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Η πρωτοβουλία Be My Hero – Γίνε ο Ήρωας μου για τη διάδοση
της εθελοντικής δωρεάς του μυελού των οστών στο Δήμο
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Η πολύ σημαντική πρωτοβουλία «Be My Hero – Γίνε ο Ήρωας μου» που έχει σκοπό τη διάδοση
της εθελοντικής δωρεάς του μυελού των οστών, θα πραγματοποιηθεί στη Λαμία από τις 18 έως
τις 20 Ιουνίου 2015, στην πλατεία Ελευθερίας, υπό την αιγίδα του Δήμου Λαμιέων.
Το “Be My Hero – Γίνε ο Ήρωας μου”, είναι μία πολύ σημαντική, άμεση κι αυθόρμητη
πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΩΡΕΑΣ
ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ, ΑΠΛΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΠΑΤΟΝΕΤΑ! Στόχος είναι η αύξηση, σε πανεθνικό
επίπεδο, του συνολικού αριθμού των δοτών μυελού των οστών, δοτών που αποτελούν ελπίδα ζωής
για όλους τους ασθενείς που χρειάζονται μεταμόσχευση, αυξάνοντας της πιθανότητες ίασης τους.
Η ανάγκη αύξησης των υποψηφίων δοτών, παραμένει διαρκώς μεγάλη κι επιτακτική αφού η χώρα
μας υστερεί σε αριθμό έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Η Δράση: “Be My Hero – Γίνε ο Ήρωας μου”, που θα πραγματοποιηθεί στη Λαμία, στην
Πλατεία Ελευθερίας, την Πέμπτη 18, την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου 2015,
θα δώσει ένα πολύ δυναμικό μήνυμα για την ευαισθητοποίηση των πολιτών του Δήμου Λαμιέων, για
την αναγκαιότητα της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι
άνθρωποι του Be my Hero μαζί με ειδικούς εθελοντές, θα διανέμουν σε όλους όσους βρεθούν στην
Πλατεία Ελευθερίας, ενημερωτικά φυλλάδια, για τη δωρεά μυελού των οστών και παράλληλα θα
προτρέπουν και θα εγγράφουν νέους υποψήφιους δότες. Το μόνο που πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι δότες είναι να συμπληρώσουν την αίτηση και με έναν
απλό και ανώδυνο τρόπο να δώσουν δείγμα σάλιου με μια μπατονέτα για την ταυτοποίηση του ιστικού τους τύπου. Κάθε νέος υποψήφιος δότης, θα παίρνει μετά την εγγραφή του ένα συμβολικό, αναμνηστικό βραχιολάκι
με τυπωμένο το κύριο μήνυμα της εκδήλωσης «Be My Hero». Αν κάποιος βρεθεί να είναι συμβατός με ασθενή που χρειάζεται μεταμόσχευση, τότε θα ειδοποιηθεί για τη δωρεά, η οποία γίνεται εύκολα, γρήγορα, ανώδυνα
και ακίνδυνα με μέθοδο παρόμοια με αυτή της απλής αιμοληψίας.

Την δράση του “Be My Hero – Γίνε Ο Ήρωας μου” έχει θέσει υπό την αιγίδα του και υποστηρίζει
πολύπλευρα, ο Δήμος Λαμιέων και ο Δήμαρχος Νίκος Σταυρογιάννης, ο οποίος στέκεται
αρωγός και έχει σταθερή προσήλωση, στην στήριξη εθελοντικών ενεργειών ανθρωπιστικής
αλληλεγγύης. Για τον σκοπό αυτό απευθύνει ισχυρό κάλεσμα στο σύνολο των δημοτών και των
επιχειρήσεων να σταθούν αρωγοί και να συμβάλλουν στην επιτυχία του εγχειρήματος,
αναδεικνύοντας την Λαμία ως πρωτεύουσα της ανθρωπιάς και της εθελοντικής δράσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, πέρσι το καλοκαίρι του 2014, το “Be My Hero” βρέθηκε στις Ράχες
Στυλίδας και μέσα σ’ ένα διήμερο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη Δωρεά Μυελού των
Οστών κατάφερε και συγκέντρωσε 262 νέους εθελοντές Δότες. Έναν σημαντικό αριθμό εθελοντών
που φέτος έχει ως στόχο να το ξεπεράσει με τη μαζική συμμετοχή των πολιτών της Λαμίας!
Ο καθένας από εμάς μπορεί να γίνει ο ήρωας ενός παιδιού που η ζωή του κινδυνεύει
και που MONO Ο ΙΔΙΟΣ μπορεί να σώσει. Γινόμαστε ΟΛΟΙ υποψήφιοι δότες μυελού των
οστών, σώζουμε μια παιδική ζωή!!
Πως γίνεται κάποιος Εθελοντής Δότης μυελού των Οστών;

Εθελοντής δότης μυελού των οστών, μπορεί να γίνει όποιος είναι μεταξύ 18-45 χρονών με την εξής
απλή διαδικασία:

1. Ενημερώνεται αναλυτικά για το κάθε στάδιο της διαδικασίας και κατόπιν συμπληρώνει την
ειδική αίτηση.
2. Δίνει δείγμα σάλιου του, με μία μπατονέτα, για να ελεγχθεί πιθανή συμβατότητα.
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3. Αν βρεθεί συμβατός με ασθενή, τότε θα κληθεί να προσφέρει αιμοποιητικά κύτταρα με
τρόπο παρόμοιο της αιμοδοσίας.
ΓΙΝΕ ΚΙ ΕΣΥ ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ, Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΗΡΩΑΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ!
www.facebook.com/bemyhero2 [2]
Επικοινωνία: info@bemyhero.gr [3] – τηλέφωνο: 6976 000 009
Μάθετε περισσότερα στο: www.oramaelpidas.gr [4]
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