Παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Δότη Αιμοποιητικών Κυττάρων 19 Σεπτεμβρίου 2020
Αγαπητοί φίλη, φίλε,
Το 2020 έθεσε στόχους ζωής, ανθρώπινης δύναμης και ευγενούς συνύπαρξης μέσα από την πανδημία του
Κορωναϊού.
Μέσα από την προσαρμογή σου στην νέα πραγματικότητα, πόσες φορές αναρωτήθηκες πότε θα βρεθεί το
φάρμακο;
- Κάθε φορά που έπρεπε να εξηγήσεις στο παιδί σου γιατί θα παίξει μόνο του χωρίς την αγαπημένη του
παρέα.
- Τις στιγμές που προσπαθείς να το εκπαιδεύσεις στην χρήση μάσκας και αντισηπτικού.
- Κάθε φορά που λαχταρούσες να αγκαλιάσεις σφιχτά τους αγαπημένους σου και δίσταζες γιατί δεν
ήξερες αν είναι ασφαλές.
- Τις φορές που άκουγες κόσμο που χάθηκε από τον Κορωναϊό.
- Τώρα που το γέλιο, η χαρά ή ο φόβο σου ζουν πίσω από την μάσκα σου.
Πότε θα βρεθεί το φάρμακο; Περιμένεις και ελπίζεις.
Κάθε μέρα κάποιες πολύ σοβαρές ασθένειες όπως ο καρκίνος, θέτουν στόχους ζωής, ανθρώπινης δύναμης
και ευγενούς συνύπαρξης. Πόσες φορές αναρωτήθηκες πότε θα βρεθεί το φάρμακο;
- Για τους ασθενείς αυτούς που ζουν με μάσκα και αντισηπτικό για πάρα πολύ καιρό.
- Για τις φορές που λαχταρούν να αγκαλιάσουν σφιχτά τους αγαπημένους τους και διστάζουν γιατί δεν
ξέρουν αν είναι ασφαλές.
- Τις φορές που ακούς ότι κάποιος γνωστός σου χάθηκε από τον καρκίνο.
- Για τα παιδιά ή τους συνομήλικούς σου που για μεγάλο διάστημα κρύβουν το γέλιο, τη χαρά ή το φόβο
τους πίσω από μία μάσκα μέσα σε ένα Ογκολογικό τμήμα.
Πότε θα βρεθεί το φάρμακο; Στην περίπτωση αυτή το φάρμακο μπορεί να είσαι εσύ!
Λίγα κύτταρα από το αίμα σου μπορούν να δώσουν ζωή σε έναν ασθενή με καρκίνο. Να καταργήσουν την
μάσκα, τον φόβο, την απομόνωση. Εσύ ο εθελοντής δότης αιμοποιητικών κυττάρων μπορείς να
καταργήσεις την απειλή της ασθένειας. Μπορείς να γίνεις ζωή για τον συνάνθρωπό σου. Ενημερώσου και
γίνε εθελοντής δότης αιμοποιητικών κυττάρων .
«Ας γίνει η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών εφαλτήριο ζωής!!!»

Η διαδικασία είναι απλή.
Αν είσαι νέα - νέος (18-45 ετών), υγιής και θέλεις να δώσεις την δική σου απάντηση στον φόβο και την
απειλή μίας πολύ δύσκολης ασθένειας όπως ο καρκίνος, γίνε εθελοντής δότης αιμοποιητικών κυττάρων.
Αρκεί να συμπληρώσεις την αίτηση εθελοντή δότη και να δώσεις (σε ειδικό κέντρο) δείγμα στοματικού
επιχρίσματος. Με την καταχώρησή σου στο Εθνικό και Παγκόσμιο αρχείο εθελοντών δοτών αιμοποιητικών
κυττάρων / μυελού των οστών, αν βρεθείς συμβατή - συμβατός με ασθενή, με λίγα κύτταρα από το αίμα
σου μπορείς να δώσεις ζωή σε ένα παιδί ή σε κάποιον συνομήλικο σου.
Αρκεί να θυμάσαι ότι το ισχυρότερο φάρμακο για τον καρκίνο είσαι εσύ!

