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ΚΕΔΜΟΠ – «Χάρισε Ζωή»: Μπορείς και εσύ να βοηθήσεις! Γίνε σήμερα εθελοντής 

δότης μυελού των οστών!  

 

Γνωρίζετε ότι μπορείτε να Χαρίσετε Ζωή σε έναν 

ασθενή με λευχαιμία, απλά δίνοντας αίμα; 

Γνωρίζετε ότι μπορείτε να γραφτείτε ως δότες 

μυελού των οστών, απλά δίνοντας σάλιο; 

Γνωρίζετε πόσοι συνάνθρωποί μας με λευχαιμία, 

μεταξύ τους και μικρά παιδιά, αγωνιούν 

καθημερινά προσπαθώντας να βρουν ένα συμβατό 

εθελοντή δότη; 

Κάθε τι καινούριο ξεκινάει από μια ανάγκη… Η ανάγκη ενός παιδιού το 2006, που έπασχε από 

λευχαιμία, για μεταμόσχευση, ευαισθητοποίησε τους πολίτες της Πάτρας και τη διοίκηση του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (ΠΓΝΠ). Έτσι, ιδρύεται το Κέντρο Ενημέρωσης και 

Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ – 

Χάρισε Ζωή).  Τον Ιανουάριο του 2010 το ΚΕΔΜΟΠ ξεκινά την προσέλκυση και εγγραφή των 

πρώτων εθελοντών δοτών Μυελού των Οστών στην Ελληνική και Παγκόσμια Δεξαμενή εθελοντών 

Δοτών, και η ιστορία συνεχίζεται… 

Το Κέντρο δημιουργήθηκε με δεδομένο ότι στην Ελλάδα δεν υπήρχε δομή που θα μπορούσε να 

ανταποκριθεί στην ανάγκη εμπλουτισμού της εθνικής δεξαμενής δοτών μυελού των οστών. 

Πρόκειται για το πρώτο οργανωμένο Κέντρο Δοτών στην Ελλάδα, με στόχο η χώρα να 

ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες ασθενών με ιάσιμες μορφές καρκίνου του 

αίματος και να ακολουθήσει τα διεθνή δεδομένα (www.xarisezoi.gr).  

Το ΚΕΔΜΟΠ - «Χάρισε Ζωή» του Πανεπιστημίου Πατρών είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και 

έχει συσταθεί αποκλειστικά για αγαθοεργούς σκοπούς. Σε διεθνές επίπεδο, η Ελλάδα εμφάνιζε ένα 

από τα χαμηλότερα ποσοστά εγγραφών ανά πληθυσμό. Η χαμηλή πιθανότητα εύρεσης συμβατού 

δότη στην υπάρχουσα εθνική δεξαμενή σημαίνει όχι μόνο απώλεια ασθενών με δυνητικά ιάσιμες 

μορφές καρκίνου αλλά και υψηλή εξάρτηση της Ελλάδας από  εισαγωγή μοσχευμάτων από το 

εξωτερικό.  

http://www.xarisezoi.gr/
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Το «Χάρισε Ζωή» σήμερα αποτελεί μια αναγνωρισμένη δεξαμενή εθελοντών δοτών μυελού των 

οστών καθώς:   

 Έχει αναπτύξει τις αναγκαίες δομές ώστε να διαχειρίζεται αποτελεσματικά, και προς όφελος των 

ασθενών παγκοσμίως ένα μητρώο που αριθμεί >65.000 δότες.  

 Έχει αναπτύξει μια εκτεταμένη δικτύωση (>85 συνεργαζόμενοι «κόμβοι προσέλκυσης»)  

 Εγγράφει δότες από όλη την Ελλάδα (>1.500 δότες/ μήνα)  

 Ως Δεξαμενή Δοτών (Registry) σε συνεργασία με 3 Κέντρα Συλλογής στην Ελλάδα (Πάτρα, 

Αθήνα-Αττικό, Θεσσαλονίκη-Παπανικολάου) διακινεί και προσφέρει μοσχεύματα σε ασθενείς 

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (έως το 2019: >117 δότες «Χάρισαν Ζωή»). 

Το ΚΕΔΜΟΠ - «Χάρισε Ζωή» ολοένα και πιο δυναμικά συνεχίζει να αναπτύσσει μηχανισμούς 

προσέλκυσης και ενημέρωσης εθελοντών μυελού των οστών, με δράσεις που υλοποιούνται ανά το 

πανελλήνιο σε συνεργασία με τμήματα Αιμοδοσιών νοσοκομείων και ιατρικών κέντρων, 

συλλόγους, φορείς, εταιρείες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και λοιπούς οργανισμούς στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό,  με στόχο μια διευρυμένη και λειτουργική δεξαμενή στην Ελλάδα,  

Το διττό όφελος από τις δράσεις του Κέντρου αποτελεί η επιδιωκόμενη κατακόρυφη αύξηση του 

ποσοστού επιβίωσης ασθενών με καρκίνο του αίματος, με ταυτόχρονη μείωση της επιβάρυνσης 

του Εθνικού Συστήματος Υγείας από εισαγωγές μοσχευμάτων. Αν το Εθνικό Μητρώο Δοτών είχε  

πάνω από 200.000 δότες, τότε κάθε Έλληνας ασθενής  με λευχαιμία θα μπορούσε να βρει το 

συμβατό δότη που του Χαρίσει Ζωή, προβαίνοντας στην σωτήρια γι’ αυτόν μεταμόσχευση μυελού 

των οστών. Η κοινή εθνική καταγωγή αυξάνει τις πιθανότητες να βρεθεί ένας συμβατός δότης. 

Στόχος είναι η δημιουργία μίας ευρείας εθνικής δεξαμενής δοτών μυελού των οστών.  

 

 


