
 

 

Θέμα: Ανακοίνωση προς τους φοιτητές Ιατρικής και το Διοικητικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Σχολής για 
την Καμπάνια ‘‘ΔωρίΖΩ’’ της HelMSIC σχετικά με την Δωρεά Οργάνων & Ιστών στην Ελλάδα.

 

 

Αξιότιμα μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής, 
Αξιότιμοι φοιτητές, 
 
με αυτήν την ανακοίνωση, σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε και να υποστηρίξετε την καμπάνια ‘‘ΔωρίΖΩ’’ της HelMSIC, 

σχετικά με την Δωρεά Οργάνων & Ιστών. 
 
H HelMSIC - Hellenic Medical Students’ International Committee (Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών 

Ιατρικής) είναι ένα ανεξάρτητο σωματείο μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού, μη κομματικού χαρακτήρα. Αποτελείται 
από 7 τοπικές επιτροπές, μία σε κάθε πόλη όπου υπάρχει Ιατρική Σχολή. Οι δράσεις μας εστιάζονται κατά βάση σε έξι 

θεματικές, τις ερευνητικές και κλινικές ανταλλαγές φοιτητών Ιατρικής, την δημόσια υγεία, την ιατρική εκπαίδευση, τη 

σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία συμπεριλαμβανομένου του HIV/AIDS και τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρήνη. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο website της οργάνωσης μας, www.helmsic.gr ή στο factsheet που 

επισυνάπτεται. 

 
Η HelMSIC στα πλαίσιο των δράσεών της για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, οργάνωσε φέτος από 1 έως 7 

Φεβρουαρίου για πρώτη φορά το πρόγραμμα ‘‘ΔωρίΖΩ’’ σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και 
την Ηλιαχτίδα-Νέα Σμύρνη, μια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των φοιτητών Ιατρικής και του κοινού, 

με σκοπό την κατάδειξη του παραπάνω προβλήματος.  
 
Η Ελλάδα σήμερα αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της σε μοσχεύματα, εξαιτίας έλλειψης δωρητών και άγνοιας για το 

ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Μάλιστα το θέμα της δωρεάς στην ελληνική κοινωνία εγείρει αμφιλεγόμενες συζητήσεις και 
περιβάλλεται από αβάσιμες θεωρίες και μύθους.  Η άγνοια και οι προκαταλήψεις εμποδίζουν την ανάδειξη του 

πραγματικού μεγέθους του προβλήματος και τον αντίκτυπο του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 
 
Τι μπορούμε να κάνουμε;  
Η λύση στην έλλειψη δωρητών και στην κατάρριψη των μύθων γύρω από την Δωρεά πηγάζει από την σωστή ενημέρωση 
όλων μας. 

 
Η κατάλληλη εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις είναι ζωτικής 
σημασίας, καθώς εκλείπουν ανάλογα μαθήματα από τις Ιατρικές Σχολές. Οι φοιτητές Ιατρικής οφείλουν να αντιληφθούν 

τον πραγματικό τους ρόλο και να δραστηριοποιηθούν, αναλογιζόμενοι την ουσία της προσφοράς και της Δωρεάς. 

 

http://www.helmsic.gr/%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B6%CF%89/
http://www.helmsic.gr/
http://www.helmsic.gr/


 

 

 
 
Δεκάδες φοιτητές Ιατρικής ήδη στηρίζουν την καμπάνια. Γίνε και εσύ μέρος της! 

 
Αν σας ενδιαφέρει η καμπάνια, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας εδώ ή την σελίδα μας στο facebook και 
στηρίξτε την καμπάνια. 

 

 

http://www.helmsic.gr/
https://www.facebook.com/helmsic.gr/?ref=aymt_homepage_panel

