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Σ
το πλαίσιο του διεθνούς 
διαγωνισμού Global 
Collaboration Grant 2019 
– 2020, που διενεργήθηκε 

με την εποπτεία του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Αρχείων Δοτών 
Μυελού των Οστών (WMDA), 
το ΚΕΔΜΟΠ – «Χάρισε Ζωή» 
έλαβε χορηγικό βραβείο ανα-
γνώρισης του επιστημονικού 
του έργου.
Το «Global Collaboration Grant» 
χορηγείται κάθε χρόνο, και έχει 
ως σκοπό να συμβάλει στη βελ-
τίωση του παρεχόμενου έργου 
εκείνων των Κέντρων Δοτών 
που σε παγκόσμιο επίπεδο κα-
ταδεικνύουν αξιόλογο έργο στην 
προώθηση του αγώνα ενάντια 
στη λευχαιμία και τα αιματολο-
γικά νοσήματα, προκειμένου 
να ενισχυθούν οι ασθενείς που 
αναζητούν έναν συμβατό δότη.
Μετά από την αξιολόγηση του 
επιστημονικού έργου πολλών 
Κέντρων Δοτών ανά τον κόσμο, 
το ΚΕΔΜΟΠ - «Χάρισε Ζωή» 
κρίθηκε άξιο της χορηγικής δι-
άκρισης λόγω των πολυεπίπε-
δων δράσεων που αναπτύσσει 
στην εθελοντική δωρεά μυελού 

των οστών, στη βάση τήρησης 
των ποιοτικών προδιαγραφών 
όπως ορίζονται από τη διεθνή 
επιστημονική κοινότητα.
Η οικονομική χορηγία παρέ-
χεται από το διεθνώς καταξι-
ωμένο Κέντρο Δοτών Μυελού 
των Οστών «DKMS» (Deutsche 
KnochenMarkSpenderdatei), 
που έχει ως έδρα τη Γερμανία. 
Στο πλαίσιο του χορηγικού προ-
γράμματος το ΚΕΔΜΟΠ – «Χάρι-
σε Ζωή» θα αναπτύξει δράσεις 

συνεργασίας με το Γερμανικό 
Κέντρο Δοτών που αφορούν, 
αφενός, σε θέματα εκπαίδευ-
σης και μεταφοράς εξειδικευμέ-
νης τεχνογνωσίας του προσω-
πικού των δύο Κέντρων, αφετέ-
ρου, στην από κοινού υλοποί-
ηση πρότυπων μοντέλων δρά-
σεων και στη διαμόρφωση δη-
μόσιων καναλιών επικοινωνί-
ας στο πλαίσιο της προσέλκυ-
σης, διαχείρισης μητρώου δο-
τών και τυποποίησης δειγμά-

των εθελοντών δοτών μυελού 
των οστών.
Το ελληνικό Κέντρο Δοτών, 
υπό την εποπτεία του Εθνικού 
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων 
(ΕΟΜ), διεξάγει την τελευταία 
δεκαετία έναν σημαντικό αγώ-
να προκειμένου η χώρα μας να 
ανταποκρίνεται στις συνεχώς αυ-
ξανόμενες ανάγκες ασθενών με 
ιάσιμες μορφές καρκίνου του αί-
ματος. Χάρη στις ενέργειες των 
προηγούμενων ετών και μέσω 
της εκτεταμένης δικτύωσής του 
ανά το πανελλήνιο, το Κέντρο 
έχει κατορθώσει να προσφέρει 
πάνω από 100 μοσχεύματα προς 
όφελος των ασθενών τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Στόχος πλέον του ΚΕΔΜΟΠ – 
«Χάρισε Ζωή» είναι η αξιοποί-
ηση του κεκτημένου και της ευ-
αισθητοποίησης που έχει ήδη 
δημιουργηθεί στην Ελλάδα γύ-
ρω από την εθελοντική δωρεά 
μυελού των οστών μέσα από 
την περαιτέρω ανάπτυξη πολ-
λαπλών δράσεων ενημέρωσης 
και διάδοσης του μηνύματος αλ-
ληλεγγύης και προσφοράς προς 
τον συνάνθρωπο.

Το Κέντρο απλώνει φτερά

Σημαντική διεθνής διάκριση για το ΚΕΔΜΟΠ - «Χάρισε Ζωή»  
του Πανεπιστημίου Πατρών.Προσφορά μυελού

Μια σημαντική διεθνής διάκριση ήρθε να αναδείξει το πολύτιμο επιστημονικό και 
κοινωνικό έργο που προσφέρει τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς το Κέντρο Ενημέρωσης 
και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών - «Χάρισε Ζωή» του Πανεπιστημίου 
Πατρών (www.xarisezoi.gr).

Η διάκριση θα επιτρέψει στο ΚΕΔΜΟΠ να συνάψει σημαντικές συνεργασίες

Η καταγγελία ότι εκπαιδευτικοί- συνοδοί σχο-
λείου συνιστούσαν σε μαθητές σε διάρκεια 

εξόρμησης να μη συναγελάζονται με κωφούς 
μαθητές που συνέπεσαν στον ίδιο χώρο, προ-
κάλεσε αντίδραση.
Η καταγγελία έγινε από τη διευθύντρια του Ει-
δικού Σχολείου Κωφών και Βαρήκοων Πάτρας. 
Αντιδρώντας η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατό-
μων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτί-
ων Ιονίων Νήσων εκφράζει «την οργή και την 
αγανάκτησή της». Και σημειώνει:
 «Καταδικάζουμε απερίφραστα τον ρατσισμό, 
την περιθωριοποίηση και τον στιγματισμό  των 
ατόμων με αναπηρία. Είναι σημαντικό να δι-
ασφαλιστεί για όλα τα μέλη της σχολικής κοι-
νότητας ένα περιβάλλον ασφάλειας, ανεκτικό-
τητας, σεβασμού της διαφορετικότητας, μη δι-
άκρισης και ισότητας, όπου όλοι οι μαθητές 
και οι μαθήτριες θα μπορούν να απολαύσουν 
στον μέγιστο βαθμό τις εκπαιδευτικές ευκαιρί-
ες που τους προσφέρονται. 
 Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οποιαδήποτε εκδή-
λωση ρατσιστικής συμπεριφοράς πρέπει να 
εντοπίζεται, να αναγνωρίζεται και να αντιμετω-
πίζεται έγκαιρα και αποφασιστικά.
 Ως εκ τούτου προτρέπουμε τη διευθύντρια του 
Ειδικού Σχολείου Κωφών να προβεί σε έγγρα-
φη καταγγελία του περιστατικού στην Περιφε-
ρειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, προ-
κείμενου να ερευνηθεί το περιστατικό και να 
επιβληθούν υρώσεις.
Η  Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρία που έχει υιοθετηθεί από 
το ελληνικό Κοινοβούλιο το 2012 και το Σύ-
νταγμα προστατεύει την προσωπικότητα ενώ ο 
Ποινικός Κώδικας προβλέπει κυρώσεις σε πε-
ριπτώσεις προσβολής της».

Να διερευνηθεί 
η καταγγελία

Με την συνεργασία:

 

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ


