
Γίνε Εθελοντής Δότης Μυελού των Οστών.
 Τόσο απλά!

Με μια Μπατονέτα!

Αστική Μή κερδοσκοπική ετΑιρειΑ Με στοχο τήν ενήΜερωσή, ευΑισθήτοποιήσή 
κΑι εγγρΑφή νεων εθελοντων δοτων Μυελου των οστων στήν ελλΑδΑ



Tο Be My Hero - Γίνε ο Ήρωάς μου! είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με στόχο 
την Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση και Εγγραφή Νέων Εθελοντών Δοτών Μυελού των 
Οστών στην Ελλάδα, τόσο απλά, με μία ΜΠΑΤΟΝΕΤΑ. 
Σκοπός του Be My Hero-Γίνε ο Ήρωάς μου! είναι η αύξηση του συνολικού αριθμού των 
Ελλήνων Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, που αποτελούν ελπίδα ζωής για όλους 
τους ασθενείς παιδιά και ενήλικες που νοσούν από καρκίνο του αίματος και χρειάζονται 
μεταμόσχευση. 

Be My Hero
Γίνε ο Ήρωάς μου!



Η πρωτοβουλία Be My Hero - Γίνε ο Ήρωας μου!, 
οργανώνει δράσεις ενημέρωσης και συλλογής δειγμάτων 
σάλιου εθελοντών σε όλη την Ελλάδα έχοντας καταφέρει  
να ενεργοποιήσει επιτυχημένα στον αγώνα αυτό, 
περισσότερους από 4.000 νέους εθελοντές συμπολίτες 
μας σε διάστημα λιγότερο από δύο χρόνια! Παράλληλα 
αναπτύσσει έντονη ενημερωτική δραστηριότητα είτε 
μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης είτε στα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, προωθώντας ακόμη και τη 
συλλογή δειγμάτων μέσω αυτών. 

To Be My Hero - Γίνε ο Ήρωας μου! είναι 
Πιστοποιημένος Επίσημος Συνεργάτης του Κέντρου 
Ενημέρωσης & Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών 
Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών 
(Κ.Ε.Δ.Μ.Ο.Π.) «Χάρισε Ζωή» για την ενημέρωση και 
εγγραφή νέων Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών. 
Κάθε επιστημονική αναφορά αντλείται από τον επίσημο 
ιστότοπο του Χάρισε Ζωή.

σε λιγότερο από 
δύο χρόνια! 

ΕΓΓΕΓραμμΕνοι 
EθΕλοντΕς 

4.000 



Τι σημαίνει Δωρεά 
Μυελού των Οστών;

Γιατί να γίνουμε Εθελοντές Δότες 
μυελού των οστών;

τι είναι η Δωρεά μυελού των οστών;

τι είναι ο μυελός των οστών;

Το πρόβλημα στη χώρα μας δυστυχώς  είναι οξύτατο, καθώς οι δηλωμένοι 
καταγεγραμμένοι Εθελοντές Δότες Μυελού των Οστών δεν ξεπερνούν 
τους 45.000 δηλαδή το 0,45% του πληθυσμού. Εάν αποκτήσουμε  200.000 
Έλληνες Εθελοντές Δότες δηλαδή το σχεδόν 2% του πληθυσμού τότε η 
πιθανότητα εύρεσης Δότη για κάθε Έλληνα ασθενή θα αυξηθεί σε 80%. 

Η Δωρεά Μυελού των Οστών χαρίζει νέα ελπίδα ζωής σε χιλιάδες 
ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο του αίματος, όπως η λευχαιμία 
(ο πιο συνήθης καρκίνος στα μικρά παιδιά), το λέμφωμα και άλλα 
αιματολογικά νοσήματα και η μεταμόσχευση μυελού των οστών είναι η 
μόνη ελπίδα σωτηρίας.

Ο μυελός των οστών είναι το «εργοστάσιο» παραγωγής του αίματος και 
του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού. Ο μυελός των οστών 
βρίσκεται στα οστά της λεκάνης (φανταστείτε τις πίσω τσέπες ενός 
παντελονιού).  Για πολλούς ασθενείς - ιδιαίτερα παιδιά - που νοσούν 
από καρκίνο του αίματος η μεταμόσχευση μυελού των οστών είναι 
Η ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΔΑ τους. Μεταμόσχευση μυελού των οστών σημαίνει 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του «άρρωστου» ανοσοποιητικού συστήματος 
του ασθενή με ένα ΥΓΙΕΣ, μέσω της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών 
κυττάρων από έναν υγιή δότη. Δωρίζοντας το δικό μας υγιές αίμα 
(από το δικό μας εργοστάσιο παραγωγής αίματος) στον ασθενή, του 
προσφέρουμε, του χαρίζουμε μία νέα Ζωή.



Ενημερώνεται αναλυτικά για 
το κάθε στάδιο της διαδικασίας 
και κατόπιν συμπληρώνει την 
ειδική αίτηση.

Πως γίνομαι Εθελοντής Δότης μυελού των οστών;

Εθελοντής Δότης Μυελού των Οστών μπορεί να γίνει όποιος είναι μεταξύ 18-50 ετών, χω-
ρίς σοβαρά ιατρικά προβλήματα, ακολουθώντας τα δύο παρακάτω απλά βήματα:

Δίνει δείγμα σάλιου 
με μια μπατονέτα.
Τα αποτελέσματα της εργαστηριακής 
ανάλυσης καταχωρούνται στην Εθνική 
(ΕΟΜ) και Παγκόσμια Δεξαμενή 
Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών 
(BMDW).

Αν βρεθεί συμβατός τότε θα ειδοποιηθεί  για να γίνει νέα επιβεβαίωση της 
επιθυμίας του να γίνει δότης. Η διαδικασία δωρεάς μυελού των οστών για  το 
σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων είναι παρόμοιος με εκείνης της αιμοδοσίας, 
εκτός ενός πολύ μικρού ποσοστού που ο μυελός λαμβάνεται με παρακέντηση 
των οστών της λεκάνης. Η Δωρεά Μυελού των Οστών είναι ακίνδυνη, ασφαλής 
και ανώδυνη για τον δότη.
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Οι Δράσεις μας

Λαμια

925

Ραχες - φθιωτιδας

262

Ναξος

721



Παξοι

151

τεχΝοΠοΛις - ΓΚαΖι

165

1.758
www.facebook.com/bemyhero2

Ήρωες!

»Ûσα από τè σελÝδα íα÷

CRIMSON CLUB

150



Αναζητήστε το κανάλι Be My Hero στο YouTube

Φλέμινγκ 15, 15123 Μαρούσι
Τηλ: 697 6000 009 -  bemyhero@bemyhero.gr

www.bemyhero.gr

www.facebook.com/bemyhero2




