
Will you...
Marrow Me?
Φοιτητική Ομάδα 

Ενημέρωσης για τη Δωρεά Μυελού των Οστών
& Καταγραφής Εθελοντών Δοτών
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Σε συνεργασία με: 



Το Will you...Marrow me? είναι η πρώτη φοιτητική ομάδα
που δραστηριοποιείται αποκλειστικά για την ενημέρωση
σχετικά με τη δωρεά μυελού των οστών και την καταγραφή
εθελοντών δοτών! 

Η ομάδα μας δημιουργήθηκε το 2016 στην Αθήνα με
πρωτοβουλία του τοπικού παραρτήματος της
Επιστημονικής Εταιρίας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος
[Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.].

Έκτοτε, η δράση μας έχει επεκταθεί και στις 7

ελληνικές πόλεις όπου εδράζεται Ιατρική Σχολή!

Ποιο ί  Ε ίμαστε



Τ ι  κάνουμε

Από την αρχή, ο στόχος μας ήταν να προσεγγίσουμε και να
ενημερώσουμε κυρίως τους συμφοιτητές μας!

Το φοιτητικό κοινό πλήρει
γενικά περισσότερο από κάθε
άλλο τις προδιαγραφές που
πρέπει να ικανοποιεί κάθε
εθελοντής δότης. 

Ωστόσο, η ενημέρωση μας
σχετικά με το θέμα ήταν ελλιπής,

και αποφασίσαμε να κάνουμε
κάτι γι'αυτό!

Μέχρι σήμερα, έχουμε
πραγματοποιήσει δράσεις
ενημέρωσης και καταγραφή
νέων εθελοντών στα
περισσότερα εκπαιδευτικά
ιδρύματα της Ελλάδας, αλλά και
σε πλήθος άλλων εκδηλώσεων!

FACT
Μέσα σε 5 χρόνια, έχουμε

καταγράψει πάνω από 2.700

νέους εθελοτές δότες!



WI
LL 

YO
U..

.
MA

RR
OW  M
E?



Τ ι  ε ίναι  ο  
μυελός  των  οστών . .

Ο μυελός των οστών είναι ο ρευστός
ιστός που βρίσκεται μέσα στα οστά
του σώματος και παράγει τα κύτταρα
του αίματος και του ανοσοποιητικού
συστήματος.

. . .και  τ ι  η
μεταμόσχευσή  του ?

Μεταμόσχευση είναι η
αντικατάσταση του παθολογικού

μυελού των οστών με υγιή
κύτταρα, τα οποία λαμβάνονται από

έναν εθελοντή δότη και
δημιουργούν στο λήπτη ένα νέο,

υγιές αιμοποιητικό σύστημα!

Μην μπερδευτείς! 

Άλλο μυελός των οστών  και άλλο 

 νωτιαίος μυελός!



Γ ιατ ί  να  γ ίνω
εθελοντής  δότης ?

Υπάρχουν ορισμένες ασθένειες
που δεν μπορούν να
αντιμετωπιστούν με άλλο τρόπο,

όπως λευχαιμία. Οι ασθενείς
μπορεί να είναι οποιασδήποτε
ηλικίας, συνήθως όμως πρόκειται
για παιδιά. 

Μετά τη μεταμόσχευση οι
ασθενείς έχουν μια απόλυτα
φυσιολογική ζωή!

70% των ασθενών 

δεν βρίσκει 
συμβατό δότη μέσα
στην οικογένεια

Η πιθανότητα να βρεθεί συμβατός δότης για έναν
ασθενή είναι μικρή.. 

Ωστόσο, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των
εθελοντών δοτών, τόσο μεγαλύτερη είναι η

πιθανότητα αυτή!

20% των ασθενών 

δεν βρίσκει 
συμβατό δότη 



Συμπλήρωση αίτησης
Εθελοντή Δότη. 
Περιλαμβάνει ένα βασικό
Ιατρικό ιστορικό και τα
στοιχεία επικοινωνίας σου.

We need you to be...

18-45 ετών
Σε καλή κατάσταση υγείας
Πρόθυμος να βοηθήσεις

Ποιά  ε ίναι  η  διαδικασία ?

Λήψη δείγματος.
Πραγματοποιείται με λήψη
λίγου σάλιου από το
μάγουλο με ειδική
μπατονέτα.

Καταχώρηση της
αίτησης στο Εθνικό και
Παγκόσμιο Μητρώο
Εθελοντών Δοτών.

1.

2.

3.



Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου ώστε να επιβεβαιώσεις
ότι θέλεις να προχωρήσεις στη δωρεά.

 

Κι  αν  βρεθώ  συμβατός ?

Θα γίνει μια σειρά από εξετάσεις και 
μόνο αν επιβεβαιωθεί πως είσαι απόλυτα υγιής 

θα προχωρήσει η διαδικασία.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως 

δεν υπάρχει καμία δέσμευση για το δότη και 
μπορεί να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την απόφασή του. 

Καλό είναι, όμως, αν δεν είσαι σίγουρος να μην αφήσεις
τις διαδικασίες να προχωρήσουν και να υποστεί ο
ασθενής την προετοιμασία της μεταμόσχευσης.



Πρώτος τρόπος
Η συλλογή γίνεται από το αίμα με ένα
μηχάνημα που κρατάει μόνο τα κύτταρα
που χρειάζονται για τη μεταμόσχευση, ενώ
επιστρέφει τα υπόλοιπα στον οργανισμό [η
διαδικασία μοίαζει αρκετά με την
αιμοδοσία].

4 ημέρες πριν τη διαδικασία αυτή
χορηγείται μια ουσία [GM-CSF], ώστε να
κυκλοφορήσουν τα κύτταρα που
χρειαζόμαστε στο αίμα! Η ουσία αυτή δεν
έχει παρενέργειες για τον οργανισμό!

Keep in mind

Εσύ διαλέγεις ποια από τις δυο διαδικασίες θα ακολουθήσεις!

Επιστρέφεις στο σπίτι σου την ίδια μέρα!

Καμία δεν είναι επώδυνη ή επικίνδυνη για την υγεία σου!

Πώς  γ ίνεται  
η  συλλογή  του  μοσχεύματος ?

Δεύτερος τρόπος
Το μόσχευμα συλλέγεται κατευθείαν
από το οστό της λεκάνης με ειδική

βελόνη. Η διαδικασία γίνεται 
υπό γενική αναισθησία.!



willyoumarrowme2016@gmail.com
Για απορία ή για οτιδήποτε άλλο θέλεις να
μοιραστείς μαζί μας, θα χαρούμε να λάβουμε το
μήνυμά σου!

@willyoumarrowme_
Ακολούθησε μας για να ενημερώνεσαι για τα νέα
και τις δράσεις μας!

C o n n e c t  w i t h  u s !

www.eefie.org/willyoumarrowme
Στο site μας μπορείς να βρεις περισσότερες
πληροφορίες για την ομάδα μας, τις δράσεις και
τις συνεργασίες μας!

Άλλοι χρήσιμοι σύνδεσμοι
www.oramaelpidas.gr

www.xarisezoi.gr
Στις παραπάνω ιστοσελίδες, 

των συνεργαζόμενων με εμάς κέντρων,

μπορείς να ενημερωθείς για οτιδήποτε
σχετικό με την εθελοντική δωρεά μυελού
των οστών!



You were born with 
the ability to 

change someone’s life. 
Don’t ever waste it. 


