά Κέντρα που 
μπορεί να ζητήσουν να ελεγχθεί για περαιτέρω συμβατότητα με κάποιον ασθενή. Κανένα από τα 
προσωπικά του στοιχεία δεν γίνεται γνωστό. 
 
Δυνατότητα Ανάκλησης – Διαγραφή 
● Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει κάποιος ότι η εγγραφή του δότη στο Μητρώο δεν τον δεσμεύει 
να συμμετάσχει στα επόμενα βήματα της διαδικασίας εάν βρεθεί συμβατός με κάποιον ασθενή. 
Ανά πάσα στιγμή μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του από το μητρώο. Για αυτόν το λόγο πρέπει να 
είναι πλήρως ενημερωμένος και συνειδητοποιημένος πριν αποφασίσει να γίνει εθελοντής δότης 
μυελού των οστών. 
 
ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ 
ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΛΠΙΔΑ... 
ΔΙΝΟΥΜΕ ΖΩΗ... 
ΚΑΜΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΖΩΗ ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ 
 
 
 


