
Υ
πενθυμίζουμε ότι το ΚΕΔΜΟΠ - 
«Χάρισε Ζωή» είναι κέντρο ενημέ-
ρωσης και προσέλκυσης εθελοντών 
δοτών μυελού των οστών του Πα-

νεπιστημίου Πατρών, το οποίο εγγράφει 
εθελοντές στην εθνική και παγκόσμια δε-
ξαμενή δοτών, ώστε να βοηθά ασθενείς 
με καρκίνο του αίματος, με μόνη ελπίδα 
τη μεταμόσχευση μυελού των οστών, να 
βρουν συμβατό εθελοντή δότη, που θα 
τους «χαρίσει» ζωή.
Ο μήνας Ιούνιος ήταν ιδιαίτερα καρπο-
φόρος καθώς το ΚΕΔΜΟΠ διοργάνωσε 
και συμμετείχε σε μία σειρά δράσεων. 
Ανάμεσα σε αυτές είναι οι εξής: 

31.05: Εθελοντική ομάδα WILL YOU 
MARROW ME στο κτίριο προκλινικών 
στην Ιατρική Σχολή κατά τη διάρκεια 
αιμοδοσίας 
Οι φοιτητές της Επιστημονικής Εταιρεί-
ας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΕΦΙΕ) 
παράρτημα Πάτρας που απαρτίζουν την 
εθελοντική ομάδα WILL YOU MARROW 
ME στην πόλη μας συνεργάζονται από 
το 2018 με το Κέντρο Εθελοντών Δοτών 
Μυελού των Οστών (ΚΕΔΜΟΠ)- «Χά-
ρισε Ζωή» του Πανεπιστημίου Πατρών 
και δραστηριοποιούνται πολύ δυναμικά 
εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας, 
τόσο διοργανώνοντας, όσο και συμμετέ-
χοντας σε ποικίλες εκδηλώσεις, με σκο-
πό την ευαισθητοποίηση των φοιτητών 
αναφορικά με την εθελοντική δωρεά μυ-
ελού των οστών. Τη φετινή χρονιά πα-
ραβρέθηκαν σε δράσεις όπως υποδο-
χή νέων φοιτητών, δράσεις αιμοδοσί-
ας, πανελλήνια συνέδρια (επιστημονικά 
& εθελοντισμού) μέσα από όπου ενημέ-
ρωσαν και έγραψαν νέους εθελοντές δό-
τες μυελού των οστών διευρύνοντας έτσι 
την εθνική και παγκόσμια δεξαμενή. Με 
τη λήξη του εαρινού εξαμήνου πραγμα-
τοποίησαν στις 31.05.2022 την τελευ-
ταία δράση του ακαδημαϊκού έτους στο 
πλαίσιο αιμοδοσίας που έγινε στο Κτί-
ριο Προκλινικών της Ιατρικής Σχολής 
στέλνοντας το μήνυμα, πως θα συνεχί-
σουν να στηρίζουν με τις δράσεις τους 
τούς συνανθρώπους μας που νοσούν από 
λευχαιμία και αιματολογικά νοσήματα. 

08.06: Εθελοντική ομάδα ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ  
στο ΚΕΤΧ Πάτρας
Στο πλαίσιο του προγράμματος Αγωγής 
Υγείας που εφαρμόζεται με πρωτοβουλία 
του διοικητή της 6ης ΥΠΕ Γιάννη Καρβέλη 
στους οπλίτες και στους μονίμους στρατι-
ωτικούς υπαλλήλους του ΚΕΤΧ Πατρών, 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουνί-
ου ενημέρωση για τη Δωρεά Μυελού των 
Οστών από το Κέντρο Εθελοντών Δοτών 
Μυελού των Οστών του Πανεπιστημί-
ου Πατρών, ΚΕΔΜΟΠ - «Χάρισε Ζωή». 

Στην ενημέρωση παραβρέθηκε και ο δι-
οικητής της 6ης ΥΠΕ τονίζοντας μετα-
ξύ άλλων «Είναι μια δράση μας, απολύ-
τως στοχευμένη. Απευθυνόμαστε σε αν-
θρώπους που δεν είναι μόνο ευαισθητο-
ποιημένοι στα εθνικά μας ζητήματα, αλ-
λά και στα κοινωνικά. Είναι ο λόγος που 
βρισκόμαστε εδώ σήμερα και χαίρομαι 
που βλέπω τόσο μεγάλη ανταπόκριση».
Ευχαριστούμε τους νέους εθελοντές δό-
τες μυελού των οστών που εγράφησαν 
στην εκδήλωση!

14.06: Εθελοντική ομάδα ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ 
στην ΤΙΤΑΝ ΑΕ Δρέπανο
Η διεύθυνση της εταιρείας ΤΙΤΑΝ ΑΕ αλ-
λά κι οι εργαζόμενοι της στέκονται από την 
αρχή λειτουργίας του ΚΕΔΜΟΠ - «Χάρι-
σε Ζωή» πολύτιμοι υποστηρικτές του έρ-
γου του στον αγώνα ενάντια στα αιματολο-
γικά νοσήματα. Η συνεισφορά τους έχει 
αποδειχθεί πολύτιμη και σπουδαία, κα-
θώς εργαζόμενοι της εταιρείας ΑΕ έχουν 

βρεθεί συμβατοί και έχουν δωρίσει μό-
σχευμα μυελού των οστών «χαρίζοντας 
ζωή» σε συνανθρώπους μας. 
Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Εθε-
λοντή Αιμοδότη την Τρίτη 14 Ιουνίου η 
εταιρεία διοργάνωσε μία θαυμάσια εκδή-
λωση στα γραφεία του ομίλου στο Δρέ-
πανο με σκοπό την βράβευση των υπαλ-
λήλων, που έχουν συμμετάσχει στις δρά-
σεις αιμοδοσίας της επιχείρησης, αλλά 
και επιπλέον την ενημέρωσή τους για την 
εθελοντική δωρεά μυελού των οστών.
Ευχαριστούμε από καρδιάς και όλους 
τους νέους εθελοντές δότες που εγρά-
φησαν την ίδια ημέρα!

19.06: Εθελοντική ομάδα ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ 
στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ στην ΠΛΑΖ ΕΟΤ Πάτρας
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και 
ο Οργανισμός «Safety Project» διοργά-
νωσε ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο διήμε-
ρο φεστιβάλ στην πόλη μας  με σκοπό 
την ενημέρωση για την εθελοντική δω-
ρεά μυελού των οστών κατά τη διάρκεια 
των ημερών 18 & 19 Ιουνίου.
Η εθελοντική ομάδα του ΚΕΔΜΟΠ - «Χά-
ρισε Ζωή» το απόγευμα της Κυριακής 19 
Ιουνίου  πραγματοποίησε ενημέρωση και 
δειγματοληψία σε όσους θέλησαν να εγ-
γραφούν ως νέοι εθελοντές δότες μυελού 
των οστών. Παράλληλα η δράση πλαι-
σιώθηκε από ένα πλούσιο πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων για τα μικρά παιδιά με 
αγαπημένους ήρωες Spiderman – Elsa & 
Aννα, Ξυλοπόδαροι, Μπαλονοκατασκεύ-
ες Show με μαγικά τρικ! Ενώ κορυφώθη-
κε με την ανοιχτή για το κοινό συναυλία 
του αγαπημένου συγκροτήματος 15-50.
Το ΚΕΔΜΟΠ - «Χάρισε Ζωή» στέλνει ένα 
μεγάλο ευχαριστώ στους 40 νέους εθελο-
ντές δότες μυελού των οστών, που έτρε-
ξαν το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουνίου 
στην πλαζ ΕΟΤ Πάτρας και έδωσαν δείγ-
μα σάλιου, με σκοπό να ενισχύσουν την 
εθνική και παγκόσμια δεξαμενή δοτών.

Μπορείς κι εσύ  
να «χαρίσεις ζωή»
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Η μεγαλύτερη και αρτιότερα εξοπλισμένη 
Iδιωτική Μονάδα Υγείας στη ∆υτική Ελλάδα

Απέχετε μόνο 3 απλά βήματα από το να γίνετε δότης Μυελού των Οστών. Κάντε το από το σπίτι ή σε μια 
εκδήλωση που θα γίνει κοντά σας.

Στο ΚΕΤΧ σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια

Η εθελοντική ομάδα WILL YOU MARROW ME στο κτίριο 
προκλινικών στην Ιατρική Σχολή κατά τη διάρκεια αιμοδοσίας

Με χαμόγελο έσπευσαν να εγγραφούν στο 
ΚΕΔΜΟΠ δεκάδες υποψήφιοι δότες κατά 
την πρόσφατη εκδήλωση στην πλαζ

Από τη δράση στο εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ


